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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙   

วันพฤหัสบดีที่ ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

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

ผูมาประชุม 

 ๑.    นายอนันต  ตันติศิรินทร          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 

 ๒.   นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  

          ๓.  นายพิพัฒน            นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓ 

          ๔.     นางสาวนงนุช        จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

   ๕.     นายเลิศ               อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑             

 ๖.    นายเลิศชาย  เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๗.    นายชื่น                พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

  ๘.    นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

           ๙.    นายนัฐพล  รัตนูปการ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     

        ๑๐.    นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๑.    นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๒.    นางเฉลียว  คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๓.    นายธนพล             โชคววิัฒนวนิช     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓      

 ๑๔.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

 ๑๕.    นายธานินทร          สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓        

        ๑๖.    นางลําพูล  แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

 ๑๗.    นายณภัทร            ลิ้มสุวรรณ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 

 ๑๘.  นายสุภชัย             ศรีจรูญ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔       

 ๑๙.    นายปยะ               ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 

        ๒๐.    น.ส.ภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔     

 ๒๑.    นางสาวตนขาว        ตังคโณบล            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔      

  

ผูไมเขารวมประชุม 

       ๑.  นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๓      (ลากิจ) 

       ๒.   นางรฐา          มณีภาค                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๑      (ลากิจ)       

       ๓.   นางบัวหลวง     อาษาพล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๑      (ลากิจ) 

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑.  นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๒.  นายยอดยุทธ         เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๓.  นายประชา              กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



2. 
 

 ๔.  นางนันทิยา              สระแกว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๕.  นายชัยยงค              โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๖.  นายสุระจิต             เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๗.  นายนพพร          เตชาวิวัฒนบูลย    เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๘.  นายอดิศักดิ์       กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๙.  นายอาทิตย      คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๐.  นายอธิปไตย      โยธามาตย  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๑. นายกฤชพล      เมืองเหนือ                   รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๒. นางเดือนลอย  คําแดงสด         หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

      ๑๓. นายวิสุทธิ์     เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

      ๑๔. นางพิมพนภัส            ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

      ๑๕. นางอัมพร                 แกวเรือง     รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

      ๑๖. นายมนตตรี               ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

      ๑๗. นายกรศิริ                 มิ่งไชย             ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

      ๑๘. นายเรืองศักดิ์             ตรีราช     รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

      ๑๙.  นายสมโภชน           วิทยาขาว    รก.ผูอาํนวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคค ี

      ๒๐.  นายประสพ             ปรุโปรง    ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔  

      ๒๑.  วาที่รอยโทคมกริช      ศรีสวัสดิ ์    ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 

      ๒๒.  นางสุจิตรา               นามพิทักษ    รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 

      ๒๓.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน    รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

      ๒๔.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ    หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

      ๒๕.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา              นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

      ๒๖.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี                หัวหนางานธุรการชํานาญงาน  

      ๒๗.  นายอนุชิต อัปกาญจน          เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

      ๒๘.  นางสาวทิพยวรรณ      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    เร่ือง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 

   (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   กระทู    เร่ือง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 
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   (นายนัฐพล   รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   กระทู    เร่ือง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 

   (นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖   กระทู    เร่ือง การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนคร 

   อุบลราชธานี 

   (นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๗   ญัตติ    เร่ือง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

   

ระเบียบวาระที่ ๘    เร่ือง        อื่นๆ 

 

…………………………………….. 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   จุดเทียน 

ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี , ทานรองนายกเทศมนตรี  ทานเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และทานปลัดเทศบาล , ทานหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ   วันนี้เปนการ

ประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ ซึ่งในสมาชิกไดลา ๓ ทาน คือ ๑.ทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ ลากิจ   

๒.  ทานรฐา มณีภาค ลากิจ  ๓.ทานบัวหลวง อาษาพล ลากิจ ครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

- สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  

     เมื่อวันอังคารที่ ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                                     ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ สมัยที่สอง 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล      

นครอุบลราชธานี เชิญทานสมาชิกครับ  

นางสาวนงนุช  จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

         เปดไปหนา ๑๔ นะคะ บรรทัดที่ ๙ ที่ทานบอกวาใหเปลี่ยนเปนที่จัดงบบริเวณคาไฟคาน้ํา  ใหเปลี่ยนเปนจาก      

เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เปนเดือนละ ๕๐๐ บาท 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมครับ 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     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สักครูนะครับขอเวลาสักครูครับ เจาหนาที่ทํางานครับ ขอรายชื่อดวย ขนาดนี้นะครับสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ไดรับเกียรติจาก รอง ผบ.ร.๖ ครับผม ขอตอนรับครับผม ขอบคุณครับ ตอไปผมขอดําเนินการตามระเบียบตอนะครับ  
 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู    เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง  

                                    (นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งระทูถาม)       
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  กระทู เรื่อง การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง  

(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งระทูถาม)   เชิญครับ    

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก     

ตั้งที่  ๒ ขาพเจาขอตั้งกระทูถามทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่องการกอสรางทางจักรยานรอบสวนสาธารณะ   

ทุงศรีเมือง ดังตอไปนี้  

        ๑. เหตุผลใดจึงเลือกใชพ้ืนที่รอบทุงศรีเมือง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



5. 
 

       เรียนทานประธานสภาฯ ฝากเรียนทานสมาชิก การดําเนินการในครั้งนี้เปนโครงการของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา      

ที่ระบุพื้นที่บริเวณทุงศรีเมือง โดยที่เทศบาลจึงออกแบบงบประมาณการ จากนั้นจึงจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการ       

โดยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปนผูดูแล 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่  

๒ สําหรับในเรื่องน้ีนะครับ ในเมื่อจากคําถามที่ถามฝายบริหารไปนะครับ ในเรื่องงบประมาณเขาใหทําในบริเวณทุงศรีเมือง  

ดังนั้นแลวคําวาบริเวณทุงศรีเมืองเหตุใดเลนจักรยานถึงอยูนอกบริเวณทุงศรีเมืองครับ เพราะวาเราจะสังเกตวาบริเวณ

จักรยานนะครับ จะอยูนอกทุงศรีเมืองก็คืออยูบนพื้นถนน ดังน้ันแลวจะเปนการที่กําหนดจุดประสงคหรือไม ที่ทางเทศบาลฯ

นะครับ ไดเอางบประมาณของเขามาทําเพ่ือวัตถุประสงคนะครับ ก็อยากจะเรียนถามฝายบริหารครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

       เรียนทานประธานสภาฯ ฝากไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานรอง ประชา กิจตรงศิริ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      เชิญทานรอง ประชา ครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

      กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกในที่ประชุมนะครับ ผมนาย ประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี         

นครอุบลฯ อยางที่ทานนายกไดกลาวสักครูนะครับวา การเลือกพื้นที่นี้ เปนการเลือกพื้นที่ระหวางการทองเที่ยวการกีฬา

จังหวัด แลวก็ทางหอการคาดวยในการทําโครงการตรงนี้ แลวก็เขาก็ระบุวาความเหมาะสมของทุงศรีเมืองนี้หนาจะเปน        

๑ รอบๆ ทุงศรีเมืองก็คือ ๑ รอบ นะครับ ก็เลยไดหารือกันวาในเมื่อใน ๒สวนน้ัน เราไดทําเปนสวนสาธารณะเหลานี้ ก็หนา

จะทําปนกับบริเวณไหนนะครับ ซึ่งเปนวัตถุประสงคและหลักเกณฑที่เขาตองการดวยและหลักเกณฑที่เขาพิจารณาจะทําครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      เชิญทาน ณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      แลวก็ยังมีเหตุผลที่อยากจะถามนะครับวา เหตุใดทานจึงใชพื้นที่โดยรอบทุงศรีเมืองครับ เทาที่จะเห็นวาบริเวณรอบ    

ทุงศรีเมืองจะมีทั้งหนวยราชการ โรงเรียน แลวก็ตลาดโตรุง อีกทั้งวันศุกร เสาร อาทิตย ก็ยังมีถนนคนเดิน  ซึ่งบริเวณมันเปน

บริเวณที่คอนขางการจราจรแออัดแลวก็ผูคนจํานวนมาก ขอใหทานรองฯคิดภาพนะครับ คนปนจักรยานเขาก็ตองปนในที่     

ที่ปลอดภัย ปนจักรยานในที่ๆอากาศดี  ไมใชปนในที่ ที่เปนศูนยรวมมลพิษแบบนี้นะครับ แลวก็เต็มไปดวยอันตราย ดังนั้น

แลวนะครับ จึงอยากจะถามวา มันเหมาะสมแลวหรือครับ ที่ทานไดเลือกบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทําเลนจักรยาน อีกทั้งเมื่อสักครูนี้

ที่ทานรองนายกฯตอบไปนะครับ เปนการเปลี่ยนวัตถุประสงคหรือไม เขาใหทําในทุงศรีเมือง ไมไดใหทําบนถนน แลวการที่ทํา

บนถนนนะครับ จึ งเปนคําถามในขอที่ ๒ ของผมนะครับ วาเปนบริเวณที่มีการจราจรหนาแนนหรือมีหนวยราชการ        

หลายหนวยนะครับ ผูคนใชประโยชนจากถนนเสนตรงน้ี ผมอยากจะถามวา กอนที่ทานจะทําตรงนี้นะครับ ทานไดมีการทํา

ประชาพิจารณหรือไมนะครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

     ขออนุญาตครับ ทานประธานสภาฯ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     เชิญทานประชา 



6. 
 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

      ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ตอบคําถามทานสมาชิก ฝากทานประธานสภาไปถึงทานสมาชิก การทําไบรเลน    

หรือโครงการจักรยาน การปนจักรยานนั้น ผมขออนุญาตนะครับ มีอยู ๓ รูปแบบ รูปแบบที่๑ คือ การปนลุยสวน รูปแบบที่๒ 

คือปนเพื่อในชีวิตประจําวัน รูปแบบที่๓ คือ ปนเพื่อความเปนเลิศ คราวนี้ โปรเจ็คตรงนี้ก็มาสํารวจ เสร็จแลวเราก็มาเลือก

พื้นที่ ๓ พื้นที่ ๒ พื้นที่แรกน้ีเปนการปนลุยสวน และในหลักเกณฑของเขา เขาก็บอกเลยนะวาถาเปนไปไดในการพูดคุยกันวา 

ถาเปนไปไดเราก็อยากพัฒนาจากลุยสวนไปสูการใชชีวิตอยางพัฒนา การทําทุงศรีเมืองนี้เปนกาวแรกที่จะตองการปน

จักรยานบนทองถนน ซ่ึงในความเปนจริงแลวก็ตองยอมรับวาจักรยานไมไดถูกทํามาเพื่อปนบนถนน บางคนเขาไมไดปนเพื่อ 

อยูในสวนสาธารณะอยางเดียวมันสามารถปนบนถนนในชีวิตประจําวัน ดวยการที่พูดคุยกันระหวางการทองเที่ยวหอการคา

และก็จังหวัด โดยที่เขามาใชพ้ืนที่ในเขตเทศบาลของเรา เขามองเห็นพรอมปองกันวา ถาหากเรามาใชในรอบทุงศรีเมือง     

หนาจะเปนประโยชน เพราะมันเหมือนกับใหเขามาฝกที่จะใชในทองถนน ซ่ึงอนาคตมีความเปนไปไดวาก็อยากจะใหคนมาใช

จักรยานในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับ เราก็เลยคิดวาการออกจากสวนสาธารณะขางในไปอยูขางนอกก็ถือเปนเรื่องที่เรา

หนาจะตองรองดูนะครับวา เพื่อที่จะพัฒนาคนที่อยูในสวนเขาไปสูการใชชีวิตประจําวันไดนะครับ แลวเราเองไมไดเปน

เจาของเงิน เจาของเงินเองเปนหอการคาเอง หรือจังหวัดที่เขามาดูแลน้ีก็เห็นพรอม วาพื้นที่รอบทุงศรีเมืองโดยใชจราจรนี้มา

ทําเลนจักรยานหนาจะเปนจุดที่เหมาะสมที่สุด ถาไมเหมาะสมเขาก็คงไมอนุมัติใหเราทํานะครับ เพราะหลักเกณฑเขาก็พูดชัด

วาเขามี ๓ รูปแบบที่จะทํา ก็คือ ๑.เขตเมืองเขตชุมชนในลักษณะครอบครัว แบบดีก็คือในพื้นที่สาธารณะเพื่อการทองเที่ยว 

แบบซีก็คือเลียบทางหลวงเพ่ือสุขภาพกิจกรรมและการแขงขัน และการปนจักรยานเขามองกวางกวาเราเยอะไปถึงทางหลวง

ซึ่งจริงๆแลวเราไมไดมองไปไกลขนาดนั้น เพราะวาเราทําเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     เชิญทาน ณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ผมกําลังคิดวาฝายบริหารฟงคําถามไมรูเรื่อง ผมถามวามีการทําประชาวิจารณหรือไม 

ผมไมไดถามวาไปถามหอการคาหรือวาหนวยงานอื่นที่ทานอางมาหรือไม ผมคิดวาทานฟงไมรูเรื่อง ผมถามวาทานไดมีการทํา

ประชาวิจารณหรือไม ผมขออนุญาตยกขอความใน พ.ร.บ วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในขอที่ ๔ นะครับ ผม

ขออนุญาตอานใหทานฟงนะครับ เร่ืองที่จะฟงเร่ืองโครงการของรัฐหมายความวาการดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอัน

เปนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมไมวาการจะเปนการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีใหสัมปทานหรืออนุญาต   

ใหบุคลอ่ืนทํา ทั้งน้ี บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัยวิถีชีวิตหรือสวนไดสวนเสีย

เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น ซึ่งในตัวประกอบนี้นะครับจุดมุงหมายก็คือ เขาบอกวาถาโครงการไหนวัดที่มันมีผลกระทบตอ

ประชาชนควรที่จะมีการถามประชาชนเสียกอน กระผมขอยกตัวอยางที่กวางในขอที่ ๕ วรรคที่๒ หนวยงานของรัฐที่เปน

ผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ขอยกตัวอยางไวเพียงเทานี้นะครับ ก็คือเขาถามวาโครงการที่มีผลกระทบอยางกวางขวาง  

แบบนี้นะครับ ทานไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนหรือไมกอนที่ทานจะสราง หรือทานฟงแตหนวยงานจากที่ทาน

อางมาเพ่ือขอคัดคานคือทานจะฟงแตคนกลุมนี้เทานั้นหรอครับ ในเมื่อที่มีกวานี้ไมวาจะเปนโรงเรียน หนวยราชการนะครับ   

ก็คือหนาศาลากลางเกาก็จะมีหนวยราชการอยูหลายหนวยงานหรืออาจจะมีสระถาทุกคนขอใชถนนตรงนี้นะครับเขาก็ไมตอง

เจอผลกระทบ ทานไมมีการศึกษาอะไรกอนเลยพอเสร็จทานทํางาน ทานก็เรียกประชุมเจาหนาที่ จราจรออกระเบียบ       

ออกกฎเสร็จแลวโยนไปเปนภาระใหเขาออกคําสั่งบังคับตอประชาชนแลวก็มาจัดระเบียบจราจรใหม ซึ่งทานไมไดคิดกอนที่จะ

ทําพอทําสําเร็จแลว คือมีการจอดรถหรือการจราจรไมเปนระเบียบ ทานพ่ึงจะมาคิดจัดระเบียบจราจร ดังนั้นแลวผมอยากจะ

