1.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ผูไมเขารวมประชุม
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๒. นางรฐา
มณีภาค
๓. นางบัวหลวง อาษาพล

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุ การสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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ศรีบุญสถิตพงษ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ประจํา
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
สุพจนนิติภักดี
หัวหนางานธุรการชํานาญงาน
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เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คําโสม
พนักงานจางทั่วไป
………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู

เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู

เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง

3.
(นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
ระเบียบวาระที่ ๕ กระทู

เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

ระเบียบวาระที่ ๖ กระทู

เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง

อื่นๆ
……………………………………..

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จุ ด เที ย น
ธูป บูชา พระรัตนตรัย วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ท านนายกเทศมนตรี , ท านรองนายกเทศมนตรี ท านเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และทานปลัดเทศบาล , ทานหัวหนาสวนราชการทุกท านครับ วั นนี้เป นการ
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ ซึ่งในสมาชิกไดลา ๓ ทาน คื อ ๑.ท านสุภ าภรณ โหตระไวศยะ ลากิจ
๒. ทานรฐา มณีภาค ลากิจ ๓.ทานบัวหลวง อาษาพล ลากิจ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

4.
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สอง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่ อวั นอังคารที่ ๗ มิ ถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห องประชุม สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เชิญทานสมาชิกครับ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เปดไปหนา ๑๔ นะคะ บรรทั ด ที่ ๙ ที่ ท านบอกว าให เปลี่ย นเป นที่ จั ด งบบริเวณค าไฟค าน้ํา ให เปลี่ย นเป นจาก
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เปนเดือนละ ๕๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมครับ เชิญครับ/ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิก
ยกมือ ๑๖ เสียง
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันเมื่อวันจันทรที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สักครูนะครับขอเวลาสักครูครับ เจาหนาที่ทํางานครับ ขอรายชื่อดวย ขนาดนี้นะครับ สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ไดรับเกียรติจาก รอง ผบ.ร.๖ ครับผม ขอตอนรับครับผม ขอบคุณครับ ตอไปผมขอดําเนินการตามระเบียบตอนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งระทูถาม) เชิญครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ ขาพเจาขอตั้งกระทูถามทานนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี เรื่องการกอสรางทางจั กรยานรอบสวนสาธารณะ
ทุงศรีเมือง ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลใดจึงเลือกใชพื้นที่รอบทุงศรีเมือง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี

5.
เรียนทานประธานสภาฯ ฝากเรียนทานสมาชิก การดําเนินการในครั้งนี้เป นโครงการของกระทรวงท องเที่ ย วและกีฬ า
ที่ ระบุ พื้นที่ บ ริเวณทุ งศรีเมื อง โดยที่ เทศบาลจึ งออกแบบงบประมาณการ จากนั้นจึ งจั ด สรรงบประมาณมาดํ าเนินการ
โดยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปนผูดูแล
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่
๒ สําหรับในเรื่องนี้นะครับ ในเมื่อจากคําถามที่ถามฝายบริหารไปนะครับ ในเรื่องงบประมาณเขาใหทําในบริเวณทุงศรีเมือง
ดังนั้นแลวคําวาบริเวณทุ งศรีเมื องเหตุ ใ ดเลนจั กรยานถึงอยู นอกบริเวณทุ งศรีเมื องครับ เพราะว าเราจะสังเกตว าบริเวณ
จักรยานนะครับ จะอยูนอกทุงศรีเมืองก็คืออยูบนพื้นถนน ดังนั้นแลวจะเปนการที่กําหนดจุดประสงค ห รือไม ที่ ท างเทศบาลฯ
นะครับ ไดเอางบประมาณของเขามาทําเพื่อวัตถุประสงคนะครับ ก็อยากจะเรียนถามฝายบริหารครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ฝากไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานรอง ประชา กิจตรงศิริ เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรอง ประชา ครับ
นายประชา กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯ และสมาชิ กในที่ ป ระชุม นะครับ ผมนาย ประชา กิ จ ตรงศิ ริ รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลฯ อยางที่ทานนายกไดกลาวสักครูนะครับ ว า การเลือกพื้นที่ นี้ เป นการเลือกพื้นที่ ระหว างการท องเที่ ย วการกีฬ า
จังหวัด แลวก็ทางหอการคาดวยในการทํ าโครงการตรงนี้ แลว ก็เขาก็ระบุ ว าความเหมาะสมของทุ งศรีเมื องนี้ห นาจะเป น
๑ รอบๆ ทุงศรีเมืองก็คือ ๑ รอบ นะครับ ก็เลยไดหารือกันวาในเมื่อใน ๒สวนนั้น เราได ทํ าเป นสวนสาธารณะเหลานี้ ก็ห นา
จะทําปนกับบริเวณไหนนะครับ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและหลักเกณฑที่เขาตองการดวยและหลักเกณฑที่เขาพิจารณาจะทําครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน ณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แลวก็ยังมีเหตุผลที่อยากจะถามนะครับวา เหตุใดท านจึ งใชพื้นที่ โ ดยรอบทุ งศรีเมื องครับ เท าที่ จ ะเห็ นว าบริเวณรอบ
ทุงศรีเมืองจะมีทั้งหนวยราชการ โรงเรียน แลวก็ตลาดโตรุง อีกทั้งวันศุกร เสาร อาทิตย ก็ยังมีถนนคนเดิ น ซึ่งบริเวณมั นเป น
บริเวณที่คอนขางการจราจรแออัดแลวก็ผูคนจํานวนมาก ขอให ท านรองฯคิ ด ภาพนะครับ คนป นจั กรยานเขาก็ต องป นในที่
ที่ปลอดภัย ปนจักรยานในที่ๆอากาศดี ไมใชปนในที่ ที่เปนศูนยรวมมลพิษแบบนี้นะครับ แลว ก็เต็ ม ไปด ว ยอันตราย ดั งนั้น
แลวนะครับ จึงอยากจะถามวา มันเหมาะสมแลวหรือครับ ที่ทานไดเลือกบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทําเลนจักรยาน อีกทั้ งเมื่ อสักครูนี้
ที่ทานรองนายกฯตอบไปนะครับ เปนการเปลี่ยนวัตถุประสงคหรือไม เขาใหทําในทุงศรีเมือง ไมไดใหทําบนถนน แลวการที่ ทํ า
บนถนนนะครับ จึ งเป น คํ าถามในขอที่ ๒ ของผมนะครั บ ว า เป นบริเวณที่ มี ก ารจราจรหนาแนนหรื อมี ห น ว ยราชการ
หลายหนวยนะครับ ผูคนใชประโยชนจากถนนเสนตรงนี้ ผมอยากจะถามวา กอนที่ ท านจะทํ าตรงนี้นะครับ ท านได มี การทํ า
ประชาพิจารณหรือไมนะครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับ ทานประธานสภาฯ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานประชา

6.
นายประชา กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ตอบคํ าถามท านสมาชิก ฝากท านประธานสภาไปถึงท านสมาชิก การทํ าไบรเลน
หรือโครงการจักรยาน การปนจักรยานนั้น ผมขออนุญาตนะครับ มีอยู ๓ รูปแบบ รูปแบบที่๑ คือ การปนลุยสวน รูป แบบที่ ๒
คือปนเพื่อในชีวิตประจําวัน รูปแบบที่๓ คือ ปนเพื่อความเปนเลิศ คราวนี้ โปรเจ็ ค ตรงนี้ก็ม าสํารวจ เสร็จ แลว เราก็ม าเลือก
พื้นที่ ๓ พื้นที่ ๒ พื้นที่แรกนี้เปนการปนลุยสวน และในหลักเกณฑของเขา เขาก็บอกเลยนะวาถาเป นไปได ใ นการพูด คุ ย กันว า
ถาเป นไปได เราก็อยากพัฒ นาจากลุย สวนไปสูการใชชีวิ ต อย างพัฒ นา การทํ าทุ งศรีเมื องนี้เป นกาวแรกที่ จ ะต องการป น
จักรยานบนทองถนน ซึ่งในความเปนจริงแลวก็ตองยอมรับวาจักรยานไมไดถูกทํามาเพื่อปนบนถนน บางคนเขาไมไดปนเพื่อ
อยูในสวนสาธารณะอยางเดียวมันสามารถปนบนถนนในชีวิตประจําวัน ดวยการที่พูด คุ ย กันระหว างการท องเที่ ย วหอการค า
และก็จังหวัด โดยที่เขามาใชพื้นที่ในเขตเทศบาลของเรา เขามองเห็ นพรอมป องกันว า ถาหากเรามาใชใ นรอบทุ งศรีเมื อง
หนาจะเปนประโยชน เพราะมันเหมือนกับใหเขามาฝกที่จะใชในทองถนน ซึ่งอนาคตมีความเปนไปไดวาก็อยากจะให ค นมาใช
จักรยานในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับ เราก็เลยคิดวาการออกจากสวนสาธารณะขางในไปอยู ขางนอกก็ถือเป นเรื่องที่ เรา
หนาจะตองรองดูนะครับวา เพื่อที่ จ ะพัฒ นาคนที่ อยู ใ นสวนเขาไปสูการใชชีวิ ต ประจํ าวั นได นะครับ แลว เราเองไม ไ ด เป น
เจาของเงิน เจาของเงินเองเปนหอการคาเอง หรือจังหวัดที่เขามาดูแลนี้ก็เห็นพรอม วาพื้นที่รอบทุ งศรีเมื องโดยใชจ ราจรนี้ม า
ทําเลนจักรยานหนาจะเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด ถาไมเหมาะสมเขาก็คงไมอนุมัติใหเราทํานะครับ เพราะหลักเกณฑ เขาก็พูด ชัด
วาเขามี ๓ รูปแบบที่จะทํา ก็คือ ๑.เขตเมืองเขตชุมชนในลักษณะครอบครัว แบบดี ก็คื อในพื้นที่ สาธารณะเพื่อการท องเที่ ย ว
แบบซีก็คือเลียบทางหลวงเพื่อสุขภาพกิจกรรมและการแขงขัน และการปนจักรยานเขามองกว างกว าเราเยอะไปถึงทางหลวง
ซึ่งจริงๆแลวเราไมไดมองไปไกลขนาดนั้น เพราะวาเราทําเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน ณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ผมกําลังคิดวาฝายบริหารฟงคําถามไมรูเรื่อง ผมถามวามีการทําประชาวิ จ ารณห รือไม
ผมไมไดถามวาไปถามหอการคาหรือวาหนวยงานอื่นที่ทานอางมาหรือไม ผมคิดวาทานฟงไมรูเรื่อง ผมถามวา ท านได มี การทํ า
ประชาวิจารณหรือไม ผมขออนุญาตยกขอความใน พ.ร.บ วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในขอที่ ๔ นะครับ ผม
ขออนุญาตอานใหทานฟงนะครับ เรื่องที่จะฟงเรื่องโครงการของรัฐหมายความวาการดําเนินโครงการของหนว ยงานของรัฐ อัน
เปนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมไมวาการจะเปนการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ หรือโดยวิ ธี ใ ห สัม ปทานหรืออนุญ าต
ใหบุคลอื่นทํา ทั้งนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามั ย วิ ถีชีวิ ต หรือสว นได สว นเสีย
เกี่ย วกับ ชุม ชนท องถิ่น ซึ่งในตั ว ประกอบนี้นะครับ จุ ด มุ งหมายก็คื อ เขาบอกว าถาโครงการไหนวั ด ที่ มั นมี ผลกระทบต อ
ประชาชนควรที่จะมีการถามประชาชนเสียกอน กระผมขอยกตั ว อย างที่ กว างในขอที่ ๕ วรรคที่ ๒ หนว ยงานของรัฐ ที่ เป น
ผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับ ฟงความคิ ด เห็ นของประชาชน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ขอยกตัวอยางไว เพีย งเท านี้นะครับ ก็คื อเขาถามว าโครงการที่ มี ผลกระทบอย างกว างขว าง
แบบนี้นะครับ ทานไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนหรือไมกอนที่ทานจะสราง หรือท านฟงแต ห นว ยงานจากที่ ท าน
อางมาเพื่อขอคัดคานคือทานจะฟงแตคนกลุมนี้เทานั้นหรอครับ ในเมื่อที่มีกวานี้ไม ว าจะเป นโรงเรีย น หนว ยราชการนะครับ
ก็คือหนาศาลากลางเกาก็จะมีหนวยราชการอยูหลายหนวยงานหรืออาจจะมีสระถาทุกคนขอใชถนนตรงนี้นะครับ เขาก็ไ ม ต อง
เจอผลกระทบ ท านไม มี การศึ กษาอะไรกอนเลยพอเสร็จ ท านทํ างาน ท านก็เรี ย กประชุม เจ าหนาที่ จ ราจรออกระเบี ย บ
ออกกฎเสร็จแลวโยนไปเปนภาระใหเขาออกคําสั่งบังคับตอประชาชนแลวก็มาจัดระเบียบจราจรใหม ซึ่งทานไมไดคิดกอนที่ จ ะ
ทําพอทําสําเร็จแลว คือมีการจอดรถหรือการจราจรไมเปนระเบียบ ทานพึ่งจะมาคิดจัดระเบียบจราจร ดัง นั้นแลว ผมอยากจะ
ถามทานนะครับวาทานไดทําประชาวิจารณบอกหรือไม นะครับผม กราบขอบพระคุณครับ

7.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ค รับ ผมรองประชา กิจ ตรงศิ ริ ก็ขอบคุ ณนะครับ ผมก็ยั งงงๆอยู
เหมื อ นกันข อที่ ๑ ประเด็ นเรื่องประชาวิ จ ารณก็แ สดงว าเขาเขาสู เรื่องประชาวิ จ ารณน ะครับ ขอ๒นะครั บ คื อการทํ า
ประพิจารณนะครับ ก็อยางที่พวกเราเขาใจนะครับวามีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอมตอสุขภาพอนามั ย ต อ
วิถีมีชีวิตหรือมีสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น คื อการตี ค วามคํ าว ากว างขวางนี้ค อนขางต องระวั ง ๒คนกว างขวางไหม
๕ คนกวางขวางไหม ๑๐ คนกวางขวางไหม นะครับ สวนขอเท็จจริงนะครับผมอยากจะบอกวาการทําเลนจักรยานนี้ ตองพูด
อยางตรงไปตรงมาเลยวามันเปนความรวมขององคคณะศึกษาซึ่งเขาใจวาในป พ.ศ.๒๕๕๗ มักจากที่มานะครับ ประมาณแปด
เการอยลาน เสร็จแลว ก็มี โ ครงการจั กรยานนี้ขึ้นมาเขาก็ใ ห ห อการค าหารือกันกับ หนว ยงานว าหนาจะมี ทํ าโครงการ ขอ
อนุญาตนะครับขออานรายชื่อ โครงการสงเสริมและพัฒนาเสนทางจักรยานปนทั่วไทยไบคฟอมัม ก็มีโครงการนี้ขึ้นมา ทางครู
พละก็นําหนังสือไปที่หอการคาไทย หอการคาไทยก็ทําหนังสื อมาที่ ป ระธานกช.จั งหวั ด อุบ ลฯ แลว ก็ท างการท องเที่ ย วก็สง
หนังสือมาที่ทองเที่ยวจังหวัด อุบลฯ ๓คนเขาก็ไปคุยกัน คุยกันเสร็จเขาก็ชี้วาจะเอาแบบนี้เขาก็เรีย กเทศบาลฯไปรับ ทราบว า
เหมาะสมหรือไม เพราะเขาก็ไดทําประชาวิจารณซึ่งอาจไมใชประชาวิจารณแบบมันมีหลายรูปแบบผมเขาใจว าเขาหนาจะทํ า
แลว เพราะเขาเป นเจ าของเมื อง แลว เขาบอกว าตรงนี้เหมาะสม เขาก็ว าเหมาะสมเราก็เลยเห็ นด ว ย แลว เขาก็ไ ม ไ ด ใ ห
เทศบาลฯทําอะไรเลยนะครับในขั้นตอนแรกๆ หลักเกณฑก็คือว าเป นพื้นที่ ๆ ประชนใชเลนออกกําลังกาย มี แหลงท องเที่ ย ว
พักผอนหยอนใจและเปนเสนทางที่ประชาชนใชเดินทางอยูตลอดเวลาที่ ห ากินของเขา ซึ่งเขาก็บ อกมาว าหลักเกณฑ เขาเป น
แบบนี้โดยเทศบาลฯตอไปใหหนวยงานใหหนวยงานของเทศบาลรับผิดชอบออกแบบ ก็คือขอความอนุเคราะห จ ากเทศบาลฯ
ใหชวยออกแบบ ก็คือขอความอนุเคราะหเทศบาลฯมาใหงบประมาณการ ขอความอนุเคราะหมาวาใหเขาคุมงานการกอสราง
เสร็จแลวเขาก็เอาไปลงมือกันเองนะครับ ซึ่งเทศบาลมาเห็ นเกี่ย วของกับ การประมู ลเขากับ ใชงาน เหมื อนที่ ท านประธานฯ
บอกนั่งเงียบก็ใชเราแบบนั้น นะครับเสร็จแลวเราก็บอกอําเภอเก็บ เสร็จแลวเขาก็มอบหมายใหทางเทศบาลฯ พอทํ าเสร็จ แลว
เขาก็ใหเทศบาลฯดูแล นี่คือสวนเกี่ยวของในเลนจักรยานถามว ามี ผลกระทบไหม การเปลี่ย นแปลงหรือการที่ จ ะปรับ ต องมี
ผลกระทบอยางแนนอนผูคนตอนนี้ใชรถยนตใชมอไซคใชจนเคยชินวันนี้เราพยายามที่ จ ะรณรงค เรื่องสิ่งแวดลอมให ค นมาใช
จักรยานมากขึ้น ใหคนมีสุขภาพดีใหใชจักรยานเพื่อการทองเที่ยวไดไหม ถีบไปจอดแลวก็เขาไปชมอนุเสาวรียแห งความดี ป น
ไปศาลหลักเมือง ถาเราสามารถทําอยางนี้ได มันจะชวยลดพลังงานลดการใชน้ํามันซึ่งเราก็ป ระกาศไปแลว ว าเราจะเป นเมื อง
คารบอนกาด ซึ่งทุกวันนี้ถาเราไมทํา มันก็เหมือนสงเสริมใหคนมาใชพวกนี้มากขึ้นอากาศมั นก็ไ ม มี ซึ่งเรามี ค วามคิ ด ว าถาเรา
ทําเลนจักรยานก็หนาจะมีประโยชน ที่จะพัฒนาจะเลนเล็กๆในสวนสาธารณะเขม แข็งขึ้นมาหนอยก็ม าเลาะทุ งดี ไ หมที่ เรา
เตรียมพื้นที่ไวให ถาวันหนึ่งเขาเขมแข็งเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดไหม ขนาดที่เรากําลังรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอมถาม
วามีผลกระทบไหม การปรับเปลี่ยนก็ตองมีบาง แตดวยความเหมาะสมของการสวนทั้ง๓สวนรวมเทศบาลว าเราพิจ ารณาเห็ น
วาการที่เราทําในเรื่องแบบนี้ตองมีผลกระทบมากซึ่งเราก็ป ฏิ เสธไม ไ ด เลยว าจะไม มี ผลกระทบเลยก็เป นไปไม ไ ด แต สิ่งที่ เรา
ตัด สินใจทํารวมกันเห็นชอบรวมกันกับทางสวนกลางก็ถือวาสวนที่ดีก็ยอมมีมากกวา สว นที่ เราเห็ นว ามั นมี ผลกระทบผลที่ ไ ด
มันตองมากกวาสิ่งที่เสียไป เราจึงตองตัดสินทําในเรื่องราวแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นบางท านอาจจะมองว ามั นมี ผลกระทบ
มากกวาที่จะได แตทางเราก็มองวาผลกระทบนั้นเราไดมากกวาเสียหรือมากกวาไมมีก็เปนสิ่งที่เราตัดสินใจรวมกัน แลว ก็มี การ
ประชุมแกไขความเปนไดก็ขอฝากแลวก็ขอขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

8.
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ กระผมผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ จากที่ไดฟงคําตอบ ผมจึ ง
อยากจะถามทานวาทานยังเปนเจาของพื้นที่อยูหรือไม ทานบอกวาเขาประชาวิจารณผมจะทําประชาพิจารณแลว ไหนละครับ
ผลแบบประชาพิารณอยูไหน ทานตองมีหลักฐานนะครับเปนหนังสือเปนเอกสารเปนผลการประชาพิารณ ไม ใ ชท านจะพูด เอา
เองนะครับ ทานเปนเจาของพื้นที่ทานจะทําอะไร ทานก็ควรจะเห็นใจประชาชนที่ทา นดู แลอยู ไม ใ ชท านไปคุ ย ไปมา ๒ - ๓
ทานที่ทานเอย ๒ - ๓ ทานนั้นเขาไมไดอยูรวมใชชีวิตกับคนในเขตเทศบาลฯนะครับ ทานก็จะไปฟงคําพูดของเขาและที่ สําคั ญ
นะครับผมอยากจะใหทานตระหนักถึงหนาที่ของทาน ทานคือเจาของพื้นที่นะครับ ทานดูแลพื้นที่นี้ไดอยู ไม ใ ชห อการค าหรือ
หนวยงานอะไรที่ทานอางมา ไมใชเห็นใครเอาเงินมาใหเอาเงินมาลงพื้นที่ ก็ใ ชว าจะดี ก็ใ ชว าจะเหมาะสมกับ พื้นที่ นะครับ มี
หลายๆที่เลยนะครับ ที่เขาทําทางจักรยานกอนบานเราแลวก็เปนกรณีศึกษาที่หนาสนใจเลยที เดี ย ว มี ห ลายจั งหวั ด จั งหวั ด ที่
ทําแลวประสบผลสําเร็จก็มี จังหวัดที่ทําแลวไมคุมคาเงินก็มี และที่สําคั ญ นะครับ ท านบอกว าเขาให งบประมาณมาทางเรา
และใหคนเราเปนคนออกแบบ ผมก็เลยอยากจะถามคนออกแบบเลนจักรยานคิดไดยังไงเอาสีจ ราจรมาทาที ละเสน ที ละเสน
ถนนมันลาดเลียบไหม มันถูกตองตามหลักไหมที่เอาสีตัวนี้มาทา เด็กขี่ไปมันมีโอกาสลมได อย าว าแต เด็ กเลยครับ ผูใ หญ ก็มี
สิทธิ์ที่จะลมไดเหมือนกัน ตรงนี้ทานตองชี้แจงนะครับ แลวก็เงินที่เขาใหมานิทานถูกตองตามหลักเกณฑ ต ามแบบไหม แบบที่
ทานออกแบบมามันเปนสีประเภทนี้หรือเปลา ทานทําถูกตองไหม ตรงนี้ทานไปดูแบบปริมาณงานท านแลว ก็ป ริม าณงานนั้น
ครบถวนไหม เขาบอกใหลาดยางกี่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทานทําครบหรือไมค รับ ตรงนี้นะครับ กําลังมี ค นตรวจสอบท านอยู
คําถามในขอตอไปนี้นะครับ งบประมาณที่ทานไดมา ทานไดมาจากหนวยงานไหนครับเมื่อสักครูนี้ไดยินมาวาเดี๋ยวก็ไ ทยเที่ ย ว
ไทยบาง เดี๋ยวก็วาหอการค าบ าง สรุป แลว ได ม าจากหนว ยงานไหนครับ ป ายโครงการไม มี นะครับ งบประมาณเท าไหร
วัตถุประสงคก็ไมมีนะครับ ตรงนี้อยากจะขอใหทานชี้แจงนะครับ เพื่อทางสมาชิกสภานะครับ จะได รับ นําไปชี้แจงต อพี่นอง
ประชาชนที่มีขอสงสัย ในขอนี้นะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ตอเลยนะครับ ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่เปนหวงเปนใยในบ านเมื อง เป นห ว งเป นใยในงบประมาณใสใ จดู
รายละเอียดเล็กๆนอยๆตองขอขอบคุณนะครับ ในนามของประชนจังหวั ด อุบ ลราชธานี ที่ มี สมาชิกสภาที่ ใ ห ค วามสําคั ญ ใน
รายละเอียดเล็กๆนอยๆ จนถึงรายละเอีย ดใหญ นะครับ ผมขออธิ บ ายอย างนี้ว าที่ สาธารณะ ที่ อยู ใ นเทศบาล ผมไม อยาก
อธิบายวาเทศบาลไมไดเปนเจาของจังหวั ด โดยผูว าเป นเจ าของเทศบาลมี ห นาที่ ค อยดู แลนะครับ แลว ในเรื่องของการทํ า
งบประมาณนี้ก็เหมือนกัน จริงๆแลวไมไดหมายความวาหอการคา ๒-๓ คน นะครับ เขาคิดกันมาเยอะมากแลว เขาก็ขอความ
อนุเคราะหจากเรามาใหชวยออกแบบให ถาเราออกแบบไปแลวเรากําหนดสเปคไปแลวซึ่งเขาเองทํ าโครงการแบบนี้ เป นทั่ ว
ประเทศ ๙๐๐ กวาลาน เพราะฉะนั้นแลวสเปคตางๆมันมีการพูดคุยมากอนหนานี้แลวโดยพวกเขาทั้งหมดนะครับ ว าเราเขีย น
แบบไปก็ใชวาเขาเปนเจาของเงินเขาก็ตองดูวามันถูกตองตามสเปคที่เขาตองการไหม ก็เหมือนเขาเปนเจาของบ านเจ าของเงิน
จะสรางบาน เขาก็ตองดูวาชางออกแบบมาถูกสเปคไหมนะครับ เรานั้นเองก็เป นหนึ่งในเกาที่ ไ ด รับ งบประมาณต นๆมาเพื่อ
เปนการนําลองก็ทํามาพรอมๆกัน กับที่อื่นแลวนะครับ เขาทํามาอาจจะเสร็จ กอนเรา หรือบางแห งก็อาจจะยั งไม เสร็จ แบบ
ของเรานี้ทุงศรีเมืองก็ยังไมสงมอบ เพราะวาเลยระยะเวลาการสงมอบมา รอยกวาวันละครับ นาจะโดนปรับ เงินเป นลานแลว
นะครับ เพราะเขาก็ทํ าไม เสร็จ ซักที นะครับ ทั้ งที่ เรื่องการประมู ลต างๆจั งหวั ด ก็เป นการทํ าทั้ งหมด ไปประมู ลจั งหวั ด ก็
ประกวด ประกาศ ประกวด ทําเองหมดที่ทองเที่ยวกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี เราเหมือนเราเปนไดแคที่ปรึกษาคนหนึ่งที่ เขาไม
ถามเราก็ตอบไมได เพราะฉะนั้นแลวในรายละเอียดพวกนี้ก็ตองยอมรับวามันมีการทํ างานได ห ลายหนว ยงาน แลว เงินที่ ม าก็
มาจากกรมพละ กรมพละศึกษานะครับโดยกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬาเปนเงินของเขาทั้งหมด แลว เขาก็ม อบอํานาจ
ใหผูวามาดูแลเรื่องนี้และทางผูวาก็มอบใหกับทางทองเที่ยวจังหวัด การทองเที่ ย วและการกีฬ าจั งหวั ด มาดู แลเรื่องนี้นะครับ

9.
เรื่องราวทั้งหมดก็เปนมาแบบนี้นะครับ และสวนปายผมวาเราผมมั่นใจนะครับผมถามทีมงาน ทีมงานก็มั่ นใจว าป ายโครงการ
ปายอะไรซึ่งการทองเที่ยวก็เปนคนทํา ทําแลวก็ติดอยูขางทางเขาตรงศาลหลักเมืองตรงทางเขาทางด านนี้ ซึ่งผมก็ไ ม แนใ จว า
ในโดยระเบียบแลวมันตองมีปายโครงการติด นะครับ แลวผมก็ย้ํากับทาง ทานผอ.สํานักการช าง นะครับ ว ามี ไ หม ท านยื นยั น
วามีแลวทานก็เห็น แลวมันก็ตั้งอยูนะครับ ผมคิดวาเขาทําไดสมบูรณแบบในการประกาศ ประกวด ราคาในเรื่องของความ
ถูกตอง ถามีการทุจริต ถามีความไมตรงไปตรงมาก็เปนเรื่องที่จ ะเป นประโยชนต อประชาชนมากที่ ท านสมาชิกสภาฯจะทํ า
หนาที่เปนฝายตรวจสอบ ก็นาจะตองเรื่องราวทั้งหมดในการประกาศประกวดในการทํางานทั้งหมดก็ต องอยู ใ นการท องเที่ ย ว
และการกีฬาในจังหวัดอุบลฯทั้งหมดนะครับ เราออกแบบเสร็จแลว ก็เขาก็ยื ม คนของเรา แลว ก็ถามจากคนของเราว าไปทํ า
อะไรที่ไหนอยางไร พอเขาสงมอบมาใหเรา เราก็เตรียมประชุมเพื่อจะใชพื้นที่นะครับ ก็ขอกราบเรียนเปนเบื้องตนตรงนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน ณัฐวุฒิ มีอะไรเพิ่มอีกหรือเปลา
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
นิดหนึ่งครับทานประธาน ผมดีใจนะครับที่มีคนเอางบประมาณมาใหเรานะครับ เอามาที่บานของเราแลว เขาก็ยั งบอก
อีกวาใหเจาบานออกแบบแลวก็สงแบบไปใหเจาของเงินดูแตคนของเรานะครับ คนที่อยูในบานเราออกแบบ แบบหว ยๆแบบนี้
ไปใหเจาของเงินเหรอครับ ถนนเลนจักรยานเอาสีประเภทไหนก็ไมรูทา คนในบานของเรานะครับ ออกแบบ แบบนี้ไ ปให เขา
แลว ตอนนี้ ก็ทํ า เสร็จ เรีย บรอ ยแลว แต ถึ งยั ง จะบอกว า ยั งไม ไ ด เบิ กนิ ก็ไ ม เป น ไรนะครับ แต ค นในบ านทํ าห ว ยๆแบบนี้
มันเหมาะสมไหมนะครับ ตรงนี้นะครับอยากจะใหทางฝายบริหารรองพิจารณาดูนะครับ แลวผมก็ถามว างบนี้ไ ด ม าจากไหนก็
ขอบคุณนะครับที่ทางฝายบริหารไดบอกวามาจาก ททท. แตอยากจะถามท านนายกฯ ว าสีท าเลนจั กรยานประเภทนี้ มั น
ใชไดไหมนะครับ ถามทานนายกฯนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน นายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับการออกแบบนี้ก็เป นนายชางของเรา ที่ เขาออกแบบมานี้ก็
เปนไปตามวิศวกรจราจรคะ ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตหารือครับ เนื่องมาจากวาตอนนี้ทางสื่อมวลชนหรือวาทางถายทอดสดทางโสภณเคเบิ้ ล ผมจากการเขาสภาฯ
มาผมก็ทราบดีวาทีมงานใครเปนใคร ผมอยากสอบถามนิด หนึ่งว าคนที่ ใ สสูต รดํ าที่ นั่งอยู ขางฝายถายทอดสดเป นใครครับ
ไดขออนุญาตเขาสภาหรือเปลาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอดูหนอยครับวาเปนใครครับผม ไดเกี่ยวของกับโสภณหรือเปลาครับ ถาไมเกี่ ย วของก็เชิญ ออกไปนะครับ เพราะไม ไ ด
ขออนุญาต เชิญตอครับ กระทูของทานณัฐวุฒิ คงครบทวนแลวนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู

เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
(นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตที่
๒ นะครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ขาพเจ าขอตั้ งกระทู ถาม นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี

10.
เรื่องการกอสรางทางจั กรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุ งศรีเมื องดั งต อไปนี้ ขอที่ ๑ การกอสรางทางจั กรยานอยู ใ น
แผนพัฒนาหรือไมนะครับ เพราะวาในการจัดทําโครงการทุกโครงการในเขตเทศบาลนครอุ บ ลฯกอนที่ ท านจะบรรจุ โ ครงการ
เขาไปตองบรรจุในแผนกอนนะครับ อยากจะสอบถามไปยังฝายบริหารนะครับวาทานไดบรรจุในแผนหรือยังนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน นายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนท านประธานสภาฯผานไปยั งท านสมาชิกนะค ะ สําหรับ เรื่องการกอสรางทางจั กรยานอยู ใ นแผนพัฒ นาของ
เทศบาลหรือไมนั้นนะคะ เนื่องจากโครงการดั งกลาวนั้นเป นโครงการของกระทรวงการท องเที่ ย วและกีฬ าเพื่อสงเสริม ให
ประชาชนนั้นไดใชจักรยานในชีวิ ต ประจํ าวั น เพื่อสุขภาพที่ ดี และลดมลภาวะจึ งจั ด สรรงบประมาณลงมาในเขตเทศบาล
นครและก็จัดสรรงบประมาณ ในกรณีนี้ไมระบุใหพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณตองมีแผนพัฒนาเทศบาลจึ งไม ไ ด ดํ าเนินการบรรจุ
โครงการลงในแผนพัฒนาเทศบาลฯ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เดี๋ยวนะครับๆ จริงๆแลวทางระเบียบบอกไววา ไมวาเงินจะมาจากหนวยงานใดที่จะมาทําอยูในเขตเทศบาลฯ จะตอง
อยูในแผนพัฒนานะครับ ระบุไวเลยจะตองอยูในแผนพัฒ นา เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับ โดยภาพรวมแลว วันที่ ทํ าเรื่องเลนจั กรยานเราก็ไ ด ถามหลักเกณฑ เขาว าต องทํ าอะไรบ างนะครับ
เขาก็เขียนหลักเกณฑมาในที่ประชุมนะครับ แนบกับถายเอกสารมากับหนังสือที่ทําโครงการนี้นะครับวาเกณฑ ค วามเหมาะสม
ของพื้นที่นะครับ พื้นที่ที่ใชขออนุญาตอานนะครับ กอสรางเสนทางจักรยานจะต องระงับ การยิ นยอมจากผูค รอบครองอย าง
ถูกตองแทจริง โดยผานความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนั้นๆมีหนวยงานรับผิด ชอบออกแบบรูป รายการและประมาณ
การกอสราง การจัดซื้อการจัดจางดูแลรวมไปถึงการควบคลุมงานอยางถูกตองและชัดเจนตามระเบียบการบริ ห ารงานราชการ
แผนดิน เปนเขตพื้นที่ที่มีประชาชนใชและออกกําลังกายเปนจํานวนมากเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหย อนใจและเป นเสนทาง
ที่มีประชาชนใชเดินทางอยูตลอดเวลา การพัฒนาเลนจักรยานตรงนี้นะครับ อยูใ นแผนของการพัฒ นาทุ งศรีเมื องหรือไม ซึ่งก็
เปนนโยบายที่มีในแผนในการพัฒนาทุงศรีเมื องอยู แลว ทั้ งนี้เราเพิ่ม เลนจั กรยานเขามาซึ่งถามว าในเงินสิบ ลานเศษๆตรงนี้
เราเพิ่มเลนจักรยานเขาไปทาสีจักรยานเขาไป หนึ่งลานบาทประมาณนะครับ ไมถึงหนึ่งลาน ประมาณๆ แลว ที่ เหลือเรามี การ
พัฒนาอยางอื่นเชน ทําฟุตบาท ทําไฟฟา รอบทุงใหม รอบทั้งหมดใหมแลวก็ยังไดที่จอดรถจักรยาน ไดโ นนนี่นั้นเขามา แต ถา
ถามวามันมีแผนพัฒนาไหม ถายังเปนงบจากกรมสงเสริมเขาจะระบุวาตองมีในแผนพัฒนาแตตรงนี้การทองเที่ย วเขาไม ไ ด ระบุ
วาตองมีแผนพัฒนาไหมขอแควาเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ เราก็เลยไมไดทําถาเปนระบุ โ ครงการอื่นๆที่ ผานมานะ
ครับวา ไดรับเงินอุดหนุนไดรับอะไรขึ้นมาแลวเราก็ไมไดทําตรงนี้วาแผนพัฒนาโครงการตองเขาสิบลานตรงนี้ แต ว าแผนรวมที่
อยูในทุงศรีเมืองนั้นมีอยูแลว เพราะฉะนั้นถามวา แลววันนี้เราไดทําจากจังหวัดก็สั่งการมาแบบนี้เราก็ทํ าแบบนี้ แลว อีกอย าง
หนึ่งเงินก็ไมใชเงินจากเทศบาลฯแผนเงินแผนงานก็ไมไดมีเพราะวาเราไมไดเอาเงินมาผานเรา ถาเอาเงินมาๆให เรา มาผานเรา
แลวเราเปนคนประกาศประกวดเราเปนคนรับทั้งหมดเราก็ตองเอาเรื่องนี้เขาแผน แตถามวาวั นนี้เราก็พยายามเป ด เหมื อนกัน
วาสิ่งที่ ที่ทําก็ตองเขาแผนไหมก็เปดเรื่องแผนเหมือนกันวาในเมื่อเงินมันไม ไ ด ม าจากเรา แลว เราก็ไ ม ไ ด สมทบ เพราะฉะนั้น
แลวก็ในระบุหลักเกณฑที่ทํา ก็ไมไดระบุวาตองเขาแผนนะครับผม ขออธิบายกวางๆแบบนี้กอนนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ

11.
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพนะครับ ก็ตามที่คําถามแรกที่ผมถามไปนะครั บ ก็อยากให ลงบั นทึ กไว นะครับ
ในรายงานการประชุม เนนไวเลยนะครับ ว าในการกอสรางสําหรับ ทางจั กรยานไม ไ ด อยู ใ นแผนของเทศบาลฯ ขออนุญ าต
ทานประธานสภาฯ แลวก็ผมจะไปยังคําถามขอที่ ๒ เลยนะครับ ทางจักรยานที่อยูระหวางฝงโต รุงราชบุ ต รมี อันตรายหรือไม
เมื่อถึงเวลาที่ผูประกอบการจําหนายอาหารเริ่มดําเนินการนะครับ คือในการจะเกิดอันตรายต อประชาชนที่ ไ ปจั บ จ ายใชสอย
บริเวณตลาดโตรุงในชวงเย็นนะครับเพราะว าตามที่ ผมได ติ ด ตามเพจแลว ก็เฟสบุ ค ของเทศบาลฯ ก็จ ะมี การกําหนดเวลา
ในการใชเสนทางจักรยานคือชวงเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น. ของวั นจั นทร อังคาร พุธ แลว ก็พฤหั สบดี นะครับ ก็จ ะเป นเวลา
เดียวกันที่ผูประกอบการรานคานะครับ เปนอาหารโตรุงนะครับเขาไดทํา ไดขายของเหมื อนกัน แลว ก็ป ระชาชนจํ านวนมาก
นะครับก็ไดไปจับจายใชสอยนะครับจะเกิดอันตรายตอประชาชนหรือไมนะครับในคําถามนี้นะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน นายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ นับตั้งแตที่เราไดทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะ แลวก็เริ่ม ตอนนี้เราได
มีการปรึกษาหารือกันนะคะ แลวก็ไดกําหนดนะคะ ทดลองใชพื้นที่เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลากําหนด
ปนจักรยานที่ทานสมาชิกไดบอกไวจากที่ผานมาก็ยังไมไดรับรายงานเรื่องของการเกิดอันตรายอุบัติเหตุ ใ ดๆทางจราจร แต ว า
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผูที่ใชเสนทางผิวจราจร เราก็พยายามที่มีปายบอก เครื่องหมายจราจรตางๆแลว ก็ป ายเตื อน แลว รวมไปถึงว า
แลวก็ไดสงเจาหนาที่เทศกิจเพื่อไปดูแลในพื้นที่นะคะ อํานวยความสะดวกเรื่องของความปลอดภัย แลว ก็เรื่องของกฎระเบี ย บ
เรื่องของจราจรซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ผูที่ใชพื้นผิว จราจรหรือเสนทางจราจรก็ต องเคารพกฎกติ กาของระเบี ย บการใชจ ราจร
เชนเดียวกันละก็เราคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเปนที่สุ ด นะค ะของพี่นองประชาชนก็จ ะพยายามที่ จ ะเขาไปดู แล แลว ก็สง
เจาหนาที่เขาไปชวยในการอํานวยความสะดวกดานจราจรคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และก็ฝากขอบคุณไปยังคณะผูบริหารที่ไ ด คํ านึงถึงความปลอดภั ย ของพี่นองประชาชน
แลวก็อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในขอที่๒ นะครับ ซึ่งพอคาแมคาที่อยูตลาดโตรุงเขาไดร องเรีย นมากับ ผมนะ
ครับวากอนที่คณะบริหารจะไดทําเลนจักรยานนะครับ ก็มีการทําลานโตรุงกอนก็แจงกับพอคาแมคา เขาว าจะใชระยะเวลาไม
เกินสองเดือนหรอกก็ไลใหเขามาขายบนถนนมีการปดถนนชวงนั้นก็ประชาชนเขาก็เดื อดรอนอยู พอสมควรแลว ก็พอค าแม ค า
เขาก็เดือดรอนเหมือนกัน แตปรากฏวาทานก็บอกเขา ๒เดือนแตทําจริงก็ปาเขาครึ่งป แลวก็ใหเขายายกลับ ขึ้นมาพอย ายกลับ
ขึ้นมาทานมาทําเลนจักรยาน ก็อยากจะฝากทานนะครับวาการที่ทานจะทําอะไรก็ใหคิดถึงประชาชนที่เขาอยูและใชวิ ถีชีวิ ต อยู
แถวๆนั้นดวยนะครับ คําถามขอที่๓ นะครับ ทานไดสํารวจประชาชนที่ไดใชเสนทางมีมากนอยเทาไหรนะครับ อยากจะทราบ
วาทั้งกอนละหลังนะครับ ทั้งกอนและหลังในการสรางนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยัง ท านสมาชิกนะค ะ สําหรับ การสํารวจประชาชนที่ ใ ชเสนทางจั กรยานในพื้นที่ คื อ
ขอมูลผูใชจักรยานจักรยานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนั้นมีหลายกลุมนะคะ และก็หลายชมรมนอกจากนั้นผูใ ชจั กรยาน
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ในการออกกําลังกายก็มีจํานวนพอสมควรซึ่งทางเทศบาลฯเราก็ยั งไม ไ ด ทํ าการเก็บ สถิติ นะคะตรงสว นนี้ เพื่อที่ จ ะสํารวจ
จํานวนผูใชอยางเปนทางการคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพนะครับ ก็ต ามสอบถามตั้ งคํ าถามไปเมื่ อสักครูนะครับ มั นก็จ ะมี ผลพวงมากับ
คําถามขอที่๒ นะครับ ที่ทานบอกวาตั้งแตที่ทานทําโครงการมาละครับ แลวก็มาบังคั บ ใชกฎระเบี ย บตั้ งแต วั นที่ ๑ ก็ยั งไม มี
การเกิดอุบัติเหตุนะครับ เทาที่ผมสังเกตดูก็แทบจะไมมีคนมาปนเพราะสาเหตุ อะไร สว นหนึ่งนะครับ ผมได มี โ อกาสคุ ย กับ
พวกพี่ๆ ที่เขาปนจักรยานนะครับ สวนผมก็ใชเวลาวางในการปนจั กรยานในการออกกําลังกายเหมื อนกันครับ หลายคนนะ
ครับ เขาก็บอกวาเขารูสึกเสียใจที่เปนเปาสายตาถาจะมาปนในเสนทางที่พวกทานไดสรางไวนะครับ เขารูสึกผิด นะครับ ที่ ต อง
มาปนและตองมีคนมามองวามีคนแคนี้เหรอ สองสามคน สี่หาคนมาปนแลวก็คนที่ขับรถไปรถติด ติดมากนะครับ ประชาชนที่
เขาเดือดรอนเขาก็มองมาคนปนเขาอายครับ อายที่จะมาปนเสนทางของทาน มี วั นหนึ่งนะครับ ชว งเชา ผมก็ไ ม ท ราบว าทาง
เทศบาลฯ โดยมีคณะผูบริหารของทานนะครับทานหนึ่ง ผมก็ไมขอเอยชื่อละกัน ก็ไดมายืนจับเวลา ผมก็ไมทราบวาทานได ม า
ยืนจับเวลาอะไรนะครับ คือทานไดจับเวลาคนปนจักรยานหนึ่งรอบใชเวลากี่นาทีทานไปทําเวลาอื่นก็ไ ด ท านไม ค วรจะมาทํ า
ในเวลาเรงดวนเจ็ดแปดโมงเชาในวันปกติ ผมก็ไมเขาใจเหมือนกันประชาชนหลายคนเขาเปดกระจกเพื่อจะตอ ว าท าน ท านมา
ปดถนนทําไมในเมื่อเลนหนาโรงเรียนอนุบาลอุบลฯนี้ เลนวิ่งมันเหลือแคสองเลนนะครับ ทานก็บอกวาขออาทิตยหนึ่ง เวลา
ตั้งเยอะตั้งแยะครับในการจับเวลา ผมก็ไมทราบวาทานทําไปเพื่ออะไร ทําไปเพื่อใหเขาเห็นเหรอวาทานทําก็จะฝากเพีย งเท านี้
ขอขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ของทานนัฐพลครบ ๓ ขอแลวนะครับ ครบแลวนะครับ ตอไปก็จะเปนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการกอสรางทางจักรยาน
บนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรี เมืองโดยทาน วรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอุบลฯ
ระเบียบวาระที่ ๕ กระทู

เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิกเทศบาล
นครอุบลฯ เขตเลือกตั้งที่๒ จะขอเสนอกระทูถาม ขอตั้งกระทูนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการกอสรางทาง
จักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมืองดังตอไปนี้ ขอ ๑ โครงการกอสรางจั กรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะรอบ
ทุงศรีเมืองมีผลกระทบตอพี่นองประชาชนหรือไม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยั งท านสมาชิกนะค ะ ทุ กๆโครงการนั้นย อมมี ผลกระทบบ าง ในบางสว นกับ พี่นอง
ประชาชนก็ตองขอกราบขออภัยแตเราก็พยายามที่จะปรับเพื่อใหมีผลกระทบกับประชาชนนอยที่ สุด แลว ก็รวมไปถึงยั งที่ ไ ด
กลาวไปแลว ว าตอนนี้เราก็ไ ด ขอความรว มมื อจากทางจราจรด ว ย และก็ท างพี่นองประชาชนด ว ยในการประชาสัม พันธ
เสนทางดังกลาวนะคะ แลวเรื่องของการจัดระบบการจราจรใหม และรวมไปถึงตอนนี้เราก็ไ ด บ อกตอนนี้เราขอทดลองใช
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พื้นที่นี้ ๑ เดือนดู เพื่อที่จะดูวาประชาชนนั้นได รับ ผลกระทบมากนอยเพีย งใด หลังจากที่ เราจั ด ระเบี ย บไปแลว โดยความ
รวมกับทางตํารวจจราจร มีผลกระทบมากขึ้นหรือนอยลงอยางไรนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเทศบาลฯเราก็จะพยายามทํ าให ดี ที่ สุด
เพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดแลวก็ประโยชนของพี่นองประชาชนมากที่สุดคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ทานวรรณรัตน ครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในสวนของผลกระทบก็ตั้งแตกระทูของ ขออนุญาตที่ออกนาม ทานณัฐวุฒิ ทองเถาว ก็ไดฟงคําตอบหลายๆคําตอบนา
จะไดทราบถึงผลกระทบแลว ตอไปขอถามในขอที่๒ คะ ผิวจราจรลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากการดําเนินการของโครงการนี้คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับผิวจราจรนั้นไมไ ด ลดลง เนื่องแต ว าเราแบ งพื้นผิว จราจร
เปนบางสวนใชเปนเสนทางจักรยานคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี
จากที่นโยบายของทานนายกฯ ที่จะบอกวาจะมี การเพิ่ม จราจรจะมี การทํ าหลายๆโครงการแต ว าอยากจะทราบว า
ณ ปจจุบันตอนนี้ ผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลของเรามี่เพิ่มขึ้นที่จุดใดบางคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานสภาฯคะ ขอใหทานสมาชิกชวยทวนคําถามดวยคะ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี
อาจจะอยูนอกเนื้อหานี้นิดหนึ่งเพราะวาอยากจะทราบในบางสวนของการที่วา มี การเพิ่ม ผิว จราจรหรือว าไม มี การเสีย
ผิวจราจร ในสวนของการเพิ่มผิวจราจร อยากจะทราบวามีสวนพื้นที่ตรงไหนบ างที่ มี เพิ่ม ผิว จราจร เพราะว ามั นอาจจะเป น
สวนดีในการพัฒนาในสวนดานอื่นตอไปถาเกิดสมมุติพื้นผิวจราจรที่ไหนมีเพิ่มขึ้นบางแลว เราอาจจะไปทํ าเลนในสว นตรงนั้น
ไดบางหรือไม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยั งท านสมาชิกนะค ะ เนื่องจากขอมู ลดั งกลาวนี้บ างที่ ต องใชรายละเอีย ดค อนขาง
พอสมควรนะคะกับทางสํานักการชาง ดิฉันขออนุญาตตอบเปนเอกสารคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทาน วรรณรัตน ครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในคํ าถามที่ เ กี่ย วของนะค ะ ในสว นเรื่องของการเพิ่ม หรือลดของพื้นผิว จราจรดิ ฉันอยากจะทราบว าในสว นของ
เลนจักรยานนี้ ที่รอบทุงศรีเมืองนี้ทานนายกตอบวาไมไดเสียพื้นที่จราจร แตวา ณ ปจจุบันดิฉันเห็ นยั งมี เสาที่ จ ะกลั้นระหว าง

14.
เขตพื้นที่ถนนกับพื้นที่เลนจักรยาน ถาเกิดสมมุติวาในชวงเวลาที่ทานเปดใหใชเลนจักรยานก็แปลวาพื้นผิว จราจรตรงนั้นก็ต อง
ลดลงใชไหมคะ ทีนี้ก็หมายถึงวาเลนจักรยานนี้ทําใหพื้นผิวจราจรในเขตรอบทุงศรีเมืองเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรอง ประชา ครับ
นายประชา กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ก็ขออนุญาตทานประธานสภาฯวา ไม ต องตอบเป นเอกสารก็แลว กันนะครับ ผมอธิ บ ายอย างนี้ว าตอนแรกที่ เขาใจ
คําถามนี้ ถามวาพื้นผิวจราจรเพิ่มหรือลด ก็คือเราก็ขอตอบวามันไมเพิ่มมันไม ลดเพราะว าเราไม ไ ด ทํ าถนนสองชั้นเพิ่ม ขึ้น
มานะครับ พื้นผิวจราจรไมไดเพิ่มไมไดลดจํานวนตารางเมตรก็ยังเหมือนเดิมไมไดทําสองชั้นสามชั้นยกตัวอยางนะครับ ว าไม ไ ด
เพิ่มผิวตรงนี้ แตเนื่องจากวาเรามีการจัดเวลาในการใชหมายถึงวาในเลนจั กรยานนี้ค วามเขาใจคื อ ไม ไ ด ห มายความว า เรา
ไมไดมีการยืดหยุนใหเขาไปใชนะครับ ความหมายก็คือวาในเวลาที่เลนจักรยานก็ขอใหทางจักรยานใช เชน เรากําหนดในนี้ว า
ในเวลา ตีสี่ ถึงเจ็ดโมงเชา แบบนี้เราก็ขอตีสี่ขอความรวมมือให ให เลนจั กรยานมาใชซึ่งเราก็วิ เคราะห กับ ทางจราจรมี การ
ประชุมหารือกันหลายครั้งวานาจะเปนเวลาที่ เหมาะสม เพราะว าจะได ไ ม มี ผลกระทบต อนักเรีย นในการมาสงหรือในการ
สัญจรไปมานะครับ สวนเวลาตอนเย็นนั้นเราก็เลือกเปนเวลา หกโมงเย็นถึ งสี่ทุ ม ที่ เราเลือกเวลานี้ก็คิ ด ว า สี่โ มง ห าโมง หก
โมง ยังมีการเคลื่อนไหวของการจราจรอยู เราก็ขอใหเขามาใชในชวงหกโมงเย็ นถึงสี่ทุ ม ทํ าไมถึงสี่ทุ ม ตรงนี้เพราะว าเราต อง
ขอขอบคุณทางมลฑลทหารบกที่ไดใหทหารมาชว ยดู แลความปลอดภั ย จนถึงสี่ทุ ม นะครับ แลว เราก็จ ะป ด สวนสาธารณะ
ในชวงนี้เราก็คิดวานาจะใชเวลาในสวนสาธารณะไมเกินสี่ทุมก็เปนเวลาที่จะหกโมงมาถึงสี่ทุม แตถามวามันจะมี ผลอะไรไหมก็
ตองขอขอบคุณทางสมาชิกทางสภานะครับที่เปนหวงเปนใยแลวเราก็คิดตรงกันโดยเฉพาะถนนในหนาศาลทางด านทิ ศ เหนือ
นะครับ ถนนตรงนี้เราก็คิดเหมือนกันวามันมีแทงขึ้นมาเปนสีสมๆนะครั บ ที นี้เรามี การคิ ด เหมื อนกันว าจราจรตรงเสนทางนี้
เนื่องจากมันตองเปนโทลเวย และการยืดหยุนมันจะไมมีเราก็เลยใหเขารื้อเอาตั ว นี้ออกแลว ไปเพิ่ม ใสใ นจุ ด อื่นนะครับ มี การ
ขอใหเขารื้อตรงนั้นออกเพราะฉะนั้นแลว พอเจ็ดโมงเชาคุณก็ใชพื้นผิวจราจรไดปกตินะครับ ซึ่งพวกเราอาจจะเขาใจผิด ว าเลน
จักรยานใชเฉพาะจักรยาน จริงๆมันสามารถมี ค วามยื ด หยุ นในเวลาที่ จั กรยานไม ไ ด ใ ชงาน ซึ่งเป นการแบ งป นกันระหว าง
จักรยานกับรถยนต หรือจักรยานยนต อันนี้เราก็มีการจัดระบบตรงนี้ไวอยู นะครับ ซึ่งเราก็มี การพูด คุ ย กับ จราจรอยู ว าเขามี
ความเห็นอยางไรในเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของการเคลื่อนไหวของรถยนต เขาก็ให ค วามแนะนําว า เรานาจะรองแบบ
นี้ซัก ๑ เดือน แลวเก็บสภาพปญหาตางๆวามันเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับ ขนาดที่ทําตรงนี้ก็ยอมรับวาเราคํานวณอะไรไม ไ ด เลย
นะครับ เพราะวาการประมูลงานนี้ซึ่งความจริงมันนาจะตองเสร็จนะครับ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ วั นที่ สิ้นสุด สัญ ญานะ
ครับ แตนี้เขา จน มิถุนายน กรกฎาคม ก็ยังไมเสร็จ ผมวาคาปรับนี้วันละ ๒๕,๒๒๕ บาท ตอวัน คาปรับ นี้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว า
บาท ซึ่งผูรับเหมาก็เกิดจากการประกาศประกวด ซึ่งเราก็ไมรูวาเปนใครมาจากไหนแลวก็มาทํ าตรงนี้ เราก็เรงๆ เราก็เรงทาง
ผูรับเหมาผานไปยังทางการทองเที่ยวคือมันคํานวณอะไรไมไดเลยนะครับเราก็อยากให เสร็จ ทํ าไมจะไม อยากให มั นเสร็จ นะ
ครับ อันนี้มันก็เปนการที่มีปญหาของผูรับเหมาเอง ก็มีการปรับไปตามสัญญาวาจางนะครับ ก็เรีย นให ท ราบว าพื้นผิว ตรงนี้มี
การแชรกันในหวงเวลาตางๆ จักรยานก็ขอในชวงที่ตีสี่ถึงเจ็ดโมงเชา ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่ ไ ม ติ ด ขัด มาก และตอนเย็ นก็ขอหก
โมงเย็นถึงสี่ทุม ถามวามันจะมีปญหากับทางโตรุงอะไรบางไหมซึ่งเราก็ตองเก็บขอมูลตอไปเพราะว าการป นจั กรยานมั นก็ต อง
ปนอยางนี้ เราก็จัดที่จอดรถใหกับผูที่มารับประทานอาหารโตรุงนะครับ เราก็ตองยอมรับ ว าเราต องสังเกตการณต อไปว ามั น
จะเกิดปญหาอะไรไหมจะดีหรือไมดีจากการที่เราวางแผนไปหรือเปลา แต ถาเกิด ว าทํ าไปแลว มั นติ ด ขัด มั นไม เกิด อะไรขึ้นก็
จะตองมีการปรับ เปลี่ยนกันอีกตอไป แตถาเกินมั นทํ าแลว มั นอาจจะดี ก็ไ ด ถาเกิด มี ค นมาป นเยอะๆ ป นเสร็จ ก็ม าทาน
อาหารที่โตรุง ๆ ก็อาจจะขายดีขึ้นก็มีความเปนไปไดในหลายๆดาน ขนาดเดียวกันนี้เปนเรื่องใหมสําหรับพวกเราก็นาจะต องมี
การลองทําดูเพราะวาปริมาณคนมาขับขี่มาปนจักรยาน วันนี้มีมากนอยไหมมีโนนนี่ นั้นไหม เราก็ต องถามว าไกกับ ไขมั นก็จ ะ
กลับมาเรื่องเดียวกันอะไรมันจะเกิดกอนกัน ทําไมเราไมลองมาทําตรงนี้และรณรงค ใ ห ค นมาใชม ากขึ้น ถาถามวั นนี้ค นมาใช

15.
เยอะไหม ถาถามวา ๓๐๐ ก็ตอบไมไดวาเยอะหรือนอยนะครั บ แต ถาเป นไปได การเริ่ม ต นกาวแรกของพวกเรานี้ อาจจะมี
ปญหาบางแตเรามั่นใจวาตลอดการทํางานของพวกเราไมวาจะสง รองนายกฯ สงเลขาฯ ไปสังเกตการณ ก็เป นวิ ธี ห นึ่งที่ เราจะ
เก็บขอมูลดวยวิธีการของพวกเรามีปญหาอะไรบางไหมถาเกิดจะมาใชจักรยานจริงๆแมกระทั่งผมเองยังตองรองมาป นดู เลยว า
มันเปนยังไง สภาพมันเปนยังไง ก็ตองเก็บขอมูลรวมไปกับผูคนที่เกี่ยวของดวย ตองยอมรับ ว าเราก็ไ ม ไ ด ละเลย แลว ก็ถาเกิด
มันมีผลตอไปในการประชุมสภาครั้งหนา เราก็หารือกับทางสมาชิกไดวาทางสมาชิกเองคนที่อยูในพื้นที่ มี ขอเสนอ มี ขอชี้แนะ
อะไร ใหพวกเราไดนําไปปรับปรุงเราก็ยินดีนะครับ เพราะวาสิ่งที่ทางทานคิดถึงปญหา ก็ใกลเคียงกับที่เราคิ ด กันอยู แต พอทํ า
เขาไปจริงๆแลว เราก็ยั งไม มั่ นใจเหมื อนกันว ามั นจะเกิด อะไรขึ้นอีกไหมนะครับ ก็ต องขอขอบคุ ณ ทางสมาชิกสภาที่ ใ ห
ความสําคัญที่คอยดูแลคอยตรวจสอบคอยกํากับเพื่อใหเราเกิดสิ่งที่ดีๆใหบานเมืองของเราตองขอขอบคุ ณแทนประชาชนด ว ย
ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับผม ขอกราบเรีย นท านสมาชิกและสภาแห งนี้ว า ขณะนี้สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได รับ เกีย รติ จ ากท าน
ร.ท. ศราวุฒิ ศรีจันทร ผูชวยนายทหารฝายสืบสวนสอบสวน มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ไดรับเกียรติเ ขามาได รว มฟงการประชุม
ครั้งนี้ดวย ขอขอบพระคุณครับ กอนที่จะดําเนินการตอไปนะครับ เทาที่ผมไดรับฟงการชี้แจงจากฝายผูบ ริห ารแลว นะครับ ว า
หลักการในการทําทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะรอบทุ งศรีเมื องนี้ ด ว ยความหวั งดี ของฝายผูบ ริห าร แต ผมขอให
ขอคิดอยางหนึ่งวา ในการที่จะทําอะไรที่เปนผลกระทบตอประชาชน หนาที่จะมีสถิติกอนการทําแต ป จ จุ บั นนี้กลายเป นว าทํ า
แลวคอยมาหาสถิติ ถาทานมีสถิติกอนแลวทําปญหาก็จะแกไดงายขึ้น จะเห็นไดวาทุกวันนี้บางครั้ง ท านอย างที่ พูด กันว าเรื่อง
เสากรวยหรืออะไรที่ไปตั้งกัน ครั้งแรกก็กระทบกับการจราจรของประชาชนทั่วไปใหการจราจรติดขัด ตอมาทานเห็ นว าติ ด ขัด
ทานก็เอา แสดงใหเห็นวาไมมีการศึกษามากอน วาสมควรจะทําไรดี ซึ่งหลักการในสวนนี้เราเห็นวามันเปนใจกลางเมือง
การสัญจรหนาแนนติดขัดนิดหนึ่งก็จะกระทบทันที แลวผมก็เรียนฝากท านด ว ยว าการขี่จั กรยานนั้นบางครั้งบางคราวก็ขี่ไ ม
เปนเวลา การออกกําลังกายของแตละคนก็แลวแตความเหมาะสมของแตละทาน สิ่งที่จะเห็นชัดเจนเมื่ อมาถึงตลาดโต รุงครับ
จักรยานจะมาเมื่อไหร คนจะเดินขามเมื่อไหร มันไมสามารถที่จะบอกไดอันตรายจะเกิดขึ้น ก็ขอเรียนฝากไวด  ว ยครับ ผม ท าน
วรรณรัตน จะอภิปรายตอหรือไมครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอ ๓ ทานจะแกไขเรื่องจราจรแยกอุบลพลาซาอยางไร
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิก เทศบาลนครอุบลราชธานี ก็ไดมีหารือในสวนที่เกี่ยวของ ตํ ารวจจราจร
และโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ถึงเรื่องของการดําเนินการในการแกปญ หา กําหนดให ถนนราชบุ ต ร เดิ นรถทางเดี ย วจาก
แยกพโลรังฤทธิ์ผานหนาโรงเรียนอนุบ าลอุบ ลจนถึงตลาดโต รุงราชบุ ต รและมี การตี เสนจราจรสําหรับ จอดรถและทดลอง
มาตรการดังกลาวตามเอกสารที่เราแจกกับพี่นองประชาชน และก็รวมไปถึงแยกอุบ ลพลาซาตอนนี้เราได นํากรวยสีสม ออก
เพื่อที่วาเวลารถเลี้ยวซายจะไดสะดวกขึ้น และก็มี การพูด คุ ย และปรึกษาหารือกันอยู เรื่อยๆ เกี่ย วกับ การแกไ ขการจราจร
ดังกลาว และก็ขอขอบพระคุณในความหวงใยของทาน และเราก็จะมีการดูต อไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตน ครับ

16.
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอเนื่องจากแยกอุบลพลาซา ก็เห็นวาไดเอากรวยสีสมออกไปแลว แตปญหามั นอยู ที่ ว าพอเราเลี้ย วซายออกไปแลว
เราก็จะเจออีกแทงหนึ่งเลย โดยไมคิดเลยวาเอาฝงพโลรังฤทธิ์ออกไปแลวเวลาเลี้ย วไปแลว เราจะเจออีกกี่แท งถึงจะหลุด โค ง
ตรงนั้นออกมา อยางไรก็ชวยพิจารณาดวยนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขอบพระคุณทานสมาชิกดวยนะคะ เราจะนําไปปรับและแกไขดําเนินการตอไปคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สําหรับกระทูของทานวรรณรัตน กระทูการกอสรางทางจักรยานก็ครบถวนแลวนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๖ กระทู เรื่อง การบริหารงานและกํากับ ดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนิ นการของเทศบาลนครอุบลราชธานี
โดยทานสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล เชิญครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ กสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอกระทูถาม เรียน ทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขาพเจา
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ขอตั้ งกระทู ถาม นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี เรื่องการ
บริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังตอไปนี้
ขอที่ ๑ เรื่องการกอสราง ภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ที่ ไ ด รับ งบประมาณจากหนว ยงานราชการ
สวนอื่น ที่สงผลกระทบตอประชาชนในเขตเทศบาลฯ คําถามก็คือยังเหลือที่ยังไมแลวเสร็จอีกกี่โครงการครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกครับ เหลือโครงการที่ยังไมแลวเสร็จอีก ๒ โครงการ คื อ สวนสาธารณะ
หวยมวง และสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ศรีจรูญ ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
แลวโครงการที่ตลาดโตรุงที่ถนนราชบุตร แลวเสร็จแลวใชหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ

17.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยั งท านสมาชิกดิ ฉันขอมอบให ผอ.วิ สุท ธิ เสนาภั กดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
เปนผูตอบคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทาน ผอ. ครับผม
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผอ.สํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯ เปนโครงการที่แลวเสร็จแลวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ศรีจรูญ ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เปนคําตอบที่ชัดเจนมากครับทานผอ. ถาโครงการนี้แลวเสร็จ มีการตรวจรับไปเรีย บรอยใชห รือไม แลว งานกอสราง
เสร็จสมบูรณแคไหน และผลกระทบตอพี่นองประชาชนที่ตามมาก็คื อว า การกําจั ด น้ําเสีย การสาธารณูป โภค ถูกต องตาม
แบบแปลนหรือไม แลวชางเทศบาลฯมีการเซนตรับหรือมีการตรวจรับหรือยังครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยั งท านสมาชิกดิ ฉันขอมอบให ผอ.วิ สุท ธิ เสนาภั กดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทาน ผอ. ครับผม
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผอ.สํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ โครงการนี้มีการตรวจรับเรียบรอยแลวและถูกต องตามแบบแปลน
ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ศรีจรูญ ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาถูกตองตามแบบแปลนตอนนี้ ตอนนี้น้ําเสียที่ถูกเททิ้งจากผูประกอบการทั้ งหลายเพีย งพอกับ ระบบบํ าบั ด ที่ มี อยู
หรือไมครับ เพราะผมไดรับเรื่องรองเรียนในเรื่องนี้วา ถังที่ใชในการดักไขมันมีขนาดเล็กเกินไป เต็ ม เร็ว เกินไป ท านก็รูว าอันนี้
คือตลาด ในการประกอบการทําอาหารมีน้ํามันเยอะครับ เรื่องเล็กนอยแคนี้ครับ เราดีใจที่เราไดรับงบประมาณมาจากสว นอื่น
มันบงบอกวารัฐบาลก็มีนโยบายใหเรามา สนับสนุนงบประมาณไปจนถึงท องถิ่น แลว การกํากับ ดู แล วั นนี้ผมไม กลาที่ จ ะไป
ทานขาวที่ ต รงนั้นแลว เขาไม ไ ด ถามว าสมาชิกสภา เขาไม ไ ด ถามว านายกฯ เขาไม ไ ด ถามว ารองนายกฯ เขาไม ไ ด ถาม
ผอ.สํานักการชาง หรือผอ.โจ ที่เปนที่รูจักของผูรับเหมา เขาไมไดถามหาเขาบอกแตวาเทศบาลฯ พอคนของเทศบาลฯมาโดน
แนๆครับ โดนเต็มๆครับ โดนหลายเรื่องดวยครับ ดังนั้นผมแนะนําทานผอ.กลับบานไปทานขาวที่บานดี กว าครับ อย าไปที่ อื่น
หรือมาที่นี่นะครับ คําถามผมในที่นี้ ผมต องการให ฝายผูบ ริห าร นี่เป นแค ๑ โครงการที่ ท านได รับ มาแลว ท านไม ต ามต อ
ทานไมดูแลทานไมกํากับพี่นองประชาชนก็เดือดรอนตอไปครับ

18.
ขอ ๒ เรื่องการบริการ สาธารณะ ชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯ เรื่องนี้ค อนขางที่ จ ะกว างและได รับ เรื่องรองเรีย น
คอนขางเยอะ คําถามผมที่จะแทงเขาไปวา หนังสือรองเรีย นทั้ งหมดใครเป นผูดู แลและจั ด การเรื่องนี้ กราบเรีย นถามไปยั ง
ฝายผูบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรื่องบอบําบัดคงจบไปแลวนะครับ เพราะผมเชื่อวาเรื่องการออกแบบบอดักไขมันตางๆนี้ ก็ใหวิศวกรเปนผูออกแบบใน
การมาใชในการบําบัด ตรงนี้ แตถามวาเพียงพอไหมก็เปนไปตามการออกแบบของวิศวกรรม สวนเรื่อง คํารองเรีย นต างๆ ก็จ ะ
เปนสวนของประชาสัมพันธดานลางและอีกสวนก็จะอยูในสวนของการรวบรวมกัน และก็แจกจ ายงานเพื่อที่ จ ะทํ าการแกไ ข
ในแต ล ะวั นๆก็ เยอะมาก ในเรื่องของไฟฟาดั บ หรือว า เรื่องของฝาคลองเลื่ อน ริ ม ฟุต บาททรุด หรือเรื่อ งอื่นก็จ ะมี ฝา ย
ประชาสัมพันธ ก็จะมีทานเลขานายกฯ ทานนพพร คอยชวยดูแลอีกดานหนึ่ง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ศรีจรูญ ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่สอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะวา จริงๆแลวนโยบายการบริการสาธารณะชุมชน ตอนนี้เหมื อนจะถูกละเลยไปเหมื อนจะ
ถูกมองขามไป เราไปมุงในเรื่องของงบประมาณขนาดใหญ โครงการขนาดใหญที่จะสรางภาพลักษณ การบริห ารของท าน ผม
เห็นละเลยไป ผมยกตัวอยางพนักงานสาธารณสุข เอางายๆเรื่องใกลตัวเรื่องการจัดเก็บขยะสภาฯแหงนี้เคยอนุมั ติ งบประมาณ
ใหทานไปซื้อรถขยะเพิ่มเติม เพื่อการจัดเก็บขยะใหกับพี่ นองประชาชน ผมเลยถามพนักงานเก็บ ขยะท านหนึ่งว า ในซอยนี้
ทําไมไม แวะเขาไป เขาบอกว าแลว แต ค นขับ เพราะคนขับ พึ่งมาใหม ก็เลยถามว าแลว คนเกาไปไหน เขาบอกว าคนเกา
ถูกใหออก ถูกใหออกเพราะเปนคนของนายกฯคนเกามีเรื่องรายแบบนี้ด ว ยเหรอ ถูกให ออกเพราะรับ มาตอนนายกฯคนเกา
พอถึงนายกฯคนใหมก็ถูกใหออก ทานรูหรือเปลาวาผมยกตัวอยางมากับ พนักงานจั ด เก็บ ขยะ เขาลงถึงพื้นที่ ชุม ชนมากกว า
ทานทุกวันดวย สิ่งที่เขามีคือ ขออนุญาตใชคําวาภาษาอังกฤษ Knowledge management สิ่งที่ เขามี ฝายผูบ ริห ารบางท าน
อาจจะไมมี หรือลงไปใหถึงรายละเอียดก็ได สิ่งที่เขารูก็คือวาบานหลังนี้ถาจะเก็บขยะตองรอนิดหนึ่งเพราะยายแกอยู ค นเดี ย ว
แกไมคอยเอาออกมา อันนี้เปนการบริการสาธารณะชุมชน เรื่องนี้หนาเปนหวงผมจะไปคําถามที่สาม
ขอที่ ๓ เรื่องการบริหาร ติด ตามการใชงบประมาณประจําป ก็คืองบประมาณที่ สภาฯแห งนี้ไ ด อนุมั ติ งบประมาณให
ทานในป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอนนี้ขั้นตอนการดําเนินการไปถึงไหนแลว การจัดซื้อจัดจางไปถึงไหนแลว และยังเหลือกี่โครงการที่ยัง
ไมจัดซื้อ ผมขอรายละเอียดตรงนี้ ณ ตรงนี้อยากพูดใหสภาฯแห งนี้ไ ด รับ ทราบ เพราะว าอีกไม นานก็จ ะถึงฤดู การพิจ ารณา
เทศบัญญัติงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ กราบเรียนทานประธานฝากเรียนไปยังฝายผูบริหารดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก สําหรับรายละเอียดดังกลาว เราจะขออนุญาตตอบเป นเอกสารเพราะ
จะมีรายละเอียดคอนขางเยอะและจะชัดเจนกวาและจะจัดสงใหกับทางทานตอไปนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จะไดเอกสารในวันที่เทาไหรครับ บอกระยะเวลาดวยครับ

19.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ขออนุญาตตอบเปนเอกสารภายในเดือนนี้คะ ภายในเดือน กรกฎาคม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
หมายความวาภายใน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นะครับทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขออนุญาตใหสงผานทางท านประธานสภาฯ เลยนะครับ เพราะว าผมก็จ ะรอรับ อย างใจจดใจจ อครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชา ครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ที่มีสวนพาดพิงไปถึงในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขออนุญ าตนําเรีย น
ชี้แจงทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก กองสาธารณสุขฯมีรถขยะกอนที่ จ ะได รับ อนุมั ติ ไ ปเมื่ อ ๓ ป ที่ แลว มี ทั้ งหมด
๒๗ คัน มีรถที่อายุนอยที่สุดที่ใชในงานสาธารณสุขฯ อายุนอยที่สุด ๑๗ ป และไดรับอนุมัติในปงบประมาณที่ผานมา ๓ คั น ก็
เขามาเสริมตรงนี้และมีการขายทอดตลาดไป ๔ คัน ก็เหลือ ๒๖ คัน ณ เมื่อวานผมได มี โ อกาสไปตรวจรถขยะเนื่องจากว ามี
การซอมแซมเพราะมีอาการหนักมาก และชวงนี้เปนฤดูฝนเพราะจะตองวิ่ งไกลและวิ่ งเขาไปในบ อขยะและมี ติ ด หลม และมี
รายงานมามีการซอมอยู ๘ คั น แต ละคั นก็มี อายุ ๒๐ ป ขึ้น และก็ถือว าโชคดี และต องขอขอบคุ ณสมาชิกสภาที่ อนุมั ติ ใ น
ปงบประมาณที่ผานมา ๓ คันก็ยังพอไดใชงาน สวนเรื่องใหพนักงานออก ต องกราบเรีย นท านประธานเลยว าที่ ผานมาเราไม
เคยคิดเลยวาเราอยูฝงไหน ใครอยูดานไหน จริงๆแลวผมอยากจะใหเจาะลึกเลยวาคนที่ออกนี้เป นใครที่ ไ หนผมคิ ด ว าผมกลา
ตอบคําถามนี้ไดหมดเพราะผมเปนคนที่เกลียดเรื่องนี้มาก เราไมมีนโยบายวาคนเขามาสมัยไหนๆ ก็ดูไดนะวาเขายังอยู ป กติ แต
ถาเปนคนขับรถลาสุดที่รับรายงานคื อมั นเกิด อุบั ติ เหตุ ๒ ถึง ๓ ครั้ง และเป นอุบั ติ เหตุ ค รั้งใหญ และครั้งสุด ท ายถาไม ผิด
คือคนขับรถคนนี้ แอคซิเดนเกิดอุบัติเหตุจนรถใช การไม ไ ด เราก็พิจ ารณาว าเราก็ค วรให เขาพิจ ารณาตั ว เอง เพราะถาเกิด
อุบัติเหตุซ้ําๆซอนๆกันหลายครั้ง ก็ไมนาจะตองมาทํางาน ซึ่งจะตองใหสํานักงานตองเสีย ผลประโยชน เราก็เลยคิ ด ว าถาเป น
คนนี้และเราพูดถึงที่เกิดอุบัติเหตุ ๒ ถึง ๓ ครั้ง ในชวงที่ผมมาอยูได ๑ ป ครั้งแรกก็ไมเปนไร เราก็ถือวาเป น แอคซิเดน ครั้งที่
สอง ก็แอคซิเดนจนรถพังทั้งคัน โชคดีไมมีคูกรณี ครั้งที่สาม ถาจําไมผิดเราก็เลยถือว าดู เหมื อนเขาไม มี ค วามตั้ งใจจะทํ างาน
แตเราไมไดมาตัดสินวาเขาเปนคนของใครอยางไร ผมฟงแลว ผมในฐานะที่ดูแลงานสาธารณสุขฯ ฟงแลวก็รูสึกเสียใจ ผมกลา
พูดวาคนที่ออกในสมัยที่ผมมาดูแลที่ผานมา ผมกลาตอบไดเลยวามีเหตุผลอะไรทําไม ใคร แตถาไมอยากเอย ถึงคนที่ สามก็ขอ
อนุญาตพูดคุยได ผมกลาพูดไดเลยวาทานนายกฯเองก็มีนโยบายในเรื่องนี้ชัด เจนมาก ผมเองก็รับ นโยบายมาด ว ยความเป น
ตัวตนของผมและก็ชัดเจน ไมมีขวางเพราะวาเปนคนของเทศบาลฯวันที่ผมมารับ ตํ าแหนงประชุม กองสาธารณสุขฯ ทั้ งหมด
ผมก็พูดชัดเจนเรียกมาถามไดเลย วานี้เราไมใชคนของใคร เราเปนคนของกองสาธารณสุขฯ เราเป นคนของเทศบาลฯ ก็ฝาก
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯดวยครับทาน ขอขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรื่องที่ ผมยกตั ว อย าง ยั งไม เกิด ผมทราบแลว เพีย งแต ว าขอให ท านรองนายกฯทํ างานระบบนี้เร็ ว ขึ้นนิ ด หนึ่ ง
ขอบพระคุณครับ