ถามทานนะครับวาทานไดทําประชาวิจารณบอกหรือไม นะครับผม กราบขอบพระคุณครับ  
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

      เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมรองประชา กิจตรงศิริ ก็ขอบคุณนะครับ ผมก็ยังงงๆอยู

เหมือนกันขอที่ ๑ ประเด็นเรื่องประชาวิจารณก็แสดงวาเขาเขาสู เรื่องประชาวิจารณนะครับ ขอ๒นะครับคือการทํา         

ประพิจารณนะครับ ก็อยางที่พวกเราเขาใจนะครับวามีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอมตอสุขภาพอนามัยตอ    

วิถีมีชีวิตหรือมีสวนไดเสียเก่ียวกับชุมชนทองถิ่น คือการตีความคําวากวางขวางนี้คอนขางตองระวัง  ๒คนกวางขวางไหม       

๕ คนกวางขวางไหม  ๑๐ คนกวางขวางไหม นะครับ สวนขอเท็จจริงนะครับผมอยากจะบอกวาการทําเลนจักรยานนี้ ตองพูด 

อยางตรงไปตรงมาเลยวามันเปนความรวมขององคคณะศึกษาซึ่งเขาใจวาในป พ.ศ.๒๕๕๗ มักจากที่มานะครับ ประมาณแปด

เการอยลาน เสร็จแลวก็มีโครงการจักรยานนี้ขึ้นมาเขาก็ใหหอการคาหารือกันกับหนวยงานวาหนาจะมีทําโครงการ ขอ

อนุญาตนะครับขออานรายชื่อ โครงการสงเสริมและพัฒนาเสนทางจักรยานปนทั่วไทยไบคฟอมัม ก็มีโครงการนี้ขึ้นมา ทางครู

พละก็นําหนังสือไปที่หอการคาไทย หอการคาไทยก็ทําหนังสือมาที่ประธานกช.จังหวัดอุบลฯ แลวก็ทางการทองเที่ยวก็สง

หนังสือมาที่ทองเที่ยวจังหวัดอุบลฯ ๓คนเขาก็ไปคุยกัน คุยกันเสร็จเขาก็ชี้วาจะเอาแบบนี้เขาก็เรียกเทศบาลฯไปรับทราบวา

เหมาะสมหรือไม เพราะเขาก็ไดทําประชาวิจารณซึ่งอาจไมใชประชาวิจารณแบบมันมีหลายรูปแบบผมเขาใจวาเขาหนาจะทํา

แลวเพราะเขาเปนเจาของเมือง แลวเขาบอกวาตรงนี้เหมาะสม เขาก็วาเหมาะสมเราก็เลยเห็นดวย แลวเขาก็ไมไดให   

เทศบาลฯทําอะไรเลยนะครับในขั้นตอนแรกๆ หลักเกณฑก็คือวาเปนพื้นที่ๆประชนใชเลนออกกําลังกาย มีแหลงทองเที่ยว

พักผอนหยอนใจและเปนเสนทางที่ประชาชนใชเดินทางอยูตลอดเวลาที่หากินของเขา ซึ่งเขาก็บอกมาวาหลักเกณฑเขาเปน

แบบนี้โดยเทศบาลฯตอไปใหหนวยงานใหหนวยงานของเทศบาลรับผิดชอบออกแบบ ก็คือขอความอนุเคราะหจากเทศบาลฯ  

ใหชวยออกแบบ ก็คือขอความอนุเคราะหเทศบาลฯมาใหงบประมาณการ ขอความอนุเคราะหมาวาใหเขาคุมงานการกอสราง 

เสร็จแลวเขาก็เอาไปลงมือกันเองนะครับ ซึ่งเทศบาลมาเห็นเกี่ยวของกับการประมูลเขากับใชงาน เหมือนที่ทานประธานฯ

บอกน่ังเงียบก็ใชเราแบบนั้น นะครับเสร็จแลวเราก็บอกอําเภอเก็บ เสร็จแลวเขาก็มอบหมายใหทางเทศบาลฯ พอทําเสร็จแลว

เขาก็ใหเทศบาลฯดูแล น่ีคือสวนเกี่ยวของในเลนจักรยานถามวามีผลกระทบไหม การเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะปรับตองมี

ผลกระทบอยางแนนอนผูคนตอนน้ีใชรถยนตใชมอไซคใชจนเคยชินวันน้ีเราพยายามที่จะรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอมใหคนมาใช

จักรยานมากขึ้น ใหคนมีสุขภาพดีใหใชจักรยานเพ่ือการทองเที่ยวไดไหม ถีบไปจอดแลวก็เขาไปชมอนุเสาวรียแหงความดี ปน

ไปศาลหลักเมือง ถาเราสามารถทําอยางนี้ได มันจะชวยลดพลังงานลดการใชนํ้ามันซ่ึงเราก็ประกาศไปแลววาเราจะเปนเมือง

คารบอนกาด ซึ่งทุกวันน้ีถาเราไมทํา มันก็เหมือนสงเสริมใหคนมาใชพวกน้ีมากขึ้นอากาศมันก็ไมมี ซึ่งเรามีความคิดวาถาเรา

ทําเลนจักรยานก็หนาจะมีประโยชน ที่จะพัฒนาจะเลนเล็กๆในสวนสาธารณะเขมแข็งขึ้นมาหนอยก็มาเลาะทุงดีไหมที่เรา

เตรียมพื้นที่ไวให ถาวันหนึ่งเขาเขมแข็งเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดไหม ขนาดที่เรากําลังรณรงคเรื่องส่ิงแวดลอมถาม

วามีผลกระทบไหม การปรับเปลี่ยนก็ตองมีบาง แตดวยความเหมาะสมของการสวนทั้ง๓สวนรวมเทศบาลวาเราพิจารณาเห็น

วาการที่เราทําในเรื่องแบบนี้ตองมีผลกระทบมากซ่ึงเราก็ปฏิเสธไมไดเลยวาจะไมมีผลกระทบเลยก็เปนไปไมไดแตสิ่งที่เรา

ตัดสินใจทํารวมกันเห็นชอบรวมกันกับทางสวนกลางก็ถือวาสวนที่ดีก็ยอมมีมากกวา สวนที่เราเห็นวามันมีผลกระทบผลที่ได

มันตองมากกวาสิ่งที่เสียไป เราจึงตองตัดสินทําในเรื่องราวแบบนี้นะครับ เพราะฉะน้ันบางทานอาจจะมองวามันมีผลกระทบ

มากกวาที่จะได แตทางเราก็มองวาผลกระทบนั้นเราไดมากกวาเสียหรือมากกวาไมมีก็เปนสิ่งที่เราตัดสินใจรวมกัน แลวก็มีการ

ประชุมแกไขความเปนไดก็ขอฝากแลวก็ขอขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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     กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ กระผมผมณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลฯ จากที่ไดฟงคําตอบ ผมจึง

อยากจะถามทานวาทานยังเปนเจาของพื้นที่อยูหรือไม ทานบอกวาเขาประชาวิจารณผมจะทําประชาพิจารณแลวไหนละครับ 

ผลแบบประชาพิารณอยูไหน ทานตองมีหลักฐานนะครับเปนหนังสือเปนเอกสารเปนผลการประชาพิารณ ไมใชทานจะพูดเอา

เองนะครับ ทานเปนเจาของพื้นที่ทานจะทําอะไร ทานก็ควรจะเห็นใจประชาชนที่ทานดูแลอยู ไมใชทานไปคุย ไปมา ๒ - ๓

ทานที่ทานเอย ๒ - ๓ ทานน้ันเขาไมไดอยูรวมใชชีวิตกับคนในเขตเทศบาลฯนะครับ ทานก็จะไปฟงคําพูดของเขาและที่สําคัญ

นะครับผมอยากจะใหทานตระหนักถึงหนาที่ของทาน ทานคือเจาของพ้ืนที่นะครับ ทานดูแลพื้นที่นี้ไดอยู ไมใชหอการคาหรือ

หนวยงานอะไรที่ทานอางมา ไมใชเห็นใครเอาเงินมาใหเอาเงินมาลงพื้นที่ก็ใชวาจะดีก็ใชวาจะเหมาะสมกับพื้นที่นะครับ มี

หลายๆที่เลยนะครับ ที่เขาทําทางจักรยานกอนบานเราแลวก็เปนกรณีศึกษาที่หนาสนใจเลยทีเดียว มีหลายจังหวัด จังหวัดที่

ทําแลวประสบผลสําเร็จก็มี จังหวัดที่ทําแลวไมคุมคาเงินก็มี และที่สําคัญนะครับ ทานบอกวาเขาใหงบประมาณมาทางเรา  

และใหคนเราเปนคนออกแบบ ผมก็เลยอยากจะถามคนออกแบบเลนจักรยานคิดไดยังไงเอาสีจราจรมาทาทีละเสน ทีละเสน 

ถนนมันลาดเลียบไหม มันถูกตองตามหลักไหมที่เอาสีตัวนี้มาทา เด็กขี่ไปมันมีโอกาสลมได อยาวาแตเด็กเลยครับ ผูใหญก็มี

สิทธิ์ที่จะลมไดเหมือนกัน ตรงนี้ทานตองชี้แจงนะครับ แลวก็เงินที่เขาใหมานิทานถูกตองตามหลักเกณฑตามแบบไหม แบบที่

ทานออกแบบมามันเปนสีประเภทนี้หรือเปลา  ทานทําถูกตองไหม ตรงนี้ทานไปดูแบบปริมาณงานทานแลวก็ปริมาณงานนั้น

ครบถวนไหม เขาบอกใหลาดยางก่ี ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทานทําครบหรือไมครับ ตรงนี้นะครับกําลังมีคนตรวจสอบทานอยู 

คําถามในขอตอไปนี้นะครับ งบประมาณที่ทานไดมา ทานไดมาจากหนวยงานไหนครับเมื่อสักครูนี้ไดยินมาวาเดี๋ยวก็ไทยเที่ยว

ไทยบาง เดี๋ยวก็วาหอการคาบาง สรุปแลวไดมาจากหนวยงานไหนครับ ปายโครงการไมมีนะครับ งบประมาณเทาไหร 

วัตถุประสงคก็ไมมีนะครับ ตรงน้ีอยากจะขอใหทานชี้แจงนะครับ เพ่ือทางสมาชิกสภานะครับ จะไดรับนําไปชี้แจงตอพี่นอง

ประชาชนที่มีขอสงสัย ในขอนี้นะครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ  

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ตอเลยนะครับ ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่เปนหวงเปนใยในบานเมือง เปนหวงเปนใยในงบประมาณใสใจดู

รายละเอียดเล็กๆนอยๆตองขอขอบคุณนะครับ ในนามของประชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีสมาชิกสภาที่ใหความสําคัญใน

รายละเอียดเล็กๆนอยๆ จนถึงรายละเอียดใหญนะครับ ผมขออธิบายอยางนี้วาที่สาธารณะ ที่อยูในเทศบาล ผมไมอยาก

อธิบายวาเทศบาลไมไดเปนเจาของจังหวัดโดยผูวาเปนเจาของเทศบาลมีหนาที่คอยดูแลนะครับ แลวในเรื่องของการทํา

งบประมาณน้ีก็เหมือนกัน จริงๆแลวไมไดหมายความวาหอการคา ๒-๓ คน นะครับ เขาคิดกันมาเยอะมากแลวเขาก็ขอความ

อนุเคราะหจากเรามาใหชวยออกแบบให ถาเราออกแบบไปแลวเรากําหนดสเปคไปแลวซึ่งเขาเองทําโครงการแบบนี้ เปนทั่ว

ประเทศ ๙๐๐ กวาลาน เพราะฉะน้ันแลวสเปคตางๆมันมีการพูดคุยมากอนหนาน้ีแลวโดยพวกเขาทั้งหมดนะครับ วาเราเขียน

แบบไปก็ใชวาเขาเปนเจาของเงินเขาก็ตองดูวามันถูกตองตามสเปคที่เขาตองการไหม ก็เหมือนเขาเปนเจาของบานเจาของเงิน

จะสรางบาน เขาก็ตองดูวาชางออกแบบมาถูกสเปคไหมนะครับ เรานั้นเองก็เปนหนึ่งในเกาที่ไดรับงบประมาณตนๆมาเพื่อ

เปนการนําลองก็ทํามาพรอมๆกัน กับที่อื่นแลวนะครับ เขาทํามาอาจจะเสร็จกอนเรา หรือบางแหงก็อาจจะยังไมเสร็จแบบ

ของเราน้ีทุงศรีเมืองก็ยังไมสงมอบ เพราะวาเลยระยะเวลาการสงมอบมา รอยกวาวันละครับ นาจะโดนปรับเงินเปนลานแลว

นะครับ เพราะเขาก็ทําไมเสร็จซักทีนะครับ ทั้งที่เรื่องการประมูลตางๆจังหวัดก็เปนการทําทั้งหมด ไปประมูลจังหวัดก็

ประกวด ประกาศ ประกวด ทําเองหมดที่ทองเที่ยวกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เราเหมือนเราเปนไดแคที่ปรึกษาคนหนึ่งที่เขาไม

ถามเราก็ตอบไมได เพราะฉะน้ันแลวในรายละเอียดพวกนี้ก็ตองยอมรับวามันมีการทํางานไดหลายหนวยงาน แลวเงินที่มาก็

มาจากกรมพละ กรมพละศึกษานะครับโดยกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬาเปนเงินของเขาทั้งหมด แลวเขาก็มอบอํานาจ

ใหผูวามาดูแลเรื่องน้ีและทางผูวาก็มอบใหกับทางทองเที่ยวจังหวัด การทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดมาดูแลเรื่องนี้นะครับ 
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เร่ืองราวทั้งหมดก็เปนมาแบบนี้นะครับ และสวนปายผมวาเราผมมั่นใจนะครับผมถามทีมงาน ทีมงานก็มั่นใจวาปายโครงการ

ปายอะไรซึ่งการทองเที่ยวก็เปนคนทํา ทําแลวก็ติดอยูขางทางเขาตรงศาลหลักเมืองตรงทางเขาทางดานนี้ ซึ่งผมก็ไมแนใจวา

ในโดยระเบียบแลวมันตองมีปายโครงการติดนะครับ แลวผมก็ย้ํากับทาง ทานผอ.สํานักการชาง นะครับวามีไหม ทานยืนยัน

วามีแลวทานก็เห็น แลวมันก็ตั้งอยูนะครับ ผมคิดวาเขาทําไดสมบูรณแบบในการประกาศ ประกวด ราคาในเรื่องของความ

ถูกตอง ถามีการทุจริต ถามีความไมตรงไปตรงมาก็เปนเรื่องที่จะเปนประโยชนตอประชาชนมากที่ทานสมาชิกสภาฯจะทํา

หนาที่เปนฝายตรวจสอบ ก็นาจะตองเร่ืองราวทั้งหมดในการประกาศประกวดในการทํางานทั้งหมดก็ตองอยูในการทองเที่ยว

และการกีฬาในจังหวัดอุบลฯทั้งหมดนะครับ เราออกแบบเสร็จแลวก็เขาก็ยืมคนของเรา แลวก็ถามจากคนของเราวาไปทํา

อะไรที่ไหนอยางไร พอเขาสงมอบมาใหเรา เราก็เตรียมประชุมเพ่ือจะใชพื้นที่นะครับ ก็ขอกราบเรียนเปนเบื้องตนตรงนี้ครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      เชิญทาน ณัฐวุฒิ มีอะไรเพิ่มอีกหรือเปลา 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      นิดหนึ่งครับทานประธาน ผมดีใจนะครับที่มีคนเอางบประมาณมาใหเรานะครับ เอามาที่บานของเราแลวเขาก็ยังบอก