20.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในเรื่องที่วาคนของใคร ไมใชคนของตัวเอาออกผมคิดวาความจริงผมไม อยากจะพูด แต ขอพูด ว ามั นเกิด กอนที่ ท าน
รองประชาจะเขามา ในกอนหนานั้นถึงขั้นวาใหเขียนใบลาออกกอนลว งหนาก็มี ก็อยากจะขอฝากไว ว า อย าให มี เชนนั้นเลย
เพราะทุกคนทํางานดวยปากกัดตีนถีบกันทุกคน เรื่องคนของใครนั้นบางครั้งก็นาเห็นใจขาราชการใครมาก็คือนาย ไม ทํ าก็โ ดน
ดี ไมทําก็ถือวาขัดคําสั่งอีก เพราะฉะนั้นก็ขอไดโ ปรดให ค วามเป นธรรมกับ เขาด ว ย ก็ป ระชุม นานพอสมควรแลว ผมขอพัก
๑๐ นาที ขอบคุณครับ
พัก ๑๐.๐๐ นาที
เริ่มประชุม ๑๒.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศริ ิกลุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเชิญสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญประชุมตอไปเลยครับ
ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุ ณครับ ผมขอดํ า เนิน การประชุม ต อ ขอเชิ ญ ท า นสมาชิก เขา ที่ ป ระชุม ครับ ต อ ไปเป นระเบี ย บวาระที่ ๗
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรื่อง “ญัตติ” ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เรียน ทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบแปลนประมาณราคาตามโครงการฯที่ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสม จํ านวน ๓๑ โครงการ จํ านวน
๒๔ ชุด ๒. รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได จํานวน ๒๔ ชุด
ด ว ยเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ค วามประสงค ขออนุมั ติ จ า ยขาดเงิน สะสม ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อกอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสรางพื้นฐานภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนให กับ ประชาชนเพื่อความปลอดภั ย ในชีวิ ต และ
ทรัพย สินและระเบี ย บเรีย บรอยความสวยงามของบ านเมื อง และเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จะสงเสริม การเรีย นด า น
ภาษาตางประเทศ ใหนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรองรับ เขาสูป ระชาคมอาเซีย น โดยมี ห ลักการและ
เหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ายขาดเงิ น สะสม ของเทศ บาล จํ า นวน ๓๑ โ ครงการ รว มงบ ประมาณทั้ ง สิ้ น
๒๙๓,๕๐๐,๘๐๐.- บาท (สองรอยเกาสิบสามลานหาแสนแปดรอยบาทถวน)
๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๑- และซอยชยางกูร ๑๔ งบประมาณ ๗,๔๘๙,๐๐๐
.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ – ๙.๐๐ ม. ยาว ๘๔๒ ม. หรือรวมพื้นที่ ไ ม นอยกว า
๕,๘๗๐ ตร.ม.
- ทอระบายน้ํา ขนาด ๐.๖๐ ม. พรอมบอพักในผิดจราจร ความยาวรวม ๑,๖๘๐ ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

21.
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห ๙ งบประมาณ ๒,๗๗๐,๐๐๐.บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หรือรวมพื้นที่ ไ ม นอยกว า
๑,๐๕๐ ตร.ม.
- ทอระบายน้ํา ขนาด ๐.๖๐ ม. พรอมบอพัก ยาวรวม ๕๐ ม.
- ทอระบายน้ํา ขนาด ๑.๐๐ ม. พรอมบอพัก ยาวรวม ๒๕๖ ม.
- ทอระบายน้ํา ขนาด ๑.๒๐ ม. พรอมบอพัก ยาวรวม ๖๔ ม.
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๓. โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยโพธิ์ทอง ๓ งบประมาณ ๒,๘๔๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ถนนหินคลุก หนา ๐.๒๐ ม. กวางเฉลี่ย ๖.๐๐ ม.ยาว ๕๒๓ม.
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๑๓๔ ตร.ม.
- ทอระบายน้ํา ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๘๐ ม.
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๔. โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๑๐๐ ปาย
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๕. โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ วัดใหมกุดคู ณ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาทโดยมี รายละเอีย ด
ดังนี้
- กอสรางอาคารเมรุเผาศพพรอมเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดใหมกุดคูณ
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๖. โครงการปรับ ปรุ งภู มิ ทั ศ น และระบบสาธารณูป โภคถนนชวาลานอก (ชว งถนนพโลชัย – ถนนสรรพสิท ธิ์ )
งบประมาณ ๑,๙๗๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานรื้อคอนกรีตทางเทาเดิน พื้นที่ ๑,๕๙๖ ตร.ม.
- งานคอนกรีตพิมพลาย พื้นที่ ๑,๕๙๖ ตร.ม.
- งานเสาไฟฟาสองสวางพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน ๑๗ ชุด
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๗. โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกรู (ชวงถนนสรรพสิทธิ์ – ถนนราชธานี)
งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสรางเกาะกลางถนนชยางกูร ยาว ๘๐๔ ม.
- กอสรางทางเทาปูคอนกรีตพิมพลาย (Stamped Concrete) พื้นที่ ๘,๘๕๖ ตร.ม.
- งานปรับปรุงพื้นที่ถนนชยางกูร ยาว ๑,๑๘๗ ม.
- งานปูผิว Asphatic Concrete พื้นที่ ๒๘,๗๕๓ ตร.ม.
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานรื้อถอนผิดจราจร คสล. เดิมความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. จํานวน ๒,๔๐๕ ตร.ม.
- กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. จํานวน ๒,๔๐๕ ตร.ม.
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

22.
๙. โครงการปรับปรุงถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท – ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๑) งบประมาณ ๗,๙๙๐,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม.กวางเฉลี่ย ๘.๐๐ – ๑๘.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๔๖ ม.
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา ๑๖,๔๐๐ ตร.ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี ๔ (ชวงถนนธรรมวิถี–ลํารางนาควาย)งบประมาณ๒,๙๐๙,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต กวางเฉลี่ย ๗.๒๕ – ๑๒.๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ ไ ม นอย
กวา ๕,๖๐๐ ตร.ม.
- กอสรางฝาบอพัก ขนาด ๐.๘๔ X ๐.๘๔ ม. จํานวน ๘๕ บอ
- กอสรางฝาบอพัก ขนาด ๐.๘๔X ๑.๑๘ ม. จํานวน ๖๖ บอ
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๑. โครงการปรับ ปรุงถนนเทพโยธี (ช ว งถนนอุป ลีสาน – ประตู ท างเขาสนามบิ นนานาชาติ ) งบประมาณ
๗,๘๖๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานยกระดับฝาบอพักเดิม จํานวน ๖๓ บอพัก
- งานผิว Tack Coat ในพื้นที่ ๑๓,๗๔๕ ตร.ม.
- งานผิว Asphaltic Concrete พื้นที่ ๑๓,๗๔๕ ตร.ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๒. โครงการปรับปรุงซอยธรรมวิ ถี ๑ (ช วงถนนธรรมวิ ถี – ถนนแจ งสนิ ท) งบประมาณ ๔,๔๘๐,๐๐๐.-บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- งาน Tack Coat พื้นที่ไมนอยกวา ๑๑,๐๐๐ ตร.ม.
- งานผิวทางแอสฟลทคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ไมนอยกวา ๑๑,๐๐๐ ตร.ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๓. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําภายในเขตเทศบาล (ชวงถนนเลีย บแม น้ํามู ลชุม ชนบุ งกาแซว) งบประมาณ
๔,๙๙๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไมนอยกวา ๖๘๐ ตร.ม.
- กอสรางทอลอดเหลื่อมแบบ ๒ ชอง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๒.
๑๔. โครงการปรับ ปรุง ระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญ ญาณไฟ) จํ านวน ๓๕ จุ ด งบประมาณ
๓๙,๑๔๑,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิมจํานวน ๓๕ จุด
- งานกอสรางเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟพรอมดวงโคมชนิด LED แบบดวงโคม
นับถอยหลัง จํานวน ๓๕ จุด
- งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี

23.
๑๕. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหนองบัว งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานขุดลอกรองดินเดิมพรอมปรับแตง จํานวน ๕๒๘ ลบ.ม.
- งานถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ๑,๓๕๐ ตร.ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๖. โครงการปรับปรุงบอน้ําโจก งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไมนอยกวา ๒๐๐ ตร.ม.
- ทอระบายน้ํา ขนาด ๐.๔๐ ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาวรวม ๕๒ ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๗. โครงการจัดทําปายบอกสถานที่สําคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ ๑,๕๗๐,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานติดตั้งปายชื่อบอกสถานที่สําคัญ จํานวน ๒๘๐ ชุด
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๘. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ (หนองฮาง) งบประมาณ ๒,๕๖๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสรางหองน้ํา
- กอสรางปายชื่อสวนสาธารณะ
- กอสรางบันไดลงทาน้ํา ๔ จุด
- กอสรางรั้วเหล็กโปรง ยาว ๑๕๐ ม.
- ระบบไฟฟาสองสวาง จํานวน ๙ จุด
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๙. โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานหลอผนังครีบ คสล. จํานวน ๒๖๔ ตร.ม.
- งานผนังตกแตงกรวดลางผสมสี (เบอร ๔) จํานวน ๒๖๔ ตร.ม.
- งานรื้อถอนพื้นบล็อกคอนกรีตทางเดิน จํานวน ๑,๔๐๐ ตร.ม.
- งานติด ตั้งเสาไฟประติมากรรม สูง ๙ เมตร จํานวน ๑๙ ชุด
- งานครุภัณฑเสาไฟประติมากรรม
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๐. โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย งบประมาณ ๔,๕๕๐,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานทาสีจริง สีน้ําพลาสติกชนิดภายนอก จํานวน ๓,๑๕๐ ตร.ม.
- งานพื้นทางตกแตงกรวดลางผสมสี (กรวดน้ําทะเลเบอร ๔) จํานวน ๓,๔๗๐ ตร.ม.
- งานติด ตั้งเสาไฟประติมากรรม สูง ๙ เมตร จํานวน ๔๘ ชุด
- งานครุภัณฑเสาไฟประติมากรรม สูง ๙ เมตร จํานวน ๔๘ ชุด
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

24.
๒๑. โครงการกอสรางลานอเนกประสงคหวยมวง งบประมาณ ๔๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสรางลานคอนกรีตอเนกประสงคพื้นที่ไมนอยกวา ๒,๕๐๐ ตร.ม
- กอสรางทางเทา คสล. พื้นที่ไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ม.
- กอสรางระบบระบายน้ํายาวรวม ๕๖๐ ม.
- กอสรางบันไดทางลงทาน้ํา ความยาว ไมนอยกวา ๒๒๐ ม.
- งานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบทุงศรีเมือง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานกอสรางพื้นคอนกรีตพิมพลายหนาศาลหลักเมือง หนา ๐.๐๕ ม. + Wire mesh
๐.๐๒x๐.๐๒xdia ๔ มม. จํานวน ๓,๗๙๔ ตร.ม.
- งานกอสรางปรับปรุงคลองโดยรอบทุงศรีเมือง (หนา ๑๐ ซม.) จํานวน ๕,๐๓๐ ตร.ม.
- งานกอสรางน้ําพุบริเวณดานหนาศาลหลักเมืองพรอมอุปกรณประกอบ จํานวน ๑๐ ชุด
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๓. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบขนสงสาธารณะเมืองอุบลราชธานี
(รถราง) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จางศึกษาความเหมาะดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอมและออกแบบรายละเอียด
โครงการนํารอง จํา นวน ๑ เสนทาง โดยที่ปรึกษาจะทําการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม
และเศรษฐกิจ โดยมีขอบขายงาน ดังนี้.
๑.๑ วิ เคราะห ค วามเหมาะสมของโครงการด านเศรษฐกิจ ตามแนวทางและหลักเกณฑ การวิ เคราะห
โครงการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๒ ศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดรูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการที่ เหมาะสมในการ
นําไปสูการปฏิบัติสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ เช น การสงเสริม การลงทุ นของภาคเอกชน
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership:PPP) การใชกองทุนโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒ นา
เมืองอุบราชธานีเปนตน ตามหัวขอที่กําหนดในพระราชบัญญัติการให เอกชนรว มลงทุ นในกิจ การของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๓ วิ เคราะห ค วามเหมาะสมของโครงการด านวิ ศ วกรรม และการออกแบบรายละเอีย ดระบบขนส ง
สาธารณะที่เชื่อมตอการเดินทางกับการขนสงในรูปแบบอื่น
๑.๓.๑ ศึกษาความเหมาะสมด านวิ ศ วกรรมของระบบขนสงสาธารณะเมื องอุบ ลราชธานี โดยมี
รูปแบบสถานี โครงสรางทางวิ่ง ตัวรถ ศูนยซอมบํารุง ฯลฯ
๑.๓.๒ วิ เคราะห เ ปรี ย บเที ย บทางเลื อ กรู ป แบบการก อสร า งระบบขนส ง สาธารณะเมื อ ง
อุบลราชธานีที่เหมาะสม
๑.๓.๓ จัดทําแผนการเดินรถ (System Operation Plan) โดยการจัดทําแผนผังการเดิ นรถ (Train
Diagram) และแบบจํ าลองการเดิ นรถ (Train SimulationModel) เพื่อให ไ ด ขอมู ลต างๆ เชน Running Time,Speed
Profile, Round Trip Time เปนตน โดยจะตองแสดงคาตัวแปรที่ใชรายการคํานวณ และเอกสารประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๓.๔ ดํ าเนินการออกแบบรายละเอีย ด (Detail Design) ของระบบขนสงสาธารณะเมื อง
อุบลราชธานีที่เพียงพอที่จะสามารถกําหนดราคาคากอสรางสุดทายได โดยยึ ด ถือมาตรฐานสากล รวมทั้ งการจั ด ทํ าเอกสาร
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ประกวดราคา ที่สามารถนําไปใชป ระกวดราคาจ างเหมาออกแบบรายละเอีย ดและกอสรางพรอมกัน (Design & Build)
ตอไป โดยจะตองออกแบบให ค รอบคลุม งานเดิ นรถและงานบํ ารุงรักษา การดํ าเนินงานจะต องมี คุ ณภาพและสามารถ
นําไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาใหสอดคลองกับเทคโนโลยี หรือ วิ ธี การกอสราง รวมทั้ งรายละเอีย ดของการ
เชื่อมตอระบบงานตาง ๆ (Interfacing Work) และหากจํ าเป นจะต องดํ าเนินการวางแผนงานกอสรางเป นชว งระยะเวลา
(Stager Construction) ก็ใหจัดทําแบบใหสอดคลองกัน
๑.๓.๕ การประมาณราคากอสราง โดยมี การคํ านวณปริม าณงานและวั สดุ กอสราง รวมทั้ งการ
ติด ตั้งและประมาณคากอสรางและประมาณการคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน
๑.๔ การศึกษาจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ศึ กษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
จัดใหมีรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ใหครอบคลุมพื้นที่โครงการาและพื้นที่ โ ครงการและพื้นที่ ใ กลเคี ย ง
ซึ่งมีแนวโนมจะกอใหเกิดผลกระทบใหครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทําเปนไปตาม
มาตรฐานของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขอกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งหมด
๑.๕ การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
๑.๕.๑ จั ด ทํ าแผนงานการมี สว นร ว มของประชาชนในพื้น ที่ การศึ ก ษา โดยแผนงานจะต อ ง
สอดคลองกับการดําเนินงานในทุกขั้นตอนการศึกษา
๑.๕.๒ จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรขอมูลโครงการและการมีสว นรว มของประชาชนประกอบด ว ยงาน
อยางนอย ดังนี้.- ดําเนินการสรางความเขาใจและการมี สว นรว มของประชาชนตามที่ กําหนดไว ระเบี ย บสํานัก
นายกรัฐ มนตรี และกฎหมายอื่นที่ เกี่ย วของเป นระยะ ๆตามเนื้อหาของงาน โดยให มี การจั ด ประชุม การมี สว นรว มของ
ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ ครั้งละไมนอยกวา ๖๐ คน
- ที่ปรึกษาตองจัดคณะบุคคลหลักอยางนอยประกอบดวย ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอมและการ
มีสวนรวมของประชาชนไปนําเสนอ ชี้แจง และรับฟงขอมูลจากประชาชน ซึ่งคณะทั้ งหมดจะต องเตรีย มเอกสารและทํ าการ
ซักซอมการนําเสนอ กอนนําเสนอจริงกับประชาชน
- จัดทําสื่อการประชาสัมพันธโครงการ รายละเอียด การนําเสนอขอมู ลให ป ระชาชนได รับ ทราบ
ทั้งในรูปแบบเอกสารเผยแพร แผนพับ เอกสารประกอบการสัมมนา วีดีทัศน นิทรรศการ เว็บไซต สื่อโทรทั ศ น/ วิ ท ยุ เพื่อให
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและผูมีสวนไดเสียรับทราบขอมูลโครงการและรับฟงขอคิดเห็น
๒๔. โครงการจัดซื้อวัสดุจราจรและอุปกรณความปลอดภัยในถนน งบประมาณ ๕,๘๙๙,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จัดซื้อหมุดโซลาเซลทํ าด ว ยอลูมิ เนีย มอัลลอยด สีเหลือง แบบไฟกระพริบ ๒ ด าน ขนาด
๑๒๓x๑๓๒x๗๕ มม.
- จัดซื้อกระจกโคง ๒๔ นิ้ว พรอมอุปกรณยึดจับ
- จัดซื้อยางชะลอความเร็วสีดํามีเม็ดสะทอนแสง ๔๐x๕๐x๕.๕ ซม. พรอมติดตั้ง
- จัดซื้อเสาลมลุกจราจรสูง ๘๐ ซม. พรอมอุปกรณ
๒๕. โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาสองสว างเป นหลอด LED ขนาด ๑๑๐วั ต ต จํ านวน ๕๒๐ ชุด งบประมาณ
๘,๖๓๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.- งานติ ด ตั้ งดวงโคมไฟฟาสองสว าง ชนิด หลอด LED ขนาด ๑๑๐วั ต ต ภายในเขตเทศบาลฯ
จํานวน ๕๒๐ ชุด (ติด ตั้งในเสาไฟสองสวางเดิม)
๒๕.
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๒๖. โครงการกอสรางติ ด ตั้ ง เสาไฟฟาส องสว าง (เสาไฮแมส) ความสูง ๒๐ ม. จํ านวน ๑๐ ชุด งบประมาณ
๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.- งานติดตั้งเสาไฟสองสวาง (เสาไฮแมส) ขนาดความสูง ๒๐ เมตร และติ ด ตั้ งดวงโคม ๔๐๐ วั ต ต
ชนิด ๘ ดวงโคม พรอมอุปกรณครบชุด
- งานกําหนดจุดติดตั้งเปนไปตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๗. ค า ใชจ า ยในการบํ า รุ ง ดู แ ลรั กษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี งบประมาณ
๕,๗๖๐,๐๐๐.-บาท โดยดําเนินการจางดูแลจํานวน ๓ แหง ดังนี้
สวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน ๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาท โดยมีระยะเวลาจางดูแลจํานวน ๑๒ เดือน
ในอัตราเดือนละ ๑๔๕,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.- จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลดานบํารุงดู แลรักษาและตกแต งต นไม รอบสวนฯ จํ านวน ๗ คน
เปนเวลา ๑๒ เดือน
- จางเหมาบุคคลภายนอกดานความปลอดภัย วันละ ๒ กะ จํานวน ๔ คน เปนเวลา ๑๒ เดือน
- จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบไฟฟาและดานสุขาภิบาล จํานวน ๑ คน เปนเวลา ๑๒ เดื อน
สวนสาธารณะหนองบัว จํานวน ๒,๐๑๐,๐๐๐.-บาท โดยมีระยะเวลาจางดูแลจํานวน ๑๒ เดือน ในอัตรา
เดือนละ ๑๖๗,๕๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.- จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลดานบํารุงดู แลรักษาและตกแต งต นไม รอบสวนฯ จํ านวน ๙ คน
เปนเวลา ๑๒ เดือน
- จางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดหองน้ํา-หองสุขา จํานวน ๒ คน เปนเวลา ๑๒ เดือน
- จางเหมาบุคคลภายนอกดานความปลอดภัย วันละ ๒ กะ จํานวน ๔ คน เปนเวลา ๑๒ เดือน
- จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบไฟฟาและดานสุขาภิบาล จํานวน ๑ คน เปนเวลา ๑๒ เดือน
สวนสาธารณะหวยมวง ๒,๐๑๐,๐๐๐.-บาท โดยมีระยะเวลาจางดูแลจํานวน ๑๒ เดื อน ในอัต ราเดื อน
ละ ๑๖๗,๕๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.- จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลดานบํารุงดูแลรักษาและตกแต งต นไม รอบสวนฯ จํ านวน ๙ คน
เปนเวลา ๑๒ เดือน
- จางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดหองน้ํา-หองสุขา จํานวน ๒ คน เปนเวลา ๑๒ เดือน
- จางเหมาบุคคลภายนอกดานความปลอดภัย วันละ ๒ กะ จํานวน ๔ คน เปนเวลา ๑๒ เดือน
- จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบไฟฟาและดานสุขาภิบาล จํานวน ๑ คน เปนเวลา ๑๒ เดื อน
๒๘. โครงการจางครูชาวตางชาติเพื่อสอนภาษาต างประเทศให กับ นักเรีย นโรงเรีย นและ ศพด. ในสังกัด เทศบาล
นครอุบลราชธานี จํานวน ๗ แหง งบประมาณ ๒,๑๒๒,๘๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.- จัดหาครูตางประเทศเพื่อมาดําเนินการสอนภาษาต างประเทศให กับ นักเรีย นในสังกัด เทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี เ พื่ อต อ งการให นั กเรี ย นในสั ง กัด เทศบาลนครอุ บ ลราชธานีมี ค วามรู แ ละสามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาตางประเทศไดเปนอยางดี เพื่อเตรียมตัวการกาวสูความเปนอาเซียนและเพื่อผลิต เด็ กที่ เกงภาษามาเป นมั ค คุ เทศนนํา
เที่ยวสถานที่ทองเที่ยวตางๆภายในจังหวัดอุบลราชธานีได เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวให กับ จั งหวั ด อุบ ลราชธานีไ ด อีก
ดวย โดยดําเนินการจางสอนภายในโรงเรียนและศพด. ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้
๑. ศพด. วัดใตฯ จํานวน ๑ คน จางสอน ๑๒ เดือน อัตราเดือนละ ๑๗,๖๙๐.-บาท
รวมเปนเงิน ๒๑๒,๒๘๐.-บาท
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๒. ศพด. วัดมหาวนาราม จํานวน ๑ คน จางสอน ๑๒ เดือน อัตราเดือนละ ๑๗,๖๙๐.-บาท
รวมเปนเงิน ๒๑๒,๒๘๐.-บาท
๓. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน ๒ คน จางสอน ๑๒ เดือน อัตราเดือนละ ๑๗,๖๙๐.-บาท
รวมเปนเงิน ๔๒๔,๕๖๐.บาท
๔. โรงเรี ย นเทศบาล ๒ หนองบั ว จํ านวน ๒ คน จ างสอน ๑๒ เดื อน อัต ราเดื อนละ ๑๗,๖๙๐.-บาท
รวมเปนเงิน ๔๒๔,๕๖๐.บาท
๕. โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร จํานวน ๒ คน จางสอน ๑๒ เดือน อัตราเดือนละ ๑๗,๖๙๐.-บาท
รวมเปนเงิน ๔๒๔,๕๖๐.บาท
๖. โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบ าลพระเจ าใหญ องค ตื้ อ จํ านวน ๑ คน จ างสอน ๑๒ เดื อน อัต ราเดื อนละ
๑๗,๖๙๐.-บาท รวมเปนเงิน ๒๑๒,๒๘๐.-บาท
๗. โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง จํานวน ๑ คน จางสอน ๑๒ เดือน อัตราเดื อนละ ๑๗,๖๙๐.-บาท
รวมเปนเงิน ๒๑๒,๒๘๐.-บาท
๒๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง ๗ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา๐.๐๕ม. กวางเฉลี่ย ๘.๕๐–๑๐.๓๐ม. ยาว ๗๓๗ ม.
หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา ๗,๓๐๗ ตร.ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
๓๐.โครงการติด ตั้งกลองวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ติ ด ตั้ ง กล องวงจรป ด พร อ มอุป กรณติ ด ตั้ ง จํ า นวน ๑๐๖ จุ ด ภายในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จํานวน ๒๕ จุด
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จํานวน ๒๖ จุด
เขตเลือกตั้งที่ ๓ จํานวน ๒๘ จุด
เขตเลือกตั้งที่ ๔ จํานวน ๒๗ จุด
๓๑. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ตร.ม.
- งานกอสรางบันไดทางลงทาน้ํา จํานวน ๙ จุด
- งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ๑ หลัง
- งานกอสรางทอลอดเหลี่ยมยาว ๑๐๕ ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
เหตุผ ล
เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเทศบาลขนาดใหญ ป จ จุ บั นการพัฒ นาเมื องในด านต างๆยั งไม ทั่ ว ถึงและ
ครอบคลุม โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา ที่ปจจุบันไดเกิดปญหาน้ําทวมขังเวลาฝนตกเนื่องจากระบาย
น้ําไมทัน และระบบโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลนครอุบ ลราชธานีป จ จุ บั นยั งไม สมบู รณและมี ป ระสิท ธิ ภ าพเท าที่ ค วร
เชน การกอสรางเมรุ เผาศพแบบไรม ลพิษ การกอสรางสถานที่ จั ด แสดงงานเที ย นพรรษาซึ่ง เป นงานประเพณีท องถิ่ น
ระดับประเทศ การปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย รวมทั้งการแกปญหาการจราจรซึ่งเทศบาลฯจึงจะดําเนินการแกไ ข
ปญหารถติดโดยจะเพิ่มชองทางระบบขนสงใหมเพื่อรองรับการขยายตัวเมืองซึ่งจะสามารถแกไขปญหารถติดในชั่วโมงเรงด ว น

28.
ใหกับประชาชนไดและระบบไฟสัญญาณจราจรไมทันสมัยเกิดปญหารถติดในชั่วโมงเรงดวนและความไมชัดเจนของสัญ ลักษณ
จราจรทํ าให เ กิด อุบั ติ เหตุ ไ ด งาย และเทศบาลฯได เล็ งเห็ นความสํา คั ญ ในการปรั บ ปรุงภู มิ ทั ศ น สวนสาธารณะภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนเพราะปจจุบันประชาชนหันมาออกกําลังกายกันเปน
จํานวนมากเทศบาลฯจึงจําเปนตองปรับปรุงสวนสาธารณะใหไดมาตรฐานและสวยงามเปนที่พักผอนหยอนใจให กับ ประชาชน
รวมทั้งการดูแลรักษาสวนสาธารณะใหเกิดความสวยงามและสมบู รณอยู เสมอและเทศบาลนครอุบ ลราชธานีจํ าเป นต องมี
มาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย สินของประชาชนในชุม ชนที่ ป จ จุ บั นพบว ามี ป ญ หาอาชญากรรม
และปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นจํานวนมาก เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันปญหาดังกลาวเทศบาลจึงจะดํ าเนินการติ ด ตั้ งกลอง
วงจรปด (CCTV) ในแหลงชุม ชนต างๆภายในเขตเทศบาลฯ รวมทั้ งการเสริม สรางความรูด านภาษาต างประเทศให กับ
เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อรองรับการเขาสูอาเซียน เทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดนําป ญ หาดั งกลาว
มาบรรจุเปนแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบาลฯไมไดต ั้งงบประมาณไว เพื่อใหสามารถแกไ ขป ญ หาต างๆให กับ ประชาชนได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครอุบลบราชธานี จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลซึ่งป จ จุ บั นมี เพีย ง
พอที่จะจายขาดได โดยการจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้จะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย การรับเงิน การเบิ กจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กรปกครองสว นท องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ๘๙ (๑) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด ว นที่ สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวั นที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององค กรปกครองสว นท องถิ่น โดยให อปท.ที่ มี เงินสะสม
เพียงพอมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท องถิ่น สามารถนําเงินสะสม
ไปใชจ ายเพื่อ แกไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อนให แ กป ระชาชนได ต ามอํา นาจหน าที่ รวมทั้ งหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๒๐๘๖ เรื่อง การเรงรัด ติ ด ตามการใชจ ายเงินสะสมเพื่อแกไ ขความเดื อดรอนของประชาชนและ
สนั บ สนุน การดํ า เนิ นการตามนโยบายรั ฐ บาล ดั ง นั้ น เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จึ งขออนุ มั ติ จ า ยขาดเงิน สะสม
จํานวน ๒๙๓,๕๐๐,๘๐๐.-บาท (สองรอยเกาสิบ สามลานห าแสนแปดรอยบาทถว น) ต อ สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มี เงินสะสมเพีย งพอที่ จ ะดํ าเนินการได (ตามเอกสารที่ แนบ
มาพรอมนี้) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ผมขอความกระจางจากทานนายกฯ นะครับวาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๐๘๖
ลงวันที่เทาไหรครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานฯ ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุ ณครับ ก อนที่ ท านสมาชิ กจะอภิ ป ราย เพื่ อความเข าใจของผมเองและท า นสมาชิก ที่ ท า นขอมาเช น
สวนสาธารณะทุงศรีเมืองจางดูแล ๑๒ เดือน และก็จางครูตางประเทศ ๑๒ เดื อนเหมื อนกัน ผมขอหารือว าการตั้ งงบแบบนี้
มันขามปในความเปนจริงควรจะตั้งใหมันเทากับปงบประมาณใชหรือครับ อยางไหนถูก เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูตอบคะ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผมขออนุญาตทวนคําถามอีกครั้งหนึ่งครับ

29.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือการที่จะของบประมาณในการไปทําอยางไรอยางหนึ่งนั้น ควรที่จะขอในป นั้นๆ ไม ใ ชขอขามป ด ว ย ในลักษณะนี้
เปนการขอขามปดวยอยางไหนถูก
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เปนแบบนี้ครับทาน ตามระเบียบงบประมาณ เป นเหตุ การณที่ ต องดํ าเนินการให แลว เสร็จ ในป งบประมาณนั้นๆ
อันนี้เปนระเบียบของงบประมาณ หมายถึงการตั้ งงบประมาณ แต ที่ เรากําลังจะพิจ ารณาอยู นี้เป นการจ ายขาดเงินสะสม
ในเรื่องของญัตติที่เสนอเขามานิมันก็อยูที่ดุลพินิจของสภาเทศบาลที่ จ ะพิจ ารณาหรือไม ในความเห็ นของผมการขอเขามา
ใน ๑๒ เดือน เปนความประสงคของฝายบริหารที่จะดําเนินการถาสมมติวา ญัตตินี้ไดรับการอนุมั ติ จ ากสภาเทศบาลฯแห งนี้
เวลาไปตั้งงบประมาณในสวนของงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ ถาตั้งเขามาก็จะเปนการซ้ําซอนกับญัตติฯ นี้ เพราะว าญั ต ติ ฯ ตรง
นี้ไดรับการอนุมัติแลว อันนี้ผมยกตัวอยางใหทานไดทราบ อันนี้เปนเพียงความเห็นสวนตัวนะครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในความเห็นของผมวา ถาไป ๑๒ เดือน ในป พ.ศ.๒๕๖๐ ทานก็ไมครบปอีก ที่ทานวาไปตั้งตนปก็ไมไดมันจะซ้ําซอน
พอถึง ๑๒ เดือน ก็ไมครบปงบประมาณอีก ความเปนจริงทานนาจะขอมาตอนสิ้นปงบประมาณ พอป งบประมาณต อไปท าน
ตั้งเลย ๑๒ เดือน มันก็ไมมีปญหา
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ ก็ถูกตองตามที่ทานประธานสภาฯวา ถาสมมติ ว าได รับ อนุมั ติ มั นจะไปชน ๑๒
เดือนประมาณชวงนี้ ทีนี้ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฝายบริห ารชอบที่ จ ะตั้ งงบประมาณที่ มั นกระทบจากเดื อนนี้ไ ปถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ก็ประมาณ ๓ , ๔ เดือน อันนี้เปนความเห็นนะครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือจะใหเขาใจกันดีทุกทาน หรือแมกระทั่งคนที่จะจางมาทํางานเพื่อเปนขวัญกําลังใจด ว ย สมมติ ว าตามที่ ผมว าจ าง
จนถึงสิ้นปงบประมาณ พอป พ.ศ.๒๕๖๐ ทานตั้ง ๑๒ เดื อน เขาจะได มี กําลังใจว าให ถึง ๑๒ เดื อนเขายั งอยู หรือเมื่ อครบ
๑๒ เดือน ตัวนี้พอไปถึงตัวนั้นเขาจะอยูหรือจะไปเขาก็ไมรูกําลังใจก็จะไมมี เชิญทานรองฯครับผม
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกที่เคารพ ในฐานะที่ ทํ างานราชการมาเรื่องงบประมาณ ก็ขออนุญ าต
ชี้แจงเพิ่มเติมวาที่ทานประธานตั้งขอสังเกตนั้นเปนสิ่งที่จะอาจจะเขาใจยากนิดหนึ่งวา การจ างงานอย างเชนการจ างครูก็เป น
การจางตามภารกิจ ซึ่งบางทีอาจไมเปนไปตามงบประมาณ ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ภารกิจ ของครูมั นไม ต รงกัน
ดังนั้นการจางงานระยะเวลา ๒ เดือ นนี้ระยะการจ างถึงวั นไหน สมมติ ว ามี การขามงบประมาณ ถึงการจ ายขาดเงินสะสม
ก็มีขอพันธะผูกพันที่ตอสัญญาได และมีพันธะผูกพันที่สภาไดอนุมัติไวแลว ซึ่งถาต อไปป งบประมาณว าจ างเดื อนนี้ไ ม ค รบป
งบปพ.ศ.๒๕๖๐มารองรับ ขอผานเปนการตอเนื่องเพื่อจะไดจางตอใหครบงานตามวาระที่ จ าง คื อมั นจะสอดรับ กัน คื อมั นมี
ระบบของการภาระผูกพันเพื่อการจางตอไดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือก็จริงอยางที่ทานวา ถามองตามทั่วไปแลว นาที่จะขอแคสิ้นปงบประมาณกอน พอเขาป งบประมาณต อไปท านก็
ทําเต็ม ๑๒ เดื อน อย างนี้จ ะดี กว าถาท านขอมาแบบนี้ คนที่ เขาใจแบบท านก็มี สว นนอยสว นมากก็จ ะไม เขาใจ เพราะ
สวนมากจะมองเห็นวางบประมาณแตละป ปกตินาจะไปสิ้นเดื อนนั้นเดื อนนี้ พอถึงตรงนั้นขอใหม มั นจะดี กว า อย างนอยๆ
เดือนกรกฎาคม ทานขอเขามาภายใน ๑๕ สิงหาคม ก็ตองสงงบประมาณของป ต อไปแลว มั นก็จ ะชนกันอยู แลว ก็แลว แต
ทานสภาฯนี้ ทานขอมาก็พิจารณาไปตามนั้น เชิญทานสุภชัยครับ