อีกวาใหเจาบานออกแบบแลวก็สงแบบไปใหเจาของเงินดูแตคนของเรานะครับ คนที่อยูในบานเราออกแบบ แบบหวยๆแบบนี้

ไปใหเจาของเงินเหรอครับ ถนนเลนจักรยานเอาสีประเภทไหนก็ไมรูทา คนในบานของเรานะครับ ออกแบบ แบบนี้ไปใหเขา

แลวตอนนี้ก็ทําเสร็จ เรียบรอยแลวแตถึงยังจะบอกวายังไมได เบิกนิก็ไม เปนไรนะครับ แตคนในบานทําหวยๆแบบนี ้         

มันเหมาะสมไหมนะครับ ตรงน้ีนะครับอยากจะใหทางฝายบริหารรองพิจารณาดูนะครับ แลวผมก็ถามวางบนี้ไดมาจากไหนก็

ขอบคุณนะครับที่ทางฝายบริหารไดบอกวามาจาก ททท. แตอยากจะถามทานนายกฯ วาสีทาเลนจักรยานประเภทนี้  มัน

ใชไดไหมนะครับ ถามทานนายกฯนะครับ กราบขอบพระคุณครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     เชิญทาน นายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

     เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับการออกแบบนี้ก็เปนนายชางของเรา ที่เขาออกแบบมานี้ก็

เปนไปตามวิศวกรจราจรคะ ขอบคุณคะ  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

     ขออนุญาตหารือครับ เน่ืองมาจากวาตอนนี้ทางสื่อมวลชนหรือวาทางถายทอดสดทางโสภณเคเบิ้ล ผมจากการเขาสภาฯ

มาผมก็ทราบดีวาทีมงานใครเปนใคร ผมอยากสอบถามนิดหนึ่งวาคนที่ใสสูตรดําที่นั่งอยูขางฝายถายทอดสดเปนใครครับ    

ไดขออนุญาตเขาสภาหรือเปลาครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ขอดูหนอยครับวาเปนใครครับผม ไดเก่ียวของกับโสภณหรือเปลาครับ ถาไมเก่ียวของก็เชิญออกไปนะครับ เพราะไมได  

ขออนุญาต เชิญตอครับ กระทูของทานณัฐวุฒิ คงครบทวนแลวนะครับ 
      

 

ระเบียบวาระที่ ๔   กระทู        เรื่อง  การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 

                                      (นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)  

   

นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขตที่ 

๒ นะครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี    
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เร่ืองการกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมืองดังตอไปนี้ ขอที่ ๑ การกอสรางทางจักรยานอยูใน

แผนพัฒนาหรือไมนะครับ เพราะวาในการจัดทําโครงการทุกโครงการในเขตเทศบาลนครอุบลฯกอนที่ทานจะบรรจุโครงการ

เขาไปตองบรรจุในแผนกอนนะครับ อยากจะสอบถามไปยังฝายบริหารนะครับวาทานไดบรรจุในแผนหรือยังนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน นายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับเรื่องการกอสรางทางจักรยานอยูในแผนพัฒนาของ

เทศบาลหรือไมนั้นนะคะ เนื่องจากโครงการดังกลาวนั้นเปนโครงการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเพื่อสงเสริมให

ประชาชนนั้นไดใชจักรยานในชีวิตประจําวัน เพื่อสุขภาพที่ดีและลดมลภาวะจึงจัดสรรงบประมาณลงมาในเขตเทศบาล     

นครและก็จัดสรรงบประมาณ ในกรณีนี้ไมระบุใหพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณตองมีแผนพัฒนาเทศบาลจึงไมไดดําเนินการบรรจุ

โครงการลงในแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

        เดี๋ยวนะครับๆ จริงๆแลวทางระเบียบบอกไววา ไมวาเงินจะมาจากหนวยงานใดที่จะมาทําอยูในเขตเทศบาลฯ จะตอง

อยูในแผนพัฒนานะครับ ระบุไวเลยจะตองอยูในแผนพัฒนา เชิญทานรองประชาครับ  

นายประชา    กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

         ขออนุญาตครับ โดยภาพรวมแลว วันที่ทําเรื่องเลนจักรยานเราก็ไดถามหลักเกณฑเขาวาตองทําอะไรบางนะครับ    

เขาก็เขียนหลักเกณฑมาในที่ประชุมนะครับ แนบกับถายเอกสารมากับหนังสือที่ทําโครงการน้ีนะครับวาเกณฑความเหมาะสม

ของพื้นที่นะครับ พื้นที่ที่ใชขออนุญาตอานนะครับ กอสรางเสนทางจักรยานจะตองระงับการยินยอมจากผูครอบครองอยาง

ถูกตองแทจริง โดยผานความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนั้นๆมีหนวยงานรับผิดชอบออกแบบรูปรายการและประมาณ

การกอสราง การจัดซื้อการจัดจางดูแลรวมไปถึงการควบคลุมงานอยางถูกตองและชัดเจนตามระเบียบการบริหารงานราชการ

แผนดิน เปนเขตพื้นที่ที่มีประชาชนใชและออกกําลังกายเปนจํานวนมากเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจและเปนเสนทาง

ที่มีประชาชนใชเดินทางอยูตลอดเวลา การพัฒนาเลนจักรยานตรงนี้นะครับ อยูในแผนของการพัฒนาทุงศรีเมืองหรือไมซึ่งก็

เปนนโยบายที่มีในแผนในการพัฒนาทุงศรีเมืองอยูแลวทั้งนี้เราเพิ่มเลนจักรยานเขามาซึ่งถามวาในเงินสิบลานเศษๆตรงนี้    

เราเพิ่มเลนจักรยานเขาไปทาสีจักรยานเขาไป หนึ่งลานบาทประมาณนะครับ ไมถึงหนึ่งลาน ประมาณๆ แลวที่เหลือเรามีการ

พัฒนาอยางอ่ืนเชน ทําฟุตบาท ทําไฟฟา รอบทุงใหม รอบทั้งหมดใหมแลวก็ยังไดที่จอดรถจักรยาน ไดโนนนี่นั้นเขามา แตถา

ถามวามันมีแผนพัฒนาไหม ถายังเปนงบจากกรมสงเสริมเขาจะระบุวาตองมีในแผนพัฒนาแตตรงนี้การทองเที่ยวเขาไมไดระบุ

วาตองมีแผนพัฒนาไหมขอแควาเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ เราก็เลยไมไดทําถาเปนระบุโครงการอื่นๆที่ผานมานะ

ครับวา ไดรับเงินอุดหนุนไดรับอะไรขึ้นมาแลวเราก็ไมไดทําตรงนี้วาแผนพัฒนาโครงการตองเขาสิบลานตรงน้ี แตวาแผนรวมที่

อยูในทุงศรีเมืองนั้นมีอยูแลว เพราะฉะน้ันถามวา แลววันน้ีเราไดทําจากจังหวัดก็ส่ังการมาแบบนี้เราก็ทําแบบนี้ แลวอีกอยาง

หนึ่งเงินก็ไมใชเงินจากเทศบาลฯแผนเงินแผนงานก็ไมไดมีเพราะวาเราไมไดเอาเงินมาผานเรา ถาเอาเงินมาๆใหเรา มาผานเรา

แลวเราเปนคนประกาศประกวดเราเปนคนรับทั้งหมดเราก็ตองเอาเรื่องน้ีเขาแผน แตถามวาวันนี้เราก็พยายามเปดเหมือนกัน

วาสิ่งที่ ที่ทําก็ตองเขาแผนไหมก็เปดเร่ืองแผนเหมือนกันวาในเมื่อเงินมันไมไดมาจากเรา แลวเราก็ไมไดสมทบ เพราะฉะนั้น

แลวก็ในระบุหลักเกณฑที่ทํา ก็ไมไดระบุวาตองเขาแผนนะครับผม ขออธิบายกวางๆแบบนี้กอนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ  
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นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพนะครับ ก็ตามที่คําถามแรกที่ผมถามไปนะครับก็อยากใหลงบันทึกไวนะครับ    

ในรายงานการประชุม เนนไวเลยนะครับวาในการกอสรางสําหรับทางจักรยานไมไดอยูในแผนของเทศบาลฯ ขออนุญาต   

ทานประธานสภาฯ แลวก็ผมจะไปยังคําถามขอที่ ๒ เลยนะครับ ทางจักรยานที่อยูระหวางฝงโตรุงราชบุตรมีอันตรายหรือไม

เมื่อถึงเวลาที่ผูประกอบการจําหนายอาหารเริ่มดําเนินการนะครับ คือในการจะเกิดอันตรายตอประชาชนที่ไปจับจายใชสอย

บริเวณตลาดโตรุงในชวงเย็นนะครับเพราะวาตามที่ผมไดติดตามเพจแลวก็เฟสบุคของเทศบาลฯ ก็จะมีการกําหนดเวลา      

ในการใชเสนทางจักรยานคือชวงเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น. ของวันจันทร อังคาร พุธแลวก็พฤหัสบดีนะครับ ก็จะเปนเวลา

เดียวกันที่ผูประกอบการรานคานะครับ เปนอาหารโตรุงนะครับเขาไดทํา ไดขายของเหมือนกัน แลวก็ประชาชนจํานวนมาก

นะครับก็ไดไปจับจายใชสอยนะครับจะเกิดอันตรายตอประชาชนหรือไมนะครับในคําถามน้ีนะครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        เชิญทาน นายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ นับตั้งแตที่เราไดทําโครงการน้ีขึ้นมานะคะ แลวก็เริ่ม ตอนนี้เราได

มีการปรึกษาหารือกันนะคะ แลวก็ไดกําหนดนะคะ ทดลองใชพื้นที่เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลากําหนด      

ปนจักรยานที่ทานสมาชิกไดบอกไวจากที่ผานมาก็ยังไมไดรับรายงานเร่ืองของการเกิดอันตรายอุบัติเหตุใดๆทางจราจร แตวา

ทั้งน้ีทั้งน้ันก็คือผูที่ใชเสนทางผิวจราจร เราก็พยายามที่มีปายบอก เครื่องหมายจราจรตางๆแลวก็ปายเตือน แลวรวมไปถึงวา 

แลวก็ไดสงเจาหนาที่เทศกิจเพ่ือไปดูแลในพ้ืนที่นะคะ อํานวยความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยแลวก็เรื่องของกฎระเบียบ

เร่ืองของจราจรซึ่งทั้งน้ีทั้งน้ันนะคะ ผูที่ใชพื้นผิวจราจรหรือเสนทางจราจรก็ตองเคารพกฎกติกาของระเบียบการใชจราจร

เชนเดียวกันละก็เราคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเปนที่สุดนะคะของพี่นองประชาชนก็จะพยายามที่จะเขาไปดูแล แลวก็สง

เจาหนาที่เขาไปชวยในการอํานวยความสะดวกดานจราจรคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       กราบเรียนทานประธานสภาฯ และก็ฝากขอบคุณไปยังคณะผูบริหารที่ไดคํานึงถึงความปลอดภัยของพี่นองประชาชน

แลวก็อยากจะเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในขอที่๒ นะครับ ซึ่งพอคาแมคาที่อยูตลาดโตรุงเขาไดรองเรียนมากับผมนะ

ครับวากอนที่คณะบริหารจะไดทําเลนจักรยานนะครับ ก็มีการทําลานโตรุงกอนก็แจงกับพอคาแมคาเขาวาจะใชระยะเวลาไม

เกินสองเดือนหรอกก็ไลใหเขามาขายบนถนนมีการปดถนนชวงน้ันก็ประชาชนเขาก็เดือดรอนอยูพอสมควรแลวก็พอคาแมคา

เขาก็เดือดรอนเหมือนกัน แตปรากฏวาทานก็บอกเขา ๒เดือนแตทําจริงก็ปาเขาครึ่งป แลวก็ใหเขายายกลับขึ้นมาพอยายกลับ

ขึ้นมาทานมาทําเลนจักรยาน ก็อยากจะฝากทานนะครับวาการที่ทานจะทําอะไรก็ใหคิดถึงประชาชนที่เขาอยูและใชวิถีชีวิตอยู

แถวๆนั้นดวยนะครับ คําถามขอที่๓ นะครับ ทานไดสํารวจประชาชนที่ไดใชเสนทางมีมากนอยเทาไหรนะครับ อยากจะทราบ

วาทั้งกอนละหลังนะครับ ทั้งกอนและหลังในการสรางนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

      เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับการสํารวจประชาชนที่ใชเสนทางจักรยานในพื้นที่คือ

ขอมูลผูใชจักรยานจักรยานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนั้นมีหลายกลุมนะคะ และก็หลายชมรมนอกจากนั้นผูใชจักรยาน
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ในการออกกําลังกายก็มีจํานวนพอสมควรซึ่งทางเทศบาลฯเราก็ยังไมไดทําการเก็บสถิตินะคะตรงสวนนี้ เพื่อที่จะสํารวจ

จํานวนผูใชอยางเปนทางการคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพนะครับ ก็ตามสอบถามตั้งคําถามไปเมื่อสักครูนะครับ มันก็จะมีผลพวงมากับ

คําถามขอที่๒ นะครับ ที่ทานบอกวาตั้งแตที่ทานทําโครงการมาละครับ แลวก็มาบังคับใชกฎระเบียบตั้งแตวันที่ ๑ ก็ยังไมมี

การเกิดอุบัติเหตุนะครับ เทาที่ผมสังเกตดูก็แทบจะไมมีคนมาปนเพราะสาเหตุอะไร สวนหนึ่งนะครับ ผมไดมีโอกาสคุยกับ

พวกพ่ีๆ ที่เขาปนจักรยานนะครับ สวนผมก็ใชเวลาวางในการปนจักรยานในการออกกําลังกายเหมือนกันครับ หลายคนนะ

ครับ เขาก็บอกวาเขารูสึกเสียใจที่เปนเปาสายตาถาจะมาปนในเสนทางที่พวกทานไดสรางไวนะครับ เขารูสึกผิดนะครับที่ตอง

มาปนและตองมีคนมามองวามีคนแคนี้เหรอ สองสามคน ส่ีหาคนมาปนแลวก็คนที่ขับรถไปรถติด ติดมากนะครับประชาชนที่

เขาเดือดรอนเขาก็มองมาคนปนเขาอายครับ อายที่จะมาปนเสนทางของทาน มีวันหนึ่งนะครับชวงเชา ผมก็ไมทราบวาทาง

เทศบาลฯ  โดยมีคณะผูบริหารของทานนะครับทานหนึ่ง ผมก็ไมขอเอยช่ือละกัน ก็ไดมายืนจับเวลา ผมก็ไมทราบวาทานไดมา

ยืนจับเวลาอะไรนะครับ คือทานไดจับเวลาคนปนจักรยานหนึ่งรอบใชเวลากี่นาทีทานไปทําเวลาอื่นก็ได ทานไมควรจะมาทํา

ในเวลาเรงดวนเจ็ดแปดโมงเชาในวันปกติ ผมก็ไมเขาใจเหมือนกันประชาชนหลายคนเขาเปดกระจกเพ่ือจะตอวาทาน ทานมา

ปดถนนทําไมในเมื่อเลนหนาโรงเรียนอนุบาลอุบลฯนี้ เลนวิ่งมันเหลือแคสองเลนนะครับ ทานก็บอกวาขออาทิตยหนึ่ง เวลา    