30.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาฯที่ เคารพ กระผมนายสุ ภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ เรื่องการจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ผมขอหารือ
ทานประธานวาผมขอปรึกษาทานประธานฯวาเราจะพิจาณาเปนรายหัวขอนะครับ ก็ต องรบกวนท านเลขาฯ อานเป นหั ว ขอ
และใหทานสมาชิกอธิบายเปนรายบุคคล ผมหารือกับทานประธานเพื่อใหทานสมาชิกไดพิจารณานะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สรุปวาทานขอหารือวาจะพิจารณาเปนรายโครงการใชหรือไมครับ หรือจะใหอภิปรายรวบไปเลยครับ ถาเป นแบบนี้
ก็ขอหารือกับที่ประชุมวาตองการแบบไหน ผมจะขอมติที่ประชุมวา
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นควรใหอภิปรายเปนรายขอรายโครงการ / เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน
- สมาชิกทานใดเห็นควรใหอภิปรายรวมทั้งหมด / เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นควรใหอภิปรายเปนรายโครงการ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการ ๑ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๑๒ และซอยชยางกูร ๑๔ งบประมาณ
๗,๔๘๙,๘๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เพื่อความชัดเจน ที่ ท านสงมารายละเอีย ดเยอะเหลือเกินครับ และสมาชิกก็ไ ด มี โ อกาสพิจ ารณาในรายละเอีย ด
โครงการกอสรางถนนซอยชยางกูร ๑๒ และซอยชยางกูร ๑๔ คอนกรีตหนา ๑๕ เซนติ เมตร กว าง ๔ – ๙ เมตร ยาว ๘๔๒
เมตร ทอกวางขนาด ๖๐ เซนติเมตร ผมขออธิบาย ผมขออธิบายถึงซอยชยางกูร ๑๒ และ ชยางกูร ๑๔ โดยพื้นฐานของ
ซอยคือตนซอยสูงปลายซอยต่ํา ทีนี้การทํา ปญหาที่เกิดสะสมมาก็คือเรื่อง น้ําที่ไปทวมขังบริเวณทา ยซอย ถาฝนตกลงมาใคร
ที่ไปอยูบริเวณบานจัดสรร ตองรีบเอารถขึ้นไปจอดขางบนถนนเพื่อจะหลีกเลี่ยงปญหาที่ทวมขัง น้ําจะทวมรถและน้ําที่ จ ะไหล
เขาบานอันนี้เปนปญหาสะสมมายาวนาน ตอนนี้ก็ไมรูวาเทศบาลฯมีนโยบายที่จะทําใหทอหายตันหรือยัง ใหไปขุดลอกท อครั้ง
ลาสุดเมื่อไหร โครงการนี้เปนประโยชนตอพี่นองประชาชนครับ ผมเห็นดวยกับโครงการนี้เปนอย างยิ่ ง แต มี ขอเสนอแนะว ามี
ทอระบายน้ํา ทานผอ.วิสุทธิ์ ทานฟงผมสักนิดนะครับวา ท อระบายน้ําผมไม อยากให ต่ํ ากว า ๐.๘๐ ม. คื อ ๘๐ เซนติ เมตร
นาจะเป นขั้นต่ํ าของท อระบายน้ําภายในซอยในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานีแลว เพราะว า ชุม ชนเหลานั้นเป นชุม ชน
หนาแนน ถา ๖๐ เซนติ เมตร เราลงไปทํ าการลางท อลอกท อลําบาก เพราะมั นต อ งใชการมุ ด ถาเป น ๘๐ เซนติ เมตร
อยางนอยๆเราก็สามารถนํารถเข็นขนาดเล็กเขาไปชวยในการขุดลอกได อันนี้เราไปศึ กษางานมาจากเทศบาลนครขอนแกน
เราก็เห็นขอดีของทอระบายที่มีขนาดใหญ กว า ๖๐ เซนติ เมตรเพิ่ม อีก ๒๐ เซนติ เมตร การทํ างานของสํานักงานชางก็จ ะ
ดําเนินการสั่งการไดงายขึ้น เรื่องนี้ผมเห็นดว ยที่ จ ะดํ าเนินการและตั้ งไว เป นงบประมาณว าระยะเวลาที่ ตั้ งเขามานี้ ก็ค งไม
สามารถที่จะดําเนินการใหทานได เพราะวาตามที่หนังสือสั่งการทานใหมานโยบายรัฐบาลก็มีบอกอยู แลว ว าเกินจากวั นที่ ๓๐
มิถุนายน เราเสียโอกาสแทนพี่นองประชาชน ที่โครงการเหลานี้นาจะนําเขามาเร็วกวานี้ หนังสือสั่งการมี ม าตั้ งนานแลว ท าน
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นาจะนําเขามา ในสมัยที่เราเปดสมัย สามั ญ ท านนาจะรีบ นําโครงการเหลานี้เขามา เราจะได อนุมั ติ งบเหลานี้ไ ปให พี่นอง
ประชาชนใช ทางสมาชิกสภาโดยความเห็นสวนตัวของผมๆ เห็นดวยกั บ โครงการนี้ม ากเพีย งแต ว า ณ วั นนี้ท านสมาชิกคุ ณ
ตองใชดุจพินิจนิดหนึ่งวา ในเมื่อคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ทานอางมาวาใหใชภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ทานตองพิจารณาให
หนักขึ้นครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในโครงการที่ ๑ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกผูท รงเกีย รติ กระผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะเพิ่ม เติ ม ในโครงการที่ ๑ ว าขนาดท อ ๖๐ เซนติ เมตร อยากจะเปลี่ย นให เป น
๘๐ เซนติเมตร เหตุผลที่วาทางสภาฯไดลงพื้นที่บางสวน ตามความเขาใจของผมเจาหนาที่ เทศบาลฯ ก็จ ะเป นการออกแบบ
ตามขนาดของถนน จริงๆแลวการที่จะออกแบบหรือกําหนดขนาดของทอระบายน้ําควรคํานึงถึงปริม าณการรับ น้ําไม ใ ชดู จ าก
ถนนขนาดนี้ตองใชทอขนาดนี้ เหมือนที่ทางฝายบริหารก็ทราบดีวาซอยชยางกูร ๑๒ และชยางกูร ๑๔ มี ป ญ หาน้ําท ว ม และ
ยาวไปถึง ซอยชยางกูร ๔๐ เวลาฝนตกทุกครั้งก็จะมีน้ําทวม และเกี่ยวกับเรื่องหนังสือมหาดไทย ที่ สงมาให ท านผมอยากจะ
เรียงลําดับวาขั้นตอนเปนอยางไรบาง ขออนุญาตทานประธานอานตามหนังสือที่ไดทําความเขาใจ หนังสือ ที่ ม ท๐๘๐๘.๒/ว
๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการใชจ ายเงินสะสมขององค กรปกครองสว นท องถิ่น และก็เป น
หนังสือฉบับที่ ๒ เปนหนังสือ ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเรงรัด ติ ด ตามการใชจ ายเงิน
สะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐ บาล ต อมาก็เป นหนังสือ
ฉบับที่ ๓ ที่ อบ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๗๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง การเรงรัดติ ด ตามการใชจ ายเงินสะสมเพื่อแกไ ข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ใหจัดทําโครงการเพื่อให สภาท องถิ่น
อนุมัติแลวดําเนินการตามโครงการ / กิจการที่ นําเงินสะสมไปใชจ ายเพื่อแกไ ขป ญ หาความเดื อดรอนของประชาชนให บั ง
เกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อการนําเม็ดเงินไปสูทองถิ่น เพื่อการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ให รีบ ดํ าเนินการให แลว เสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่ ผมได กลาวมาทั้ งหมดนี้ รัฐ บาลได แจ งให ค ณะผูบ ริห ารให เรงทํ าตั้ งแต วั นที่ ๑๐
มีนาคม แตทานไปทําอะไรอยูครับ หลังจากวันที่ ๑๐ มีนาคม ก็มี ห นังสือเรงรัด ติ ด ตามให ท านอีก คื อวั นที่ ๑๒ เมษายน
ทานก็ยังเฉย หลังจากวันที่ ๑๒ เมษายน ก็มีหนังสือเรงรัดทานอีก วันที่ ๒๐ เมษายน ทานก็ยังไม ทํ าอีก จนหมดเวลาแต ท าน
บอกวาทานสงวันที่ ๒๙ มิถุนายน แตทางสภาฯไมไดรับรูอะไรดวยหรอกครับเพราะว าท านสงไปที่ ท านประธานสภาฯ ผมก็
อยากใหมองเห็นภาพวาทานไมมีเจตนาที่จะนํางบประมาณตัวนี้เขามาอยูแลว เหมือนกับการตั้งงบเขามาเพื่อให สภาฯไม ผาน
ใหเพราะผมดูจากเอกสารและวันที่ที่ทานแนบมานะครับ กราบขอบพระคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก จากหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่วาใหเรงดําเนินการให เรื่องการ
จายขาดเงินสะสมให เสร็จ ภายในวั นที่ ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๕๙ กระบวนการดั งกลาวที่ เราสามารถจ ายขาดเงินสะสมได ก็
ประมาณ ๒๐๐ กวาลานบาท ซึ่งโครงการตางๆ ที่เรานํามาเสนอตอสภาฯ มีอยู ๓๑ โครงการลวนแตตองใชขอมูลโดยละเอีย ด
และก็ไ ด สงทางเจ าหนาที่ เขาไปสํารวจขอมู ลการประชุม กันหลายรอบในการที่ จ ะดํ าเนินการเรงด ว นเพื่อเป นประโยชน
แกพี่นองประชาชน ก็ต องใชระยะเวลาในการพิจ ารณา แลว เราก็ทํ าหนังสือเป ด ประชุม สภาฯ สมั ย วิ สามั ญ สมั ย ที่ สอง
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ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ สงขึ้นไปจังหวัด ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งถือวากระบวนการของเรานั้นเป นไปด ว ยความ
รอบคอบและอยูในหวงเวลาของหนังสือเรงรัดดังกลาวคะขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการที่ ๑ ผานครับ / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อยากใหอานเปนโครงการไปครับ ถาใครติดใจโครงการไหนก็ใหยกมือครับ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานฯครับ ชื่อซอยเปนชยางกูร ๑๒.๑ ครับตองขอโทษครับ แตในแผนที่ถูกและตํา แหนงไซด งาน
ถูกตองครับ แตในเอกสารตัวนี้ผิดครับคือจะอยูในซอยแยกออกไปจากซอยชยางกูร ๑๒ ครับ กราบขออภัยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอแกไขจากซอย ชยางกูร ๑๒ เปนซอยชยางกูร ๑๒.๑ ใชหรือไมครับ / ทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ ตามโครงการที่ ๑
โครงการกอสรางถนน คสล คลองระบายน้ํา ซอยชยางกูร ๑๒ แต ต ามแบบแปลนเป น ๑๒.๑ ทางผูบ ริห ารเลยขอแกไ ขให
ถูกตองเปน ซอยชยางกูร ๑๒.๑ เขาใจตรงกันนะครับ ตอไปครับ ใหทานเลขาฯอานไปเรื่อยๆ ถาท านใดติ ด ใจโครงการไหน
ใหยกมือครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒ โ ครงการก อ สร า งระบ บ ค สล. และระบายน้ํ า ซอยแยกสุ ข าสงเค ราะห ๙ งบประมาณ
๒,๗๗๐,๐๐๐บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลฯ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรีย นประธานสภาฯ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ทานทํางานรอบคอบมากครับ ชื่อซอยก็ไมครบ สําหรับการแกป ญ หาน้ําท ว มก็เป นเรื่องเห็ นด ว ยที่ จ ะปรับ ปรุงและกอสราง
ระบบระบายน้ํา แต อยากจะให ก ารแก ป ญ หานี้มั น เบ็ ด เสร็จ ไปเลย คื อ ว าไม นาจะทํ าขนาดท อ ๖๐ เซนติ เ มตร นาจะ
๘๐ เซนติเมตร หรือ ๑ เมตร เพราะวาทําไปก็ยังไมจบอีกผมคิดวาเรื่องนี้ทางกองชางก็นาจะรูดี ท านต อสูกับ ป ญ หานี้ต ลอด
ระยะเวลาแตก็ยังงงวาทําจะเสนอมาทําไมเทานี้ ทางสภาฯก็ไมติดขัดเพราะวาพี่นองประชาชนได รับ ความเดื อดรอนจริงๆกับ
ปญหาตัวนี้ ดังนั้นแลวอยากจะใหทานลองพิจารณาใหมดูวาแกไขใหเปน ๘๐เซนติเมตร ถึง ๑ เมตร เลยดีไหม ถาเขาไม ทั นงบ
จายขาดเงินสะสมตัวนี้ ก็ให นําเขางบปกติ ก็ไ ด ซึ่งอีกไม นานก็จ ะมี การพิจ ารณาแลว เป นงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐วั นที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลองพิจารณาวามันสามารถแกไขไดไหม เพราะวาทํ าแบบนี้ไ ปมั นก็ไ ม จ บ คนงานลงไปทํ าความสะอาดก็
ไมได ทําก็ทําใหด ีไปเลยอยาไปกั๊กไว กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอใหชางปญญา ทองสรรค ซึ่งเป นวิ ศ วกร ได ชี้แจงถึงหลักการ
และเหตุผลที่ใชทอระบายน้ํา ๖๐ เซนติเมตร

33.
นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธา
กราบเรียนทานประธานสภาฯและผูเขารวมประชุม ทุ กท าน ขอตอบว าทํ าไมเราต องใชท อ ขนาด ๖๐ เซนติ เมตร
เนื่องจากถนนสายนี้เชื่อมต อกับ ระบบระบายน้ํา ขนาด ๑ เมตรที่ เราได ว างไว ขางโลตั ส ซอยชยางกรู ๑๒ และวิ ศ วกร
ผูออกแบบก็คือทานประสิทธิ์ สิทธิคุณ ไดตรวจสอบพื้นที่รับน้ําเสียภายในบานและก็พื้นการไหลนองของพื้นผิวจราจร โดยได
ออกแบบตามหลักวิศวกรรม คือไดวางทอขนาดไซด ๖๐ เซนติเมตร ๒ ดาน ก็คือขนาดที่เพียงพอกับการรับน้ําทั้งน้ําเสีย และก็
น้ําฝนและก็ตรวจสอบเครสนี้เรียบรอยแลวครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไมเผื่ออนาคตขางหนา ๑๐ ป
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผอ.สํานักการชาง
ซอยชยางกูร ๑๒ เมื่อ ๒ ,๓ ปที่แลวไดผูรับจางไปชวงหนึ่งแลวเปนทอ ๑ เมตร แตที่นี้ซอยชยางกูร ๑๒.๑ เป นซอย
แยกเชื่อมกับซอย ๑๒ มันเปนทอเดิมขนาด ๔๐ น้ํายังทวมดานหลังมาก เพราะฉะนั้นถาเราจะเอาท อขนาดใหญ ขึ้น ตามที่
ดานหนาใชทอ ๑ เมตร พื้นผิวอยูขางหนามันต่ําระดับน้ําต่ํา เนื่องจากชยางกูรพื้นที่ต่ํา ทางเขาชยางกูร ๑๒ ก็เลยต่ํ าไปด ว ย
ตอนนี้เราจะเอาทอใหญมาเชื่อมตอมันก็จะเกินจากผิวถนนน้ําก็จะไมลง สาเหตุ ที่ เราไม เอาท อที่ ใ หญ เพราะว าระดั บ มั นเป น
ระดับที่เขาวางมากอนจากซอยชยางกูร ๑๒ เราวางแยกจากชยางกูรจาก ๑๒.๑ เขาไปด านหลัง ไปรับ น้ําจากแองนี้ต รง
ชยางกูร ๑๔ เขามา เราเปลี่ยนจาก ๔๐ มาเปน ๖๐ เซนติเมตรครับถาใหญกวานั้น ท อจะเกินจากถนนสูงกว าระดั บ ถนนที่ มี
อยูและจะเปนปญหากับบานของชาวบานอีกปญหาหนึ่งมันจะยอมกลับไปหาบานเรือน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
๘๐ เซนติเมตร ก็สูงกวาหรือครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผอ.สํานักการชาง
ทอตัวนี้เปนการวางมาจากชยางกูรอันดับแรก และก็ซอยชยางกูร ๑๒ เขาโลตัสเราวางสูงกว าชยางกูร ที นี่ซอยแจกก็
ตองไมใหสูงกวาระดับถนนขึ้นไปครับ ถาใหญกวานั้นก็จะเกินถนนขึ้นไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็แลวแตชางวิศวกร ครับ / เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๑
ที่ทานวาทอเกามันเล็ก ผมอยากถามวาระยะทางที่จะตองใชขนาดทอ ๖๐ เซนติเมตร มันยาวเท าไหร ขอยื นพูด แบบนี้แหละ
ครับถามตอบกันไปเลย ถามันแคบเกินไปหรือไม สามารถลอดเขาไปได ก็ค วรจะเปลี่ย นเป น ๘๐ เซนติ เมตรอย างนอยใน
จังหวัดอุบลราชธานี ของเราควรนาจะใหเปน ๘๐ เซนติเมตรทั้ งหมดเพื่อความสะดวกและก็อนาคตถึงจะไม ลําบาก แต ถา
ขนาด ๖๐ เซนติเมตร ก็จะแยเพราะวาถาขี้โคลนหรือดินที่มันอุดตันขึ้นมา ไม สามารถที่ จ ะไปแกไ ขได ก็ต องรื้อถอนรื้อใหม
อีกครั้งหนึ่ง อยากจะใหเปน ๘๐ เซนติเมตร ตลอดทุกโครงการนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการที่ ๒ ผานนะครับ เชิญโครงการที่ ๓
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยโพธิ์ทอง ๓ งบประมาณ ๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท ตามแบบของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ครับ

34.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒน ครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านและผูบ ริห าร กระผม ร.ต.อ.ณัฐ พัฒ น ศิ ลปสิท ธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ โครงการที่ ๓ โครงการกอสรางถนนหิ นคลุกซอยโพธิ์ ท อง ๓ ซึ่งเป น
ซอยจากชุม ชนโพธิ์ ท อง ผา นด า นหลังเรือ นจํ า กลางอุ บ ลราชธานี เป นถนนหิ นคลุ กซึ่ งกระผมเห็ นว า ถนนดั ง กลา วใน
เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไม ค วรที่ จ ะเป น หิ น คลุก แลว เพราะว าชาวบ านชุ ม ชนโพธิ์ ท องจะใช เป น เสน ทางไปสู
ซอยพโลชัย ๕ และก็ไปทางชุมชนวังสวางและชุมชนกุดคูน ออกไปได ห ลายชุม ชนและเป นเสนทางที่ ต องใชป ระจํ าด านขาง
เรือนจําอุบลราชธานี ไดทําการปดเพราะวาไมใหประชาชนใชเปนเสนทางสัญจรเนื่องจากปองกันปญ หาจากการลักลอบสงยา
เสพติดบริเวณดานขางเรือนจํา ถาปรับเปนถนนเสริมเหล็ก หรือ คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญ จรผมคิ ด ว านาจะเหมาะ
กวาประกอบกับทอระบายน้ําที่เสนอมาเปนขนาด ๖๐ เซนติเมตร ผมคิดวานาจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะรองรับน้ําจากชุมชน
น้ําเสียหรือน้ําทิ้งจากเรือนจํากลางจังหวัด อุบ ลราชธานี เพราะว าจะมี น้ําเสีย หรือน้ําทิ้ งที่ ออกมาจากหลังเรือนจํ ากอความ
เดือดรอนรําคราญใหกับชาวบานชุมชนโพธิ์ทองดวยนะครับ ผมจึ งขอเสนอให เปลี่ย นเป นท อระบายขนาด ๘๐ เซนติ เมตร
เพื่อความสะดวกในการระบายน้ําและก็เสนทางดังกลาวเมื่อฤดูน้ําหลากยั งมี น้ําท ว มถึงอยู ถาใชเป นถนนหิ นคลุกอยู ก็จ ะไม
เปนการถาวร ก็ขอเสนอเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบกับทางโครงการนี้ไดเสนอเขามาในชว งของการใชเงินสะสมซึ่ง
ลวงเลยเวลาที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดทําหนังสือเรงรัดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให ท านเสนอโครงการ
เขามาเพื่อสภาฯไดอนุมัติใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทา นได เสนอเวลามาได ลว งเวลาตามหนังสือสั่งการ
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระผมเห็นวานาจะนําเขาไปสูงบประมาณประจํ าป พ.ศ.๒๕๖๐ ก็เหลือเวลาอีก
ประมาณเดือนเศษที่ทานจะเสนอรางงบประมาณเขามาใหสภาฯไดพิจารณา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ภายในปนี้ ระเบี ย บว า
ดวยวิธีการงบประมาณ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับผม
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติ ก็ขอขอบคุณทาน ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ วั นที่ ทํ าโครงการนี้เราได
ลงพื้นที่ไปดูก็มีขอสงสัยเหมือนกับทานสมาชิกสภาฯ วาทําไมไมทําเปนคอนกรีต ทําไมตองทําเปนหินคลุ ก ทางวิ ศ วกรคื อการ
สํารวจพื้นที่ตรงนี้ เนื่องจากวาบางพื้นที่ถาดูตามแบบการถมดินตรงนี้ บางพื้นที่จะต องถมถนนถึง ๒ ถึง ๓ เมตร ในบางชว ง
วิศวกรเลยอธิบายอยางนี้วาการทําครั้งนี้เพื่อบดอัดเพื่อใหถนนที่เปนดิ นบดอัด ปู ด ว ยหิ นคลุกเกิด การเซตตั ว กอนไปสักระยะ
หนึ่งอยางนอยให ผานฤดู ฝนสัก ๑ หรือ ๒ ฤดู เพื่อให ทุ กอย างมั นเซตตั ว และครั้งต อไปถึงจะทํ าเป นคอนกรีต ถาทํ าเป น
คอนกรีตเลยโอกาสจะชํารุดเสียหายเหมือนริม ตลิ่งที่ ผานมามี การบดอัด ขึ้นสูงและก็ทํ าคอนกรีต เลย เราจะเห็ นว าถนนริม
แมน้ํามูลที่เกิดการชํารุดเสียก็เกิดจากเหตุผลตรงนี้ ก็ไดพูดคุยกับทางวิศวกรแลววาขอใหมันเซตตัวกอนหนาจะอีก ๑หรื อ ๒ ป
นาจะทําถนนคอนกรีตได ถาเปนแบบนี้ถนนคอนกรีตก็จะอยูคงทนกวาที่จะทําเลย สว นเรื่องท อลอดนั้น ก็ไ ด พูด คุ ย กันอยู ว า
ทํ าไมไม ทํ าใหญ ก็ด ว ยเหตุ ผลเดี ย วกัน กับ ทางวิ ศ วกร เขาบอกว ามั นจะเพีย งพอและเพีย งพอที่ จ ะใชขนาดที่ เหมาะสม
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการตอไปครับ

35.
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๔ โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี รายละเอีย ด
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ การจัดทําปาย ๑๐๐ ปายมันแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนตรงไหนครับ ในเมื่อถนนที่ใชสัญจรยังไมดี เลยผม
แนะนําใหทานไปทําถนนใหดีกอนที่จะไปทําปาย ก็อยากจะฝากผูบริหารใหรอบคอบมากกวานี้ครับ สวนวิศวกรก็อยาคิดว าทํ า
แคนี้แลวพอ ถาพอน้ําคงไมทวมไมขังหรอกถาขนาดทอใหญ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / ถาไมมีเชิญโครงการที่ ๕
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๕ โครงการเตาเผาศพแบบไรมลพิษ วัดใหมกุดคูณ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒน ครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านและผูบ ริห าร กระผม ร.ต.อ.ณัฐ พัฒ น ศิ ลปสิท ธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๓ โครงการนี้เป นโครงการที่ กระผมได เคยเสนอผานสภาฯไปยั ง
ฝายบริหาร เพื่อกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพราะวาใชหลายชุมชนดวยกันก็คือชุมชนกุดคูณ ชุมชนวั งสว าง และหลาย
ชุมชนไดเสนอเขาไปกอนการพิจารณางบประมาณปพ.ศ.๒๕๕๙ และทานก็ยังไมนําเขาโครงการจนกระทั่ งมาถึงการขอใชเงิน
สะสม และเปนการแกไ ขความเดื อดรอนซึ่ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองสว นท องถิ่น และก็ป ระกอบทาง
โครงการนี้ไดเสนอมาในชวงของการจายขาดเงินสะสมซึ่งเลยเวลาที่หนังสือจากกรมสงเสริมปกครองสว นท องถิ่นได ทํ าหนังสือ
ดวนที่สุด เรงรัดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให ท านเสนอโครงการเขามาให สภาฯอนุมั ติ ใ ห แลว เสร็จ ภายในวั นที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ จนลวงเลยเวลามาแลวไมไดเสนอตามกําหนดเวลากระผมเห็นวาโครงการนี้เปนโครงการที่ มี ป ระโยชน และ
เปนการไดบุญกุศลที่ทางบริหารและสมาชิกสภาฯ ไดทําบุญรวมกันไดทําเมรุเผาศพและเตาเผาแบบไรม ลพิษ แต ก็ขอให ท าน
ปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งหรือหนังสือกําชับสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแหลือเวลาแค เดื อนเศษๆ ที่ ท านต องเสนอ
โครงการเขางบประมาณภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปนี้ก็เรียนผานไปยังฝายบริหารวากรณีนี้ไ ม ไ ด เป นกรณีฉุกเฉินเรงด ว น
หรือวาเกิดเหตุอุทกภัยหรือวาจําเปนที่จะตองใชเงินสะสมที่ตองไปแกไขความเดือดรอน ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯ การสรางเมรุวัดกุด คู น ผมเคยพูด เรื่องการสรางเมรุวั ด ป าแสนอุด มผมเคยเขาที่ ป ระชุม
เพื่อนําเขาหารือกับฝายบริหารหลายครั้ง ยังไมไดรับปากแตเมื่อทานเสนอสรางเมรุวัดกุดคูน สวนวัดปาแสนอุด มรูสึกว าจะถูก
ลืมถาเปนไปไดผมขอความอนุเคราะหใหนําเขางบประมาณประจําป ขอความกรุณาในที่ประชุมนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ

36.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ / ถาไมมีไปโครงการที่ ๖ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก (ชวงถนนพโลชัย- ถนนสรรพสิท ธิ์ )
งบประมาณ ๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพล
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ โครงการที่ ๖ ระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก สถานที่ จ ะทํ าโครงการนี้ก็อยู ใ กล
บานผมเทาที่ผมสังเกตดูผมคิดวามันยังใชไดดีและก็ยังใชไดดีด วย ผมอยากจะตั้งขอสงสัยวาโครงการปรับ ปรุงภู มิ ทั ศ นใ นการ
ทําฟุตบาตผมเห็นถนนหลายเสน เปนตัวหนอนทานก็ลื้อออกทําเปนคอนกรีต ตรงไหนเป นคอนกรีต ท านก็ไ ปทุ บ ออกทํ าเป น
ตัวหนอน สรุปทานจะทําเปนตัวหนอนหรือทําเปนคอนกรีตครับในเมือง ขอยกตัวอยางนะครับเสนหนาโรงเรีย น อาเวทํ าเป น
คอนกรีตทานก็ไปทุบออกไปทําเปนตัวหนอน เสนหนายู บ า เป นคอนกรีต ท านทุ บ ออกเป นทํ าเป นตั ว หนอน เสนหนารอบ
ทุงศรีเมืองเมื่อกอนเปนตัวหนอนทานเอาตัวหนอนออกเทเปนคอนกรีต สรุปแลวมันจะกลับไปกลับมาอยูแบบนี้หรือครับทาน
จะทําเปนตัวหนอนหรือทําเปนคอนกรีต เหมือนเสนที่จะทําในโครงการที่ ๖ มันเปนคอนกรีต ทานจะไปทุ บ ออกและก็ทํ าเป น
คอนกรีต ตอนนี้ระบบไฟก็ใชได ไฟฟาสองสวางก็ใชไดคอนกรีต ก็ใ ชไ ด ไ ม แตกไม หั กแต ท านจะทุ บ ออกและก็ไ ปเทคอนกรีต
เหมือนเดิม ผมวางบประมาณสวนนี้ ๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท เปนงบประมาณที่สูงไมใชวาผมไมเห็นดว ยนะครับ แต ว าสิ่งที่ ท านจะ
ทํ าไหนว ามี ตั้ งเยอะตั้ งแยะในพื้นที่ ผมขอยกตั ว อย างซอยพิชิ ต รังสรรค ๘ ผมเคยเสนอไปยั งผูบ ริห ารอายุ งานก็เกามาก
ซอยพิชิตรังสรรค ๘ ตรงขามซอยพิชิตรังสรรค ๕ ก็อยูหนาบานผมเหมือนกันเปนหลุมเปนบอมอไซดขี่ไปก็จะลม ท านก็ไ ม เคย
ดูผมก็แจงทานไปแลวหลายรอบท านก็ไ ม ดู ไ ม สนใจสิ่งที่ ท านควรจะดู ท านก็ไ ม ทํ า สิ่งที่ ไ ม นาจะทํ าท านก็ทํ าเรื่องฟุต บาท
เหมือนกันผมอยากจะฝากทานประธานฯผานไปยังฝายบริหาร วาเมืองอุบลราชธานีทานจะเลือกทํ าอย างใดอย างหนึ่งไหมจะ
ทําเปนตัวหนอนก็ทําเปนตัวหนอนทั้งหมด หรือจะทําเปนคอนกรีตพิมพลายก็ทําเปนคอนกรีต พิม พลายทั้ งหมด ผมเห็ นด ว ย
กับทุกโครงการไมใชวาไมเห็นดวย กราบขอบพระคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับผม
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นประธานสภาฯ สมาชิกผูท รงเกีย รติ ขอขอบคุ ณท านสมาชิกสภาฯที่ ใ ห ขอเสนอแนะ สว นซอยพิชิต
รังสรรค ๘ ผมไดสั่งการใหทางวิศวกรเขาไปสํารวจวามันมีในแผนหรือเปลาก็จะพิจารณาดํ าเนินการให ถา สว นเรื่องที่ ท านว า
จะทําเปนคอนกรีตพิมพลายหรือเปนบล็อกตัวหนอนผมคิดวาคงปรับไปตามสภาพของการออกแบบ สว นสภาพถนนตรงนั้น
ตรงนี้ที่ปรับปรุงและถนนยังใชไดอยู แตเนื่องจากตอนหลังนี้เราไดไปทําคลองระบายน้ําที่ เราทํ าเกิด การทรุด ตั ว และพื้นถนน
มันไมเรียบก็เกิดการหลบไปหลบมาทําใหการจราจรเกิด การไม สะดวกไม ป ลอดภั ย ก็จ ะปรับ เป นลาดยางเททั บ ให เป นพื้น
เดียวกันเพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร เราไมไดทําใหมแตถามวาใชไดไหม ก็ยังใชไดอยูแตดวยถนนเสนนี้เป นถนนที่ ค น
สัญจรไปมาเยอะมากเราคิดวานาจะตองทําเพราะวาบานเมืองก็จะขยายออกไปทางดานประปาคนก็จ ะไปเซ็นทรัลคนก็จ ะใช
ถนนเสนนี้การสัญจรไปมา ถนนที่ ม าจากแจ งสนิท ก็จ ะโรงแรมและสถานที่ ต างๆ เราจึ งเล็งเห็ นว าพื้นที่ ต รงนี้นาจะให การ
คลองตัวและทําใหการจราจรเปนผืนเดียวกัน
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออภัยทานประชา ครับเปนโครงการที่ ๖ ไมใชโครงการที่ ๗

37.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ครับมีทางเทามีท็อปปงดวยครับ ใหทานสมาชิกพิจารณาอีกทีครับ ในสว นของหนาสามั ค คี มี เทคอนกรีต Asphatic
ดวยครับ เพื่อใหถนนสายนี้เกิดความสวยงามและเปนพื้นเดียวกันขอกราบเรียนเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ จากที่ฟงทานรองนายกฯไดชี้แจงสิ่งที่ได ทํ าให ท านนายกฯได ทํ าประชาชนได รับ ความ
สะดวกสบายมันไมใชการรื้อฟุตบาทและก็ทําฟุตบาทใหมสิ่งที่จะทําใหประชาชนสะดวกสบายก็คือการเพิ่ม ผิว จราจรจะทํ าให
ประชาชนไดรับความสะดวกสบาย ไม ใ ชการรื้อฟุต บาทเดิ ม ออกเสร็จ และไปทํ าพิม พลายหรือทํ าตั ว หนอนแลว จะทํ าให
ประชาชนสะดวกสบาย ที่ทานบอกวารถสัญจรไปมาก จํานวนรถมากและพื้นผิวจราจรเท าเดิ ม และประชาชนจะได รับ ความ
สะดวกสบายไดอยางไร ผมคิดวาทานและวิศวกรของทานกําลังสับสน ในนโยบายและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ที่วาใหเรงรัดการใชจายเงินสะสม แกปญหาความเดือดรอนกระตุนเศรษฐกิจ ท านสับ สนว าให ทํ าหนังสือสั่งการถึงวั นที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๙ ใหแลวเสร็จ วาตองทําใหแลวเสร็จกอนถึงชวงงบประมาณใหม คือทานตองมีความชัดเจนไม ใ ชว าประชาชน
จะสะดวกสบายไมใชทานไปปรับปรุงทางเทาจากตัวหนอนเปนพื้นพิมพลาย ประชาชนจะสะดวกสบายเมื่ อพื้นผิว จราจรมั น
เพิ่มขึ้น ไมใชไปผิวจราจรเหมือนทานทําทุกวันนี้ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๗
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูป โภคถนนชยางกูร (ชว งถนนสรรพสิท ธิ์ – ถนนราชธานี)
งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ถึงจะหิ ว ขาวแค ไ หน
ผมก็จะอภิปรายตอนะครับ เรื่องนี้ตองเรียนสอบถามทานปลัดฯเพื่อเปนความรูวา ชวงถนนสรรพสิท ธิ์ – ถนนราชธานี ยั งอยู
ในเขตการดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใชหรือไมครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขออนุญาตทาน ผอ.สํานักการชางเปนผูใหรายละเอียดครับ จะชัดเจนกวาผมครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผอ.สํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตอนนี้ถนนเสนนั้นเรารับโอนมาทั้งหมดแลวครับ ตอนนี้อยูในความดู แลของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ทั้งหมดแลว ครับ จากตลาดนอยไปถึงวนารมย และจากหอนาฬิ กาไปถึงดงอูผึ้งเป นความดู แลของเรา
หมดแลวนะครับ อุบล-ตระการก็จากแยกอุบล-ตระการไปถึงสุดเขตเทศบาลฯ เราถายโอนมาเมื่อวันที่ ๒๗ นี้เองครับ
งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

38.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือเรารับการถายโอนมา มีหนังสือการถายโอนมาใชหรือไมครับ รบกวนขอหนังสือการถ ายโอนให สภาฯได พิจ ารณา
ดวยนะครับ ผมจะพูดเขาไปถึงในเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูป โภคถนนชยางกูร ผมขอแจ งไว ใ นสภาฯแห งนี้
เลยวาตราบใดที่ สมาชิกสภาฯชุดนี้ยังอยูและผมยังอยูใ นคณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ เคยพูด ในสภาฯแห งนี้แลว ว าเทศบาล
นครอุบ ลราชธานี เป นพื้ นที่ ชุม น้ํ าเวลาฝนตกลงมาท านจะเห็ น ว า ถนนหนทางต า งๆจะมี น้ํา เจิ่ งนองเป นจํ านวนมาก
เพราะฉะนั้นการที่ จ ะลาด Asphaltic ลงไปเพีย งแค ๕ เซนติ เมตร เมื่ อมี ฝ นตกเมื่ อมั นท ว มขังแค ไ ม กี่ชั่ว โมงมั นคงไม
เกิดปฏิกิริยาขึ้น แตถามีการทวมขังเปน ๑ วัน ๒ วัน หรือแมกระทั่ง ๕ -๖ ชั่วโมง ผิว Asphaltic ก็จะมีการหดตัวในที่ สุด ก็จ ะ
หลุด ลอ นขึ้นมา ผมเคยพูด ในคณะกรรมการหรือแม แต ใ นสภาฯแห งนี้แ ลว ว า เราไม เห็ นด ว ยกับ การทํ าผิด Asphaltic
บํารุงรักษายาก ซอมยากพังงาย เหลานี้เปนเหตุ ผลที่ สภาฯไม อนุญ าตให ใ ชงบประมาณของเทศบาลฯไปทํ าผิว Asphaltic
ถนนได แตโครงการนี้ผมเห็นประโยชนเปนอยางยิ่ง เพราะถนนชยางกูรเปนถนนที่เปนหนาเปนตาของอุบ ลฯ หนังสือพิม พก็มี
หนังสือพิมพชยางกูร สํานักขาวชยางกูร ก็มีเปนหนาเปนตา ถนนชยางกูรอยูคูจังหวัดอุบลฯมานานครับ สมควรแกการพัฒ นา
แต ว า ณ วั นนี้ท านเอาเขามาผิด เวลาและผิด ระเบี ย บและหนังสือสั่งการ ขอให ท านนํางบประมาณเหลานี้เขามาในรา ง
เทศบัญญัติฯ เพื่ อให สภาฯพิจ ารณาอีกรอบหนึ่งครับ แต อย าลืม ว าตราบใดที่ เป นผิด Asphaltic เราขออนุญ าตที่ จ ะไม
พิจารณานะครับ อันนี้กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ / ถาไมมีตอไปโครงการที่ ๘
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปฏิมาพร ครับ
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันเห็นดวยกับโครงการนี้ที่จะปรับปรุงถนนสรรพสิทธิ์ ซอย ๑๔ เพราะว าซอยนี้เป นเสนทางลัด สามารถ
ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏฯไดมีการสัญจรทางรถเยอะแต ก็นาเสีย ดายแทนประชาชนที่ จ ะได รับ ผลประโยชนใ นครั้งนี้ เพราะ
ผูบริหารทํางานลาชาทั้งๆที่มีคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องการใชเงินสะสมเพื่อแกป ญ หาความเดื อดรอนของประชาชน
ตั้งแตเดือนมีนาคม และใหดําเนินการแลวเสร็จภายวันที่ ๓๐ มิ ถุนายน แต นายกฯได ยื่ นญั ต ติ ฯ ต อกิจ การสภาในวั นที่ ๒๙
มิถุนายนและประธานสภาฯได รับ ญั ต ติ ฯ ในวั นที่ ๒๙ มิ ถุนายนและบรรจุ เขาในระเบี ย บวาระ ในวั นเดี ย วกัน เมื่ อหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ซึ่งเวลาตั้งหลายเดือนทานทําอะไรอยูโครงการที่ ใ ห
ประโยชนแกประชาชน สมาชิกทุกทานยินดีสนับสนุน การที่ทานเสนอมามันเลยเวลาที่ เขากําหนดดิ ฉันจึ งอยากให ท านนําไป
บรรจุเขาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีไปโครงการที่ ๙
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๙ โครงการปรับ ปรุง ถนนสรรพสิท ธิ์ (ชว งถนนแจ ง สนิ ท - ซอยสรรพสิท ธิ์ ๑๑) งบประมาณ
๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ

39.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ กอนที่เราจะพิจารณาโครงการที่ ๙ ผมขอถามเหตุผลของฝายบริหารถาท านยั งจํ าได ถนน
หนาเทศบาลของเราเมื่อกอนเปนลาดยางอยากถามวาทําไมตองรื้อออกครับผม ถนนในเทศบาลฯของเราเมื่ อกอนเป นลาดยาง
ถนนศรีณรงค ผมถามวาทําไมทานถึงรื้อออกทั้งๆที่มันยังดีอยูในตอนนั้น อยากทราบเหตุผลของฝายบริหารครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรองยอดยุทธ เดชรุงเรือง เปนผูตอบ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ และสมาชิกผูทรงเกียรติผมขออนุญาตที่จะตอบคือประเด็ นเราตอนนี้เรา
มาพิจารณาของโครงการที่๙ แลวคําถามของทานสมาชิกเมื่อสักครูไ ปเป นวาระอื่นๆได ห รือไม ค รับ จะได เป นระบบเดี ย วกัน
ครับ เพราะวาถาไมเรียงก็จะดูยืด เยื้อครับ เพราะทานประธานสภาฯขออนุญาตทานสมาชิกแลวให พิจ ารณาเป นรายโครงการ
จนถึงโครงการที่ ๙ จนถึงคําถามที่ทานสมาชิกถามวาคําถามเมื่ อสักครูนี้นาจะไปอยู ว าระอื่นๆจะได ต อบคราวเดี ย วกันก็ไ ด
เพราะวาการจดบันทึกการประชุมจะไดไมยุงยากครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือวามันอยูในประเด็นเดียวกัน ทานยอดยุทธ ทานไม ต องตอบก็ไ ด เพราะท านยั งไม เขามา คื อสาเหตุ ก็เพราะว า
น้ําขังเสียงายมันก็อยูในประเด็นโครงการที่ ๙ งานผิดจราจร Asphaltic ขนาดหนาเทศบาลฯของท านยั งรื้อออกเลย เพราะ
มันเปนลาดยางเพื่อที่ทานจะเทคอนกรีต ทานไปดูในเพจเทศบาลฯของทานก็ไ ด ผมยั งจํ าได เพราะท านบอกเหตุ ผลว าน้ําขัง
เด็กเดินเปยกรถเยียบถนนพังทานตองทําถนนคอนกรีตเทานั้น นี่คือเหตุผลที่ทานทําและที่ผมถามท าน ซึ่งผมก็กลัว ว าท านจะ
สับ สนในหลายๆโครงการของท านที่ ท า นเสนอการปรั บ ปรุ งเป นการลาดยางหรื อ Asphaltic ซึ่ง ถามั นเสี ย มาอย างที่
ทานสุภชัยไดบอกเมื องอุบ ลฯเราเป นแองน้ําท ว มขังมาถนนลาดยางมั นไม ท นและการซอมถนนลาดยางต องใชเครื่องมื อ
เฉพาะอยางซึ่งผูรับเหมาไมไดมีกันทุกคน ตางกันกับถนนคอนกรีต ซึ่งใครก็ซอมไดตรงนี้ผมอยากให ฝายบริห ารคํ านึงถึงความ
คุมคาของงบประมาณที่จะใชเงินไป ทานลอกถนนลาดยางออกทานเทคอนกรีต แลว ก็ยั งจะเอาถนนลาดยางไปทั บ คอนกรีต
มันสับสนกันมันสวนทางกัน ตรงนี้ผมอยากจะใหประธานสภาฯลองพิจารณาดูเพื่อสงตอไปยังฝายบริห าร ถาเกิด ว ามั นยั งเป น
แบบนี้มันยังมีหลายๆโครงการที่เปนแบบนี้ ขอเสนอวาเราเอาไปไวในงบประมาณปกติดีไหม แลวเราคอยมาพิจารณากันอีกที
เพราะวาอีกไมนานงบป พ.ศ.๒๕๖๐ ก็จะเขาพิจารณาแลวในชวงเดือน สิงหาคม ซึ่งถาเราเอาตามงบประมาณปกติ เราก็จ ะ
สามารถทําโครงการแตละโครงการทันและก็ไมซ้ําซอนกับโครงการที่ทานขอมาตอนนี้นะครับเงินสะสมจํ านวน ๒๐๐ กว าลาน
เมื่อมันผานไปกวาจะจัดซื้อจัดจางมันก็จะชนกับงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ จ ะเขามาอีกก็จ ะมี โ ครงการใหม เขามาอีกก็จ ะ
เปนการทับซอนกันหรือไมผมเขาใจวาหนังสือฉบับ วันที่ ๑๐ มีนาคม อยากจะกระตุน เศรษฐกิจ ในชว งที่ งบประมาณมั นผาน
ไปแลว และการที่เขาใหพิจารณาใหทั นกอน ๓๐ มิ ถุนายน เพราะว าหลังจาก ๓๐ มิ ถุนายน ก็จ ะมี การพิจ ารณางบของป
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลใหญหรือ สนช. เขาก็เริ่มพิจารณากันแลว ถาเราทําใหงบประมาณนั้ นเป นชว งปกติ ผมคิ ด ว ามั นก็
จะไมเสียหายตอเทศบาลฯอีกทั้งงานก็จะไปเรื่อยๆและไม ทั บ ซอนกันและที่ สําคั ญ ท านต องไปเช็ค ดู ว างบประมาณ ป พ.ศ.
๒๕๕๙ การกอสรางตางๆของกองชางทานจัดซื้อจัดจางครบหรือยังรถบรรทุกตางๆ รถตูที่ท างสภาฯอนุมั ติ ไ ปท านจั ด ซื้อหรือ
ยังเพราะมันใกลจะหมดปงบประมาณแลวเพราะมันจะไดไมซ้ําซอนกันขนาดรถตู ที่ ท างฝายบริห ารขอไปผมจํ าได นะครับ ยั ง
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ไมไดจัดซื้อจัดจางเลยทั้งๆที่เปนความเดือดรอนไมมีรถใช ทานยอดยุทธทานอาจจะไมเขาใจเพราะท านยั งไม ไ ด เขามาตอนที่
รื้อถนนลาดยางตรงนั้นออกก็ฝากฝายบริหารนําไปพิจารณาอีกรอบครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่จริงเรื่องความเขาใจหรือไมเขาใจผมอยู อุบ ลฯ
มา ๔๖ ป ไมรูทานเกิดหรือยังแตผมไมอยากจะพาดพิงไปถึงเรื่องนั้น แตสิ่งที่เรามองเห็นวาเมืองอุบลฯของเรามี จุ ด ที่ จ ะพัฒ นา
มากมายถนนหนทางที่ เคยสรา งไว แล ว แต เดิ ม ว าจะเป นคอนกรีต อย างที่ ท า นสมาชิกบอกว า บางพื้น ที่ ถ นนเป น ที่ ลุ ม
เพราะฉะนั้นแรงที่บดอัดกับถนน การสัญจรไปมาบางที่ก็ชํารุดเสียหาย แตถาจะรื้อเป นคอนกรีต ทั้ งหมดมั นต องใชเวลาและ
งบประมาณในการสรางฐานใหมปูใหม แตดวยเหตุผลของงบประมาณที่เรามี อยู แลว งบจ ายขาดสะสม สองรอยกว าลานแต
ดวยความสะดวกและรวดเร็วเราไมตองรื้อพื้นฐานโครงสรางเดิมที่มันแนนอยูแลวเราใชปู Asphaltic ไปมันจะทํ าให ทํ างานได
รวดเร็วและทํางานซอมไดรวดเร็วดวย ซึ่งไมใ ชว าผมไม เขาใจนะครับ ผมเขาใจและก็มี พื้นฐานเรื่องนี้ม าพอสมควรแต เรื่อง
งบประมาณผมขออนุญาตชี้แจงวา บานเมืองอุบลฯของเรานี้เปนเทศบาลนครอับ เฉามาเป นเวลานานในเรื่องของการพัฒ นา
ในเรื่องของการจายขาดเงินสะสม ตั้งสามรอยกวาลาน และงบประมาณประจําปผูบริหารชุดนี้ก็พยายามสรางบ านแปลงเมื อง
เพื่อตอบรับ กับ การบริห ารสาธารณะให กับ พี่ นองประชาชนในฐานะที่ พี่นอ งประชาชน ได เลือกท านนายกฯเขามาชว ย
แกปญหานี้ ไมใชมีชวงเดียวแลวจบ มีวางแผนไปถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ว าเราจะแกป ญ หาจุ ด ไหน สํารวจความเห็ น
ความตองการของพี่นองของประชาชนทุกกลุมทุกชุมชนใน ๑๐๖ ชุมชนวาตองการอะไร สิ่งตางๆเหลานี้เราไม ไ ด ม องแค นี้ เรา
ยังมองวาสิ่งไหนบานเมืองเรายังดอยกวาจังหวัดอื่นที่ยังพัฒนาไปไมถึงไมวาจะเปนสวนสาธารณะไฟสวาง ถนนที่มีน้ําทวมขัง
สภาวะของภัยธรรมชาติที่ประดังประเดและมีความเปลี่ยนแปลงอยูเรื่ อยๆ เราจะตอบรับ เรื่องพวกนี้ถาไม ตั้ งรับ ไว แลว ตาม
แผนงานตามกรอบ นอกจากนั้นยังมีสว นราชการอื่น มาชว ยเหลือเราก็ใ ห ค วามรว มมื อ ขออนุญ าตพูด ภาพรวม นะครับ
สวนตางๆเหลานี้จะสะทอนให เห็ นว าบ านเมื องของเรามี ป ญ หาเยอะแยะมากมาย ทั้ งๆที่ เรามี งบประมาณที่ จ ะแกป ญ หา
เยอะแยะมากมาย ทั้งๆที่ บ านเมื องเรายั งตกอยู ใ นสภาพเชนนี้อยู เรื่อยๆ ฉะนั้นเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เป นเรื่องของ
ภารกิจและบริหารสาธารณะ เรามีองคกรที่มาจากสภาฯมาจากการเลือกตั้งและผูที่รับ นโยบายไปปฏิ บั ติ ก็คื อขาราชการเพื่อ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับ ผมขอใหทานพูดอยูในโครงการนี้กอนครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ผมกราบเรียนทานประธานสภาฯวาใหพิจารณาเปนโครงการ ก็จะตอบโต กันไม จ บ ขออนุญ าตท านประธานสภาฯ
ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ที่ทานวางบประมาณเรามีเยอะสภาฯ ถาพูดตามที่ทานสมาชิกไดพูดเขาก็ไมขัดของที่จะนํามาใช เพียงแตท านทํ าตาม
ระยะเวลาที่ทางการกําหนดมาใหหรือไม แคนั้นเองถาทานทําตามที่ทางการกําหนดมาให นั้นสมาชิกเขาก็ไ ม ขัด ของในเรื่องที่
จะถึงมือประชาชน เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดวยความเคารพทานยอดยุทธ ผมไม ไ ด แขงเรื่องใครอยู กอนอยู ห ลังแต ผมหมายถึง
ตอนที่ลอกถนนหนาเทศบาลฯออก เรื่องที่ทานอยูมา ๔๖ ป ผมไม เถีย งแต ผมหมายถึงชว งเวลานั้น เพีย งแต อยากจะทราบ
เหตุ ผลว าทํ า ไมถึ งได ลอกถนนออกเพราะอะไรและเปลี่ ย นเป นถนนคอนกรี ต ถนนคอนกรีต เสน หนึ่ง ถ าทํ า ถูก ต อ ง

41.
๑๐๐ เปอรเซ็นต มีอายุมากกวาคนบางคนเสียอีก อยูไดนานถึง ๕๐ – ๖๐ ป ตรงนี้ทางผมหรือทางเพื่อนสมาชิกด ว ยกันกําลัง
ชี้แจงในประเด็นนี้ ลาดยางไมทนตอน้ําและอุบลฯเป นแองกระทะเป นพื้นที่ อุม น้ํา ก็อยากจะทํ าความเขาใจกับ ฝายบริห าร
ครับผม กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธนะครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ผมกราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตครับเพื่อความกระจางในเรื่องที่วา เป นคอนกรีต และทํ าเป น Asphaltic
สิ่งตางๆเหลานี้มันเปนเรื่องของเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ผมอาจจะอธิ บ ายไม ชัด เจนนักผม
ขออนุญาตใหทางทานนายชางปญญาเปนผูตอบ เพราะนายชางวิ ศ วกรและเชี่ย วชาญทางด านนี้โ ดยตรงสามารถตอบทาง
เทคนิคขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ยังไมอนุญาตครับ โครงการตอไปครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๐ โครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรซอยธรรมวิถี ๔ (ชวงถนนธรรมวิธี – ลํารางนาควาย) งบประมาณ
๒,๙๐๙,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทานครับ มาถึงซอยธรรมวิ ธี ๔ ย อนกลับ ไปวั นนั้นว าผมกับ ทาง
เจาของพื้นที่คือทาน สท.นงนุช จิรันตกาล ไดลงพื้นที่สํารวจชวงถนนธรรมวิธี และลํารางนาควาย และไดพบความอะเมซิ่ง
ขึ้นมาวา จากถนนธรรมวิธีที่จะลงมาลํารางนาควาย วามีการไหลของน้ําคอนขางแรงมี ค วามอะเมซิ่ง ก็คื อมั นสามารถพัฒ นา
เปนสถานที่ทองเที่ยวไดนะครับ คือดวยวาพื้นที่การระบายน้ําทั้งฝาครองทั้งฝงซายฝงขวามันถูกดินปดกั้นการไหลน้ําของถนน
ทีนี้โครงการที่ทําขึ้นมาผมเห็นดีดวยที่ทานผานทอใหระบบการระบายน้ําให ดี ขึ้น และต องคํ านึงถึงผิว ถนนขางบนด ว ยว ามี
ระดับความต่ํากวาฝาทอระบายน้ําหรือไม ผมขอสนับ สนุนโครงการนี้ว าเป นโครงการที่ ดี เพีย งแต ว าระยะเวลาอาจจะไม
เหมาะสมกับการนําเขามาเพียงแตวาทานบรรจุเขาไปไวในรางงบประมาณ คือรางเทศบัญญัติงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ เขา
พูดวาใหนําเขาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม วันนี้เราประชุมเสร็จพรุงนี้ทานปลัดฯทานสั่งใหบรรจุ รางเทศบั ญ ญั ติ ฯ เขามาได เลย
นะครับจะไดไมเกิดการลาชาและเราจะได พิจ ารณาอย างต อเนื่อง เพราะมั นเป นโครงการที่ ดี ถามั นตกลงไปเราก็เสีย ดาย
โอกาสของ พี่นองประชาชนในซอยธรรมวิถี ๔ ที่จะไดรับโอกาสจากการกอสรางตรงนี้ แต ว าท านนําเขาไปบรรจุ ใ นเทศ
บัญญัติงบประมาณเลยครับ เราจะไดชว ยกันพิจ ารณา พรุงนี้ทํ าเลยก็ไ ด ค รับ พรุงนี้เรีย กประชุม สภาฯอีกก็ไ ด ค รับ ผมว าง
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / ถาไมมีไปโครงการตอไปเลยครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๑ โครงการปรังปรุงถนนเทพโยธี (ชวงถนนอุปลีสาน – ประตูทางเขาสนามบินนานาชาติ ) งบประมาณ
๗,๘๖๐,๐๐๐ บาท

42.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทานครับ โครงการปรับปรุงถนนนเทพโยธี (ชว งถนนอุป ลีสาน –
ประตูทางเขาสนามบินนานาชาติ) ในเหตุผลของการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําทานก็ บ อกอยู แลว ว าแถวนี้เป นพื้นที่ ชุม น้ําที่ ท านเคย
จั ด ซื้อเครื่องสูบ น้ําแบบเรงด ว น ผมก็ไ ม เห็ นด ว ยที่ จ ะทํ าผิว Asphaltic ขอมู ลทางเทคนิค ความแข็งของคิ ว ชั้นลองของ
คอนกรีต strength ของความแข็ง มันไมมีความยืดหยุนเหมือนผิวของ Asphaltic ผิว คอนกรีต เมื่ อเกิด การแตกหรือชํารุด ที่
อยู ด านล าง Asphaltic จะไหลตั ว ลงไปในช ว งที่ ถนนคอนกรีต มั นแตก ทํ าให ผิว หนา ทรุด ลงไปอีก การที่ จ ะซอมแซม
ถนน Asphaltic ๑.มีเครื่องจักรสําหรับบดอัด ๒.มีAsphaltic ที่มีความยืดหยุนสูงที่จะเอาไปอุดชองวางนะตรงนั้น และยั งต อง
ใชรถบดถนนมาทําการบดอัดอีก ถาผูรับเหมาดีก็ดี ถาผูรับ เหมาไม ดี ก็ทํ าถนนไว ลองบประมาณ เดี๋ ย วป ห นาก็ซอมอีกครับ
สภาฯแหงนี้ก็เลยไมเห็นควรที่จะใหใช ถนน Asphaltic ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอเรียนถามวาในโครงการที่ ๑๑ ที่ ว างานผิว Tack Coat และก็เป นงาน Asphaltic ต อไปใครจะอภิ ป รายอีก
เชิญครับ ตอไปโครงการ ๑๒
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงซอยธรรมวิธี ๑(ชวงถนนธรรมวิธี–ถนนแจงสนิท) งบประมาณ ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทานครับ ปรับปรุงซอยธรรมวิ ธี ๑ (ชว งถนนธรรมวิ ธี – ถนน
แจงสนิท) พี่นองที่อยูทางบานถาไดติดตามมาถนนที่ผานหนาบัดดี้ และก็โคงไปทางถนนที่ไปทะลุเส นแจ งสนิท เสนนี้ท านให
งานเทคโคตพื้นที่ไมนอยกวา ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร งานผิว Asphaltic Concrete ผมขอความรูทาน ผอ.สํานักการชางวา
Asphatic concrete มันคืออะไรครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สักครูนะครั บ ท า นสุภ ชัย ในภาษาที่ ใ ชเ ขาใชอ ะไรกัน แนค รับ ระหว าง Asphaltic Concrete กับ Asphatic
concrete / เชิญทานยอดยุทธ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท านสมาชิก เรื่อง Asphaltic หรือ Asphaltic Concreteหรือ Asphal เป นเรื่อง
เทคนิคเพื่อใหความเขาใจอยากใหนายชางไดอธิบายครับจะไดเขาใจลบขอสงสัยเพราะผมดูใ นญั ต ติ ฯ การประชุม วั นนี้ผมเห็ น
วายังมีขอบกพรอง ผมยอมรับวาทางฝายกิจการสภาอาจจะพิมพบาง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานอยาไปโยนใหกับกิจการสภาฯ ทานทํามาทางฝายกิจการสภาฯเปนผูรับทานอยาไปโยนความใหกับเขา
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานวาขออนุญาตฝายชางอธิบายวาเปนอยางไง
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือวาติดใจตรงที่ทานวาฝายกิจการสภาฯเปนคนพิมพผิด กิจการสภาไมไดเปนคนพิมพ ทานจะถอนหรือไมครับ

43.
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ผมถอนคําพูดครับ / คือการทํางานก็จะมีระบบของสว นราชการกับ ผูบ ริห าร ดั งนั้นการตรวจอักษรก็อาจจะมี การ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น อันนี้เราก็ยอมรับครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อันนี้ผมก็ไมไดวา ไมก็ตําหนิวาผิดหรือไมผิด แตทานโยนใหกิจการสภาวาพิมพ / ตอไปเปนโครงการที่ ๑๓
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๓ โครงการสรางอุโมงค ระบายน้ําภายในเขตเทศบาลฯ (ชว งถนนเลีย บแม น้ํามู ลชุม ชนบุ งกาแซว)
งบประมาณ ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ผมเห็นดวยกับโครงการนี้เพราะวาจะชวยในการระบายน้ําใหเร็วขึ้น ในการสรางอุโมงคระบายน้ําของชุม ชนบุ งกาแซว ไหนๆ
ทานก็ไดขุดถนนแลวถนนแถวน้ํานั้นเปนถนนแบบตกทองชาง ทานก็ยกระดับถนนขึ้นมาเลยจะไดเปนการแกปญ หาที เดี ย วเลย
จะไมตองไปทําซ้ําไปซ้ํามาไมเสร็จสักที และอยากจะขอฝากทานประธานสภาฯไปยังฝายบริห ารว าไหนๆท านก็จ ะขุด ถนนอยู
แลว ก็ใ ห ท านนําแบบถนนเขามาด ว ยเลยแบบยกระดั บ ถนนให มั น สูงขึ้น จะไม ไ ด ไ ม มี ป ญ หาการท ว มขังของน้ํา และที่
กระทรวงมหาดไทยได กําหนดไว ระยะเวลาก็ลว งเลยมาเยอะแลว ก็ขอให ท านทํ าเอกสารเขามาใหม และก็นําเขาไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอหารือทานสมาชิกวาจะรับประธานอาหารกอนก็จ ะพิจ ารณาต อให เสร็จ ครับ ถาพักรับ ประทานอาหารก็ม าต อ
เวลา ๑๖.๐๐ น. / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ใหจบโครงการที่ ๑๓ กอนนะครั บ โครงการกอสรางอุโ มงค ลอด ในป งบประมาณนี้
ป พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ ท างสภาฯได อนุมั ติ ส รางท อลอดเหมื อนกันแต เป นการสร างตรงถนนชยางกู รตรงโรงพยาบาลราชเวช
ทางสภาฯไดอนุมัติไปเพื่อแกป ญ หาความเดื อดรอนเรื่องน้ําท ว มน้ําขัง ตรงนี้ไ ม ท ราบว าฝายบริห ารได ดํ าเนินการหรือยั ง
หลังจากที่สภาฯอนุมัติจนวันนี้ ก็เขาหนาฝนแลวแทนที่จะทําใหเสร็จตอนได รับ อนุมั ติ งบประมาณท านก็ยั งไม ทํ า และยั งขอ
โครงการใหมเขามาอีกจะหมดปงบประมาณแลวท านก็ยั งไม ไ ด ทํ า และท านยั งไปขุด เกาะกลางเพื่อความเท าเที ย มกันของ
ประชาชน คือใหน้ําทวมทั้งสองฝงเลยเทาเทียมกัน เปนหลักของวิศวกรชางหรือไมครับที่วาใหน้ําทว มเท ากันคนที่ คิ ด ผมว าไม
ธรรมดา ขอใหทานเรงดําเนินโครงการที่มันคางคาใหมันแลวเสร็จเพื่อที่จะไดไมซ้ําซอนกันและอีกไม นานงบประมาณป พ.ศ.
๒๕๖๐ จะเขามาแลวหวังวาคงจะไมทับซอนไปมากกวานี้นะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ตามที่ทานสอบถามเรื่องทอลอดถนนชยางกูรวาดํ าเนินการไปถึง
ไหนแลวตอนนี้ เราไดทําสัญญาจั ด ซื้อจั ด จ างเรีย บรอยแลว และตอนนี้ท างท านประกอบการกําลังหลอบล็อกท อที่ ลอดใต
ถนนชยางกูรอยูนะคะ และขอขอบพระคุณทานที่คอยติดตามและสอบถามอยูเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณคะ

44.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบพระคุณครับ ถาไมมีอะไรก็พักรับประทานอาหารและเริ่มประชุมที่ ๑๕.๐๐ น.
พักรับประทานอาหาร
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขณะนี้ไดเวลาขอเชิญทานประธานสภาฯประชุมสภาฯประชุมตอไปเลยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สวัสดีครับ ตอไปโครงการที่ ๑๔
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๔ โครงการปรับ ปรุง ระบบจราจรภายในเขตเทศบาลฯ (สัญ ญาณไฟจํ า นวน) จํ านวน ๓๕ จุ ด
งบประมาณ ๓๙,๑๔๑,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯครับ โครงการปรับ ปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลฯ (สัญ ญาณไฟจํ านวน)
จํานวน ๓๕ จุดงบประมาณ ๓๙,๑๔๑,๐๐๐ บาทโดยมีรายละเอียดคือ ๑.งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุ ม สัญ ญาณไฟ
จราจรเดิม จํ านวน ๓๕ จุ ด ๒.งานกอสรางเสาไฟจราจรพรอมติ ด ตั้ งระบบควบคุ ม สัญ ญาณไฟพรอมดวงโคมชนิด LED
แบบดวงโคมนับถอยหลัง จํานวน ๓๕ จุด ๓.งานกอสรางอื่นๆตามแบบแปลน สิ่งที่ผมเปนหวงก็คือวาเมื่อมีการรื้อถอน
เพื่อที่จะกอสรางเสาใหมขึ้นมาสิ่งที่ผมเปนหวงก็คือวาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนคนจัดซื้อจัดจางเกี่ย วกับ การทํ างานชิ้นนี้
ขึ้นมา แตวาผูที่ใ ชงานก็คื อตํ ารวจจราจร สภ.อ.เมื อง ที่ ว าเกี่ย วเนื่องภายในเขตเทศบาลฯเรื่องนี้ท างเทศบาลฯได มี การ
ประสานงานกับทาง สภ.อ.เมือง หรือไม ทําไมเราไมเอางบประมาณกอนนี้เอาไปใหทาง สภ.อ.เมือง ฝายจราจร จั ด ซื้อจั ด จ าง
เองเลย เปนงบที่เทศบาลฯสนับสนุนไปหรือมีคณะกรรมการรวมระหวางเทศบาลฯกับ สภ.อ.เมือง การจัดผังจราจรรวมทั้ง
หนวยงานราชการอื่นๆที่อยูในเขตที่เราจะปรับปรุงเขตจราจร จะไดฟงความคิดเห็นจากรอบขางว าแยกตรงนี้นาจะเลี้ย วซาย
ได แยกตรงนี้นาจะรอไฟเลี้ยวซายเลี้ยวขวากอน ตรงนี้ตางหากที่มันจะเป นโครงขายเชื่อมโยงกันเกี่ย วกับ การจราจรภายใน
เขตเทศบาล ผมเห็นดีด วยกับโครงการนี้ที่สมควรที่จะมีการปรับปรุงระบบไฟจราจรซึ่งระบบเกาคอนขางที่ จ ะลาสมั ย ไฟมอง
ไมชัดเปนไฟรุนเกาสูจอ LED ทานไมไดหรอกครับ ทานอนุญาตใหติดจอ LED สวา งกว าไฟจราจรเยอะ ผลกระทบกับ พี่นอง
ประชาชนโดยตรง ผมเสนอวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดีแตตองมีองคาพยพในการบริห ารการจั ด การ การประสานงานกัน
หรือตั้งคณะกรรมการรวมระหวางเทศบาลฯ สภ.อ.เมืองฝายจราจร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของบริ เวณใกลเคี ย งทํ าเป นจุ ด ๆไป
เพื่ออํานวยความสะดวกหนวยราชการอื่นๆ เอาง ายๆครับ หนาเทศบาลท านจั ด ผังจราจร ท านทํ าถนนคนเดิ น ท านทํ าเลน
จักรยาน ทําอะไรตางๆ ผลกระทบกับพี่นองประชาชนและผูปกครองรวมทั้ งครูบ าอาจารย ที่ ม าโรงเรีย นอนุบ าล ถามว าเขา
ไดรับผลกระทบถาเขารูกอนเขาเสนอความคิดแยงมันถึงเกิดการพัฒนาอยางเป นระบบขึ้น ถาคิ ด ฝายเดี ย วท านทํ าฝายเดี ย ว
แรงตานจะเกิด จุด สูงสุดของตัวแทนประชาชนคือฟงเสียงของพี่นองประชาชน จุดสูงสุดของการทํ าจราจรคื อเราต องไปฟงว า

45.
ผูใชไฟจราจรคือจราจรคิดอยางไร คิดอยางไรใชอยางไรและจะออกมาอยางไร ตรงนี้ผมเห็ นเป นสิ่งดี นาสนับ สนุนแต ท านเอา
เขามาชาเกินไป ไม เป นไรครับ พรุงนี้ท านเอาเขามาใหม ท านเอาเขามาในรางเทศบั ญ ญั ติ ป งบประมาณ ๒๕๖๐ เลยครับ
ถาทานคิดวามีประโยชนผมก็คิดวามีประโยชนแตเอาเขามาแลวตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจางให ถูกต องและให รอบคอบ
รอบดาน ประโยชนที่จะตกแกพี่นองประชาชนสมาชิกสภาทุกทานเห็นชอบดวยเพียงแต ณ วันนี้คํ าสั่งมี ม าให เราใชเงินสะสม
ไดไมเกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เราทําตามคําสั่งชัดเจนครับแต งบประมาณในสว นนี้เราเห็ นถึงประโยชนที่ พี่นองประชาชน
จะไดรับพรุงนี้ทานเอาเขามาในรางเทศบัญญัติฯเลยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๑๕ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๕โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหนองบัว งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ โครงการปรับ ปรุงรางระบายน้ําหนองบั ว รางระบายน้ําหนองบั ว อยู ต รงไหน
ถาทานสมาชิกจะตามผมไปนะครับ ก็คือเสนที่ทะลุจากทางหนองบัว ที่ จ ะไปโผลขางตะวั นแดง พอขามผานไปถามว าคลอง
ระบายน้ําไปชนตรงไหนครับไปชนกับถนนรอบเมืองครับ น้ําไม มี ท างไปครับ พอน้ําไม มี ท างไปทํ าอย างไรครับ เออลนท ว ม
ชาวบานแทนครับ ทวมชาวบานชาวบานก็ตองถมดินขึ้นสูงมันเปนคําถามวาความคิดของทานทํามาใหไดจํานวน ทานไม ไ ด ทํ า
เอาคุณภาพ ผมดูแบบไปดูตามสภาพพื้นที่จริงแลวตอนนี้มันเหมือนเปนพื้นที่ชุมน้ําเทานั้น ตื้นเขินหมดแลว ครับ ถาท านจะทํ า
ใหเกิดประโยชนมันมีถนนเสนหนึ่งอยู ขางหนาขึ้นมาคื อซอยเลี่ย งเมื อง ๕ ถาไปออกตรงซอยเลี่ย งเมื อง ๕ มั นจะมี ท อไป
ตอเชื่อมไปเขากับถนนแจงสนิทและน้ํามันจะไปลงตรงนั้นได อันนั้นจะเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนมากกวา แลว
ลําคลองเดิมทําอยางไรครับ ลําคลองเดิมทําเปนบล็อกคอนเวิรสเขาไปทําถนนอยูขางบนใหพี่นองได สัญ จรไปมา ทางเขาบ าน
เขามีมากขึ้นพื้นที่แถวนั้นไมเปนสลัม ไมเปนแหลงเพาะพันธุยุง อันนี้จะไดประโยชนมากกวา ทา นลองคิ ด ตามผมนะครับ ท าน
ลองทําเขามาในงบประมาณวาทานจะเห็นดีกับผมวาถาวาทํารางตรงนั้นถามันระบายออกไปไปเจอถนนแจงสนิทน้ําก็จะไปได
เร็วกวา ดีกวาออกไปโซนเสนบายพาสซึ่งถนนเลี่ย งเมื อง ณ ตรงนั้นมั นเป นป ญ หาสะสมของน้ําอยู แลว ถาบายพาสถาจะ
ยอนกลับลงไปลํารางนาควายก็ตองวางทอยาวลงไปอีกสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ อันนี้ท านตามทั นนะครับ ผมคิ ด ว าในหั ว ขอนี้
นาจะแกไขในเรื่องดีเทลรายละเอียดแลวก็นําเขามาในรางเทศบัญญัติงบประมาณครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๑๖ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงบอน้ําโจก งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ

46.
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ตามที่โครงการที่ ๑๖ นี้ก็ผูจัดทําโครงการเขามาก็เปนฝายบริห ารนะครับ
ซึ่งอยากสอบถามวาทานเคยลองสํารวจหรือไมวาความเหมาะสมที่จะทํานะครับ อีกไม นาจะเกิน ๒ สัป ดาห หรือว าผมตี ใ ห
อยางเกงเลยคือ ๑ เดือนนะครับ ผมวายังไงน้ําก็ยังทวมตรงจุดนี้อยูแลว ดูแลวก็ไมมี เหตุ สมควรที่ จ ะต องทํ าในตอนนี้นะครับ
คือมันเปนพื้นที่ต่ํามากแลวก็ถาหนาน้ํานี้จ ะน้ําท ว มทุ กป นะครับ ก็อยากฝากท านประธานเพื่อผานไปยั งท านผูบ ริห ารเพื่อ
พิจารณาอีกครั้งนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๑๗ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๗ โครงการทํ า ป า ยบอกสถานที่ สํ า คั ญ ภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี งบประมาณ
๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ อันนี้เกรงวาจะไมใชการใชงบประมาณเพื่อการเรงด ว นหรือว าเรงรัด แต อย างใด
อันนี้ขอใหนําเขามาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ ครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ในโครงการที่ ๑๗ ก็ผมมี เรื่องอยากจะเสนอแนะต อคณะผูบ ริห ารผาน
ทางทานประธานสภาฯวา ทานจะจัดทําโครงการปายบอกสถานที่สําคัญในเขตเทศบาลฯ ผมมี แนวทางแนะนําให ค รับ ทํ าให
เทศบาลฯประหยัดเงินงบประมาณได ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ก็คือทานไปรื้อปายโฆษณาที่อยูตรงฟุตบาทออกทั้งหมดทานก็จะ
เห็นปายบอกสถานที่ราชการนะครับ เอางายๆนะครับทานไปรื้อสองรอยปายออก ไปสั่งรื้อที่ทา นไป MOU ไว ค รับ ไปเอาออก
มันก็จะเห็นปายสถานที่ราชการครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๑๘ ครับ
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศริ ิกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง งบประมาณ ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ในมือผมมีแบบแปลนเกี่ยวกับ โครงการปรับ ปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ เปดเขาไปดูโครงการขางในผมถึงรูวามันอยูตรงนี้นี่เองครับ จริงๆสวนสาธารณะหนองฮางรอบๆบริเวณ

47.
มีบานเรื อนพี่นองประชาชนอยู จํ านวนมากนะครับ และก็เป นเขตชุม ชนหนาแนนถามองภาพรวมก็จ ะอยู ต รงขามแถวๆ
มหาวิทยาลัย UMT ถัดเขาไปโซนดานหลังก็จะไปตอเชื่อมแถวๆวัดบานนาควาย จริงๆนั้นพื้ นที่ ต รงนี้ก็มี ชุม ชนอยู เยอะการที่
จะสงเสริมใหพี่นองประชาชนไดมีพื้นที่สันทนาการ พื้นที่นันทนาการดวยการออกกําลังกายหรือว าพบปะสังสรรค กันผมว าดู
เปนเรื่องที่เหมาะสมและก็สมควรอยางยิ่ง ซึ่งเปนหนาที่ของเทศบาลพึงที่ จ ะต องกระทํ าเพื่อพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล
เพียงแตวาติดอยางเดียวก็คือวาทานเอางบประมาณนี้เขามาในการใชจายเงินสะสมซึ่งเจตจํานงของมันก็บ อกแลว ว าเพื่อความ
เรงดวน เพื่อตอบสนองงานภาครัฐและที่สําคัญเขากําชับ มาว าให องค กรปกครองสว นท องถิ่นใชจ ายให เสร็จ สิ้นภายใน ๓๐
มิถุนายน เพราะฉะนั้นผมเห็นสมควรที่จะเอาโครงการปรับ ปรุงสวนสาธารณะหนองฮางนี้เขาไปไว ใ นงบประมาณรายจ าย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน ผมเห็นดวยกับ โครงการเพีย งแต ว า ณ วั นนี้โ ครงการที่ ท านนําเขา
พวกกระผมมิสามารถที่จะอนุมัติใหใชจายงบประมาณสะสมได ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญ าตท านประธานฯครับ นาจะมี การเขาใจอะไรผิด หรือไม ค รั บ ว าให เ รงดํ าเนิ นการให แลว เสร็ จ ภายใน
๓๐ มิถุนายน ผมคิดวานาจะเปนการเขาใจอะไรผิดนะครับเพราะวาเอกสารของเราก็อยูในชวงระหวางดํา เนินการให ยื่ นเขามา
กอน ๓๐ มิถุนายน แตถาสมมุติวามันเกินเวลาที่กําหนด๓๐ มิถุนายนแลวเราจะมาพิจารณากันทําไมครับ เราทํ าไมไม ตี ค วาม
วาเกินกําหนด ๓๐ มิถุนายน แลวทานก็จบกันไปเลยอันนี้เราอดขาว อดน้ํามาพิจ ารณากันตรงนี้แลว เราก็บ อกว ามั นเกิน ๓๐
มิถุนายน เกินเวลาที่กําหนด ผมก็พยายามหาอยูวาเวลาที่มันกําหนดใหแลวเสร็จอยางที่ทานวาหรือวาใหดําเนินการภายในจน
แลวเสร็จ ซึ่งมันมีความเปนไปไมไดอยูแลววาโครงการหนึ่งเขียนแบบ เสนอประกาศ ประกวด ให สรางไม นาจะแลว เสร็จ นะ
ครับ ผมพยายามหาเอกสารอยูนะครับวาตรงไหนที่บอกวาตองใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ซึ่งถามันเปนอยางนั้นจริงๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สักครูนะครับ ทานณัฐวุฒิมีอะไรครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านครับ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมไมนึกวาจะไดยินคํานี้จากทานที่เรียกตัวเองวาฝายบริหาร หนังสือสั่งการต างๆนะครับ ที่
กระทรวงสงมาผมไมเชื่อวาทานจะไมเห็น แมกระทั่งในคําขอใชเงินสะสมก็มี การระบุ เลขที่ ห นังสือต างๆอย างชัด เจนนะครับ
เริ่มตั้งแตหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม หนังสือตั ว นี้นะครับ ตั้ งแต วั นที่ ๑๐
มีนาคม เปนฉบับแรกเปนหนังสือที่อธิบายหลักเกณฑการใชเงินสะสมขององคกรของเรา ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับตรงนี้
มันก็ซ้ํากับที่ทานนัฐพล อภิปราย หลังจากนั้นก็มีหนังสือมาอีก วันที่ ๑๒ เมษายน ใหเรงรัด การใชจ ายเงินสะสม หลังจากนั้น
วันที่ ๒๐ ก็ยังมีหนังสือจากจังหวัดมาอีกนะครับ เรงให ท านใชเงิน แม กระทั่ งนายกฯเองก็ยั งบอกว าสาเหตุ ที่ ชาก็เพราะว า
เพื่อความรอบคอบทานก็นั่งอยูขางกันทานก็นาจะไดยินนะครับ เพราะขนาดนายกฯก็ยังรูวามี ห นังสือตั ว นี้นะครับ หนังสือตั ว
นั้นบอกว าให ใ ชจ ายให เสร็จ สิ้น ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๙ ซึ่งเจตนารมณของหนังสือฉบั บ นี้นะครับ ผมคิ ด ว า ถาท านแปล
ความหมายของมันไมออกทานก็นาจะถามจากทานปลัดฯนะครับ ทานปลัดฯก็นาจะรูดีเปนหนังสือมาจากกระทรวงมหาดไทย