ตั้งเยอะตั้งแยะครับในการจับเวลา ผมก็ไมทราบวาทานทําไปเพื่ออะไร ทําไปเพ่ือใหเขาเห็นเหรอวาทานทําก็จะฝากเพียงเทานี้ 

ขอขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ของทานนัฐพลครบ ๓ ขอแลวนะครับ ครบแลวนะครับ ตอไปก็จะเปนระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองการกอสรางทางจักรยาน

บนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมืองโดยทาน วรรณรัตน   จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอุบลฯ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕  กระทู        เรื่อง  การกอสรางทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมอืง 

                                      (นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา สมาชกิสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)  
 

 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

       กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาล

นครอุบลฯ เขตเลือกตั้งที่๒ จะขอเสนอกระทูถาม ขอตั้งกระทูนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ืองการกอสรางทาง

จักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะทุงศรีเมืองดังตอไปนี้ ขอ ๑ โครงการกอสรางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะรอบ     

ทุงศรีเมืองมีผลกระทบตอพี่นองประชาชนหรือไม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

     เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ทุกๆโครงการนั้นยอมมีผลกระทบบาง ในบางสวนกับพี่นอง

ประชาชนก็ตองขอกราบขออภัยแตเราก็พยายามที่จะปรับเพื่อใหมีผลกระทบกับประชาชนนอยที่สุด แลวก็รวมไปถึงยังที่ได

กลาวไปแลววาตอนนี้เราก็ไดขอความรวมมือจากทางจราจรดวย และก็ทางพี่นองประชาชนดวยในการประชาสัมพันธ   

เสนทางดังกลาวนะคะ แลวเร่ืองของการจัดระบบการจราจรใหม และรวมไปถึงตอนนี้เราก็ไดบอกตอนนี้เราขอทดลองใช   
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พื้นที่นี้ ๑ เดือนดู เพ่ือที่จะดูวาประชาชนนั้นไดรับผลกระทบมากนอยเพียงใด หลังจากที่เราจัดระเบียบไปแลวโดยความ

รวมกับทางตํารวจจราจร มีผลกระทบมากขึ้นหรือนอยลงอยางไรนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเทศบาลฯเราก็จะพยายามทําใหดีที่สุด

เพ่ือใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดแลวก็ประโยชนของพ่ีนองประชาชนมากที่สุดคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       ขอบคุณครับ ทานวรรณรัตน ครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       ในสวนของผลกระทบก็ตั้งแตกระทูของ ขออนุญาตที่ออกนาม ทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว ก็ไดฟงคําตอบหลายๆคําตอบนา 

จะไดทราบถึงผลกระทบแลว ตอไปขอถามในขอที่๒ คะ ผิวจราจรลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากการดําเนินการของโครงการนี้คะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

     เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับผิวจราจรนั้นไมไดลดลง เนื่องแตวาเราแบงพื้นผิวจราจร

เปนบางสวนใชเปนเสนทางจักรยานคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

      จากที่นโยบายของทานนายกฯ ที่จะบอกวาจะมีการเพิ่มจราจรจะมีการทําหลายๆโครงการแตวาอยากจะทราบวา      

ณ ปจจุบันตอนน้ี ผิวจราจรที่เพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาลของเรามี่เพ่ิมขึ้นที่จุดใดบางคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯคะ ขอใหทานสมาชิกชวยทวนคําถามดวยคะ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

      อาจจะอยูนอกเนื้อหานี้นิดหนึ่งเพราะวาอยากจะทราบในบางสวนของการที่วามีการเพิ่มผิวจราจรหรือวาไมมีการเสีย

ผิวจราจร ในสวนของการเพ่ิมผิวจราจร อยากจะทราบวามีสวนพ้ืนที่ตรงไหนบางที่มีเพิ่มผิวจราจร เพราะวามันอาจจะเปน

สวนดีในการพัฒนาในสวนดานอื่นตอไปถาเกิดสมมุติพื้นผิวจราจรที่ไหนมีเพิ่มขึ้นบางแลว เราอาจจะไปทําเลนในสวนตรงนั้น

ไดบางหรือไม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

      เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ เนื่องจากขอมูลดังกลาวนี้บางที่ตองใชรายละเอียดคอนขาง

พอสมควรนะคะกับทางสํานักการชาง ดิฉันขออนุญาตตอบเปนเอกสารคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ขอบคุณครับ เชิญทาน วรรณรัตน   ครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา สมาชิกเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

      ในคําถามที่เกี่ยวของนะคะ ในสวนเรื่องของการเพิ่มหรือลดของพื้นผิวจราจรดิฉันอยากจะทราบวาในสวนของ       

เลนจักรยานนี้ ที่รอบทุงศรีเมืองนี้ทานนายกตอบวาไมไดเสียพื้นที่จราจร แตวา ณ ปจจุบันดิฉันเห็นยังมีเสาที่จะกลั้นระหวาง  
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เขตพื้นที่ถนนกับพื้นที่เลนจักรยาน ถาเกิดสมมุติวาในชวงเวลาที่ทานเปดใหใชเลนจักรยานก็แปลวาพื้นผิวจราจรตรงนั้นก็ตอง

ลดลงใชไหมคะ ทีนี้ก็หมายถึงวาเลนจักรยานนี้ทําใหพื้นผิวจราจรในเขตรอบทุงศรีเมืองเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       เชิญทานรอง ประชา ครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

       ก็ขออนุญาตทานประธานสภาฯวา ไมตองตอบเปนเอกสารก็แลวกันนะครับ ผมอธิบายอยางนี้วาตอนแรกที่เขาใจ

คําถามนี้    ถามวาพื้นผิวจราจรเพิ่มหรือลด ก็คือเราก็ขอตอบวามันไมเพ่ิมมันไมลดเพราะวาเราไมไดทําถนนสองชั้นเพิ่มขึ้น

มานะครับ พื้นผิวจราจรไมไดเพ่ิมไมไดลดจํานวนตารางเมตรก็ยังเหมือนเดิมไมไดทําสองชั้นสามชั้นยกตัวอยางนะครับวาไมได

เพ่ิมผิวตรงนี้ แตเน่ืองจากวาเรามีการจัดเวลาในการใชหมายถึงวาในเลนจักรยานนี้ความเขาใจคือ ไมไดหมายความวา เรา

ไมไดมีการยืดหยุนใหเขาไปใชนะครับ ความหมายก็คือวาในเวลาที่เลนจักรยานก็ขอใหทางจักรยานใช เชน เรากําหนดในนี้วา

ในเวลา ตีสี่  ถึงเจ็ดโมงเชา แบบนี้เราก็ขอตีสี่ขอความรวมมือให ใหเลนจักรยานมาใชซึ่งเราก็วิเคราะหกับทางจราจรมีการ

ประชุมหารือกันหลายครั้งวานาจะเปนเวลาที่เหมาะสม เพราะวาจะไดไมมีผลกระทบตอนักเรียนในการมาสงหรือในการ

สัญจรไปมานะครับ สวนเวลาตอนเย็นน้ันเราก็เลือกเปนเวลา หกโมงเย็นถึงสี่ทุม ที่เราเลือกเวลานี้ก็คิดวา สี่โมง หาโมง หก

โมง ยังมีการเคลื่อนไหวของการจราจรอยู เราก็ขอใหเขามาใชในชวงหกโมงเย็นถึงสี่ทุม ทําไมถึงสี่ทุมตรงนี้เพราะวาเราตอง

ขอขอบคุณทางมลฑลทหารบกที่ไดใหทหารมาชวยดูแลความปลอดภัยจนถึงสี่ทุมนะครับ แลวเราก็จะปดสวนสาธารณะ

ในชวงน้ีเราก็คิดวานาจะใชเวลาในสวนสาธารณะไมเกินสี่ทุมก็เปนเวลาที่จะหกโมงมาถึงสี่ทุม แตถามวามันจะมีผลอะไรไหมก็

ตองขอขอบคุณทางสมาชิกทางสภานะครับที่เปนหวงเปนใยแลวเราก็คิดตรงกันโดยเฉพาะถนนในหนาศาลทางดานทิศเหนือ

นะครับ ถนนตรงนี้เราก็คิดเหมือนกันวามันมีแทงขึ้นมาเปนสีสมๆนะครับ ทีนี้เรามีการคิดเหมือนกันวาจราจรตรงเสนทางนี้

เน่ืองจากมันตองเปนโทลเวย และการยืดหยุนมันจะไมมีเราก็เลยใหเขาร้ือเอาตัวนี้ออกแลวไปเพิ่มใสในจุดอื่นนะครับ มีการ

ขอใหเขารื้อตรงน้ันออกเพราะฉะน้ันแลว พอเจ็ดโมงเชาคุณก็ใชพื้นผิวจราจรไดปกตินะครับ ซึ่งพวกเราอาจจะเขาใจผิดวาเลน

จักรยานใชเฉพาะจักรยาน จริงๆมันสามารถมีความยืดหยุนในเวลาที่จักรยานไมไดใชงาน ซึ่งเปนการแบงปนกันระหวาง

จักรยานกับรถยนต หรือจักรยานยนต อันนี้เราก็มีการจัดระบบตรงน้ีไวอยูนะครับ ซึ่งเราก็มีการพูดคุยกับจราจรอยูวาเขามี

ความเห็นอยางไรในเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของการเคลื่อนไหวของรถยนต เขาก็ใหความแนะนําวา เรานาจะรองแบบ

นี้ซัก ๑ เดือน แลวเก็บสภาพปญหาตางๆวามันเกิดอะไรข้ึนไหมนะครับ ขนาดที่ทําตรงนี้ก็ยอมรับวาเราคํานวณอะไรไมไดเลย

นะครับ เพราะวาการประมูลงานนี้ซ่ึงความจริงมันนาจะตองเสร็จนะครับ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่สิ้นสุดสัญญานะ

ครับ แตนี้เขา จน มิถุนายน กรกฎาคม ก็ยังไมเสร็จ ผมวาคาปรับนี้วันละ ๒๕,๒๒๕ บาท ตอวัน คาปรับนี้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กวา

บาท ซึ่งผูรับเหมาก็เกิดจากการประกาศประกวด ซึ่งเราก็ไมรูวาเปนใครมาจากไหนแลวก็มาทําตรงนี้ เราก็เรงๆ เราก็เรงทาง

ผูรับเหมาผานไปยังทางการทองเที่ยวคือมันคํานวณอะไรไมไดเลยนะครับเราก็อยากใหเสร็จ ทําไมจะไมอยากใหมันเสร็จนะ

ครับ อันนี้มันก็เปนการที่มีปญหาของผูรับเหมาเอง ก็มีการปรับไปตามสัญญาวาจางนะครับ ก็เรียนใหทราบวาพื้นผิวตรงนี้มี

การแชรกันในหวงเวลาตางๆ จักรยานก็ขอในชวงที่ตีสี่ถึงเจ็ดโมงเชา ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่ไมติดขัดมาก และตอนเย็นก็ขอหก

โมงเย็นถึงส่ีทุม ถามวามันจะมีปญหากับทางโตรุงอะไรบางไหมซึ่งเราก็ตองเก็บขอมูลตอไปเพราะวาการปนจักรยานมันก็ตอง

ปนอยางนี้ เราก็จัดที่จอดรถใหกับผูที่มารับประทานอาหารโตรุงนะครับ เราก็ตองยอมรับวาเราตองสังเกตการณตอไปวามัน

จะเกิดปญหาอะไรไหมจะดีหรือไมดีจากการที่เราวางแผนไปหรือเปลา แตถาเกิดวาทําไปแลวมันติดขัดมันไมเกิดอะไรขึ้นก็

จะตองมีการปรับ    เปลี่ยนกันอีกตอไป แตถาเกินมันทําแลวมันอาจจะดีก็ได ถาเกิดมีคนมาปนเยอะๆ ปนเสร็จก็มาทาน

อาหารที่โตรุง ๆ ก็อาจจะขายดีขึ้นก็มีความเปนไปไดในหลายๆดาน ขนาดเดียวกันนี้เปนเรื่องใหมสําหรับพวกเราก็นาจะตองมี

การลองทําดูเพราะวาปริมาณคนมาขับขี่มาปนจักรยาน วันน้ีมีมากนอยไหมมีโนนน่ีนั้นไหม เราก็ตองถามวาไกกับไขมันก็จะ

กลับมาเรื่องเดียวกันอะไรมันจะเกิดกอนกัน ทําไมเราไมลองมาทําตรงนี้และรณรงคใหคนมาใชมากขึ้น ถาถามวันนี้คนมาใช
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เยอะไหม ถาถามวา ๓๐๐ ก็ตอบไมไดวาเยอะหรือนอยนะครับ แตถาเปนไปไดการเริ่มตนกาวแรกของพวกเรานี้ อาจจะมี

ปญหาบางแตเรามั่นใจวาตลอดการทํางานของพวกเราไมวาจะสง รองนายกฯ สงเลขาฯ ไปสังเกตการณ ก็เปนวิธีหนึ่งที่เราจะ

เก็บขอมูลดวยวิธีการของพวกเรามีปญหาอะไรบางไหมถาเกิดจะมาใชจักรยานจริงๆแมกระทั่งผมเองยังตองรองมาปนดูเลยวา

มันเปนยังไง สภาพมันเปนยังไง ก็ตองเก็บขอมูลรวมไปกับผูคนที่เกี่ยวของดวย ตองยอมรับวาเราก็ไมไดละเลย แลวก็ถาเกิด

มันมีผลตอไปในการประชุมสภาครั้งหนา เราก็หารือกับทางสมาชิกไดวาทางสมาชิกเองคนที่อยูในพื้นที่ มีขอเสนอ มีขอชี้แนะ

อะไร ใหพวกเราไดนําไปปรับปรุงเราก็ยินดีนะครับ เพราะวาสิ่งที่ทางทานคิดถึงปญหา ก็ใกลเคียงกับที่เราคิดกันอยู แตพอทํา

เขาไปจริงๆแลวเราก็ยังไมมั่นใจเหมือนกันวามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมนะครับ ก็ตองขอขอบคุณทางสมาชิกสภาที่ให

ความสําคัญที่คอยดูแลคอยตรวจสอบคอยกํากับเพื่อใหเราเกิดสิ่งที่ดีๆใหบานเมืองของเราตองขอขอบคุณแทนประชาชนดวย

ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       ครับผม ขอกราบเรียนทานสมาชิกและสภาแหงนี้วา ขณะนี้สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับเกียรติจากทาน     

ร.ท. ศราวุฒิ ศรีจันทร ผูชวยนายทหารฝายสืบสวนสอบสวน มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ไดรับเกียรติเขามาไดรวมฟงการประชุม

ครั้งน้ีดวย ขอขอบพระคุณครับ กอนที่จะดําเนินการตอไปนะครับ เทาที่ผมไดรับฟงการชี้แจงจากฝายผูบริหารแลวนะครับวา 

หลักการในการทําทางจักรยานบนถนนรอบสวนสาธารณะรอบทุงศรีเมืองนี้ ดวยความหวังดีของฝายผูบริหาร แตผมขอให

ขอคิดอยางหน่ึงวา ในการที่จะทําอะไรที่เปนผลกระทบตอประชาชน หนาที่จะมีสถิติกอนการทําแตปจจุบันนี้กลายเปนวาทํา

แลวคอยมาหาสถิติ ถาทานมีสถิติกอนแลวทําปญหาก็จะแกไดงายขึ้น จะเห็นไดวาทุกวันน้ีบางครั้ง ทานอยางที่พูดกันวาเรื่อง