48.
อธิบ ายไว อย างชัด เจน พอหลังจากนั้นก็จ ะเป นเดื อนสิงหาคมที่ จ ะเริ่ม เอางบประมาณปกติ เขาพิจ ารณากันแลว นะครับ
เพื่อที่จะใหใชทัน ๑ ตุลาคม ซึ่งตัวนี้ก็คือเปนแบบฟอรม แบบทั่ ว ๆไปซึ่งท านนาจะเขาใจดี นะครับ หรือถาท านไม มี ห นังสือ
ตัวนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ เพื่อสงไปใหฝายผูบริหารอานนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตตอบแทนทานปลัดฯนะครับ ผมก็เริ่มจะงงๆเหมือนกันนะครับ คือที่ผมหารืออยู นะครับ หารือว าถาสมมุ ติ
วามันเกินเลยกําหนดเวลาจริงที่ ๓๐ มิถุนายน ถามันเลยกําหนดเวลาที่ เราจะมาทํ าเรื่องการจ ายขาดเงินสะสมจริงนะครับ
ทําไมเราไมพิจารณาเรื่องนี้วามันเลยแลวจะมานั่งคุยกันประมาณนี้นะครับ ทีนี้ผมก็มีหนังสือฉบับนี้ผมก็อานแลว ผมก็พยายาม
บอกวากระทรวงมหาดไทยขออนุญาตนะครับ ได เนนย้ํ าในฉบั บ เดี ย วกันลงวั นที่ ๑๐ เมษายนนะครับ ให เนนย้ํ าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือเนนย้ําแนวทางปฏิบัติ นะครับ โดยให องค กรปกครอง
สวนทองถิ่นเรงพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหสภาทองถิ่นอนุมัติแลวดําเนินการตามโครงการกิจ กรรมที่ นําเหตุ ผลไปใชเพื่อ
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว ในกรณีอยางนี้ก็คือวาถาเราตีค วามนะครับ ขออนุญ าต
นะครับ เราไมพูดวาใครผิดใครถูกนะครับ ไมสอเสียดอยางนูนอยางนี้นะครับ เราก็ตีความเป นว าให เรงดํ าเนินโครงการให รีบ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ หมายถึงจัดทําโครงการไมไดหมายความวาตองกอสรางตองทําโนนทํานี่ใหเสร็จ ภายใน ๓๐ มิ ถุนายน
ซึ่งผมขออธิบายแทนทานปลัดฯวาผมอธิบายถูกหรือไมครับ ถาผมอธิ บ ายผิด ขออนุญ าตท านประธานฯให ท านปลัด ฯชี้แจง
เพิ่มเติมนะครับเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานฯ ชั่วโมงนี้ผมไมหารือเรื่องประเด็นตางๆนะครับ ตอนนี้ผมกําลังอยูในญัตติขออนุ มั ติ จ าย
ขาดเงินสะสม พิจารณามาถึงขอที่ ๑๙ แลวครับ ขออนุญาตเดินตอครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานนิดหนึ่ง คือผมอยากจะทํ าความเขาใจนิด หนึ่งว าในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/
ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ในวรรคที่ สามขอที่ ห นึ่งบอกว าให องค กรปกครองสว นท องถิ่นเรงพิจ ารณาจั ด ทํ า
โครงการเพื่อให สภาท องถิ่นอนุมั ติ แลว ดํ าเนินการตามโครงการ/กิจ กรรมที่ นําเงินสะสมไปใชจ ายเพื่อแกไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนของประชาชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ดเงินไปสูทองถิ่น ตามนโยบายการกระตุ นเศรษฐกิจ
ของรั ฐ บาลโดยให รี บ ดํ าเนิน การให แ ลว เสร็จ ภายในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุ นายน ๒๕๕๙ แล ว หนัง สือ จั งหวั ด อุบ ลราชธานี
ที่ อบ.๐๐๒๓.๓/ว๑๘๗๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ในวรรคที่สองบอกวากระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ําแนวทางปฏิ บั ติ การ
ใชจ ายเงินสะสมขององค กรปกครองสว นท องถิ่นโดยให องค กรปกครองสว นท องถิ่นเรงพิ จ ารณาจั ด ทํ าโครงการเพื่อให
สภาท องถิ่นอนุมั ติ แล ว ดํ าเนินการตามโครงการ/กิจ กรรมที่ นําเงินสะสมไปใช จ ายเพื่อแกไ ขป ญ หาความเดื อดรอนของ
ประชาชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยใหรีบดํ าเนินการให แลว เสร็จ ภายในวั นที่ ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๕๙ เพราะใน

49.
ฉบับที่สองเขาพูดถึงวาอนุมัติ ใหสภาอนุมัติ เพราะฉะนั้นก็คงชัดเจนแลวนะครับวาสภาต องอนุมั ติ ภ ายในวั นที่ ๓๐ มิ ถุนายน
๒๕๕๙ นะครับ เพราะถาเกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สภาก็พิจารณาไดแตพิจารณาเป นในรูป แบบปกติ ซึ่งไม ใ ชเป นเรื่อง
ยกเว นของทางกระทรวง มี ๒ ลั ก ษณะ ภายในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๙ นั้ น เราพิ จ ารณาในรู ป แบบคํ าสั่ ง ของ
กระทรวงมหาดไทย แตเกินเลยนั้นก็มาพิจารณาการใชจายเงินว าเรงด ว นไหม ฉุกเฉินไหม จํ าเป นเพีย งใด ตั ว นี้เองนะครับ
เราพิจารณาไดแตจะเขารูปแบบไหนเทานั้นเองนะครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานฯ คือหนังสือสั่งการมานะครับเราก็มีการหารือกันแลวก็ทําโครงการตัวนี้ขึ้นมา เนื่องจาก
เราเปนฝายนโยบายเราก็ ทํ าตามนโยบายจากเบื้ องบนเราก็รับ นโยบายมานะครับ เพราะฉะนั้นเท าที่ ท างหั ว หนาหรือผูที่
รับผิดชอบดานงบประมาณคือทานปลัดฯก็ทําโครงการนี้ขึ้นมาตามกระบวนการนะครับ มาวันนี้ก็เลยคิ ด ว าเราก็ทํ าถูกต องนะ
ครับ แตพอฟงๆไปก็รูสึกวามันก็เลยไมถูกตองผมก็เลยอยากจะใหทานปลัดฯอธิบายนิดหนึ่งวาแลว ที่ อธิ บ ายสภาเราทํ ากันมา
ขนาดนี้มั นคื ออะไรนะครับ เพราะฉะนั้นแลว ก็เท ากับ ว าโครงการที่ ว านี้ก็ไ ม ไ ด อางอิงหนังสือตามที่ กําหนดไว ก็เป นการ
พิจารณารายจายเงินสะสมเปนเรื่องปกติในเวลาที่ไมใชหวงของกระทรวงมหาดไทยสั่งการมาใชไหมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อยูในเหตุผลทานนายกฯ ระบุไววา ๑๐ มีนาคม กับ ๑๒ เมษายน ในเหตุผลมีนะครับ เพราะฉะนั้นถาอางมาถึง ๑๒
เมษายน ก็ตองปฏิบัติตามหนังสือ ๑๒ เมษายน
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ แลวถาอางหนังสือ ๑๒ เมษายน หรือ ๑๖ มิถุนายน ที่วานี้ใชไหมครับ ก็แสดงว าเราไม ไ ด พิจ ารณาภายในห ว ง
เวลาที่วานี้ใชไหมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คืออยางที่กราบเรียนไปเมื่อสักครูวาทานไมผิด ทานทําสงมาได แต จ ะพิจ ารณาในรูป แบบไหน ๑.อย างที่ ผมกราบ
เรียนวาอยูในหวงภายในกําหนด ๓๐ มิถุนายน ถาเกินเลยก็ตองไปพิจารณาการจ ายขาดเงินสะสมในรูป แบบฉุกเฉินเรงด ว น
จําเปนเพียงใด อยางนั้นอีกทีหนึ่ง ก็อาจจะไปเขาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งในตัวนั้นก็ไดแตไมใชทั้งหมดนะครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คือทางเราทํามาดวยความเขาใจ คือเราก็พยายามทําความเขาใจตรงนี้แตวาวันที่ทํางบประมาณที่เราประชุมหารือกัน
มามันเปนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะว าเราไม ไ ด คิ ด อย างที่ ท านประธานฯแนะนําก็เป นความคิ ด หนึ่งครับ ผมก็ไ ม เขาใจ
เหมือนกันวาผมจะปฏิบัติตามที่ทางงบประมาณทําเขามา หรือวาปฏิบัติต ามทานประธานสภาฯก็แลวแตดุลยพินิจละกันครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือผมกราบเรียนวาไมใชตามที่ผมวามาคือผมก็กราบเรีย นท านว าในหนังสือสั่งการเป นอย างไรผมก็อานให ท านฟง
แลวมาตีความดวยกันวามันควรจะเปนอยางไร
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ คืออยางนี้นะครับเพื่อเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ไมไดมีเจตนาเปนอยางอื่นนะครับ
แลวก็เปนการเรียนรูเพิ่มเติมในการทํางบประมาณดวย ผมขอใหทางทานปลัดเทศบาลฯอธิบายที่มาที่ไปแลวบอกวามันถูกผิด
อยางไร มีขอเสนอแนะอยางไร หรือวาที่ผมเขาใจมานี้ถูกตอ งหรือไม ขออนุญาตใหทานปลัดฯอธิบายรายละเอียดครับ

50.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ไดครับ เพียงแตทานปลัดฯตีความหนังสือสามฉบับนี้วา ตั้งแต ๑๐ มีนาคม ๑๒ เมษายน ๒๐ เมษายน ความนาจะ
เปนเปนอยางไร เชิญทานปลัดฯครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านครับ ผมขออนุญ าตท าวความนิด หนึ่งนะครับ ว า
มูลเหตุของการที่กระทรวงมหาดไทยไดสงหนังสือฉบับวันที่ ๑๐ มีนาคม และ ๑๒ เมษายน นี้นะครับ ใหทานได ท ราบนะครับ
แตกอนนี้การใชจายเงินสะสมมั นเป นการใชจ ายอย างลําบากนะครับ และมั นมี บ างป ป ระมาณป ๒๕๕๗ ประมาณเดื อน
พฤษภาคมผมจําไมไดนะครับวาวันที่เทาไหรเขาสั่งมาวาการที่จะจายเงินสะสมนี้มันตองเป นโครงการที่ เรงด ว นจริงๆถาไม ใ ช
โครงการที่ เรงด ว นต องเอาไปตราเป นเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณนะครับ ก็ป รากฏว าหนังสือระเบี ย บและก็ขอสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่เขายกเลิกไป ๓ ฉบับนะครับ ขออนุญ าตอานนะครับ ขออธิ บ ายนิด หนึ่ง ที่ ย กเลิกไปนั้นมี ห นังสืออยู
๓ ฉบับ เมื่อฉบับเดือนตุลาคมป ๒๕๕๓ ฉบับเดือนพฤษภาคมป ๒๕๕๖ และฉบับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ป ๒๕๕๗ นะครับ ที นี้
เกิดจากการรองขอจากการตั้งขอสังเกตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวา อบจ. เทศบาลหรือวา อบต. นะครับ ว าผลักดั น
ใหกระทรวงมหาดไทยนี้พิจารณาในเรื่องการใชจายเงินสะสมซึ่งมั นใชจ ายยากเย็ นซะเหลือเกินเป นเป ด โอกาสให ห นว ยงาน
ตรวจสอบอยาง สตง. นี้วาเคาใชดุลยพินิจในการมองวาอะไรเรงดวนอะไรไมเรงด ว น ถาหากเขาตี ค วามว าเรงด ว นก็ดี ไ ป ถา
หากวาเขาตีความวาไมเรงดวน อปท. นั้นก็ลําบากในการที่ ใ ชจ ายเงินสะสมนี้คื อสว นของหนังสือสั่งการ ประกอบกับ ทาง
รัฐบาลนะครับอยากจะใหเม็ดเงินนี้กระจายใหลงไปสูทองถิ่นมากๆก็เลยยกเลิกหนังสือฉบับของการซักซอมการใชจ ายขาดเงิน
สะสมทั้ง ๓ ฉบับที่ผมไดนําเรียนเมื่อสักครูยกเลิกไปแลวออกหนังสือฉบับใหม นะครับ คื อฉบั บ วั นที่ ๑๐ มี นาคม ขึ้นมา จาก
การที่ ผมได ศึ กษาในเรื่องของความเกี่ ย วข องในเรื่ องของการใชจ า ยเงิ นสะสม การเบิ ก จ ายเงิน สะสมแล ว ว า ระเบี ย บ
งบประมาณไมวาระเบียบการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือสั่งการฉบับกระทรวงมหาดไทยลงวั นที่ ๑๐
มีนาคม นี้ยังคงยึ ด หลักของระเบี ย บว าด ว ยการเบิ กจ ายเงินขององค กรปกครองสว นท องถิ่นป ๒๕๔๗ ขอ ๘๙ อยู นั่นก็
หมายความวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถจายเงินสะสมไดใน ๓ กรณี ๑.คือเรื่องการบรรเทาความเดื อดรอนของพี่
นองประชาชน ๒.เปนการเพิ่มพูนรายไดและ ๓.เปนการบริการชุมชนและสังคม นะครับ สโคปใหญๆมันอยูต รงนี้ ที่ ผมอานนะ
ครับเพียงแตหนังสือฉบั บ นี้ ๑๐ มี นาคม นี้นะครับ ขยายความของหลักเกณฑ ของ ๓ ขอนี้เท านั้นเอง ไม ไ ด เปลี่ย นแปลง
อะไรเลย ทีนี้ที่มาของการสั่งการเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดใหผูวาราชการจั งหวั ด ดู แลท องถิ่น
นี้วาในเมื่อออกหลักเกณฑไปแลวนี้เขาก็กลัววาทองถิ่นนี้จะไมใสใจหรือวาเฉยเมย ก็เปนการกระตุนอีกครั้งหนึ่งวารัฐบาลนี้มี
ความประสงคใหเงินสะสมนี้ที่ทองถิ่นเก็บไวนี้มีประมาณเปนแสนๆลานทั่วประเทศนะครับ อยากจะให นําเงินตั ว นี้ออกมาเขา
เลยสั่งการหนังสือนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่ง หนังสือตัวนี้เปนแนวทางในการดําเนินการดั งนั้นหนังสือฉบั บ นี้ไ ม ใ ชระเบี ย บ หนังสือ
ฉบับนี้ไมใชกฎหมาย เปนมาตรการภายในของฝายปกครองที่จะใหมีการดําเนินการในการเบิกจายเงิ นสะสมออกมาใชไ ด ต าม
หลักเกณฑที่วามาทั้ง ๓ ขอที่ผมนําเรียนนะครับ ทีนี้ตัวที่วา ๓๐ มิถุนายน นั้น ซึ่งผมมองวามันเปนหลักเกณฑกว างๆนะครับ ที่
เขาวางไว และผมมีความเห็นเหมือนทานประธานนะครับที่ทานไดกรุณาใหความเห็นเมื่อสักครู สภามี สิท ธิ์ ที่ จ ะพิจ ารณาอันนี้
เปนอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาลที่จะใหโดยอาจพิจารณาแนวทางที่วาเรงดวนก็ได หรือจะพิจารณาเปนแนวทางปกติ ก็ไ ด นะ
ครับ ผมมีความเห็นดวยกับทานประธานที่ใหความเห็นเมื่อสักครูครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ นั่นเปนความเห็นของผูรูที่จะใหความคิดเห็นแกเราเพื่อนําไปตัดสินใจตอไปนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ

51.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๔
ผมขออนุญ าตใชเอกสิท ธิ์ ใ นการพิจ ารณาของผมนะครับ วั นนี้ถึงผมจะพิจ ารณาให ใ ชเงินสะสมนี้ห รือไม ใ ห ใ ชเงินสะสมนี้
ทานกรุณาเป ด ใจนิด หนึ่งที่ จ ะนําโครงการที่ เราติ ชมในตั ว นี้ พรุงนี้ก็ไ ด ค รับ ท านเอาเขามาในรางเทศบั ญ ญั ติ ค รับ เรารอ
พิจารณาใหทานอยู เปดใจใหกวางและทําเพื่อประชาชนแลวทานก็จะเห็ นเสนทางที่ ว าเราเดิ นทางไปด ว ยกันครับ วั นนี้สภา
แหงนี้ขออนุญาตที่ตองพาดพิงถึงเราตองมีทหารมานั่งเปนพยาน ณ ตรงนี้ ใหทานเห็นเลยครับวาเรามีความรวมมือ ที่ จ ะพัฒ นา
เทศบาลนครอุบลฯไปดวยกัน เพราะที่ผานมา ๔ ป เราก็เอื้อประโยชนที่ จ ะผานงบประมาณให ท านไปพัฒ นาตลอดมาครับ
เปดใจใหกวางครับขอใหทานประธานไดพิจารณาในญัตตินี้ตอไปครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอพิจารณาโครงการตอไปเลยนะครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงถนนที่จั ด แสดงเที ย นพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี งบประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและท านสมาชิกฯทุ กท านครับ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอพิจารณาตอดวยการยึดหลักการเปนที่มั่นนะครับ สําหรับ โครงการนี้ก็เป นโครงการที่ ดี
จริงที่จะทําใหประเพณีแหเทียนพรรษาของเรานั้นดังไปทั่วโลก มีถนนที่รองรับการจั ด โชว เที ย นของเรานะครับ ก็อยากจะให
ทางฝายบริหารพิจารณาเอาโครงการตัวนี้เขามาไวในงบประมาณป ๒๕๖๐ นะครับ ทางสภาเห็นดวยเปนอยางยิ่ งกับ โครงการ
ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ โครงการปรับปรุงถนนที่ จั ด แสดงเที ย นพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ อันนี้มันไปเกี่ยวเนื่องกับถนนหนาเทศบาลผมอยากสอบถามไปยั งฝายสํานักการชางว า
ถนนเสนนี้ไดกอสรางเสร็จในป พ.ศ.ใด และเดือนอะไรครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สํานักการชางใหความกระจางไดไหมครับ เชิญทานวิสุทธิ์ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานฯครับ เปนการตอเติมเมื่อปที่แลวครับ นาจะปงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จป ๒๕๕๙ ครับ

52.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ อันนี้ก็เปนพึ่งทําเสร็จเมื่อป ๒๕๕๙ คือปนี้นะครับ ทีนี้เราเริ่มคิดที่จะทุบๆแลวก็มาทํ าเป นคอนกรีต แลว ก็จ ะทํ า
เปนแอสฟลท พอแอสฟลทเสร็จ ก็เอาออกเป นคอนกรีต พอเป นอิฐ บล็อกก็ม าเป นตั ว หนอน พอเป นตั ว หนอนก็จ ะทํ าเป น
พิมพลาย ผมไมเห็นความพอสักทีวามันจะอยู ณ ตรงไหน จุดที่พอเพียง ผมเคยอยูดูแลเรื่องงานเที ย น ณ จุ ด แสดงแห เที ย นนี้
มาหกเจ็ดปนะครับ ผมก็ไมเคยเห็นใครมาชื่นชมกับถนนเสนนี้วาทํามาแลวสวย ผมเห็นแตชาวบานแลวก็ชาวโลกเขามาดู เที ย น
ที่แห ณ จุดแถวนี้ ทานเขาใจถึงองคาพยพ ทานเขาใจถึงประเพณีวัฒนธรรมและขนบของเที ย นต นต างๆที่ ม าถึงตรงนี้ไ หม ที่
ทานทําแสดงวาทานไมเขาใจ เทียนอําเภอเดชอุดมที่มามีการตกแตงเครื่องเสียง มีการตกแตงไฟ มาอธิบายเทียนของตั ว เองว า
สวยงามเพียงไหน ทําจากอะไร พูดถึงอะไร ทานอยูตรงนี้มาก็เห็นวาทุกคนเขามาดูกันผมเสีย ดายงบประมาณครับ ถาท านจะ
ทําตอ จะทําก็ไดอีกสักสองสามปไดไหม ใชงบประมาณตัวนี้ใหมันคุมคากับที่ทํ ากอนเราค อยมาคุ ย กันว าต อไปเราจะพัฒ นา
ถนนเสนนี้เปนอยางไร เอาแคลําพังทานตีเสนจราจร ณ ถนนเสนนี้ตัวของตํ ารวจจราจรเองก็ยั งงงว าไม รูมั นคื อเสนอะไรแลว
พวกผมจะปฏิบัติหนาที่กันอยางไร ทานขออนุญาตใครที่ทานไปตีเสน ไมรูล็อคอะไรเปนอะไร ทํ าถนนให เป นตลาด ทํ าตลาด
ใหเปนถนน ทําถนนใหมันจลาจลนี่หรือครับหนาที่ของเทศบาลฯ คิดใหมเถอะครับแลวก็เปลี่ยนแบบที่นโยบายท านว าเปลี่ย น
ความคิดใชงบประมาณใหมันคุม งบประมาณที่สภาฯแหงนี้จัดสรรใหในแตละปเอาไปพัฒนาเทศบาลฯเถอะครับ มีอีกเยอะให
ทานทําครับแตถนนเสนนี้ขอไวกอนครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๐ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย งบประมาณ ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉั นนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ในสวนของเรื่องการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีป ระชาธิ ป ไตยนี้นะคะ ดิ ฉันจํ าได ว า
เมื่อไมนานมานี้เราก็พึ่งไดงบประมาณจาก ททท. มาทําการปรับปรุง ทําจอ LED แลวก็เห็นเขาทาสีท าอะไรไปก็ไ ม ท ราบว าสี
ลอกแลวหรือวาอยางไรนะคะ และอีกหนึ่งคําถามที่อยากจะทราบวาถาเราดูในแผนโครงการนี้นะคะเป ด มาด านหลังท านก็จ ะ
เห็นหนังสือแบบฟอรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตกลงว าท านจะ
ขอจากสภาฯหรือวาทานจะขอจากกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยกันแน เพราะเห็นวาถาทานทํา
เขามาสองที่แบบนี้นี้หมายถึงอยางไร ทานจะเอางบประมาณทั้งสองตัวงบประมาณเปนเกาลานหรือว าถาไม ไ ด จ ากที่ ห นึ่งแลว
ก็มาเอาอีกที่หนึ่ง หรือวาจะเปนเหมือนคราวที่แลวเหมือนตอนกอนนี้คือยื่นสองที่ ยื่นกับสภาหนึ่ง ยื่นกับผูวาหนึ่ง แลว อันไหน
ไดก็เอาอันนั้นจะเปนแบบนี้หรือเปลา ขอความกระจางดวยนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

53.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯครับ ผมผานไปสะพานเสรีประชาธิปไตยวันที่ทานทําตลาดประชารัฐนะครับ ผมเห็ นความ
สวยงามมากไมวาจะเปนไฟ LED ไมวาจะเปนสะพาน ไมวาจะเปนไฟสองสวางให เกิด ความสวยงาม ผมอยากให เมื องอุบ ลฯ
เปนแบบนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯผูท รงเกีย รติ ค รับ เรื่องทาสีนะครับ ผมคิ ด ว าเท าที่ สอบถามดู เราก็
ไมไดทาสีตรงนี้มานานมาก มีการปรับโคมไฟเทานั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นก็ที่นําเสนอเขามาก็เพราะว าเพื่อจะให ลอไปกับ
เรื่องของหลอดไฟ LED เพื่อใหเกิดความสวยงามนะครับ และก็การของบประมาณก็เหมือนกันนะครับคือเราก็ไมได ห วั งว าถามี
ชองทางงบประมาณที่ของเทศบาลที่มีเราก็ขอ แตถามีชองทางอื่นที่เราจะไดมาซึ่งไมไดอยูในงบประมาณเราก็พยายามทํ า อัน
นี้ก็ตองยอมรับวาเปนความพยายามของพวกเราที่จะหางบประมาณมาโดยวิธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ง คื อเราคงจะหวั งพึ่งทางใดทางหนึ่ง
ไม ไ ด นะครับ ทางไหนได กอนเราก็รีบ เอามาพัฒ นาบ านเมื องเรากอ นเป นเรื่อ งปกติ ที่ เราทํ ากันมาทุ กยุ ค ทุ กสมั ย ไม ไ ด
หมายความวาจะสามารถเอามาไดทั้งสองแหงเปนเกาลานมันคงเปนไปไมไดแบบนั้นนะครับ ขอกราบเรีย นท านประธานครับ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯครับผมไดยินผมก็ชื่นใจนะครับก็หวังวาดวยศักยภาพของทางเทศบาลฯท านจะได ชว ยหา
งบประมาณมาใหเทศบาลฯเราประหยัดไปไดนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๑ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๑ โครงการกอสรางลานอเนกประสงคหวยมวง งบประมาณ ๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯครับ โครงการที่ ๒๑ โครงการกอสรางลานอเนกประสงค ห ว ยม ว ง อันนี้เราก็ยั งมองไม เห็ น
ภาพใหญของหวยมวงทั้งหมดวานาจะมีการบูรณาการวางบที่ทานไดมาในการพัฒ นาห ว ยม ว ง ท านพูด แต ว าสวนสาธารณะ
หวยมวง เมื่อสักครู ททท. ไดใหงบสนับสนุนมาถาผมเขาใจไมผิดก็ ๓๑ ลานกวา อยูในห ว ยม ว งก็มี งบพัฒ นาตั ว นี้ด ว ย ตรงนี้
เราไมพูดถึงเรามาพูดถึงวาตอไปงบที่ทานจะเอามานั้นทานจะเอามาพัฒนาแลวมันเชื่อมตอกับตัวเกาอยางไร แลวแผนการ
พัฒนาหวยมวงถารวมงบประมาณเขาตอนนี้นั้นไมใชวามันจะรอยลานแลวหรือครับ อันนี้ตางหากที่ เราสงสัย แลว เราติ ด ใจว า
แผนพัฒ นาห ว ยม ว งที่ มั นเป นแม บ ทใหญ ของมั นคื ออะไร สอดคลองกัน แผนพั ฒ นาทุ งศรีเมื องในภาพใหญ มั นคื ออะไร
แผนพัฒนาหนองบัวในภาพใหญมันคืออะไร สวนไหนที่มันตองใชงบประมาณ เราหันซ ายที หั นขวาที กลับ มานึกไม ออกบอก

54.
พัฒนาทุงศรีเมือง หันอีกทีนึกไมออกบอกพัฒนาหวยมวง โยนงบลงไป ตัวแมบทใหญมันคืออะไร งบประมาณขนาดนี้ที่ เอาไป
สรางสวนสาธารณะการจัดการมันคืออะไรอันนี้ตางหากที่เราสนใจ มาวันนี้ถาโดยหลักการเรายึ ด หลักการถาในวั นที่ ท านเอา
เขางบประมาณมาขอความกรุณาทานทําแผนพัฒนาไม ว าท านจะขอตรงไหน พัฒ นาอย างไร ขอให แผนพัฒ นาแม บ ทใหญ
ออกมาดวยวาทานพัฒนางบประมาณจากตรงนี้มาทําตรงนี้แลวชาวบานจะไดอยางนี้อันนี้มากกวาที่เราสนใจ ณ วั นนี้ไ ม ใ ชว า
เราไมเห็นดวยเราเห็นดวยเราเห็นชอบในโครงการที่ทําเขามา การมีสวนสาธารณะมั นชว ยพัฒ นาบุ ค คล พอพัฒ นาบุ ค คลมั น
ชวยพัฒนาเมือง กราบเรียนทานประธานว า ณ ตรงนี้ผมอยากเห็ นแม บ ทใหญ ของการพัฒ นาห ว ยม ว งออกมาว ามั นจะอยู
ตรงไหนแลวก็งบที่พัฒนาลงไปในสวนนี้จะทํ าอะไรบ าง แลว มั นไปต อเชื่อมกับ งบที่ ไ ด ม าสว นอื่นๆตรงไหนบ างแค นั้นครับ
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ค รับ ขอบคุ ณครับ พื้นที่ ห ว ยม ว งรอยกว าไรนะครับ การ
พัฒนาก็ตองใชงบประมาณคอนขางจะจํานวนเยอะไมไดเล็กๆเหมือนสวนสาธารณะเฉลิม พระเกีย รติ สองสามไรนะครับ เราก็
ไดมีการเตรียมที่จะพัฒนาหวยมวงหรือสวนสาธารณะอยางอื่นซึ่งเราเล็งเห็ นว าเรื่องสุขภาพ เรื่องสิ่งแวดลอมเรื่องปอดของ
เมืองเปนเรื่องที่สําคัญ ยิ่ งโดยเฉพาะเราจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ อย างสมบู รณ แลว มี ค วามจํ าเป นที่ เราจะต องเตรีย มพื้นที่
สาธารณะ สวนสาธารณะพื้นที่ตางๆไวรองรับสังคมผูสูงอายุ ดวยสิ่งที่เตรียมมาผมขออนุญาตทานประธานที่ พอจะตอบโจทย
ทานสมาชิกสภาผานวีดีทัศนไดไหมครับวาสิ่งที่ทานอยากไดเปนมาสเตอรแพลนนั้นมั นใชอย างที่ ท านต องการหรือไม ว าเรา
ไมไดคิดจะทําแบบนี้แบบนี้แตเราคิดไปถึงวามันจะออกมาเปนอยางไร ซึ่งแผนตั ว นี้เราก็ไ ด ทํ าเสนอเป นวี ดี ทั ศ น ขออนุญ าต
ทานประธานฯครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใชเวลาเทาไหรครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ประมาณ ๕ นาทีครับ เปนสไลดภาพสามมิติใหดูครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ทานประธานฯครับ ผมขออนุญาตใหชางไดอธิบายไมรูวาพวกเราจะมองออกหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พอแลวนะครับ เดี๋ยวพิจารณาเพิ่มเติมตอนะครับผมก็นึกวาจะอธิบายไปพรอมกันนะครับ ตอไปเปนโครงการที่ ๒๒
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๒ โครงการปรับ ปรุงภู มิ ทั ศ นและระบบสาธารณูป โภค บริเวณโดยรอบทุ งศรีเมื อ ง งบประมาณ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ

55.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กอนจะอภิปรายนะครับผมขอความกระจางนิดหนึ่งวาในโครงการที่ ๒๒ วรรคแรก งานกอสรางพื้นคอนกรีต พิม พ
ลายหนาศาลหลังเมือง เปนหลักเมืองใชหรือไมครับ แกไขเปนหลักเมืองนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและท านสมาชิกฯทุ กท านครับ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒นี่ก็เปนอีกโครงการหนึ่งนะครับเอาบล็อกตัวหนอนออกแลว ก็เทเป นพื้นคอนกรีต พิม พลาย
มันอะไรครับไปๆมาๆมันจะวนเวียนอยูที่เกาที่ตรงนี้นะครับ ถาท านยั งจํ าได สวนสาธารณะทุ งศรีเมื องแห งนี้ถาผมจํ าไม ผิด
นาจะไดงบประมาณเมื่อป ๒๕๕๗ ไดงบประมาณปรับปรุงทุงศรีเมืองไป ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต ว าท านทํ าจริงมั นป ๒๕๕๘
ทานก็ยังไปชูตบาสเปดงานอยูถาทานยังจําไดนะครับ แลว ตอนนี้ยั งไม ค รบสัญ ญาเลยนะครับ ๒ ป พื้นสนามบาสแตกราว
นองๆเยาวชนของเราเจ็บไปก็เยอะ แลวหลังจากนั้นไมนานก็ยังมีงบปรับปรุงอีกตัวหนึ่งงบประมาณสี่ลานกวาบาทนี่แหละครับ
ทําทางเดินซอนขางในอีกตัวนี้เปนการปูตัวหนอนนะครับ ซึ่งผมไมเขาใจวาพอหลังจากนั้นงานสองตัว นี้แนนอนนะครับ มั นเป น
การปรับปรุงภายในสวนสาธารณะแตตัวนี้รูสึกวาจะเปนนอกสวนสาธารณะก็คือบริเวณหนาศาลหลักเมือง งานสองงานนี้ยั งไม
หมดสัญญาค้ําประกันเลยนะครับ ไมวาจะเปนลูยางตอนนี้ชํารุดแลวทานเคยคิดไหมครับที่เรียกผูรับจางมาซอมงาน หรือจะรอ
ใหหมดสัญญาแลวทานจะตั้งงบขึ้นมาซอม งบสิบสองลานนะครับปรับปรุงทุงศรเมือง แมกระทั่งปายทุงศรีเมื องป ายที่ เป นพื้น
สีแดงตัวหนังสือสีทองยังไมคิดจะทําใหมเลยในตัวเงินสิบสองลานนี้ แตผมก็ยังดีใจนะครับที่ทานเจ าหนาที่ ท หารท านก็ยั งเห็ น
ความสําคัญนะครับทานก็ไดสงกองกําลังของทานมาจัดระเบียบทําความสะอาด ถาไมอยางนั้นก็คงแย เลย แลว เมื่ อไม นานมา
นี้นะครับบริเวณริมคลองรอบทุงศรีเมืองทานก็พึ่งไปปรับ ปรุงใหม โ ดยการทํ าคั นขึ้นมานะครับ ไปรื้อแลว ก็กออิฐ ทํ าเป นคั น
เหมือนปรับปรุงภูมิทัศนนี่แหละครับ ทานพึ่งทําไปเมื่อไมนานมานี้เองเสร็จแลวตัวนี้ทานยั งมาขอปรับ ปรุงอีกเป นเงินสิบ ลาน
ผมคิดวาทานสับสนอะไรหรือเปลาครับ ทานจําอะไรผิดหรือเปลา ทุงศรีเมืองนี้นะครับ กว ายี่ สิบ ลานที่ เราปรับ ปรุงไปนี่ยั งไม
รวมงบที่ไดจาก ททท. มานะครับ ที่วาทานทําเลนจักรยานแตก็ม าทํ าขางนอกเสร็จ แลว ก็ไ ปทํ าฟุต บาทพิม พลายจนถึงรอบ
พิพิธภัณฑ หนําซ้ําทานก็ยังไดงบตัวลานตลาดโตรุงราชบุตร ตัวนี้มันจะเปนงบที่ซ้ําซอนกันหรือไม นะครับ ท านเอาบล็อกตั ว
หนอนออกเสร็จแลวทานทําพื้นคอนกรีตพิมพลายหนา ๕ เซนติ เมตร เสร็จ แลว ท านให รถทุ กชนิด วิ่ งเขาไป รถทั ว ร รถบั ส
รถกระบะ นะครับ แลวงบประมาณที่เราเสียไปนี้มันจะคุมคาไหม พื้นคอนกรีตพิมพลายท านครับ แนนอนตอนนี้ใ หม เงางาม
เพราะมันมีการทาเคลือบสารอะไรสักอยาง หลังจากนั้นทานใหรถทุกชนิดขี่ผานไดอยางมีเสรีภาพ คนที่ไปออกกําลังกายก็ต อง
เดือดรอนนะครับ ไมกลาจะพาลูกๆหลานๆไปเลน ตั ว นี้ท านไม เคยตระหนักเลยตั้ งแต ท านเขามาบริห ารเทศบาลฯแห งนี้
ทานก็เปดใหเปนถนนเขาโดยเสรี หนําซ้ําทางสภาก็เคยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ทาน ผอ. ก็รูดีนะครับเด็ กไปแขงมอเตอรไ ซค ขี่
แขงกัน ทาน ผอ. ก็ยังบอกวามันอัดอั้นตองระบาย หนําซ้ําเห็นดีเห็นงามเปนเรื่องตลกนะครับ ตัว นี้นะครับ ผมไม อยากให ท าง
ฝายบริหารทํากับสวนสาธารณะแหงนี้เหมือนกับเปนสถานที่ที่จ ะต องใชงบประมาณ ต องเอางบมาละเลงโดยที่ ท านไม รูจั ก
บํารุงรักษา งวดที่แลวเกือบยี่สิบลานนะครับ ทําไดไมถึงปพื้นแตกลายงาสนามบาสไมเรียกผูรับเหมามาซอม ลูย างลอกจนไม รู
เทาไหรแลว หนําซ้ําก็ยังมาของบตัวนี้เพิ่มอีกดังนั้นอยากจะขอทานนะครับชวยพิจารณาเกี่ยวกับ สวนสาธารณะแห งนี้มั นเป น
สวนสาธารณะใจกลางเมืองโปรดอยาทําใหมันวุนวายมากไปกวานี้เลยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯครับ เมื่อสักครูผมขับรถผานไปผมเห็ นถนนที่ มั นเป นเลนป นจั กรยาน ผมก็เป นห ว งคนที่
ทานจะอํานวยความสะดวกในการปนจักรยานวาถาเขาปนจักรยานมามันมีถนนเสนที่มันตองตัด เขาไปในทุงศรีเมือง ทั้ งตั ด เขา