เสากรวยหรืออะไรที่ไปตั้งกัน ครั้งแรกก็กระทบกับการจราจรของประชาชนทั่วไปใหการจราจรติดขัด ตอมาทานเห็นวาติดขัด

ทานก็เอา แสดงใหเห็นวาไมมีการศึกษามากอน วาสมควรจะทําไรดี ซึ่งหลักการในสวนน้ีเราเห็นวามันเปนใจกลางเมือง  

การสัญจรหนาแนนติดขัดนิดหนึ่งก็จะกระทบทันที แลวผมก็เรียนฝากทานดวยวาการขี่จักรยานนั้นบางครั้งบางคราวก็ขี่ไม

เปนเวลา การออกกําลังกายของแตละคนก็แลวแตความเหมาะสมของแตละทาน สิ่งที่จะเห็นชัดเจนเมื่อมาถึงตลาดโตรุงครับ 

จักรยานจะมาเมื่อไหร คนจะเดินขามเมื่อไหร มันไมสามารถที่จะบอกไดอันตรายจะเกิดขึ้น ก็ขอเรียนฝากไวดวยครับผม ทาน

วรรณรัตน จะอภิปรายตอหรือไมครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอ ๓ ทานจะแกไขเร่ืองจราจรแยกอุบลพลาซาอยางไร 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิก เทศบาลนครอุบลราชธานี ก็ไดมีหารือในสวนที่เก่ียวของ ตํารวจจราจร 

และโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ถึงเรื่องของการดําเนินการในการแกปญหา กําหนดใหถนนราชบุตร เดินรถทางเดียวจาก

แยกพโลรังฤทธิ์ผานหนาโรงเรียนอนุบาลอุบลจนถึงตลาดโตรุงราชบุตรและมีการตีเสนจราจรสําหรับจอดรถและทดลอง

มาตรการดังกลาวตามเอกสารที่เราแจกกับพี่นองประชาชน และก็รวมไปถึงแยกอุบลพลาซาตอนนี้เราไดนํากรวยสีสมออก 

เพ่ือที่วาเวลารถเลี้ยวซายจะไดสะดวกขึ้น และก็มีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันอยูเรื่อยๆ เกี่ยวกับการแกไขการจราจร

ดังกลาว และก็ขอขอบพระคุณในความหวงใยของทาน และเราก็จะมีการดูตอไป 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวรรณรัตน ครับ 
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นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเน่ืองจากแยกอุบลพลาซา ก็เห็นวาไดเอากรวยสีสมออกไปแลว แตปญหามันอยูที่วาพอเราเลี้ยวซายออกไปแลว 

เราก็จะเจออีกแทงหนึ่งเลย โดยไมคิดเลยวาเอาฝงพโลรังฤทธิ์ออกไปแลวเวลาเลี้ยวไปแลวเราจะเจออีกกี่แทงถึงจะหลุดโคง

ตรงน้ันออกมา อยางไรก็ชวยพิจารณาดวยนะคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

ขอบพระคุณทานสมาชิกดวยนะคะ เราจะนําไปปรับและแกไขดําเนินการตอไปคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สําหรับกระทูของทานวรรณรัตน  กระทูการกอสรางทางจักรยานก็ครบถวนแลวนะครับ  
   

 

ระเบียบวาระที่ ๖   กระทู  เรื่อง   การบริหารงานและกํากับดแูลการดําเนินการของเทศบาลนครอบุลราชธาน ี 

                                         (นายสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) 
 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๖   เร่ือง  การบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี     

โดยทานสุภชัย    ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาล เชิญครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล            

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  ขอเสนอกระทูถาม เรียน ทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขาพเจา         

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอตั้งกระทูถาม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่องการ

บริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดังตอไปนี้ 

  ขอที่ ๑  เร่ืองการกอสราง ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานราชการ   

สวนอ่ืน ที่สงผลกระทบตอประชาชนในเขตเทศบาลฯ  คําถามก็คือยังเหลือที่ยังไมแลวเสร็จอีกก่ีโครงการครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกครับ เหลือโครงการที่ยังไมแลวเสร็จอีก ๒ โครงการ คือ สวนสาธารณะ

หวยมวง และสวนสาธารณะทุงศรีเมือง    

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานสุภชัย  ศรีจรูญ  ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 แลวโครงการที่ตลาดโตรุงที่ถนนราชบุตร แลวเสร็จแลวใชหรือไมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯ ครับ 
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นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบให ผอ.วิสุทธิ เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง      

เปนผูตอบคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทาน ผอ. ครับผม 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์     ผอ.สํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เปนโครงการที่แลวเสร็จแลวครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานสุภชัย    ศรีจรูญ   ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เปนคําตอบที่ชัดเจนมากครับทานผอ. ถาโครงการนี้แลวเสร็จ มีการตรวจรับไปเรียบรอยใชหรือไมแลวงานกอสราง

เสร็จสมบูรณแคไหน และผลกระทบตอพี่นองประชาชนที่ตามมาก็คือวา การกําจัดน้ําเสีย การสาธารณูปโภค ถูกตองตาม

แบบแปลนหรือไม แลวชางเทศบาลฯมีการเซนตรับหรือมีการตรวจรับหรือยังครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบให ผอ.วิสุทธิ เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง      

เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทาน ผอ. ครับผม 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์     ผอ.สํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ โครงการน้ีมีการตรวจรับเรียบรอยแลวและถูกตองตามแบบแปลน

ครับผม  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานสุภชัย  ศรีจรูญ  ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ถาถูกตองตามแบบแปลนตอนน้ี ตอนนี้นํ้าเสียที่ถูกเททิ้งจากผูประกอบการทั้งหลายเพียงพอกับระบบบําบัดที่มีอยู

หรือไมครับ เพราะผมไดรับเร่ืองรองเรียนในเรื่องน้ีวา ถังที่ใชในการดักไขมันมีขนาดเล็กเกินไป เต็มเร็วเกินไป ทานก็รูวาอันนี้

คือตลาด ในการประกอบการทําอาหารมีน้ํามันเยอะครับ เร่ืองเล็กนอยแคนี้ครับ เราดีใจที่เราไดรับงบประมาณมาจากสวนอื่น 

มันบงบอกวารัฐบาลก็มีนโยบายใหเรามา สนับสนุนงบประมาณไปจนถึงทองถิ่น แลวการกํากับดูแล วันนี้ผมไมกลาที่จะไป

ทานขาวที่ตรงนั้นแลว เขาไมไดถามวาสมาชิกสภา เขาไมไดถามวานายกฯ เขาไมไดถามวารองนายกฯ เขาไมไดถาม            

ผอ.สํานักการชาง  หรือผอ.โจ ที่เปนที่รูจักของผูรับเหมา เขาไมไดถามหาเขาบอกแตวาเทศบาลฯ พอคนของเทศบาลฯมาโดน

แนๆครับ โดนเต็มๆครับ โดนหลายเร่ืองดวยครับ ดังนั้นผมแนะนําทานผอ.กลับบานไปทานขาวที่บานดีกวาครับ อยาไปที่อื่น

หรือมาที่นี่นะครับ คําถามผมในที่นี้ ผมตองการใหฝายผูบริหาร นี่เปนแค ๑ โครงการที่ทานไดรับมาแลวทานไมตามตอ     

ทานไมดูแลทานไมกํากับพี่นองประชาชนก็เดือดรอนตอไปครับ  
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 ขอ ๒ เร่ืองการบริการ สาธารณะ ชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯ เรื่องนี้คอนขางที่จะกวางและไดรับเรื่องรองเรียน

คอนขางเยอะ คําถามผมที่จะแทงเขาไปวา หนังสือรองเรียนทั้งหมดใครเปนผูดูแลและจัดการเรื่องนี้ กราบเรียนถามไปยัง   

ฝายผูบริหารครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เร่ืองบอบําบัดคงจบไปแลวนะครับ เพราะผมเช่ือวาเรื่องการออกแบบบอดักไขมันตางๆนี้ ก็ใหวิศวกรเปนผูออกแบบใน

การมาใชในการบําบัดตรงน้ี แตถามวาเพียงพอไหมก็เปนไปตามการออกแบบของวิศวกรรม สวนเรื่อง คํารองเรียนตางๆ ก็จะ

เปนสวนของประชาสัมพันธดานลางและอีกสวนก็จะอยูในสวนของการรวบรวมกัน และก็แจกจายงานเพื่อที่จะทําการแกไข 

ในแตละวันๆก็เยอะมาก ในเรื่องของไฟฟาดับ หรือวาเรื่องของฝาคลองเลื่อน ริมฟุตบาททรุดหรือเรื่องอื่นก็จะมีฝาย

ประชาสัมพันธ ก็จะมีทานเลขานายกฯ ทานนพพร คอยชวยดูแลอีกดานหนึ่ง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัย  ศรีจรูญ  ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ที่สอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีเพราะวา จริงๆแลวนโยบายการบริการสาธารณะชุมชน ตอนนี้เหมือนจะถูกละเลยไปเหมือนจะ

ถูกมองขามไป เราไปมุงในเร่ืองของงบประมาณขนาดใหญ โครงการขนาดใหญที่จะสรางภาพลักษณ การบริหารของทาน ผม

เห็นละเลยไป ผมยกตัวอยางพนักงานสาธารณสุข เอางายๆเร่ืองใกลตัวเรื่องการจัดเก็บขยะสภาฯแหงน้ีเคยอนุมัติงบประมาณ

ใหทานไปซื้อรถขยะเพ่ิมเติม เพื่อการจัดเก็บขยะใหกับพี่นองประชาชน ผมเลยถามพนักงานเก็บขยะทานหนึ่งวา ในซอยนี้

ทําไมไมแวะเขาไป เขาบอกวาแลวแตคนขับ เพราะคนขับพึ่งมาใหมก็เลยถามวาแลวคนเกาไปไหน เขาบอกวาคนเกา         

ถูกใหออก ถูกใหออกเพราะเปนคนของนายกฯคนเกามีเรื่องรายแบบนี้ดวยเหรอ ถูกใหออกเพราะรับมาตอนนายกฯคนเกา 

พอถึงนายกฯคนใหมก็ถูกใหออก ทานรูหรือเปลาวาผมยกตัวอยางมากับพนักงานจัดเก็บขยะ เขาลงถึงพื้นที่ชุมชนมากกวา

ทานทุกวันดวย สิ่งที่เขามีคือ ขออนุญาตใชคําวาภาษาอังกฤษ Knowledge management สิ่งที่เขามีฝายผูบริหารบางทาน

อาจจะไมมี หรือลงไปใหถึงรายละเอียดก็ได สิ่งที่เขารูก็คือวาบานหลังนี้ถาจะเก็บขยะตองรอนิดหนึ่งเพราะยายแกอยูคนเดียว 

แกไมคอยเอาออกมา อันน้ีเปนการบริการสาธารณะชุมชน เรื่องน้ีหนาเปนหวงผมจะไปคําถามที่สาม 

 ขอที่ ๓ เร่ืองการบริหาร ติดตามการใชงบประมาณประจําป  ก็คืองบประมาณที่สภาฯแหงนี้ไดอนุมัติงบประมาณให

ทานในป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอนนี้ข้ันตอนการดําเนินการไปถึงไหนแลว การจัดซื้อจัดจางไปถึงไหนแลว และยังเหลือก่ีโครงการที่ยัง 

ไมจัดซื้อ ผมขอรายละเอียดตรงนี้ ณ ตรงนี้อยากพูดใหสภาฯแหงนี้ไดรับทราบ เพราะวาอีกไมนานก็จะถึงฤดูการพิจารณา 

เทศบัญญัติงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ กราบเรียนทานประธานฝากเรียนไปยังฝายผูบริหารดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก สําหรับรายละเอียดดังกลาว เราจะขออนุญาตตอบเปนเอกสารเพราะ

จะมีรายละเอียดคอนขางเยอะและจะชัดเจนกวาและจะจัดสงใหกับทางทานตอไปนะคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 จะไดเอกสารในวันที่เทาไหรครับ บอกระยะเวลาดวยครับ 
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ขออนุญาตตอบเปนเอกสารภายในเดือนน้ีคะ ภายในเดือน กรกฎาคม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 หมายความวาภายใน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นะครับทานสุภชัย 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ผมขออนุญาตใหสงผานทางทานประธานสภาฯ เลยนะครับ เพราะวาผมก็จะรอรับอยางใจจดใจจอครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองประชา ครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ที่มีสวนพาดพิงไปถึงในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขออนุญาตนําเรียน

ชี้แจงทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก กองสาธารณสุขฯมีรถขยะกอนที่จะไดรับอนุมัติไปเมื่อ ๓ ปที่แลว มีทั้งหมด 

๒๗ คัน มีรถที่อายุนอยที่สุดที่ใชในงานสาธารณสุขฯ อายุนอยที่สุด ๑๗ ป และไดรับอนุมัติในปงบประมาณที่ผานมา ๓ คัน ก็

เขามาเสริมตรงนี้และมีการขายทอดตลาดไป ๔ คัน ก็เหลือ ๒๖ คัน ณ เมื่อวานผมไดมีโอกาสไปตรวจรถขยะเนื่องจากวามี

การซอมแซมเพราะมีอาการหนักมาก และชวงน้ีเปนฤดูฝนเพราะจะตองวิ่งไกลและวิ่งเขาไปในบอขยะและมีติดหลม และมี

รายงานมามีการซอมอยู ๘ คัน แตละคันก็มีอายุ ๒๐ ปขึ้น และก็ถือวาโชคดีและตองขอขอบคุณสมาชิกสภาที่อนุมัติใน

ปงบประมาณที่ผานมา ๓ คันก็ยังพอไดใชงาน สวนเรื่องใหพนักงานออก ตองกราบเรียนทานประธานเลยวาที่ผานมาเราไม

เคยคิดเลยวาเราอยูฝงไหน ใครอยูดานไหน จริงๆแลวผมอยากจะใหเจาะลึกเลยวาคนที่ออกนี้เปนใครที่ไหนผมคิดวาผมกลา

ตอบคําถามน้ีไดหมดเพราะผมเปนคนที่เกลียดเร่ืองนี้มาก เราไมมีนโยบายวาคนเขามาสมัยไหนๆ ก็ดูไดนะวาเขายังอยูปกติแต

ถาเปนคนขับรถลาสุดที่รับรายงานคือมันเกิดอุบัติเหตุ ๒ ถึง ๓ ครั้ง และเปนอุบัติเหตุครั้งใหญและครั้งสุดทายถาไมผิด       

คือคนขับรถคนน้ี แอคซิเดนเกิดอุบัติเหตุจนรถใชการไมได เราก็พิจารณาวาเราก็ควรใหเขาพิจารณาตัวเอง เพราะถาเกิด

อุบัติเหตุซ้ําๆซอนๆกันหลายครั้ง ก็ไมนาจะตองมาทํางาน ซ่ึงจะตองใหสํานักงานตองเสียผลประโยชน เราก็เลยคิดวาถาเปน

คนนี้และเราพูดถึงที่เกิดอุบัติเหตุ ๒ ถึง ๓ ครั้ง ในชวงที่ผมมาอยูได ๑ ป ครั้งแรกก็ไมเปนไร เราก็ถือวาเปน แอคซิเดน ครั้งที่

สอง ก็แอคซิเดนจนรถพังทั้งคัน โชคดีไมมีคูกรณี ครั้งที่สาม ถาจําไมผิดเราก็เลยถือวาดูเหมือนเขาไมมีความตั้งใจจะทํางาน 