56.
และตัด ออกผมกลัวมันจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น ทําไมทานไมทําระบบจราจรในทุงศรี เมื องให มั นเป นระบบป ด เพื่อให เมื องมี
พื้นที่สันทนาการ นันทนาการ พื้นที่ออกกําลังกายผมคิดวาพื้นที่ออกกําลังกายมันสําคัญนะครับ ผมวาทานคิดใหมแลวก็คืน
พื้นที่ออกกําลังกายใหประชาชนเถอะครับความสุขเล็กๆของคนแถวนี้ก็จะไดกลับคืนมา เรามี พื้นที่ ใ ห เขาได พาลูกหลานไปวิ่ ง
เลนเย็นวันเสารอาทิตยซึ่งไมตองทํามาคาขายแลว มีพื้นที่พบปะของครอบครัว ได พูด คุ ย กัน ได พาลูกมาเดิ นเลนได จู งลูกจู ง
หลานมาเดินเลน มีพี่ๆจากวิทยาลัยอาชีวะมาสอนวาดรูป หรือแมกระทั่งมีนักศึกษา ผมเคยทําโครงการประยุกต นักศึ กษาจาก
เอกดนตรีมาทําโครงการเพื่อเปนทีซีสสงอาจารยเขา เปนโครงการดนตรีวั ฒ นธรรมท องถิ่น ภาพเหลานี้มั นหายไปจากทุ งศรี
เมืองเราอยากเห็นภาพเหลานั้นกลับคืนมาเพื่อคุณภาพชีวิ ต ของพี่นองประชาชนแลว รอบบริเวณของทุ งศรีเมื องครับ กราบ
เรียนทานประธานอยางนอยๆนี้ที่ผมพูดก็ขอใหทานไดพอนึกคิ ด กันได บ างนะครับ ว าภาพเกาๆเหลานั้นทํ าอย างไรมั นถึงจะ
กลับมาใหพี่นองประชาชนในเขตทุงศรีเมืองแถวๆทุงศรีเมืองไดมาใชบริการเหมือนอยางเดิมครับ ขอขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๓ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๓ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอีย ดการกอสรางระบบขนสงสาธารณะเมื อง
อุบลราชธานี(รถราง) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานฯครับ ที่ ผมถือ อยู คื อ แผนแม บ ทการพั ฒ นาระบบขนสงสาธารณะเมื องอุ บ ลราชธานี
ผมดูงายๆเสนแรกสายสีแดงจากสถานีขนสงผูโ ดยสารถึงมหาวิ ท ยาลัย อุบ ลฯ เรื่องนี้เราเคยมี โ อกาสได ไ ปศึ กษาเกี่ย วกับ
ระบบรถไฟฟาบีทีเอสนะครับ ในกรุงเทพมหานครเปนเขตปกครองที่แยกออกเปนเขตต างๆรถไฟฟาผานเขตไหน ผอ.เขตนั้น
หรือหนวยงานเขตนั้นเขาประชุมรวม ผา นไปเทศบาลหนึ่งผมขออนุญ าตไม เอย นามเพราะผมจํ าไม ไ ด เทศบาลนั้นเขารว ม
มันเปนแผนแมบทของเมืองทั้งเมือง อันนี้ก็เชนเดียวกันมันเปนแผนแมบทระบบขนสงมวลชนในจั งหวั ด อุบ ลฯ ดี ม ากก็ทํ าได
ดีที่สุดถามันไดรับความรวมมือ ถามีการตั้งเปนคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพัฒนาสิ่งเหลานี้ จากนี้ถึงมหาวิ ท ยาลัย ผานเมื องไหน
บาง ผานเขตพื้นที่ไหนบาง มันมีสวนหนึ่งสวนใดที่ตองไปใชพื้นที่ ของทหารไหม พื้นที่ ของการรถไฟไหม พื้นที่ ของเทศบาล
วารินไหม อันนี้คือสิ่งที่มันตองมาคิดไมใชกอขึ้นมาลอยๆ ตั้งขึ้นมาเปนเสาลอยๆวาเราจะศึ กษาเรื่องนี้ ถาศึ กษาไปแลว มั นไป
ผานพื้นที่ใครเขาไมเห็นดวยละครับ เงินยี่สิบหาลานนะครับงบประมาณยี่สิบหาลานนะครับ อันนี้แค แม บ ทแค เสนเดี ย ว เงิน
ศึกษายี่สิบหาลานเงินกอสรางจะกี่พันลานถึงจะพอ ผมไมไดปฏิเสธการพัฒนา ผมไมไดปฏิเสธการขนสงมวลชน ถามี ยิ่ งดี ค รับ
ลูกหลานเราจะไดสะดวกสบายแตโครงการที่ทําขึ้นฝายเดียวแลวลอยๆขึ้นมาแบบนี้ผมวาทานกลาวเอาให ค รบตามโบว ชัว รที่
ทานหาเสียงมากกวา ทานไมไดทําเพื่อหวังผลสัมฤทธิ์ในตรงนี้หรอกครับ เพราะฉะนั้นเปนความชอบธรรมที่ เราจะไม พิจ ารณา
โครงการนี้ ซึ่งเราเห็นวามันเปนสิ่งที่เปลาประโยชนและไมสามารถจับตองไดจริงครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ

57.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯและท านสมาชิกฯผูท รงเกีย รติ ค รับ ใน ๓๑ โครงการที่ เสนอมานะครับ ผมถือว า
โครงการนี้ในความคิดเห็นสวนตัวผมนะครับถือวาเปนไฮไลท เสียดายที่ทานสมาชิกฯไมเห็นดวยความเปนไฮไลท ที่ ผมบอกว า
ที่เขานําเสนอโปรเจคเขามาที่จะขอใชงบประมาณนี้ ขอใชจายเงินสะสม ๒๐๐กวาลานนี้ผมอยากจะเรีย นท านประธานสภาฯ
วาผมชอบโครงการนี้มากที่สุดเพราะโครงการนี้เปนโครงการที่เราถกกันมาเยอะวาคิดอะไรขึ้นมา ไมไดยึดหลักการมีสวนรวม
โครงการนี้เปนโครงการที่ศึกษาความเปนไปได ศึกษาเรื่องผังจราจร ผังการเดินรถ มั นเหมื อนกับ เป น ROUTE เป นเสนเลือด
ของการเดินทางของพวกเราในแต ละวั น ซึ่งต อไปถาเกิด ประสบความสําเร็จ ได ซึ่งเราต องยอมรับ ว าเทศบาลนครอุบ ลฯ
เปนหัวใจของการขนสงมวลชนสาธารณะ ถาเราสามารถศึกษาเรื่องนี้ได มีการทําประชาพิจารณ มี การศึ กษามี การมี สว นรว ม
ตรงนี้ไดมันจะเปนแผนแมบทที่ถูกวางไวอนาคตสําหรับลูกหลานตอไป เพราะการทําประชาพิจารณค รั้งนี้ไ ม ไ ด ถามเพีย งกลุม
เล็กๆ เปนการทําในวงกวางมากเพื่อจะไดเห็นแนวทางวาอุบลราชธานีที่กอตั้งมาสองรอยกวาปนี้หลังจากที่ สรางเมื องมานาจะ
เปนครั้งนี้แหละที่พวกเราไดวางแผนในระยะยาวอยางเปนจริงเปนจัง ความเปนรูปธรรม ความศึกษาความเปนไปได โครงการ
นี้ถาสําเร็จเฉพาะรถรางหรือรถไฟฟานี้ตองเปนหลายพันลานหรือเปนหมื่นลานแนนอน แตวาอันนี้จะเกิด ความเป นไปได ไ หมก็
ตองมีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม หรือถาทําสวนนี้ไมไดเราจะทําสวนไหนกอน เปนชวงๆก็จะถูกศึกษาอยู ใ นนี้ซึ่งใน
ระยะยาวเราก็อาจจะไมมีงบประมาณ แตวันนี้เราอาจจะทําสวนนี้กอน วันตอมาทําสวนนี้กอน แลวก็จะเปนจิ๊กซอว ที่ ต อขึ้นมา
ใหเราเห็นภาพตรงนี้ไ ด ซึ่งถาเราไม ไ ด ศึ กษาเลยเราก็จ ะต องมาถกกัน มาอภิ ป ราย มาเห็ นด ว ยไม เห็ นด ว ยว าอันนี้ดี ไ ม ดี
โครงการนี้ผุดขึ้นมาอยูๆผุดขึ้นมา โครงการนี้ทําไมไมทําประชาพิจารณ โครงการนี้ทําไมไมศึกษาความเปนไปได ผมก็เลยมอง
วาถาเปนไปไดมันจะเปนการศึกษาที่เราดูจากตางประเทศที่เจริญแลวก็มีการศึกษามีการวางระบบ ๕ ป ๑๐ ป ๒๐ ป ซึ่งแผน
นี้ก็จะถูกเปนมาสเตอรแพลนอาจจะใชเปนยี่สิบสามสิบป ซึ่งเราก็ไ ม รูว าสิบ ป ขางหนาถาเกิด AEC มั นถูกเชื่อมโยงได มี การ
คาขายมีการเคลื่อนยายผูคนได ผูคนก็จะใชรถนอยลงมาใชรถสาธารณะมากขึ้นสิ่งแวดลอมก็นาจะดีขึ้น มาใชรถไฟฟามลพิษ ก็
จะนอยลงซึ่งเราก็จะเปนเมืองที่นาอยูนาทํางาน ซึ่งการทํางานนี้ผมถือวาอาจจะไมเปนรูป ธรรมแต สิ่งที่ เราทํ าก็ต องบอกตรงๆ
วามันเปนนามธรรมที่ เราจะต องมี แผนแม บ ทตรงนี้เอาไว ซึ่งผมคิ ด ว าอาจจะมี ค วามคิ ด ที่ ไ ม ต รงกับ ท านสมาชิกสภาที่ ไ ด
อภิปรายเมื่ อสักครูแต ผมคิ ด ว าก็เป นไปได ห รือไม เป นไปได ใ นแนวคิ ด ของที ม งานของคณะทํ างานของชาวผูบ ริห ารของ
เทศบาลฯก็มองวาอันนี้เปนโครงการที่สมเหตุสมผลที่สุดที่เราจะทําแลว เราก็จ ะได ไ ม ม าถกกันในเรื่องของศึ กษาหรือยั งถาม
หรือยังพูดคุยกันหรือยังนะครับ ตอไปก็จะเปนแผนแมบทอันหนึ่งที่ทําใหลูกหลานของเราในอนาคตได ใ ชป ระโยชนต รงนี้ผม
ก็ยังไมเคยคิดวาผมอายุขนาดนี้ผมอาจจะไดเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นหรื อเปลา หรืออาจจะได เห็ นในเร็ว วั นก็มี ค วามเป นไปได
ก็ฝากเปนแนวความคิดทั้งสวนตัวแลวก็สวนรวมดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติครับ ตามที่ผมฟงทานสุ ภ ชัย และท านรองนายกฯพูด มา
กับโครงการที่เขียนเขามานี้ทานสุภชัยไมไดคัดคาน ไมไดวาอยางไรที่สําคัญทานถามวาไดประชาสัมพันธห นว ยงานนั้นหรือไม
ถาเปนไปไดขอสนับสนุนโครงการนี้ ในเงิน ๒๕ ลานบาทนี้ทานเองก็ยังพูดออกมาในลักษณะวายั งไม ไ ด ป ระชาสัม พันธ แลว จะ

58.
ไปกอสรางแลวก็จะใหพวกผมอนุมัติไดอยางไร ในเงิน ๒๕ ลานบาทแลวทานจะทําอยางไรครับ คือ ไม ไ ด ป ระชาสัม พันธ แต ว า
เขียนโครงการเพื่อมาขออนุมั ติ อันนี้ผมว ามั นยั งเป นไปไม ไ ด เรื่องอย างนี้มั นเป นเรื่องใหญ พอสมควรนะครับ ถาไปที่ ไ หน
เดือดรอนที่นั่นเพราะวาบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไมชอบเราควรประชาสัมพันธใหเรียบรอยเสียกอนแลว นําโครงการนี้เขา
มาเสนอเพื่อของบประมาณกอสร าง สําหรับ สมาชิ กทุ กท านเห็ นด ว ยนะครับ แต ว าฟง ดู แลว ยั งไม ไ ด ป ระชาสัม พันธ เลย
ทานรองนายกฯก็พูดวายังไมไดประชาสัมพันธอันนี้ผมฟงออกนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯทุ กท านครับ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับงบศึกษาความเปนไปไดนะครับในการพัฒ นาระบบขนสงมวลชน การจะพัฒ นา
แผนตัวนี้นะครับจะตองมีการวางแผนระยะยาวอยางที่ทานรองนายกฯทานเอยนะครับ แต ถาเราลงทุ นกับ การศึ กษาตั ว นี้นะ
ครับ ๒๕ ลานบาท หลังจากนั้นขอใหเรายอนไปดูโครงการที่ ๗ นะครับ โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูป โภคถนน
ชยางกูร จํานวนเงิน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการกอสรางเกาะกลางถนนแล ว ที นี้ใ นแผนของรถรางของท านนี้ สายที่ ห นึ่งก็คื อ
สายสีแดงจากสถานีขนสงไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยาวตลอดถนนชยางกูร ถาเกิดศึกษามาแลววามันทําไดน ะครับ แลว ถา
เกิดวาสภาใหโครงการ ๓๑ ลานไปนี้มันไมตองทุบทิ้งหรือครับ คือทานทํางานกันอยางไร ทานตั้ งใจที่ จ ะมาขอกับ สภาหรือไม
ทานตั้งใจทําตัวนี้รึเปลา ถาทานทํางานประสานและก็สอดคลองกัน ของบทํ าเกาะกลาง ๓๑ ลาน หลังจากนั้นของบศึ กษา
รถราง ถาเกิดรถรางทําไดนะครับ ๓๑ ลานนี้ที่ทางสภาฯใหไปภาษีประชาชนลวนๆนะครับ ถูกทิ้งสูญเปลา ผมอยากให ท านไป
ทํางานใหมันสอดประสานกันดีๆ ผมทราบมาวาไดมีการประชุมแผนพัฒนา ๓ ปเมื่ออาทิตยที่แลว ประชุมเสร็จ ท านเอามาเขา
เพื่อใหมันสอดคลองกับ งบประมาณตั ว นี้นะครับ เพราะการจั ด ทํ างบประมาณนี้ต องมี ใ นแผนงบประมาณใชห รือไม ค รับ
ทานทําแบบรีบๆเรงๆนะครับ อาทิตยกอนผมก็ไดทราบมาจากเจาหนาที่บางคนไมไดหลับไดนอนกันตองแสตนด บ าย ต องมา
ทําแบบงบตัวสองรอยกวาลานตัวนี้ บนกันหลายคนนะครับในกองชาง ซึ่งผมไม ท ราบว าท านทํ างานสอดคลองกันหรือเปลา
ภาษีที่เราจายไปทานอยากจะคิดโครงการก็คิดออกมา เสร็จแลวทานก็มาคิดโครงการรถราง ถาเกิดรถรางทําไดไมตองทุ บ ตั ว ที่
ทานเสนอโครงการตัวนี้ออกมาหรือครับถาเกิดวาทางสภาฯแหงนี้ใหไป มันแสดงใหเห็นวาทานทํ างานไม ไ ด ทํ างานสอดคลอง
กันเลยนะครับ ทานเอาเขามาเหมือนจงใจที่จะใหทางสภานี้พิจารณาไม ไ ด โ ดยเอาเขามาชากว าที่ ห นังสือสั่งการให ม าตรงนี้
อยากจะฝากใหทานพิจารณานะครับ ทานบอกวาทานรูหนังสือตัวนี้ตั้งแต ๑๐ มีนาคม แลวก็ทางสภาก็ถามว า เกิด เหตุ ใ ดถึง
เอาเขาตอนนี้ ทานก็บอกวาเพื่อความรอบคอบ นี่มันรอบคอบตรงไหนครับ สรุป แลว ถาเกิด สภาให ไ ปนี้เสีย เงินไปห าสิบ กว า
ลานนะครับ ใหเกาะกลางไป ๓๑ ลาน ใหงบศึกษารถรางอีก ๒๕ ลานนะครับ หลังจากนั้นสี่ห าป ถัด มาผลศึ กษาว าทํ าได ก็ม า
ทุบตัว ๓๑ ลานตัวนี้ทิ้ง แบบนี้หรือครับที่เปนการทํางานที่รอบคอบ อยากจะฝากสภาแหงนี้ชวยพิจารณาดวยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ

59.
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพและท านสมาชิกฯผูท รงเกีย รติ จริงๆแลว ผมว าจะขึ้นชี้แจงญั ต ติ ฯ เรื่องนี้
ความเปนมาเราไมไดมาจากหลักลอยๆที่ กลาวอางนะครับ ความเป นมาก็คื อว าสํานักงานแผนและนโยบายของกระทรวง
คมนาคมซึ่งเปนการวางยุทธศาสตรการขนสงมวลชนทั่วประเทศนี้ไ ด กําหนดหลักเกณฑ การขนสงมวลชนเพื่อการจราจรได
สะดวก โดยเฉพาะระบบโลจิสติกสขนสงคนขนสงสินคา ซึ่งหนึ่งในนั้นไดกําหนดหลักเกณฑไวเมืองใหญ เมืองขนาดกลาง และ
เมืองเล็ก โดยเฉพาะเมืองที่มีปญหาเรงด ว นอย างกรุงเทพฯก็ไ ด ว างผังจบไปแลว ในเมื องระดั บ ที่ สอง ซึ่งขอนแกนตอนนี้ก็
กาวหนาไป การออกศึกษาความเปนไปไดของสํานักงานแผนและนโยบายรวมกับทีมงานโดยจะมี ผูท รงคุ ณวุ ฒิ ระดั บ ประเทศ
ในเรื่องของวิศวกรการจราจรผังเมือง ที่ขอนแกนไดทําไปแลวเปนเมืองที่สอง อุบลราชธานีเปนเมื องที่ สามที่ เป นเมื องใหญ ที่ มี
การจราจรคอนขางจะคับคั่ง ก็ไดมีการศึกษามาปเศษแลวครับ มีกรอบทิศทางที่ชัดเจนในการขนสงว าจะทํ าสถานีที่ ไ หน จะ
ทําที่จอดรถ
อยางไร รถขบวน รถบั ส รถรางหรือว ารถโดยสารที่ สามารถจะขนสงมวลชนจํ านวนเยอะๆที่ จ ะให ป ระชาชนได
สามารถที่จะสละเวลาไมใชรถสวนตัวในการจราจรติดขัดอนาคตขางหนา อีกสิบป ยี่ สิบ ป ขางหนา ซึ่งวั นพรุงนี้จ ะมี การทํ าไฟ
นอลรีพอรตจะเชิญทางเทศบาลฯ ในฐานะที่ เป นชุม ชนขนาดใหญ อยู ลําดั บ ที่ สามนี้เขาไปทํ าการประชุม เพื่อซักซอมความ
เขาใจ แตสิ่งหนึ่ง ซึ่งไฟนอลรีพอรตหรือแผนแมบทที่ไดทําไวแลว นี้เสร็จ สิ้นแลว ผมขออนุญ าตประธานสภาเพื่อนํารีพอรต
เกี่ยวกับมาสเตอร แพลนการออกแบบวิศวกรรมทางจราจรนําเสนอตอที่ประชุมไดหรือไมครับ เพื่อจะไดเห็ นภาพชัด เจนว า
เรานําเสนอ
โดยการศึ กษารายละเอีย ดเพิ่ม เติ ม ไม ไ ด ม าจากหลักเกณฑ ที่ เราคิ ด ขึ้นเองลอยๆ มี กรอบทิ ศ ทางจาก
ยุทธศาสตรของประเทศ ที่ไดสรางกรอบใหเราไดดําเนินการ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สักครูนะครับ ผมจะบอกวาทําไมผมไมให เพราะทานไปทําศึกษานอกเขตซึ่งทั้งหมดนี้มันนาที่จะเปนของอบจ.เขา
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับ ไมใชครับทานประธานฯที่เคารพ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญท านนั่งลงครับ ผมก็บ อกแลว ว าไม ใ ห เพราะอะไร เพราะว าจะเอาเงินนี้ไ ปศึ กษานอกเขตได อย างไร ถาเป น
อบจ. เขาทําได เรามีอํานาจหนาที่ในขอบเขตในเขตของเทศบาลฯ ๒๙ กวาตารางเมตร แลวทานจะเอาเงินตั ว นี้ไ ปศึ กษาขาง
นอกไดอยางไร เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมชี้แจงวาผมศึกษาในเขตครับ สวนนอกเขตก็ศึกษาทั้งหมดเป นการชว ง
ติด ตอการจราจรระบบอนาคตขางหนา สวนของเราที่รับผิดชอบแคไหนเราเอาแคนั้นครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในนี้ไมไดบอกวาในเขต มันมีชวงขางนอกหมดเลย ทั้งแผนที่ทั้งรายละเอียดก็มี

60.
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
มันมีเปนชวงๆ แตละชวงซึ่งมีการประชุม ซึ่งพรุงนี้ก็จะเรียกประชุมอีก ท านจะได เขาใจว าผังที่ แสดงให ดู นี้ว าอยู ใ น
เขตหรือนอกเขตอยางไร ทานจะไดดูครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานไมไดบอกเลยวา ๒๕ ลานนี้ทางไหน มาบอกวาสายสีแดงจากไหนถึงไหนเอาไปศึ กษา ไม ไ ด บ อกว าอยู ใ นขอบ
เขตของเทศบาลฯเลยครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ครับมันนอกเขตเทศบาลฯนี้ทําไมไดอยูแลวครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็นี่ไงขอเขามา
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขอในเขตนะครับทาน ก็ผมจะแสดงภาพใหทานดูก็บอกไมอนุญาต ก็แลวแตทานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานฯครับ ในมือผมนี้เปนเอกสารที่ทานสงใหผมพิจารณานะครับ เสนที่ ๑ สายสีแดงสถานีขนสง
ผูโดยสารถึงมหาวิทยาลัยอุบลฯ ผมถามเอางายๆแควาวารินฯเขารูเรื่องไหม เรื่องนี้ม าพูด ในที่ ป ระชุม ของพวกผมเอง แม แต
นายกวารินฯเขายังบอกวาอยามานะเดี๋ยวเดือดรอนกันทั้งเมือง แคนี้เองครับ ถาทานทํานอกเขตผมแนะนําให ท านไปลงสมั ค ร
ที่ใหญกวานี้ ที่ใหญกวาเทศบาลฯ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๔ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดซื้อวัสดุจราจรและอุปกรณความปลอดภัยในถนน งบประมาณ ๕,๘๙๙,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ ในโครงการที่ ๒๔ นี้อยากใหทางผูบริหารนําเขาไปในงบประมาณปกติ นะครับ เพราะว าเป นการจั ด ซื้อวั สดุ จ ราจร
รายละเอียดเยอะนะครับก็อยากใหทานนําเขาไปในงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๐ นะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๕ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๕ โครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาสองสว างเป นหลอด LED ขนาด ๑๑๐ วั ต ต จํ านวน ๕๒๐ ชุด
งบประมาณ ๘,๖๓๐,๐๐๐ บาท ครับ

61.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ในโครงการที่ ๒๕ ก็เชนกันครับเพราะวาเปนการจัดซื้ อพัสดุ ก็อยากจะให
นําเขางบประมาณปกติ ทางสภาจะไดตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราคาครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๖ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๖ โครงการกอสร างติ ด ตั้ งเสาไฟฟา สองสว าง(เสาไฮเเมส) ความสูง ๒๐ เมตร จํ า นวน ๑๐ ชุ ด
งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯและสมาชิกฯผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากใหทานผูบริหารอธิบายคําวาขนสดความสูงแปลวาอะไรครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯนะคะ ดิฉันตองขออภัยดวยนะคะที่มีก ารพิม พผิด พลาดจริงๆดแลว
ตองเปนคําวาขนาดความสูง ๒๐ เมตรคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แกไขเปนขนาดความสูง ๒๐ เมตร นะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯทุกทานครับ เสาไฟฟาตั ว นี้อยากจะทราบความสว าง อยากทราบ
เปนความรูนะครับ ความสวางมันมากกวาจอ LED ที่ติดตามแยกตางๆหรือไมครับ ถามันสวางนอยกวาแนะนําวาอยาติดดีกว า
นะครับ อยากขอเปนความรูครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานฯครับ ขอเป นความรูเหมื อนกันครับ โครงเสาไฮแมสที่ ค วามสูง ๒๐ เมตร ๔๐๐ วั ต ต นี้
จะตองใชดวงโคมกี่ดวงโคมถึงจะมีความสวางเพื่อที่จะ คือจากการคํ านวณที่ ค วามสูง ๕ เมตร ๒๐๐ วั ต ต อันนี้ถึงจะได ๑
LUX ความสวาง ๑ LUX ก็คือเทียบเทาตาคนมองเห็น ถา ๔๐๐ วัตต สูง ๒๐ เมตรนี้ ตองใชค วามเขม เท าไหรถึงจะได ค วาม
สวาง ๑ LUX อันนี้ขออนุญาตสอบถามเปนความรูครับ

62.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในญัตติฯ เขาบอก ๘ ดวงโคม
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขาใจครับ ๔๐๐ วั ต ต นี้ต องใชกี่แอนซี่ลูเมนครับ ถึงจะมี ค วามสว างครับ เพราะแบบที่ ใ ห ม าไม ไ ด ใ ห ว าจํ ากัด ที่
พาราโบลาเทาไหรในตัวนี้นะครับ ขออนุญาตขอความรูครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พออธิบายไดหรือไมครับทานสุภชัยวาอยางไรครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เพราะวาแบบที่ใหมาทานใหมาที่ ๑๒ เซ็ตฟลัดไลทฟลอรไลท แลวก็ฟกซที่ ๓๖ DET ครับ ที นี้มั นขัด แย งกันกับ แบบ
หรือเปลาครับ แบบที่ใหมาไปก็อปปมาจากไหนครับ อันนี้คือเหมือนกับ มาหลอกลวงในสภาฯแห งนี้ว าแบบที่ ท านสงมากับ
BOQ ที่ทานขอมามันคนละเรื่องนะครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอาํ นวยการสํานักการชาง
ขออนุญาตครับ ถาทางสภาฯตองการทราบผมก็ตองขอเวลาที่จะอธิบายใหทานเพราะว าเรื่องไฟฟานี้ผมก็อาศั ย ชาง
ไฟฟาทํานะครับ ก็ตองรอเขาอธิบายครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือขณะนี้ทางผูอภิปรายวามันขัดแยงกันนะครับ ทีนี้เวลามันจะไมมีเพราะวาถาหมดนี้ก็ตองลงมติเชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในเมื่อผมหาความรูตรงนี้ไมได เดี๋ยวตอนทานที่เอาเขางบประมาณรบกวนนิ ด หนึ่งชว ยนํารายละเอีย ดชี้แจงผมด ว ย
ครับ ณ วันนี้เรื่องนี้ทานใหรายละเอียดเราไมพอก็เอาเก็บไวไปงบประมาณกอนนะครับ งบตัวนี้ก็ขอตั ด โดยปริย ายนะครับ ไม
เห็นชอบใหใชเงินตัวนี้โดยความคิดสวนตัวของผมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๗ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๗ ค าใชจ ายในการบํ ารุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี งบประมาณ
๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๘ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๘ โครงการจางครูชาวตางชาติเพื่อสอนภาษาต างประเทศให กับ นักเรีย นและ ศพด.ในสังกัด เทศบาล
นครอุบลราชธานี จํานวน ๗ แหง งบประมาณ ๒,๑๒๒,๘๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ จ างครูต างชาติ ไ ม ท ราบว าชาติ ไ หนครับ ไม เห็ นมี ระบุ ใ นนี้ว าสอนภาษาอะไร
ขอความชัดเจนไดไหมครับ มันเปนโครงการที่ดีนะครับที่เด็กๆที่อยูในการดูแลของเทศบาลฯจะไดเรียนรูภาษาตางชาตินะครับ

63.
แตมันก็ตองระบุชาติดวย ชาติฟลิปปนส อินโด พมา บรูไน มาเลย ลาวนี้ ก็ต างชาติ เหมื อนกันครับ หรืออย างไรครับ ขอระบุ
ตรงนี้ดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานมนตตรี ธนะคุณ เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน ผอ.มนตตรี ครับ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรี ย นท านประธานสภาฯและท านสมาชิก ฯและคณะผู บ ริห ารที่ เคารพทุ กท านครับ ในสว นของจ า งครู
ชาวตางชาติอันนี้ที่กําหนดคุณลักษณะก็คือเปนภาษาอาเซียนนะครับ กราบขออภัยที่ไมไดกําหนดในรายละเอีย ดเนื่องจากว า
โครงการนี้ ที่ เ รากํ า หนดลงในแผนพั ฒ นานะครั บ คื อ แผนพั ฒ นาสามป นั้ น จะบอกว า จ างครู ช าวต า งชาติ เ พื่ อ สอน
ภาษาตางประเทศ ก็เนื่องจากวามีความจําเปนที่จะตองสอนเตรียมนักเรียนของเรา เตรียมทรัพยากรบุ ค คลเพื่อเขาสู AEC
เปนภาษาอังกฤษครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สรุปเปนภาษาอาเซียนหรือภาษาอังกฤษครับ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ภาษาอังกฤษครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือผมเห็นดวยโดยหลักการวาเปนครูเจาของภาษา ครูที่เปนเจาของภาษามาสอนภาษาแตทีนี้ผมก็ขอให ขอสังเกตว า
ถาเราเกิดจางครูตางชาติมานี้ เปนตางชาติเลย พูดไทยไมได สมมุติวาเวลามาสอนเด็กเรานี้เด็ กเราถามกลับ เขาจะสื่อสารกับ
เด็กของเราไดหรือไมนะครับ ก็เลยอยากจะฝากทางฝายบริหารนะครับวาถาเอาเปนคนในประเทศของเราเป นคนไทยแต ว ามี
ความเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศซึ่งเขาสามารถที่จะโตตอบกับเด็กของเราได สามารถอธิบายใหเด็กของเราเขาใจไดแบบนี้จ ะ
ดีกวาไหมครับ ถาเกิดวาเปนครูตางประเทศแบบรอยเปอรเซ็นตนี้ผมคาดว าเด็ กจะสื่อสารกับ ครูไ ม รูเรื่อง ครูก็จ ะสื่อสารกับ
เด็กไมรูเรื่องนะครับ อยากจะฝากทานประธานสภาฯเพื่อผานไปยังผูบ ริห ารเพื่อพิจ ารณาหลักเกณฑ ตั ว นี้ใ หม นะครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน ผอ.มนตตรี ครับ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ขออนุญาตทานประธานฯครับ คือในสวนของจางครูชาวตางชาตินะครับขอเรียนที่ประชุมวาเนื่องจากครูชาวต างชาติ
ของเรานั้นมีความจําเปนนะครับ ยกตัวอยางโรงเรียนใน ศพฐ. โรงเรีย นอนุบ าลอุบ ลฯนี้จ ะมี ค รูที่ เป นชาวต างชาติ ป ระมาณ
๑๗ คน ทีนี้ของเรานั้นทางเทศบาลนครอุบ ลฯมี สถานศึ กษาอยู ๘ แห ง ต องขอบพระคุ ณทางสภาที่ ไ ด อนุมั ติ งบประมาณ

64.
เมื่อ ป ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจางครูชาวตางชาติ ซึ่งตอนนี้เราจางครูชาวฟลิป ป นสจํ านวน ๕ คน ตามที่ รับ
อนุมัติ ไปสอนเริ่มตนตั้งแตเด็กอนุบาลในโรงเรียนในสังกัดของเราตอนนี้นะครับ ทีนี้เหตุผลที่ใชครูชาวต างชาติ เนื่องจากว าถา
เปนคุณครูไทยที่จบเอกภาษาอังกฤษนักเรียนก็จะสื่อสารโดยภาษาไทย คือถาเปนครูชาวตางชาติจริงๆนั้นจะทํา ให นักเรีย นนั้น
กลาที่จะพูดกับชาวตางชาติโดยตรงนะครับ แลวก็ในสํานวนภาษานั้นก็จะแตกตางกับครูภาษาอังกฤษ ทีนี้ที่ท างท านสมาชิกที่
บอกวาเกรงวาจะทําการเรียนการสอนไมมีประสิท ธิ ภ าพนะครับ อันนี้ชาวต างชาติ นั้นเวลาสอนจะต องมี ค รูของเราอยู แลว
เพื่อที่จะเปนพี่เลี้ยงโดยเฉพาะเด็ กเล็กของเรานั้นก็จ ะมี ใ นห องหนึ่งก็จ ะมี ค รูอยู ๒ คน นะครับ เพราะว าจริงๆแลว เกณฑ
ในการที่จัดหองเรียนนั้นตอนนี้ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นของเรานั้นกํ าหนดให ห องเรีย นหนึ่งมี นักเรีย นอยู ๒๐ คน
มีคุณครูอยู ๒ คน แลว ก็โ ดยเฉพาะของเรานั้นจั ด การเรีย นการสอนตั้ งแต นักเรีย นสองขวบครึ่ง ซึ่งท องถิ่นเราได รับ การ
ถายโอนตรงนี้มาก็เลยมีความจําเปนที่จะตองจางชาวตางประเทศในการสอนภาษาอังกฤษครับทาน ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ในรายละเอียดก็จางทีละ ๑๒ เดือน ก็คือ ๑ ปงบประมาณ ซึ่งผมก็เห็ นว ามั นเป น
เรื่องสําคัญนะครับ แตวาเราสามารถเอาเขาไปในงบปกติไดเพราะวาอันนี้ก็จาง ๑ ป งบประมาณเหมื อนกันนะครับ ซึ่งมั นไม
จําเปนที่จะตองมาใชงบสะสมเลย ซึ่งเปนเงินที่ใชจายในภาวะฉุกเฉินนะครับตามหลักเกณฑหนังสือของมหาดไทย ดั งนั้นแลว
ถาเอามาเขาในปงบประมาณปกติก็เอาเขามาใหตรงกับปงบประมาณแลวก็ประกาศใชใหตรงกับป งบประมาณ ผมคิ ด ว ามั นก็
ยังทันนะครับ ทันที่จะจางครูชาวตางชาติก็คือสิงหาคมนี้เอาเขามาไดแลวนะครับ แลวหลังจากนั้นมันก็จะพอดี กันนะครับ คื อ
เริ่มใช ๑ ตุลาคม ถาเราเอาเขามาตามงบประมาณปกตินะครับ แลวก็จาง ๑ ปงบประมาณเหมือนกัน ดังนั้ นแลว อยากจะฝาก
ทานประธานสภาฯเพื่อสงตอไปยังผูบริหารและก็ทาน ผอ.สํานักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับ ถาเราไม ใ ชงบสะสมตั ว นี้ม าจ าง
ครูชาวตางชาติ เอาเปนงบปกตินี้มันจะเสียหายหรือไมนะครับ ตรงนี้อยากจะฝากทางฝายบริห ารชว ยพิจ ารณาด ว ยนะครับ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อยากเรียนสอบถามทาน ผอ. หนอยครับวาตอนนี้ครูชาวตางชาติยังสอนอยู ใ ชไ หมครับ ยั งสอนอยู นะครับ ถาอย าง
นั้นถาสภาฯไมอนุมัติในงบสะสมตัวนี้แลวไปอนุมัติในงบรางเทศบัญญัติประจําก็ยังทํางานต อเนื่องได ใ ชไ หมครับ กราบเรีย น
ทานประธานฯแคนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๙ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๒๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง ๗ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