แตเราไมไดมาตัดสินวาเขาเปนคนของใครอยางไร ผมฟงแลว ผมในฐานะที่ดูแลงานสาธารณสุขฯ ฟงแลวก็รูสึกเสียใจ ผมกลา 

พูดวาคนที่ออกในสมัยที่ผมมาดูแลที่ผานมา ผมกลาตอบไดเลยวามีเหตุผลอะไรทําไม ใคร แตถาไมอยากเอยถึงคนที่สามก็ขอ

อนุญาตพูดคุยได ผมกลาพูดไดเลยวาทานนายกฯเองก็มีนโยบายในเรื่องน้ีชัดเจนมาก ผมเองก็รับนโยบายมาดวยความเปน

ตัวตนของผมและก็ชัดเจน ไมมีขวางเพราะวาเปนคนของเทศบาลฯวันที่ผมมารับตําแหนงประชุมกองสาธารณสุขฯ ทั้งหมด

ผมก็พูดชัดเจนเรียกมาถามไดเลย วานี้เราไมใชคนของใคร เราเปนคนของกองสาธารณสุขฯ เราเปนคนของเทศบาลฯ ก็ฝาก

เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯดวยครับทาน ขอขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัย  ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรื่องที่ผมยกตัวอยาง ยังไม เกิดผมทราบแลว เพียงแตว าขอใหทานรองนายกฯทํางานระบบนี้เร็วขึ้นนิดหนึ่ง 

ขอบพระคุณครับ 
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ในเรื่องที่วาคนของใคร ไมใชคนของตัวเอาออกผมคิดวาความจริงผมไมอยากจะพูด แตขอพูดวามันเกิดกอนที่ทาน

รองประชาจะเขามา ในกอนหนาน้ันถึงข้ันวาใหเขียนใบลาออกกอนลวงหนาก็มี ก็อยากจะขอฝากไววา อยาใหมีเชนนั้นเลย 

เพราะทุกคนทํางานดวยปากกัดตีนถีบกันทุกคน เร่ืองคนของใครน้ันบางครั้งก็นาเห็นใจขาราชการใครมาก็คือนาย ไมทําก็โดน

ดี ไมทําก็ถือวาขัดคําสั่งอีก เพราะฉะน้ันก็ขอไดโปรดใหความเปนธรรมกับเขาดวย ก็ประชุมนานพอสมควรแลวผมขอพัก    

๑๐ นาที ขอบคุณครับ 
 

พัก ๑๐.๐๐ นาท ี
 

เริ่มประชุม ๑๒.๐๐ น. 

นายพิพฒัน  นิลรัตนศริิกลุ   เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอเชิญสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญประชุมตอไปเลยครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗   ญัตติ    เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ ผมขอดําเนินการประชุมตอ ขอเชิญทานสมาชิกเขาที่ประชุมครับ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗         

ญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี     

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เร่ือง “ญัตติ” ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. แบบแปลนประมาณราคาตามโครงการฯที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  จํานวน ๓๑  โครงการ จํานวน   

๒๔ ชุด  ๒. รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได จํานวน  ๒๔  ชุด 

   ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความประสงคขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป งบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อกอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสรางพ้ืนฐานภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินและระเบียบเรียบรอยความสวยงามของบานเมือง  และเทศบาลนครอุบลราชธานี จะสงเสริมการเรียนดาน

ภาษาตางประเทศ  ใหนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

   เพื่อขออนุมัติ จ ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จํานวน  ๓๑ โ ครงการ  รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น 

๒๙๓,๕๐๐,๘๐๐.- บาท (สองรอยเกาสิบสามลานหาแสนแปดรอยบาทถวน) 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร  ๑-  และซอยชยางกูร ๑๔  งบประมาณ ๗,๔๘๙,๐๐๐ 

.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ – ๙.๐๐ ม. ยาว ๘๔๒  ม. หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา  

๕,๘๗๐ ตร.ม. 

- ทอระบายน้ํา ขนาด ๐.๖๐ ม. พรอมบอพักในผิดจราจร  ความยาวรวม  ๑,๖๘๐ ม. 

- งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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๒. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห ๙ งบประมาณ ๒,๗๗๐,๐๐๐.- 

บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กวางเฉลี่ย  ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา 

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. 

- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๓. โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยโพธิ์ทอง  ๓ งบประมาณ  ๒,๘๔๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ถนนหินคลุก หนา ๐.๒๐ ม. กวางเฉลี่ย ๖.๐๐ ม.ยาว ๕๒๓ม.   

หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๑๓๔ ตร.ม. 

- ทอระบายน้ํา ขนาด ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๘๐ ม. 

- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๔. โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน  ๑๐๐ ปาย 

- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๕. โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ  วัดใหมกุดคูณ งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาทโดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

- กอสรางอาคารเมรุเผาศพพรอมเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดใหมกุดคูณ 

- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก  (ชวงถนนพโลชัย – ถนนสรรพสิทธิ์ ) 

งบประมาณ ๑,๙๗๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- งานร้ือคอนกรีตทางเทาเดิน พื้นที่ ๑,๕๙๖ ตร.ม. 

- งานคอนกรีตพิมพลาย  พื้นที่ ๑,๕๙๖ ตร.ม. 

- งานเสาไฟฟาสองสวางพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน  ๑๗ ชุด 

- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

๗. โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกรู  (ชวงถนนสรรพสิทธิ์ – ถนนราชธานี) 

งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- 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. 

- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์  ๑๔ งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- งานร้ือถอนผิดจราจร คสล. เดิมความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. จํานวน  ๒,๔๐๕ ตร.ม. 

- กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. จํานวน ๒,๔๐๕ ตร.ม. 

- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 ๙.  โครงการปรับปรุงถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท – ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๑) งบประมาณ ๗,๙๙๐,๐๐๐.-บาท 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  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 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต กวางเฉลี่ย  ๗.๒๕ – ๑๒.๕๐ ม.  หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ไมนอย

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.  โครงการปรับปรุงถนนเทพโยธี  (ชวงถนนอุปลีสาน – ประตูทางเขาสนามบินนานาชาติ) งบประมาณ     

๗,๘๖๐,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  งานยกระดับฝาบอพักเดิม  จํานวน ๖๓  บอพัก 

 -  งานผิว Tack Coat  ในพื้นที่  ๑๓,๗๔๕ ตร.ม. 

 -  งานผิว  Asphaltic  Concrete  พื้นที่  ๑๓,๗๔๕ ตร.ม. 

  -  งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

๑๒.  โครงการปรับปรุงซอยธรรมวิถี ๑ (ชวงถนนธรรมวิถี – ถนนแจงสนิท) 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 (ชวงถนนเลียบแมน้ํามูลชุมชนบุงกาแซว) งบประมาณ  

๔,๙๙๐,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  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. โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญญาณไฟ)  จํานวน ๓๕ จุด งบประมาณ 

๓๙,๑๔๑,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

 -  งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิมจํานวน  ๓๕ จุด 

 -  งานกอสรางเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟพรอมดวงโคมชนิด LED แบบดวงโคม

นับถอยหลัง จํานวน  ๓๕  จุด 

 -  งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 ๑๕.  โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหนองบัว  งบประมาณ  ๕,๒๕๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  งานขุดลอกรองดินเดิมพรอมปรับแตง  จํานวน  ๕๒๘  ลบ.ม. 

 -  งานถนน คสล.หนา  ๐.๑๕  ม.  พื้นที่  ๑,๓๕๐  ตร.ม. 

  -  งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๖.  โครงการปรับปรุงบอนํ้าโจก  งบประมาณ  ๒๓๑,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  ถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไมนอยกวา ๒๐๐ ตร.ม. 

 -  ทอระบายนํ้า  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 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  กอสรางหองนํ้า 

 -  กอสรางปายชื่อสวนสาธารณะ  

 -  กอสรางบันไดลงทาน้ํา  ๔  จุด 

 -  กอสรางรั้วเหล็กโปรง  ยาว  ๑๕๐ ม. 

 -  ระบบไฟฟาสองสวาง  จํานวน  ๙  จุด 

 -  งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ๑๙.  โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  งานหลอผนังครีบ คสล.  จํานวน  ๒๖๔  ตร.ม. 

 -  งานผนังตกแตงกรวดลางผสมสี (เบอร ๔)  จํานวน  ๒๖๔  ตร.ม. 

 -  งานรื้อถอนพื้นบล็อกคอนกรีตทางเดิน  จํานวน ๑,๔๐๐  ตร.ม.  

 -  งานติดตั้งเสาไฟประติมากรรม  สูง  ๙  เมตร  จํานวน  ๑๙ ชุด 

 -  งานครุภัณฑเสาไฟประติมากรรม 

 -  งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี      

 ๒๐.  โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย  งบประมาณ  ๔,๕๕๐,๐๐๐.-บาท  

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  งานทาสีจริง สีนํ้าพลาสติกชนิดภายนอก  จํานวน  ๓,๑๕๐ ตร.ม. 

 -  งานพื้นทางตกแตงกรวดลางผสมสี (กรวดน้ําทะเลเบอร ๔)  จํานวน  ๓,๔๗๐  ตร.ม. 

 -  งานติดตั้งเสาไฟประติมากรรม  สูง ๙ เมตร  จํานวน  ๔๘  ชุด 

 -  งานครุภัณฑเสาไฟประติมากรรม  สูง  ๙  เมตร  จํานวน  ๔๘  ชุด 

  -  งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 

 

 



24. 
 

๒๑.  โครงการกอสรางลานอเนกประสงคหวยมวง  งบประมาณ  ๔๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท   

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  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  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -   งานกอสรางพ้ืนคอนกรีตพิมพลายหนาศาลหลักเมือง 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. 

 -   งานกอสรางนํ้าพุบริเวณดานหนาศาลหลักเมืองพรอมอุปกรณประกอบ  จํานวน  ๑๐  ชุด 

 -   งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๒๓. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบขนสงสาธารณะเมืองอุบลราชธานี

(รถราง)  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ๑. จางศึกษาความเหมาะดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดลอมและออกแบบรายละเอียด

โครงการนํารอง จํานวน ๑  เสนทาง  โดยที่ปรึกษาจะทําการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และเศรษฐกิจ โดยมีขอบขายงาน ดังนี้. 

  ๑.๑ วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการดานเศรษฐกิจตามแนวทางและหลักเกณฑการวิเคราะห  

โครงการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

   ๑.๒  ศึกษาและวิเคราะหเพื่อกําหนดรูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสมในการ

นําไปสูการปฏิบัติสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือลดภาระการลงทุนของภาครัฐ เชน การสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน 

การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership:PPP)   การใชกองทุนโครงสรางพื้นฐาน เพื่อพัฒนา

เมืองอุบราชธานีเปนตน ตามหัวขอที่กําหนดในพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

  ๑.๓ วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการดานวิศวกรรม และการออกแบบรายละเอียดระบบขนสง 

สาธารณะที่เชื่อมตอการเดินทางกับการขนสงในรูปแบบอื่น    

    ๑.๓.๑ ศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรมของระบบขนสงสาธารณะเมืองอุบลราชธานี โดยมี

รูปแบบสถานี โครงสรางทางวิ่ง ตัวรถ ศูนยซอมบํารุง ฯลฯ 

   ๑.๓.๒  วิ เคราะหเปรียบเทียบทางเลือกรูปแบบการกอสรางระบบขนสงสาธารณะเมือง

อุบลราชธานีที่เหมาะสม 

   ๑.๓.๓ จัดทําแผนการเดินรถ (System Operation Plan) โดยการจัดทําแผนผังการเดินรถ (Train  

Diagram)  และแบบจําลองการเดินรถ (Train  SimulationModel) เพื่อใหไดขอมูลตางๆ เชน Running Time,Speed 

Profile, Round Trip Time เปนตน  โดยจะตองแสดงคาตัวแปรที่ใชรายการคํานวณ และเอกสารประกอบตางๆ ที่เก่ียวของ 

   ๑.๓.๔  ดําเนินการออกแบบรายละเอียด (Detail  Design)  ของระบบขนสงสาธารณะเมือง

อุบลราชธานีที่เพียงพอที่จะสามารถกําหนดราคาคากอสรางสุดทายได โดยยึดถือมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทําเอกสาร
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ประกวดราคา  ที่สามารถนําไปใชประกวดราคาจางเหมาออกแบบรายละเอียดและกอสรางพรอมกัน (Design & Build) 

ตอไป  โดยจะตองออกแบบใหครอบคลุม งานเดินรถและงานบํารุงรักษา การดําเนินงานจะตองมีคุณภาพและสามารถ

นําไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาใหสอดคลองกับเทคโนโลยี หรือ วิธีการกอสราง รวมทั้งรายละเอียดของการ

เช่ือมตอระบบงานตาง ๆ (Interfacing Work) และหากจําเปนจะตองดําเนินการวางแผนงานกอสรางเปนชวงระยะเวลา 

(Stager Construction) ก็ใหจัดทําแบบใหสอดคลองกัน 

   ๑.๓.๕ การประมาณราคากอสราง โดยมีการคํานวณปริมาณงานและวัสดุกอสราง รวมทั้งการ

ติดตั้งและประมาณคากอสรางและประมาณการคาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนตน 

  ๑.๔  การศึกษาจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

จัดใหมีรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ใหครอบคลุมพื้นที่โครงการาและพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง 

ซึ่งมีแนวโนมจะกอใหเกิดผลกระทบใหครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ   และแนวทางในการจัดทําเปนไปตาม

มาตรฐานของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขอกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งหมด 

  ๑.๕  การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

            ๑.๕.๑ จัดทําแผนงานการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่การศึกษา โดยแผนงานจะตอง

สอดคลองกับการดําเนินงานในทุกขั้นตอนการศึกษา 

   ๑.๕.๒  จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรขอมูลโครงการและการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวยงาน

อยางนอย ดังน้ี.- 

  -  ดําเนินการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตามที่กําหนดไวระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเปนระยะ ๆตามเนื้อหาของงาน โดยใหมีการจัดประชุมการมีสวนรวมของ

ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ ครั้งละไมนอยกวา ๖๐ คน 

  -  ที่ปรึกษาตองจัดคณะบุคคลหลักอยางนอยประกอบดวย  ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอมและการ

มีสวนรวมของประชาชนไปนําเสนอ ชี้แจง และรับฟงขอมูลจากประชาชน ซึ่งคณะทั้งหมดจะตองเตรียมเอกสารและทําการ

ซักซอมการนําเสนอ กอนนําเสนอจริงกับประชาชน 

  -  จัดทําสื่อการประชาสัมพันธโครงการ  รายละเอียด การนําเสนอขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

ทั้งในรูปแบบเอกสารเผยแพร แผนพับ  เอกสารประกอบการสัมมนา วีดีทัศน นิทรรศการ  เว็บไซต สื่อโทรทัศน/วิทยุ เพื่อให

ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและผูมีสวนไดเสียรับทราบขอมูลโครงการและรับฟงขอคิดเห็น 

๒๔. โครงการจัดซื้อวัสดุจราจรและอุปกรณความปลอดภัยในถนน งบประมาณ  ๕,๘๙๙,๐๐๐.-บาท  

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   - จัดซื้อหมุดโซลาเซลทําดวยอลูมิเนียมอัลลอยด  สีเหลือง  แบบไฟกระพริบ  ๒  ดาน ขนาด                 

๑๒๓x๑๓๒x๗๕  มม. 

    -  จัดซื้อกระจกโคง ๒๔  น้ิว พรอมอุปกรณยึดจับ 

   -  จัดซื้อยางชะลอความเร็วสีดํามีเม็ดสะทอนแสง ๔๐x๕๐x๕.๕ ซม. พรอมติดตั้ง 

   -  จัดซื้อเสาลมลุกจราจรสูง ๘๐ ซม. พรอมอุปกรณ       

 ๒๕. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางเปนหลอด LED ขนาด ๑๑๐วัตต จํานวน ๕๒๐ ชุด  งบประมาณ  

๘,๖๓๐,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี.- 

   - งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวาง ชนิดหลอด LED ขนาด ๑๑๐วัตต  ภายในเขตเทศบาลฯ 

จํานวน  ๕๒๐ ชุด  (ติดตั้งในเสาไฟสองสวางเดิม) 

๒๕. 
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 ๒๖.  โครงการกอสรางติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง (เสาไฮแมส) ความสูง ๒๐ ม. จํานวน ๑๐ ชุด งบประมาณ 

๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี.- 

   - งานติดตั้งเสาไฟสองสวาง (เสาไฮแมส) ขนาดความสูง ๒๐ เมตร และติดตั้งดวงโคม ๔๐๐ วัตต 

ชนิด  ๘ ดวงโคม พรอมอุปกรณครบชุด   

   -  งานกําหนดจุดติดตั้งเปนไปตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๒๗. ค าใชจ ายในการบํารุงดูแลรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ 

๕,๗๖๐,๐๐๐.-บาท   โดยดําเนินการจางดูแลจํานวน  ๓  แหง ดังน้ี 

สวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน  ๑,๗๔๐,๐๐๐.-บาท    โดยมีระยะเวลาจางดูแลจํานวน ๑๒ เดือน       

ในอัตราเดือนละ  ๑๔๕,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี.- 

   - จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลดานบํารุงดูแลรักษาและตกแตงตนไมรอบสวนฯ  จํานวน ๗ คน 

เปนเวลา  ๑๒ เดือน  

   - จางเหมาบุคคลภายนอกดานความปลอดภัย วันละ ๒ กะ  จํานวน ๔ คน เปนเวลา ๑๒ เดือน 

   -  จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลระบบไฟฟาและดานสุขาภิบาล จํานวน ๑ คน เปนเวลา  ๑๒ เดือน

  สวนสาธารณะหนองบัว จํานวน  ๒,๐๑๐,๐๐๐.-บาท โดยมีระยะเวลาจางดูแลจํานวน ๑๒ เดือน ในอัตรา

เดือนละ ๑๖๗,๕๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี.- 

   - จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลดานบํารุงดูแลรักษาและตกแตงตนไมรอบสวนฯ  จํานวน 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 เดือน ในอัตราเดือน

ละ ๑๖๗,๕๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี.- 

   - จางเหมาบุคคลภายนอกดูแลดานบํารุงดูแลรักษาและตกแตงตนไมรอบสวนฯ  จํานวน  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

 ๒๘. โครงการจางครูชาวตางชาติเพ่ือสอนภาษาตางประเทศใหกับนักเรียนโรงเรียนและ ศพด. ในสังกัดเทศบาล   

นครอุบลราชธานี จํานวน ๗  แหง   งบประมาณ  ๒,๑๒๒,๘๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี.- 

   - จัดหาครูตางประเทศเพ่ือมาดําเนินการสอนภาษาตางประเทศใหกับนักเรียนในสังกัดเทศบาล   

นครอุบลราชธานีเพื่อตองการใหนักเรียนในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความรูและสามารถในการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศไดเปนอยางดี  เพ่ือเตรียมตัวการกาวสูความเปนอาเซียนและเพ่ือผลิตเด็กที่เกงภาษามาเปนมัคคุเทศนนํา

เที่ยวสถานที่ทองเที่ยวตางๆภายในจังหวัดอุบลราชธานีได เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเที่ยวใหกับจังหวัดอุบลราชธานีไดอีก

ดวย โดยดําเนินการจางสอนภายในโรงเรียนและศพด. ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังน้ี 

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. โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว จํานวน ๒ คน จางสอน ๑๒ เดือน อัตราเดือนละ 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 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ จํานวน ๑ คน จางสอน ๑๒ เดือน อัตราเดือนละ 

๑๗,๖๙๐.-บาท  รวมเปนเงิน ๒๑๒,๒๘๐.-บาท      

  ๗. โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง จํานวน ๑ คน จางสอน ๑๒ เดือน อัตราเดือนละ ๑๗,๖๙๐.-บาท       

รวมเปนเงิน ๒๑๒,๒๘๐.-บาท  

  ๒๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยเล่ียงเมือง ๗  งบประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   - กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หนา๐.๐๕ม. กวางเฉลี่ย ๘.๕๐–๑๐.๓๐ม. ยาว ๗๓๗ ม.  

หรือรวมพื้นที่ไมนอยกวา  ๗,๓๐๗ ตร.ม. 

- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๓๐.โครงการติดตั้งกลองวงจรปด  (CCTV)  งบประมาณ   ๒๐,๑๗๐,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  -  ติดตั้งกลองวงจรปด  พรอมอุปกรณติดตั้ ง จํ านวน ๑๐๖ จุด ภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ดังน้ี 

   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  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   - งานผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ตร.ม. 

   - งานกอสรางบันไดทางลงทาน้ํา จํานวน ๙ จุด 

   - งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ๑ หลัง 

   - งานกอสรางทอลอดเหลี่ยมยาว ๑๐๕ ม. 

   - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหตุผล 

  เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเทศบาลขนาดใหญ ปจจุบันการพัฒนาเมืองในดานตางๆยังไมทั่วถึงและ

ครอบคลุม โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา ที่ปจจุบันไดเกิดปญหานํ้าทวมขังเวลาฝนตกเนื่องจากระบาย

น้ําไมทัน และระบบโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานีปจจุบันยังไมสมบูรณและมีประสิทธิภาพเทาที่ควร      

เชน  การกอสรางเมรุเผาศพแบบไรมลพิษ  การกอสรางสถานที่จัดแสดงงานเทียนพรรษาซึ่งเปนงานประเพณีทองถิ่น

ระดับประเทศ การปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย  รวมทั้งการแกปญหาการจราจรซึ่งเทศบาลฯจึงจะดําเนินการแกไข

ปญหารถติดโดยจะเพิ่มชองทางระบบขนสงใหมเพ่ือรองรับการขยายตัวเมืองซ่ึงจะสามารถแกไขปญหารถติดในชั่วโมงเรงดวน



28. 
 

ใหกับประชาชนไดและระบบไฟสัญญาณจราจรไมทันสมัยเกิดปญหารถติดในชั่วโมงเรงดวนและความไมชัดเจนของสัญลักษณ

จราจรทําใหเกิดอุบัติ เหตุไดงาย และเทศบาลฯไดเล็งเห็นความสําคัญในการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะภายใน          

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนเพราะปจจุบันประชาชนหันมาออกกําลังกายกันเปน 

จํานวนมากเทศบาลฯจึงจําเปนตองปรับปรุงสวนสาธารณะใหไดมาตรฐานและสวยงามเปนที่พักผอนหยอนใจใหกับประชาชน

รวมทั้งการดูแลรักษาสวนสาธารณะใหเกิดความสวยงามและสมบูรณอยูเสมอและเทศบาลนครอุบลราชธานีจําเปนตองมี

มาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชนที่ปจจุบันพบวามีปญหาอาชญากรรม   

และปญหายาเสพติดเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันปญหาดังกลาวเทศบาลจึงจะดําเนินการติดตั้งกลอง

วงจรปด (CCTV) ในแหลงชุมชนตางๆภายในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งการเสริมสรางความรูดานภาษาตางประเทศใหกับ       

เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อรองรับการเขาสูอาเซียน เทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดนําปญหาดังกลาว

มาบรรจุเปนแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบาลฯไมไดตั้งงบประมาณไว  เพื่อใหสามารถแกไขปญหาตางๆใหกับประชาชนได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เทศบาลนครอุบลบราชธานี จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลซึ่งปจจุบันมีเพียง

พอที่จะจายขาดได โดยการจายขาดเงินสะสมในครั้งน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวย การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ๘๙ (๑)  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘  ลงวันที่  

๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๙  เร่ือง  หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   โดยให อปท.ที่มีเงินสะสม

เพียงพอมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น สามารถนําเงินสะสม

ไปใชจ ายเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดตามอํานาจหนาที่  รวมทั้ งหนังสือกระทรวงมหาดไทย               

ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๒๐๘๖  เรื่อง  การเรงรัดติดตามการใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนและ

สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ดั งนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึ งขออนุมัติ จ ายขาดเงินสะสม            

จํานวน ๒๙๓,๕๐๐,๘๐๐.-บาท  (สองรอยเกาสิบสามลานหาแสนแปดรอยบาทถวน) ตอ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

พิจารณาอนุมัติตอไป  ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได (ตามเอกสารที่แนบ        

มาพรอมน้ี)     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ ผมขอความกระจางจากทานนายกฯ นะครับวาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๐๘๖    

ลงวันที่เทาไหรครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานฯ ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว.๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ คะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ กอนที่ท านสมาชิกจะอภิปราย เพื่อความเขาใจของผมเองและทานสมาชิก ที่ทานขอมาเชน

สวนสาธารณะทุงศรีเมืองจางดูแล ๑๒ เดือน และก็จางครูตางประเทศ ๑๒ เดือนเหมือนกัน ผมขอหารือวาการตั้งงบแบบนี้

มันขามปในความเปนจริงควรจะตั้งใหมันเทากับปงบประมาณใชหรือครับ อยางไหนถูก เชิญทานนายกฯครับ  

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูตอบคะ 

นายอาทิตย คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผมขออนุญาตทวนคําถามอีกครั้งหนึ่งครับ  

 

 



29. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

คือการที่จะของบประมาณในการไปทําอยางไรอยางหน่ึงน้ัน ควรที่จะขอในปนั้นๆ ไมใชขอขามปดวย ในลักษณะนี้

เปนการขอขามปดวยอยางไหนถูก 

 

นายอาทิตย คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เปนแบบนี้ครับทาน ตามระเบียบงบประมาณ เปนเหตุการณที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณนั้นๆ     

อันนี้เปนระเบียบของงบประมาณ หมายถึงการตั้งงบประมาณ แตที่เรากําลังจะพิจารณาอยูนี้เปนการจายขาดเงินสะสม        

ในเรื่องของญัตติที่เสนอเขามานิมันก็อยูที่ดุลพินิจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาหรือไม ในความเห็นของผมการขอเขามา   

ใน ๑๒ เดือน เปนความประสงคของฝายบริหารที่จะดําเนินการถาสมมติวา ญัตตินี้ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯแหงนี้    

เวลาไปตั้งงบประมาณในสวนของงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ ถาตั้งเขามาก็จะเปนการซ้ําซอนกับญัตติฯนี้ เพราะวาญัตติฯตรง

นี้ไดรับการอนุมัติแลว อันนี้ผมยกตัวอยางใหทานไดทราบ อันนี้เปนเพียงความเห็นสวนตัวนะครับทาน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ในความเห็นของผมวา ถาไป ๑๒ เดือน ในป พ.ศ.๒๕๖๐ ทานก็ไมครบปอีก  ที่ทานวาไปตั้งตนปก็ไมไดมันจะซ้ําซอน 

พอถึง ๑๒ เดือน ก็ไมครบปงบประมาณอีก ความเปนจริงทานนาจะขอมาตอนสิ้นปงบประมาณ พอปงบประมาณตอไปทาน

ตั้งเลย ๑๒ เดือน มันก็ไมมีปญหา 

นายอาทิตย คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ ก็ถูกตองตามที่ทานประธานสภาฯวา  ถาสมมติวาไดรับอนุมัติ มันจะไปชน ๑๒ 

เดือนประมาณชวงน้ี  ทีนี้ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฝายบริหารชอบที่จะตั้งงบประมาณที่มันกระทบจากเดือนนี้ไปถึง 

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ก็ประมาณ ๓ , ๔ เดือน อันนี้เปนความเห็นนะครับทาน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 คือจะใหเขาใจกันดีทุกทาน หรือแมกระทั่งคนที่จะจางมาทํางานเพื่อเปนขวัญกําลังใจดวย สมมติวาตามที่ผมวาจาง

จนถึงสิ้นปงบประมาณ พอป พ.ศ.๒๕๖๐ ทานตั้ง ๑๒ เดือน เขาจะไดมีกําลังใจวาใหถึง ๑๒ เดือนเขายังอยู หรือเมื่อครบ   

๑๒ เดือน ตัวนี้พอไปถึงตัวนั้นเขาจะอยูหรือจะไปเขาก็ไมรูกําลังใจก็จะไมมี เชิญทานรองฯครับผม 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกที่เคารพ ในฐานะที่ทํางานราชการมาเรื่องงบประมาณ ก็ขออนุญาต

ชี้แจงเพิ่มเติมวาที่ทานประธานตั้งขอสังเกตนั้นเปนสิ่งที่จะอาจจะเขาใจยากนิดหนึ่งวา การจางงานอยางเชนการจางครูก็เปน

การจางตามภารกิจ ซึ่งบางทีอาจไมเปนไปตามงบประมาณ ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ภารกิจของครูมันไมตรงกัน 

ดังนั้นการจางงานระยะเวลา ๒ เดือนนี้ระยะการจางถึงวันไหน สมมติวามีการขามงบประมาณ ถึงการจายขาดเงินสะสม       

ก็มีขอพันธะผูกพันที่ตอสัญญาได และมีพันธะผูกพันที่สภาไดอนุมัติไวแลว ซึ่งถาตอไปปงบประมาณวาจางเดือนนี้ไมครบป   

งบปพ.ศ.๒๕๖๐มารองรับ ขอผานเปนการตอเน่ืองเพ่ือจะไดจางตอใหครบงานตามวาระที่จาง คือมันจะสอดรับกัน คือมันมี

ระบบของการภาระผูกพันเพื่อการจางตอไดครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 คือก็จริงอยางที่ทานวา ถามองตามทั่วไปแลว นาที่จะขอแคสิ้นปงบประมาณกอน พอเขาปงบประมาณตอไปทานก็      

ทําเต็ม ๑๒ เดือน  อยางนี้จะดีกวาถาทานขอมาแบบนี้ คนที่เขาใจแบบทานก็มีสวนนอยสวนมากก็จะไมเขาใจ เพราะ

สวนมากจะมองเห็นวางบประมาณแตละป ปกตินาจะไปสิ้นเดือนนั้นเดือนนี้ พอถึงตรงนั้นขอใหมมันจะดีกวา อยางนอยๆ

เดือนกรกฎาคม ทานขอเขามาภายใน ๑๕ สิงหาคม  ก็ตองสงงบประมาณของปตอไปแลว มันก็จะชนกันอยูแลว ก็แลวแต

ทานสภาฯนี้ ทานขอมาก็พิจารณาไปตามนั้น เชิญทานสุภชัยครับ 



30. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

เขตเลือกตั้งที่ ๔  เรื่องการจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ -  ๒๕๖๑ ผมขอหารือ

ทานประธานวาผมขอปรึกษาทานประธานฯวาเราจะพิจาณาเปนรายหัวขอนะครับ ก็ตองรบกวนทานเลขาฯ อานเปนหัวขอ

และใหทานสมาชิกอธิบายเปนรายบุคคล ผมหารือกับทานประธานเพื่อใหทานสมาชิกไดพิจารณานะครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สรุปวาทานขอหารือวาจะพิจารณาเปนรายโครงการใชหรือไมครับ  หรือจะใหอภิปรายรวบไปเลยครับ ถาเปนแบบนี้