65.
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานฯครับ ซอยเลี่ยงเมือง ๗ นี้ผมตองยกเครดิตให กับ ท านชื่น พรหมจารีย ขออนุญ าตที่ เอย
นาม ทานบอกวาถนนเสนนี้เปนถนนสายน้ําไมใชวัฒนธรรมสายน้ํา ถนนสายน้ําทวมเวลามี ฝนตกนี้ท ว มตลอดใชไ หมครับ ถา
ทําเปนคอนกรีตประชาชนก็จะไดประโยชนมากขึ้นถนนก็จะซอมไดงายขึ้น แอสฟลทนี้ตองมีบริษัทนะครับ ตองมีเครื่องจั กรถึง
จะสามารถซอมได คอนกรีตทานชื่นเปน ส.ท. ทานชื่นก็ซอมไดครั บ ขอให ท านชื่นมี ปู นมี ท รายมี หิ น เป นหลุม ท านก็ซอมได
ท านชื่นได ห าเสีย งอีกด ว ย อันนี้ผมยกตั ว อย างเฉยๆ ผมเห็ นด ว ยที่ จ ะทํ า ถนนสายเลี่ ย งเมื อง ๗ ขอให ท านนําเขามาใน
งบประมาณประจําปแลว ปรับ ปรุงวิ ธี การกอสรางซะ ทํ าเป นคอนกรีต เถอะครับ สภาแห งนี้รออนุมั ติ งบประมาณอยู ค รับ
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ค รับ ถาพูด ถึงถนนเลี่ย งเมื อง ๗ โดยเฉพาะใกลๆ กับ
วัดปาแสนอุดมเมื่อเวลาฝนตกน้ําทุกทิศทุกทางจะไหลไปรวมที่นั่น ไมถึง ๓๐ นาที รถไปยากนะครับ เพราะฉะนั้นการวางท อ
ผมเห็นในโครงการจะวางทอแค ๖๐ เซนต ฯ ผมรูสึกว าจะเล็กไประยะทางก็ย าวมากนะครับ ระบายน้ําคงไม ทั นอยากจะ
เปลี่ยนเปนทอ ๘๐ เซนตฯ เพื่อปองกันการอุดตันดวยแลวก็ทําความสะอาดได แลว ก็เปลี่ย นถนนอย าให เป นแอสฟลท ขอให
เปนถนนคอนกรีตตามที่ทานสุภชัยพูดเมื่อสักครูนี้เพื่อเปนการซอมแซมงายนะครับ คือมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับซอยเลี่ย งเมื อง ๙
ซึ่งมาเชื่อมกัน แลวซอยเลี่ยงเมือง ๙ นั้นสรางตามงบประมาณก็ไปสุดเอาไวมันไมต อไปถนนเลี่ย งเมื องบายพาสใหญ ถาหาก
วาวางทอไปตรงที่ถนนมันไปสุดเอาตรงที่ทําคางเอาไวนั้นมันจะเปนการระบายน้ําไดเร็วที่สุดแลวก็ใสทอใหญ ๆ รับ รองว าน้ําไม
ทวมครับ เพราะวาระยะทางจากที่สรางถนนเอาไว สรางซอยเอาไว นั้นมั นระยะเพีย งอย างมากก็ ๒๐๐ เมตร มั นก็จ ะไปได
สะดวก ความจริงพื้นที่ที่น้ํามันทวมมันจะตางระดับกันมากกับแมน้ํามูล มั นไม มี ขังหรอกครับ ถาหากว ามี การระบายอย างดี
ฝนตกมามันก็ไหลอยางสะดวกนะครับ ขอย้ําอีกครั้ง ๑.คือวาใหเปนทอระบายน้ําขนาดใหญ ๒.ขอให เป นถนนคอนกรีต ครับ
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกฯผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เทาที่ดูมานี้ดิฉันก็เห็นหลายๆโครงการที่ใชที่จะเปลี่ยนเปนแอสฟลท แอสฟลติ ก
มั่งนะคะ เพียงแตวา ณ ตอนนี้เราจะเห็นภาพไดชัดเจนที่สุด เหตุผลใดที่เราไมอยากใหใชแอสฟ ลติ ก ณ ป จ จุ บั นตอนนี้ฝนตก
แทบทุกวันตอนนี้แอสฟลติกเกิดเห็นผลแลวนะคะ ถาทานอยากทราบวาผลการหลุดลอนของแอสฟลติกมันเป นอย างไร ขับ รถ
ไปที่ถนนชยางกูรตรงสี่แยกอุบลเจริญศรีตรงสามแยกเนวาดานะคะหนาบริษัทเกีย รติ สุรนนท ท านจะเห็ นว าแอสฟลติ กหลุด
ลอนแลวเปนอยางไร ตรงออกมาอีกนิด หนึ่งก็จ ะเริ่ม เป นหลุม เป นบ อแลว ค ะ ป นี้ฝนตกหนักมากแอสฟลติ กแสดงผลออก
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มาแลวคะวาไมสามารถรองรับน้ําฝนไดเลย จะทําใหถนนของเทศบาลนครอุบ ลฯเรานี้เกิด ป ญ หาการหลุด ลอนของพื้นถนน
เยอะมากถาทานยังยืนยันที่จะใชแอสฟลติกตอไปนี้ไปดูไดเลยคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกฯ คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจเอกณัฐ พัฒ น
ศิ ลปสิท ธิ์ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลื อกตั้ งที่ ๓ กระผมมี ค วามเห็ นสนั บ สนุ นท านสุ ภ ชัย ท า นชื่ น
ทานวรรณรัตนครับ แอสฟลติกคอนกรีตแปลตามภาษาศัพยก็คือยางมะตอยผสมวัสดุพวกหิน คลุก ดู ต ามตั ว อย างงายไม ต อง
ไปดูไกลครับตรงขางเทศบาลฯเราตลาดโตรุงราชบุตรนี้เริ่มกระจุยกระจายแลวผมดูวาไมเหมาะสมที่จะใชในการปรับ ปรุงหรือ
พัฒนานครอุบลฯครับ ขอสนับสนุนเปน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานปญญา ทองสรรค เปนผูชี้แจงรายละเอีย ดเรื่อง
ของถนนแอสฟลติกคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปญญาครับ
นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธา
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ คณะผูบริหารและผูมี เกีย รติ ทุ กท านครับ ผมจะแจ งสาเหตุ เรื่องทํ าไม
ตองออกแบบถนนคอนกรีตเดิมเปนปูทับดวยแอสฟลติ กก็เนื่องจากถนนในป จ จุ บั นมั นเป นการกอสรางในสองลักษณะก็คื อ
ลักษณะแรกนี้คือถนนเดิมแลวไปขุด ทางระบายน้ําเป นการกอสรางคนละครั้งกันนะครับ ที นี้มั นเกิด การทรุด ตั ว ไม เท ากัน
ตัวขุดทอทีหลังนี้จะทรุดตัวเยอะกวาเพราะวามันรับน้ํารับอะไรนะครับและตัวที่เปนผิวจราจรเดิมนี้มันไม ท รุด ตั ว เท ากัน เวลา
ประชาชนสัญจรผานมันก็เลยเกิดปญหาผิวจราจรไมราบเรียบนะครับ และก็ต อนนี้เราก็ไ ด ออกแบบเป นการปรับ ฝาบ อโดย
ยกฝาบอขึ้นเทากับความหนาของแอสฟลทใหประชาชนสามารถสัญจรผานได เนื่องจากบริเวณที่ ทํ าการกอสรางเป นลักษณะ
ในเมืองถาเราไมรีบคืนผิวจราจรใหกับประชาชนนี้มันจะเกิดปญหาการสัญจรนะครับ คอนกรีต นี้มั นจะใชเวลาพูด งายๆว ามั น
จะใชเวลากอสรางตางจากการตัด สินใจที่จะโอเวอรเลย นี้ป ระมาณสิบ เท าในเรื่องของเวลานะครับ ถาโอเวอรเลย ๑ เดื อน
กอสรางก็ต องประมาณ ๑๐ เดื อน นะครับ โอเวอรเลย ก็ คื อการเอาผิว แอสฟล ท นี้ไ ปราดทั บ พื้ นผิว เดิ ม นะครั บ โดยใช
ตัวประสานเขาเรียกวาแท็บโคดนะครับปูทับเปนตัวประสานระหวางแอสฟลท ตั ว ใหม กับ คอนกรีต เดิ ม นะครับ ก็คื อเป นการ
ประสานใหยึดแนน สวนเรื่องคอสที่จะเกิดขึ้นนะครับโอเวอรเลยนี้จะตกประมาณตารางเมตรละ ๒๗๐ บาท ที่ ค วามหนา ๔
เซนติเมตร แตถาทําคอนกรีตใหมทั้งหมดจะตกตารางเมตรละประมาณ ๕๕๐ บาท ผมก็เลยตั ด สินใจว าตั ว นี้มั นสามารถรน
ระยะเวลาของคนในซอยหรือวามันสามารถทําไดรวดเร็ว สวนด านความแข็งแรงที่ ท านสมาชิกฯได สอบถามนั้น เรื่องความ
แข็งแรงนี้มันไมมีปญหาหรอกครับ ขนาดถนนที่แข็งแรงที่สุดในจั งหวั ด อุบ ลฯนี้อย างเชนรันเวย เขาก็ใ ชแอสฟลท ทั้ งนั้นครับ
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แตวาเขาจะออกแบบใหมีระบบน้ําระบายลงไดอยางรวดเร็วนะครับ เรื่องลักษณะความแข็งแรงนี้ผมวาไมนาเกี่ยวของว าขนาด
เครื่องบินหลายรอยตันลงไปการกระแทกผานรันเวยนี้มันยังรับน้ําหนักไดนะครับ เพราะว าที่ เรากําหนดสเปคในการกอสราง
จะเปนสเปคคํานวณของทางหลวงชนบทนะครับวาการแท็กโคดนี้เปนอยางไร การบดอัด เป นอย างไร มั นจะมี การตรวจสอบ
ลักษณะนี้อยู คอนเซ็ปไมใชวาอยากสรางคอนกรีตเพราะวาน้ําทวมหรือน้ําไมทวมตั ว นี้ไ ม เกี่ย วครับ ไม อย างนั้นพวกซุป เปอร
ไฮเวยตางๆระหวา งจั งหวั ด นี้เขาก็ใ ชตั ว นี้กันทั้ งนั้นนะครับ แต ว าเรานี้ก็ต องมองว าในตั ว เมื องของเรานี้เราจะต องเรงคื น
ผิวจราจรใหประชาชนไหมนะครับ ผมก็ไดมองตรงนี้ไมใชวาผมอยากออกแบบแอสฟลท เพราะอะไร ไม อยากออกแบบเป น
คอนกรีตเพราะอะไร ผมเอาเรื่องราคา เรื่องความแข็งแรงนี้ดูอยูแลวนะครับเพราะว าทั้ งคอนกรีต และทั้ งแอสฟลท นี้ถาจมน้ํา
อยางไรก็พังทั้งคูครับ เพราะวาชั้นซับเบสมันรับน้ําหนักไมไดมันจะมีปญหาหมดนะครับ ก็เห็นวาในถนนที่จะโอเวอรเลย นี้มั นมี
ระบบระบายน้ําเดิมอยู ถาทวมประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ไมเปนไรครับถาฐานรากถนนเดิมเรานี้มันทรุด ตั ว ไปเรีย บรอยแลว
มันจะไมทรุดตัวไปกวานี้ แตวาผมมองวาพื้นผิวที่มันกระโดกกระเดกที่การกอสรางไม พรอมกันนี้มั นทํ าให การสัญ จรผานของ
ประชาชนมันจะเกิดอันตรายนะครับ และนอกจากพื้นผิวที่ผมไดอธิบายไปแลวก็จะมีพวกการตี เสน ดึ งแนวสายตา สัญ ญาณ
หมุดสะทอนแสงที่พื้นแบบนี้นะครับ ก็คือนี่เปนคอนเซ็ป ที่ ผมแจ งว าผมไม ไ ด มี ค วามประสงค ที่ ทํ าไมไม อยากออกแบบเป น
คอนกรีตหรือวาอยางนี้ครับ ผมก็อยากอธิบายตรงนี้ใหที่ประชุมไดรับทราบครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอสอบถามนิด หนึ่งนะครับ เมื่ อสักครูท านบอกว าตารางเมตรของแอสฟลติ กสองรอยกว าบาทแลว คอนกรี ต
หารอยกวาบาท แตวาหารอยกวาบาทนี้หนาเทาไหรครับ
นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธา
๑๕ เซนติเมตร ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แตแอสฟลติกนั้น ๔ เซนติเมตร เมื่อคิดปริมาณเนื้องานแลวตัวไหนถูกตัวไหนแพงครับ
นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธา
ก็คือเทคนิคการกอสรางนี้ถาทําเปนคอนกรีตนี้มันตองรื้อของเดิมกอนแลวก็เทใหมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ผมถามวาเนื้องานระหวางสองรอยกวาบาทกับหารอยกวาบาท ตัวไหนเนื้องานมากนอยกวากันครับ
นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธา
ครับ วัสดุมันคนละชนิดกันถาเทียบตอตารางเมตรแลวแอสฟลติกจะตก ๒๗๐ บาท แตถาเป นคอนกรีต จะตกตาราง
เมตรละ ๕๕๐ บาทครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือคอนกรีตหนา ๑๕ เซนฯ แอสฟลติก ๔ เซนฯ แลวทีนี้เมื่อเทียบเนื้องาน เมื่อคิดปริมาณออกมาแลว มั นแตกต างกัน
อยางไร เชิญทานสุภชัยครับ

68.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ความหมายคําวาตอตารางเมตรก็คือวาถาคอนกรีตทานประธานฯเขาใจวา ๑๕ เซ็นต ถาแอสฟลติ ก
นี้คือ ๔ เซนฯ นะครับ ความหมายของทานประธานฯก็คื อว าแอสฟลติ กคิ ด โดยปริม าณก็คื อ ๓ ชั้น ถึงจะเท าคอนกรีต ๑
ตารางเมตรใชไหมครับ อันนั้นถูกตองใชไหมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใชครับ ถาคิดปริมาณงานออกมานั้นระหวางปริมาณงานเทากันตัวไหนจะถูกตัวไหนจะแพง
นายปญญา ทองสรรค วิศวกรโยธา
ขออนุ ญ าตท านประธานฯครับ ผมขออธิ บ ายอย างนี้ นะครับ อยากให ท า นตี เป นตารางเมตรหนางานป จ จุ บั น
หมายความวาถาจะใหประชาชนสัญจรผานได ต อนนี้ค อนกรีต แพงกว านะครับ ถาตอนนี้สัญ จรผานได โ ดยใชแอสฟลติ กนี้
จะถูกกวาประมาณเทาหนึ่งครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือผมไมไดพูดวาการสัญจรผานไปมาได ไมได ผมหมายถึงเนื้องานกับคาของเงินนี้มันแตกตางกันอยางไร
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
ขออนุญาตทานประธานฯครับ คือพื้นที่ที่อธิ บ ายไปเมื่ อสักครูนี้ก็คื อชัด เจนว าถาคอนกรีต นี้ถาหนา ๔ เซนติ เมตร
จะรับน้ําหนักไมได แตถาแอสฟลติกนี้จะรับน้ําหนักไดมันถึงถูกกวา ครับ คื อว าคอนกรีต นี้ค วามหนา ๑๕ เซนติ เมตร จะรับ
น้ําหนักไดประมาณ ๒๐ ถึง ๒๑ ตัน แอสฟลติกหนา ๔ เซนฯ ก็จะรับ น้ําหนักได ป ระมาณเท านี้เหมื อนกันครับ เขาเรีย กว า
ความยืดหยุนของมันจะรับน้ําหนักไดดีกวาในพื้นที่ที่ปริมาณที่เทากัน ความหนาแตกตางกันครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯครับ ถ าสามารถทํ าแอสฟลท แลว ก็เครื่ องบิ น มาลงจอดได โ ดยที่ พื้ นผิว ไม ลอ น
ทางสภาฯก็ยินดีครับเพราะวาทานก็บอกว าลานจอดเครื่องบิ นเขาก็ใ ชลาดยางเชนกัน ถามั นคุ ณภาพดี ถึงขนาดเครื่องบิ น
มาจอดไดก็เห็นควรวาควรทําทั้งเมืองนะครับ เพราะวาลานจอดเครื่องบินฝนตกอยางไรโหลดเท าไหรมั นก็ไ ม พังครับ คื อการ
กอสรางมันลักษณะเดียวกันหรือเปลานะครับตรงนี้ตองเปรียบเทียบใหถูกดวยถาทานไปดูตามไมวาจะถนนอุบลฯ-ม ว งสามสิบ
อุบลฯ-ตระการ รถกระบะหนึ่งตันวิ่งมันยังลอกเลยนะครับ ตรงนี้ทานก็ชวยพิจารณาดวยนะครับวาเสนทางระหว างเมื องกับ ใน
เมืองมันไมเหมือนกันนะครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
ขออนุญาตครับทานประธานฯ ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับวาคือ ๑.ถาเปนสนามบินความหนา ๔ เซนติเมตร มันก็ไ ม ไ ด
เพราะวาแรงกระแทกมันมากกวา มันก็ตองดีไซนใหมเพราะน้ําหนักที่มากระทํ า อยู กับ น้ําหนักที่ เรามาใชป ระโยชนม ากกว า
ถาสนามบิ นใช ค วามหนา ๔ เซนติ เ มตร ก็ไ ม มี ใ ครทํ า การดี ไ ซนก็ ต องดี ไ ซนห นาขึ้น ไปอี กนะครับ เพราะฉะนั้ นที่ ผ ม
เปรียบเทียบวาคอนกรีตหนา ๑๕ เซนติเมตร การดีไซน ใ ชงานทั่ ว ไปในเขตเมื องจะรับ น้ําหนักได ป ระมาณ ๒๐ ถึง ๒๑ ตั น
ทีนี้แอสฟลติกคอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร ก็รับน้ําหนักไดเทาๆกันในพื้นที่ที่แตกตางกันและเงินก็แตกตางกันนะครับ

69.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมถามทานวาแอสฟลติกคอนกรีตในถนนของเรากับของสนามบินนี้คุณภาพเหมือนกันหรือเปลาครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
แอสฟลทนี้จะมีหลายเกรด เหมือนยาสีฟนเรานี่แหละครับก็จะมีหลายเกรด คุณสมบัติมันจะตางกันครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับถาอยางนั้นทานก็ตองพูดวาเกรดมันไมเหมือนกันนะครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
แอสฟลทนี้มันจะไมเหมื อนแค ว าแอสฟลท มั นจะมี คุ ณสมบั ติ ของมั นอยู ว าแอสฟลท ป ระเภทน้ําผสมก็มี จากยาง
มะตอยลวนๆก็มี จากการสกัดของน้ํามันลวนๆก็มี เพราะฉะนั้นขึ้นกับวาเรานําไปใชกับงานลักษณะไหน ประเภทอะไรครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานไมไดอธิบายอยางนี้เลยนะครับ แมกระทั่งคอนกรีตนี้ก็จะมีคุณภาพต างกันใชไ หมครับ ถาเผื่อท านพูด อย างนั้น
ตั้งแตครั้งแรกก็จะไมตองมาเถียงกันแลว
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง
ไมไดเถียงครับทาน อยางคอนกรีตนี้เราใชคอนกรีตมากการรับน้ําหนักมั นก็ไ ด ม ากขึ้น เพราะฉะนั้นคุ ณสมบั ติ แต ละ
ตัวจะไมเหมือนกันในการใชวัสดุ สเตรนจแข็งแรงขึ้น แข็งเร็วขึ้น ใชงานเร็วขึ้น แพงขึ้นครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับเปนอันวาสรุปไดวาแอสฟลติกมันมีหลายลักษณะไมใชลักษณะเดียวแลวไปใชไ ด ทั่ ว ไปนะครับ มี สมาชิกท านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๓๐ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๓๐ โครงการติด ตั้งกลองวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ ในโครงการที่ ๓๐ โครงการติด ตั้งกลองวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท ก็อยากจะสอบถามไปยั ง
คณะผูบริหารนะครับวาในงบประมาณที่ทางสภาไดอนุมัติของป ๕๙ คืออนุมัติป ๕๘ ใชป ๕๙ นะครับ เกี่ย วกับ กลอง CCTV
ผลการดําเนินงานนี้ไปถึงไหนแลวครับ อยากจะสอบถามนะครับวาทําไปแลวไดกี่จุดนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานพงศธร เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเจาหนาที่ครับ

70.
นายพงศธร โชติมานนท
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ตอนนี้โครงการCCTV ที่ขอกับทางสภาไป ๑๐๖ ตั ว นั้นอยู ที่ จั งหวั ด แลว
ครับ พอดีวาติดเรื่องคุณสมบัติของกลองแลวก็คณะกรรมการ ICT จังหวัดทวงติงมาวาใหเรากลับมาแกไข พอเรากลับ มาแกไ ข
ก็จะมีเดือนมีนาคม พอเดือนมีนาคมกระทรวงICT ก็เปลี่ยนคุณสมบัติของอุปกรณ ICT ทั้ งหมด เราก็ต องเอาเอกสารกลับ มา
ทําใหมมันก็เลยยื้อมาถึงตอนนี้ เราก็กําลังทํากลับเขาไปใหมภายในเดือนนี้ครับ นาจะเปนกลางอาทิต ย ห นาที่ ต องเขาไปชี้แจง
ทางคณะกรรมการกระทรวง ICT ของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับ นาจะผานเพราะวาตอนนี้เหลื อแต ว ากรรมการคื อท านรองผูว า
ทานรองคันฉัตรเปนคนเซ็นอนุมัติก็ดําเนินการไดเลยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็แสดงความดีใจดวยนะครับวาโครงการที่ทางสภาฯได อนุมั ติ ไ ปนี้ก็จ ะได ลงไปติ ด ในชุม ชนก็จ ะได เป นเครื่องชว ย
อยางหนึ่งใหกับประชาชนเรื่องความปลอดภัยนะครับ แตวาผมมีเรื่องจะทวงติงนิดหนึ่งนะครับวาในงบป ๒๕๕๘ ที่จ ะนํามาใช
ในป ๒๕๕๙ ก็เปนกลอง CCTV ที่วาทางสภาไดอนุมัติไปที่ทานไดกลาวเมื่อสักครูนะครับก็ในจํานวน ๑๐๖ จุ ด เหมื อนกัน แต
วาตัวเลขงบประมาณในป ๒๕๕๙ ทางสภาไดอนุมัติไปนี้ประมาณเกาลานเศษแตวาในโครงการที่ ท านได ขอมาตอนนี้ก็คื อใน
จํานวน ๑๐๖ ตัวเหมือนกันงบประมาณขอมาก็คือ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท เกรงวาราคามันจะสูงไปหรือเปลาครับ ถาท านนําเขา
มาในสภาเกี่ยวกับการใชเงินสะสมนี้ทางสภาจะไมไดต รวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราคากลางหรือวาราคาในทองถิ่นนะครับ ราคาที่
เราไดมันจะไมใชราคาที่เหมาะสมตอนนี้คือผมมองไดอยางหนึ่งวาทานขอมานี้แพงเปนสองเทาจากป กอนซึ่งถาเป นอุป กรณไ อ
ทีเหมือนพวกคอมพิวเตอรหรือวากลองวงจรปดราคาจะลดลงทุกปเหมือนโทรศัพทมือถือก็เหมื อนกันเพราะเทคโนโลยี มั นจะ
พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ แตตัวนี้ผมเกรงวามันจะแพงเกินไปนะครับทานประธานฯ ก็เห็นดวยครับอยากให ท างผูบ ริห ารนําเขา
งบประมาณประจําเพื่อใหสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ สําหรับโครงการติดกลองวงจรป ด CCTV ผมว าโครงการ
นี้มันคลายๆกับโครงการที่ขอปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ๓๑ จุด โครงการนี้ผมคิดวามันไมใชหนาที่โดยตรงของเทศบาลที่ จ ะ
ดูแลความปลอดภัยใหพี่นองประชาชนได เราควรจะมอบงบประมาณนี้ใหกับทางเจาหนาที่ตํารวจจะดีกวานะครับ คื อเขาเป น
จุดศูนยกลางอยูที่นั่นพอมีเหตุหรืออะไรก็แลวแตนะครับ เขาเปนผูที่จะสืบคนหาความจริงซึ่งถาจะใหทางเทศบาลของเราดู แล
นะครับ ผมวามันไมใชหนาที่โดยตรงเหมือนกับสัญญาณไฟจราจรเหมือนกันทานก็บอกวามันเปนความต องการของเจ าหนาที่
ตํารวจในการเปดปดสัญญาณไฟอะไรก็แลวแตนะครับ แลวทีนี้เจ าหนาที่ ไ อที ของเรามี กี่ค นครับ สองสามคนซึ่งผมคิ ด ว ามั น
ไมใชหนาที่ของเขาที่จะมาคอยจองมองดูมอนิ เตอรนะครับ แลว ก็จ ะอํานวยความสะดวกให กับ ประชาชนถาเกิด ว าเวลามี
เหตุการณอะไรก็แลวแตขอดู กลองขอรีรันมั นจะงายไหม ถึงขอดู รีรันเสร็จ มั นก็ต องสงหลักฐานเหลานี้ไ ปให กับ เจ าหนาที่
ตํารวจเหมือนเดิมนะครับ ดังนั้นแลว ผมอยากจะแนะนําทางฝายบริห ารว าเราอาจจะโอนงบประมาณสว นนี้ใ ห เจ าหนาที่

71.
ตํารวจใหเขาสํารวจจุดติด ตั้งตางๆตามความเหมาะสมซึ่งเขาเรียนรูเฉพาะทางทางนี้มานะครับ ชื่อก็บอกอยูแลวตํารวจ ตํ ารวจ
มีหนาที่อะไร ไมใชเทศบาลฯนะครับ เทศบาลฯมีหนาที่อะไรท านไปดู ใ น พรบ. ของท านนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะให ท าน
พิจารณาใหชัดเจนนะครับถาทานจะดึงเอาไวทําเองหรือเรามอบใหกับทางเจ าหนาที่ ตํ ารวจเขาเอาไปจั ด การนะครับ ให เขา
ดูแลเราทั่วทุกพื้นที่เลยผมคิดวาเขานาจะทําไดดีกวาเรานะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๓๑ ครับ
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๓๑ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ โครงการที่ ๓๑ ครับ โครงการปรับ ปรุงสวนสาธารณะหนองบั ว งบประมาณ
๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทงานผิวทางแอสฟลทคอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ตารางเมตร งานกอสรางบั นไดลงน้ํา ปรับ ปรุง
อาคารอเนกประสงค งานกอสรางทอลอดเหลี่ยมยาว ๑๐๕ เมตร งานอื่นๆตามแบบแปลน ผมคงคิด ในลักษณะเดี ย วกันว าถา
ทานจะนํางบประมาณนี้เขามาในรางเทศบัญญัติงบประมาณป ๖๐ พวกเราไม ขัด ของที่ จ ะพิจ ารณาเพีย งแต ว าขอให ท านนํา
แบบแผนทั้งหมดที่พัฒนา ที่ไดรับงบประมาณจากเทศบาล จากสภาไปแลวทานเอาไปพัฒ นาอะไรบ างแลว สว นที่ ท านจะทํ า
ขึ้นมาใหมหรือวาปที่แลวไดงบไปแลวปนี้ตองการงบใหมเพื่อไปทุบงบปที่แลวทิ้งแลวทําใหมอันนี้ตางหากคือสิ่งที่เราตองการ
ทราบในรางเทศบัญญัติงบประมาณที่จะใหเราพิจารณา แตวา ณ วันนี้คงตองขอไวกอน แลวใหทานเอาเขามาพรุงนี้ในรางเทศ
บัญญัติงบประมาณ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ก็พอสมควรแลวนะครับตอไปจะเปนการลงมติ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ผมจะขออนุญาตถือโอกาสนี้สรุปเนื้อหาของการจายขาดเงินสะสมทั้ งหมดที่ ท าน
นําเขามาใหทานสมาชิกฯไดรับทราบนะครับ จากคําสั่งของมหาดไทยที่เราพูดถึงกันมาตลอด ๓ ฉบับ รวมจนถึงฉบับวั นที่ ๒๐
เมษายน ที่จังหวัดสั่งการมาใหเราปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน อันนั้นเราต างคนต างทราบดี นะครับ ขั้นตอน
การปฏิบัติของฝายผูบริหารครับ ผมไดรับแผนพัฒนา ๓ ป ฉบับเพิ่ม เติ ม ครั้งที่ ๒ ของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ด ว ยที่ ตั ว
กระผมเองไดเปนคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาตัวนี้อยู เรื่ องสงแผนพัฒ นา ๓ ป เพิ่ม เติ ม ครั้งที่ ๒ ของนายกเทศมนตรี
เรียนนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๔ สิ่งที่สงมาดวย แผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จํ านวน
๑ เลม วันที่ ๒๗ มิถุนายน เปดดูโครงการเนื้อหาขางในมันก็มีโครงการที่มาเกี่ยวเนื่องกับที่ทานทําขอใชงบสะสมขึ้นมา ถาจะ
มองภาพรวมเหมือนทานตั้งขึ้นมาแลว ทานตั้งขึ้นมาแลวทานมาทําแผนพัฒนาให มั นสอดรับ กับ ที่ ตั้ งขึ้นมา ทํ าเพื่ออะไรครับ
สงวันที่ ๒๙ ขอยอนกลับไปใหม มีระเบียบขอหนึ่งใหรายงานเกี่ยวกับเรื่ องสภาวะเงินสะสมของเทศบาล อันนั้นเป นขั้นตอน
แรกของการทํางานทานสงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พอทานสงปุบทานก็มาทํ าแผนพัฒ นา ๓ ป ผมไม พูด ถึงการเผาเครื่องในห อง
ชาง ผอ.ทานไมทราบ เพราะ ผอ.ทานมัวแตไปตรวจพื้นที่ถนนอยูทานเปนหวงชาวบา นผมเขาใจดี แต ลูกนองท านไม ไ ด ห ลับ
ไมไดนอน ปนงานทั้งวันเพื่อใหทันสงวันที่ ๒๙ มิถุนายน แลวทานประธานดวยความที่ทานเปนหวงเปนใยวามันจะไม ทั น ท าน
ก็บรรจุเขาในวันที่ ๒๙ มิถุนายน บรรจุเรียกสภาประชุม เลยวั นที่ ๒๙ มิ ถุนายน พฤษภาคม ที่ ผานมาท านทํ าอะไรอยู ค รับ
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สภาแหงนี้เปดสามัญอยู เปดสามัญคือมีการประชุมสภาถาทานนํางบประมาณเขามาในชวงที่เราเปดสามัญ ทานไมไปต องเป ด
วิสามัญงบประมาณก็เขามาได ออกมาทันโครงการเหลานี้เปนโครงการดีๆทั้งนั้นและผมหวังวาโครงการเหลานี้จ ะถูกนําเขามา
ในรางเทศบัญญัติงบประมาณซึ่งตอนนี้ก็สามารถทําไดแลว พรุงนี้บรรจุไดเลยรางเทศบัญญัติเรียกขาราชการมารีบ ทํ า รีบ เอา
เขาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เอาเขาพรุงนี้ก็ไ ด สภามี เวลาพิจ ารณาเยอะความรอบคอบก็เกิด ประโยชนก็เกิด กับ พี่นอง
ประชาชน ถามวาทานไมทราบคําสั่งนี้หรือ อยามาหลอกกันเลยครับ ทราบและก็ทราบดีดวย ทําไมถึงเอางบประมาณนี้เขามา
เพราะทานถูกโจมตีเรื่องงานหาเสียงของทานวาทานจะทําอะไรบางแลวทานไมไดทํา วันนี้ท านหาความชอบธรรมให ท านเอง
โดยที่นําโครงการเหลานี้เขามาแลวมาใชสภาแหงนี้บอกวาสภาไมไดอนุมัติงบประมาณใหทานทําใช ไ หมครับ ท านใชสภาเลน
การเมืองทานใชความศักดิ์สิทธิ์ของพี่นองประชาชนเลือกพวกเรามามาเลนการเมืองให พวกท านชอบธรรม เรายิ นดี พิจ ารณา
ทุกเรื่องที่ทานนําเขามาโดยไมผิดหลักกฎหมาย เหมือนเรื่องปายจราจรเหมื อนกันและก็ป ายที่ ท านไปทํ า MOU ต างๆ สภา
แหงนี้เคยทักทวงแลววามันทํา ไม ไ ด ท านก็ทํ าท านก็ทู ซี้ทํ าในที่ สุด มั นผิด กฎหมายเราไม อยากจะฟองรอง เราไม อยากจะ
รองเรีย น แต ว าท านไม ฟง เรา ความขายหนามั นเกิ ด ขึ้น ที่ แห งนี้ค รับ ที่ สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ที่ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี ราชธานีแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย มีคนวิเคราะหใหผมฟงวาเรื่องนี้ที่ทานทําเขาโยนใบปลิ ว ที่ ท านหา
เสียงใหผมดูทุกเรื่อง ผมเชื่อเหลือเกินวาพรุงนี้ขาวที่จะออกมาก็คือวานโยบายที่ ห าเสีย งแลว ทํ าไม ไ ด เพราะว าสภาแห งนี้ตั ด
งบประมาณ ไมผานงบประมาณ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ๔ ป งบประมาณ งบประมาณที่ สภาแห งนี้อนุมั ติ ใ ห สองพันกว า
ลานบาท เทศบาลนครอุบลฯพัฒนาไดแคนี้หรืองบประมาณสองพันกวาลานเยอะนะครับ มันครอบคลุม ได ทั้ งเมื องถาท านจะ
ทํา ถาทานไมสามารถทํางานเหลานี้ไดผมก็ไมรูวาใครจะทํางานตัวนี้ได ทานไมใหพูดถึงสมัยกอนเราไมพูดถึงในความออนด อย
ของเทศบาลฯที่เคยถูกชุดตางๆที่ผานมาสามสี่ชุดตัดงบประมาณดําเนินการไม ไ ด เราไม พูด ถึง สมั ย นี้นั่งหั ว หงอกหั ว ดํ าอยู นี้
๒๔ คน ทุกคนเกิดที่นี่ โตที่นี่ ทํางานที่นี่ และผมคิดวาหลายคนอยากที่จะตายที่นี่อยางสมเกียรติ เราถึงอาสาพอแม พี่นองเขา
มาดูแลเทศบาลนครอุบลราชธานีแห งนี้ ผมเนนย้ํ าอีกว ารางเทศบั ญ ญั ติ จ ะเขาป ๒๕๖๐ นี้ ท านสามารถนําเขามาได แลว
งบประมาณฉบับนี้ผมอานแลวผมรูสึกชื่นชอบในการบริหารงานของทาน ถาทานเอาเขามาใหสภาแห งนี้พิจ ารณา แต ท านเอา
มาพิจารณา เพื่อไมใหเราพิจารณาและก็ผานมัน ผมถือวาทานใชสภาแหงนี้เลนการเมืองทานไมคํานึ งถึงพี่นองประชาชนที่ รอ
คอยการพัฒนา หนาที่ของเราคือการอํานวยความสะดวกให พี่นองประชาชนที่ ใ ชชีวิ ต อยู ใ นเขตเทศบาลฯดํ าเนินการให ไ ด
อยางเปนปกติสุข ไมใชเบียดบังความเปนสวนตัวของทาน ไมใชไปสรางผลกระทบต างๆให ท าน ผมหวั งเป นอย างยิ่ งว าท าน
สมาชิกสภาจะใหการพิจารณารางเทศบัญญัตินี้ดวยความชอบและเปนเอกสิทธิ์ของทานที่จะพิจารณารางเทศบัญญัตินี้ต ามที่ มี
การอภิปรายมา กราบขอบพระคุณทานประธานสภาฯครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอทําความเขาใจนะครับ ไมใชรางเทศบัญญัตินะครับ มันเปนญัตติขอจายขาดเงินสะสม
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานฯ ผมขอถอนครับ ขอแกไขเปนรางญัตติการจายขาดเงินสะสมครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ค รับ ขอขอบคุ ณที่ ท านสมาชิกได แสดงความห ว งใยใน
บานเมืองนะครับ โครงการที่เรานําเสนอเขามาก็เปนไปตามที่นโยบายของรัฐ บาลที่ ต องการจะให นําเงินสะสมมาเพื่อพัฒ นา
ตามวัตถุประสงคใหเศรษฐกิจ ความเปนอยู ความปลอดภัยในเรื่องราวตางๆของบานเมืองเรา ซึ่งทางนโยบายของรั ฐ บาลเองก็
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เล็งเห็นวาเงินจายขาดเงินสะสมนี้เปนแสนลานซึ่งนาจะตองเอามาพัฒนา ซึ่งหลายโครงการทานเองก็ยอมรับ ว าเป นโครงการที่
ดี หลายโครงการก็ยั ง ไม เหมาะสมนะครับ ที นี้ด ว ยที่ ท า นบอกว าท า นอนุมั ติ ม าสองพัน ลานบาทนะครับ ในสว นที่ เป น
งบประมาณเพื่อการพัฒนาปหนึ่งประมาณบวกลบหนึ่งรอยลาน ไม ไ ด ห มายความว าเงินในสองพันลานนี้เป นเงินที่ เอามา
พัฒ นาสว นหนึ่งก็เป นเรื่องของเงินเดื อนค าตอบแทนต างๆนะครับ เพราะฉะนั้นแลว คงเป นเรื่องที่ ห นาที่ ที่ ท างผูบ ริห าร
พิจารณาเรงทําในกรอบของหลักธรรมมาภิบาลซึ่งตองบอกวาทางพวกเราเองก็พยายามทํา ตามหลักนิติ ธ รรมทุ กอย างนะครับ
แมกระทั่งเรื่องการเสนองบประมาณตรงนี้โ ดยหลัก สว นหนึ่งถามว าถาจะเอาสว นตรงนี้เขาไปในงบประมาณเทศบั ญ ญั ติ
รายจายป ๒๕๖๐ ไดไหมก็ไดครับ แตทานมองดูวาขณะที่เรามีงบประมาณเหลือในการพัฒนาในแตละครั้งที่นําเสนอเขามาอยู
ประมาณบวกลบหนึ่งรอยลาน แลวเงินที่เรามีเงินสะสมอยูซึ่งสามารถใชไดสองรอยเกาสิบกวาลานก็ยั งต องคงอยู อันนี้คื อสิ่งที่
เรามองวาถาการพัฒนามันตองไปดวยกันหมด เทศบาลฯเจริญรุงเรืองก็ไมไดหมายความวาผูบริหารแตฝายเดี ย ว สมาชิกสภา
ก็มีสวนในการพัฒนาอนุมัติรายจาย อนุมัติสิ่งที่ทานเห็นวาเหมาะสมเพื่อไปทําเพราะในสวนที่ งบพัฒ นาที่ เหลือจากรายจ ายที่
เราจะพัฒนาก็มีอยูประมาณรอยลานซึ่งที่ขอมานี้ก็สองรอยเกาสิบกวาลาน ผมมองว าถาเราจะรว มมื อการพัฒ นาต องยอมรับ
วาเทศบาลฯของเราไมไดทํางานเฉพาะผูบริหาร ทํางานรว มกับ สมาชิกสภาฯ ทํ างานรว มกับ ฝายอื่นๆ เพราะฉะนั้นแลว ผม
มองเห็นว าสิ่งที่ เราทํ าสิ่งที่ ผูบ ริห าร สิ่งที่ เราพยายามที่ จ ะนําเสนอก็ถือว าเราทํ าได สมาบู รณ สว นที่ เหลือก็เป นเรื่องของ
ฝายสภาฯที่จะตองพิจารณาเห็นสมควร พิจารณาตามกรอบหนาที่ของตัวเอง แตผมมีความเชื่อวาสิ่งที่เราทํ าเราก็พยายามยึ ด
หลักนิติธรรมมาโดยตลอดนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็คงพอสมควรแลวนะครับ กอนที่ ผมจะขอมติ ที่ ป ระชุม ในเรื่องขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสมผมขอนับ องค ป ระชุม
กอนนะครับ มีทั้งหมดรวมเลขาฯกับประธานสภาฯมี ๑๗ ทาน ครบองคประชุมนะครับ ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ
๑๔ เสียง ไมออกเสียง ๑ เสียง ประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ไมออกเสียง / มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๘
เรื่อง อื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติครับ เรื่องที่ผมจะพูดในเรื่องอื่นๆนี้ก็ผมไดรับ หนังสือจาก
พอแมพี่นองชาวคุมวัดปาแสนอุดมเอามาใหผมนะครับ แตวาผมก็ลืม แตวาผมไดอานทบทวนไปแลว ได ใ จความอยู สองอย าง
คือ เรื่องศูนย ๖ ที่ไปตั้งอยูในวัดปาแสนอุดม ทางวัดปาแสนอุดมไดอนุเคราะหใหใชไฟฟาและน้ําประปาของวั ด ป าแสนอุด ม
ทีนี้คณะกรรมการและพี่นองชาวคุมวัด ปาแสนอุดมไดประชุมกันบอกวาการใชไ ฟฟานั้นขอให แยกเป นสัด สว นอยากจะให ตั้ ง

74.
มิเตอรใชน้ําประปาและไฟฟาเปนของศูนยเองโดยไมตองอาศัยวั ด ฉะนั้นจึ งฝากท านนายกเทศมนตรีและฝายบริห ารกรุณา
ชวยติดตั้งมิเตอรไฟฟาและประปาใหเปนของศูนย ๖ ไปเลยนะครับ รับผิดชอบไปเอง ทีนี้ผมถามวาที่ใชไฟฟาตั้งแต ตั้ งศู นย ม า
จนกระทั่งถึงบัดนี้ไดใชไฟฟาไปเทาไหรเขาบอกวาทางเทศบาลฯไดมาชดใชใหแลว ๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการก็เลยมาออก
ความคิดเห็นวาที่ใชไปแลวทางเทศบาลฯไมใชก็ไมวาใชไปแลวก็แลวไป แตวาอยากจะใหติดตั้งเปนพิเศษเสีย เลยให เรีย บรอย
เปนสวนตัวไปเลย นี้ก็ฝากทานนายกฯ เรื่องที่ ๒ ก็เรื่องไฟฟาอันนี้ขอฝากผูที่เกี่ยวของนะครั บ คื อไฟฟาที่ ซอยขางวั ด โดยมาก
วัดปาแสนอุดมจะมีศพเกือบแทบทุกวันและศพไปพักอยูที่นั่นเขาเทียวไปเทียวมาเวลากลางคืนแลวมั นมื ด หลอดไฟไม สว างก็
อยากใหติด ใหสวางดวยเวลาไปถาไมไปกันสองสามคนเขาก็ไมกลาไปเพราะว าเขากลัว ผี ผีมั นเป นตั ว อย างไรผมก็ไ ม รูห รอก
เพราะวาผมไมเคยกลัวมันก็เลยไมมีสําหรับผม ขอฝากไวสองเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็พอสมควรแลวนะครับ กอนที่จะปดประชุมผมขอกราบขอบพระคุณทานพันเอกวิชิต มั กการุนท รองผูบั งคั บ การ
กรมทหารราบที่ ๖ เปนอยางสูงนะครับ และกราบขอบพระคุณทานรอยโทธราวุ ฒิ ศรีจั นทร ผูชว ยนายทหารฝายสืบ สวน
สอบสวนมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เปนอยางสูงที่ใหเกียรติรวมรับฟงการประชุมในวันนี้ โดยเฉพาะท านได ม านั่งฟงทั้ งวั นในการ
ประชุมครั้งนี้ครับ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ ขอปดประชุมครับ

ปดประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น.
………………………….
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

(ลงชื่อ) ................................ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบญุ สถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

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

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

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

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

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

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

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

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

(นายอนั นต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