ก็ขอหารือกับที่ประชุมวาตองการแบบไหน ผมจะขอมติที่ประชุมวา 

มติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดเห็นควรใหอภิปรายเปนรายขอรายโครงการ  / เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

- สมาชิกทานใดเห็นควรใหอภิปรายรวมทั้งหมด  / เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑ ทาน 
 
 

ที่ประชุม   

             มีมติเห็นควรใหอภิปรายเปนรายโครงการ 
 

 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการ ๑ โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร  ๑๒ และซอยชยางกูร ๑๔ งบประมาณ 

๗,๔๘๙,๘๐๐ บาท 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เพ่ือความชัดเจน ที่ทานสงมารายละเอียดเยอะเหลือเกินครับ และสมาชิกก็ไดมีโอกาสพิจารณาในรายละเอียด  

โครงการกอสรางถนนซอยชยางกูร  ๑๒ และซอยชยางกูร ๑๔ คอนกรีตหนา ๑๕ เซนติเมตร กวาง ๔ – ๙ เมตร ยาว ๘๔๒ 

เมตร    ทอกวางขนาด ๖๐ เซนติเมตร ผมขออธิบาย ผมขออธิบายถึงซอยชยางกูร ๑๒ และ ชยางกูร ๑๔ โดยพื้นฐานของ

ซอยคือตนซอยสูงปลายซอยต่ํา ทีนี้การทํา ปญหาที่เกิดสะสมมาก็คือเรื่อง นํ้าที่ไปทวมขังบริเวณทายซอย ถาฝนตกลงมาใคร

ที่ไปอยูบริเวณบานจัดสรร ตองรีบเอารถขึ้นไปจอดขางบนถนนเพื่อจะหลีกเลี่ยงปญหาที่ทวมขัง น้ําจะทวมรถและน้ําที่จะไหล

เขาบานอันน้ีเปนปญหาสะสมมายาวนาน ตอนนี้ก็ไมรูวาเทศบาลฯมีนโยบายที่จะทําใหทอหายตันหรือยัง ใหไปขุดลอกทอครั้ง

ลาสุดเมื่อไหร โครงการน้ีเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนครับ ผมเห็นดวยกับโครงการนี้เปนอยางยิ่ง แตมีขอเสนอแนะวามี

ทอระบายน้ํา ทานผอ.วิสุทธิ์ ทานฟงผมสักนิดนะครับวา ทอระบายน้ําผมไมอยากใหต่ํากวา ๐.๘๐ ม. คือ ๘๐ เซนติเมตร

นาจะเปนขั้นต่ําของทอระบายน้ําภายในซอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีแลว เพราะวาชุมชนเหลานั้นเปนชุมชน

หนาแนน ถา ๖๐ เซนติ เมตร เราลงไปทําการลางทอลอกทอลําบาก เพราะมันตองใชการมุด ถาเปน ๘๐ เซนติเมตร       

อยางนอยๆเราก็สามารถนํารถเข็นขนาดเล็กเขาไปชวยในการขุดลอกได อันนี้เราไปศึกษางานมาจากเทศบาลนครขอนแกน

เราก็เห็นขอดีของทอระบายที่มีขนาดใหญกวา ๖๐ เซนติเมตรเพิ่มอีก ๒๐ เซนติเมตร การทํางานของสํานักงานชางก็จะ

ดําเนินการส่ังการไดงายขึ้น เร่ืองนี้ผมเห็นดวยที่จะดําเนินการและตั้งไวเปนงบประมาณวาระยะเวลาที่ตั้งเขามานี้ ก็คงไม

สามารถที่จะดําเนินการใหทานได เพราะวาตามที่หนังสือสั่งการทานใหมานโยบายรัฐบาลก็มีบอกอยูแลววาเกินจากวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน เราเสียโอกาสแทนพี่นองประชาชน ที่โครงการเหลานี้นาจะนําเขามาเร็วกวานี้ หนังสือสั่งการมีมาตั้งนานแลว ทาน
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นาจะนําเขามา ในสมัยที่เราเปดสมัยสามัญ ทานนาจะรีบนําโครงการเหลานี้เขามา เราจะไดอนุมัติงบเหลานี้ไปใหพี่นอง

ประชาชนใช ทางสมาชิกสภาโดยความเห็นสวนตัวของผมๆ เห็นดวยกับโครงการนี้มากเพียงแตวา ณ วันนี้ทานสมาชิกคุณ

ตองใชดุจพินิจนิดหนึ่งวา ในเมื่อคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ทานอางมาวาใหใชภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ทานตองพิจารณาให

หนักข้ึนครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ในโครงการที่ ๑ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานนัฐพล ครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ  กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล    

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะเพิ่มเติมในโครงการที่ ๑ วาขนาดทอ ๖๐ เซนติเมตร อยากจะเปลี่ยนใหเปน    

๘๐ เซนติเมตร เหตุผลที่วาทางสภาฯไดลงพื้นที่บางสวน ตามความเขาใจของผมเจาหนาที่เทศบาลฯ ก็จะเปนการออกแบบ

ตามขนาดของถนน จริงๆแลวการที่จะออกแบบหรือกําหนดขนาดของทอระบายน้ําควรคํานึงถึงปริมาณการรับน้ําไมใชดูจาก

ถนนขนาดนี้ตองใชทอขนาดนี้ เหมือนที่ทางฝายบริหารก็ทราบดีวาซอยชยางกูร ๑๒ และชยางกูร ๑๔ มีปญหาน้ําทวม และ

ยาวไปถึง ซอยชยางกูร ๔๐ เวลาฝนตกทุกครั้งก็จะมีน้ําทวม และเกี่ยวกับเรื่องหนังสือมหาดไทย ที่สงมาใหทานผมอยากจะ

เรียงลําดับวาขั้นตอนเปนอยางไรบาง ขออนุญาตทานประธานอานตามหนังสือที่ไดทําความเขาใจ หนังสือ ที่มท๐๘๐๘.๒/ว 

๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เร่ือง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และก็เปน

หนังสือฉบับที่ ๒ เปนหนังสือ ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเรงรัดติดตามการใชจายเงิน

สะสมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตอมาก็เปนหนังสือ

ฉบับที่ ๓ ที่ อบ ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๗๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง การเรงรัดติดตามการใชจายเงินสะสมเพื่อแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน  และสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ใหจัดทําโครงการเพื่อใหสภาทองถิ่น

อนุมัติแลวดําเนินการตามโครงการ / กิจการที่นําเงินสะสมไปใชจายเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหบัง

เกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อการนําเม็ดเงินไปสูทองถิ่น เพ่ือการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่ผมไดกลาวมาทั้งหมดนี้ รัฐบาลไดแจงใหคณะผูบริหารใหเรงทําตั้งแตวันที่ ๑๐ 

มีนาคม แตทานไปทําอะไรอยูครับ หลังจากวันที่ ๑๐ มีนาคม ก็มีหนังสือเรงรัด ติดตามใหทานอีก คือวันที่ ๑๒  เมษายน 

ทานก็ยังเฉย หลังจากวันที่ ๑๒ เมษายน ก็มีหนังสือเรงรัดทานอีก วันที่ ๒๐ เมษายน ทานก็ยังไมทําอีก จนหมดเวลาแตทาน

บอกวาทานสงวันที่ ๒๙  มิถุนายน แตทางสภาฯไมไดรับรูอะไรดวยหรอกครับเพราะวาทานสงไปที่ทานประธานสภาฯ ผมก็

อยากใหมองเห็นภาพวาทานไมมีเจตนาที่จะนํางบประมาณตัวนี้เขามาอยูแลว เหมือนกับการตั้งงบเขามาเพื่อใหสภาฯไมผาน

ใหเพราะผมดูจากเอกสารและวันที่ที่ทานแนบมานะครับ กราบขอบพระคุณมากครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก  จากหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่วาใหเรงดําเนินการใหเรื่องการ

จายขาดเงินสะสมใหเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระบวนการดังกลาวที่เราสามารถจายขาดเงินสะสมไดก็

ประมาณ ๒๐๐ กวาลานบาท ซึ่งโครงการตางๆ ที่เรานํามาเสนอตอสภาฯ มีอยู ๓๑ โครงการลวนแตตองใชขอมูลโดยละเอียด

และก็ไดสงทางเจาหนาที่เขาไปสํารวจขอมูลการประชุมกันหลายรอบในการที่จะดําเนินการเรงดวนเพื่อเปนประโยชน        

แกพ่ีนองประชาชน ก็ตองใชระยะเวลาในการพิจารณา แลวเราก็ทําหนังสือเปดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง 
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ประจําป    พ.ศ.๒๕๕๙ สงขึ้นไปจังหวัด ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ซ่ึงถือวากระบวนการของเรานั้นเปนไปดวยความ

รอบคอบและอยูในหวงเวลาของหนังสือเรงรัดดังกลาวคะขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 โครงการที่ ๑ ผานครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยากใหอานเปนโครงการไปครับ ถาใครติดใจโครงการไหนก็ใหยกมือครับ เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานประชาครับ 
 

นายประชา   กิจตรงศิริ       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ ชื่อซอยเปนชยางกูร ๑๒.๑ ครับตองขอโทษครับ แตในแผนที่ถูกและตําแหนงไซดงาน

ถูกตองครับ แตในเอกสารตัวนี้ผิดครับคือจะอยูในซอยแยกออกไปจากซอยชยางกูร ๑๒ ครับ กราบขออภัยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอแกไขจากซอย ชยางกูร ๑๒ เปนซอยชยางกูร ๑๒.๑ ใชหรือไมครับ / ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามโครงการที่ ๑ 

โครงการกอสรางถนน คสล คลองระบายน้ํา ซอยชยางกูร ๑๒ แตตามแบบแปลนเปน ๑๒.๑ ทางผูบริหารเลยขอแกไขให

ถูกตองเปน ซอยชยางกูร ๑๒.๑ เขาใจตรงกันนะครับ ตอไปครับ ใหทานเลขาฯอานไปเรื่อยๆ ถาทานใดติดใจโครงการไหน   

ใหยกมือครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒ โ ครงการกอสรา งระบบ คสล. และระบายน้ําซอยแยกสุขาสงเค ราะห  ๙ งบประมาณ        

๒,๗๗๐,๐๐๐บาท  โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลฯ ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 เรียนประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒     

ทานทํางานรอบคอบมากครับ ชื่อซอยก็ไมครบ สําหรับการแกปญหาน้ําทวมก็เปนเรื่องเห็นดวยที่จะปรับปรุงและกอสราง

ระบบระบายน้ําแตอยากจะใหการแกปญหานี้มันเบ็ดเสร็จไปเลย คือวาไมนาจะทําขนาดทอ ๖๐ เซนติเมตร นาจะ           

๘๐ เซนติเมตร หรือ ๑ เมตร เพราะวาทําไปก็ยังไมจบอีกผมคิดวาเรื่องน้ีทางกองชางก็นาจะรูดี ทานตอสูกับปญหานี้ตลอด

ระยะเวลาแตก็ยังงงวาทําจะเสนอมาทําไมเทาน้ี ทางสภาฯก็ไมติดขัดเพราะวาพี่นองประชาชนไดรับความเดือดรอนจริงๆกับ

ปญหาตัวนี้ ดังนั้นแลวอยากจะใหทานลองพิจารณาใหมดูวาแกไขใหเปน ๘๐เซนติเมตร ถึง ๑ เมตร เลยดีไหม ถาเขาไมทันงบ

จายขาดเงินสะสมตัวนี้ ก็ใหนําเขางบปกติก็ได ซึ่งอีกไมนานก็จะมีการพิจารณาแลว เปนงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐วันที่        

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลองพิจารณาวามันสามารถแกไขไดไหม เพราะวาทําแบบนี้ไปมันก็ไมจบ คนงานลงไปทําความสะอาดก็

ไมได ทําก็ทําใหดีไปเลยอยาไปกั๊กไว กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอใหชางปญญา  ทองสรรค ซึ่งเปนวิศวกร ไดชี้แจงถึงหลักการ

และเหตุผลที่ใชทอระบายนํ้า ๖๐ เซนติเมตร 



33. 
 

นายปญญา   ทองสรรค     วิศวกรโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอตอบวาทําไมเราตองใชทอ ขนาด ๖๐ เซนติเมตร 

เนื่องจากถนนสายนี้เชื่อมตอกับระบบระบายน้ํา ขนาด ๑ เมตรที่เราไดวางไวขางโลตัส ซอยชยางกรู ๑๒ และวิศวกร

ผูออกแบบก็คือทานประสิทธิ์  สิทธิคุณ ไดตรวจสอบพื้นที่รับน้ําเสียภายในบานและก็พื้นการไหลนองของพื้นผิวจราจร โดยได

ออกแบบตามหลักวิศวกรรม คือไดวางทอขนาดไซด ๖๐ เซนติเมตร ๒ ดาน ก็คือขนาดที่เพียงพอกับการรับน้ําทั้งนํ้าเสียและก็

น้ําฝนและก็ตรวจสอบเครสน้ีเรียบรอยแลวครับทาน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ไมเผื่ออนาคตขางหนา ๑๐ ป 
 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์     ผอ.สํานักการชาง 

 ซอยชยางกูร  ๑๒ เมื่อ ๒ ,๓ ปที่แลวไดผูรับจางไปชวงหนึ่งแลวเปนทอ ๑ เมตร แตที่นี้ซอยชยางกูร ๑๒.๑ เปนซอย

แยกเชื่อมกับซอย ๑๒ มันเปนทอเดิมขนาด ๔๐ นํ้ายังทวมดานหลังมาก เพราะฉะนั้นถาเราจะเอาทอขนาดใหญขึ้น ตามที่

ดานหนาใชทอ  ๑ เมตร พื้นผิวอยูขางหนามันต่ําระดับน้ําต่ํา เนื่องจากชยางกูรพื้นที่ต่ํา ทางเขาชยางกูร ๑๒ ก็เลยต่ําไปดวย

ตอนน้ีเราจะเอาทอใหญมาเชื่อมตอมันก็จะเกินจากผิวถนนน้ําก็จะไมลง สาเหตุที่เราไมเอาทอที่ใหญ เพราะวาระดับมันเปน

ระดับที่เขาวางมากอนจากซอยชยางกูร ๑๒ เราวางแยกจากชยางกูรจาก ๑๒.๑ เขาไปดานหลัง ไปรับน้ําจากแองนี้ตรง    

ชยางกูร ๑๔ เขามา เราเปลี่ยนจาก ๔๐ มาเปน ๖๐ เซนติเมตรครับถาใหญกวานั้น ทอจะเกินจากถนนสูงกวาระดับถนนที่มี

อยูและจะเปนปญหากับบานของชาวบานอีกปญหาหนึ่งมันจะยอมกลับไปหาบานเรือน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ๘๐ เซนติเมตร ก็สูงกวาหรือครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์     ผอ.สํานักการชาง 

 ทอตัวนี้เปนการวางมาจากชยางกูรอันดับแรก และก็ซอยชยางกูร ๑๒ เขาโลตัสเราวางสูงกวาชยางกูร ทีนี่ซอยแจกก็

ตองไมใหสูงกวาระดับถนนข้ึนไปครับ ถาใหญกวาน้ันก็จะเกินถนนข้ึนไป 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ก็แลวแตชางวิศวกร ครับ / เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น  พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายช่ืน  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

ที่ทานวาทอเกามันเล็ก ผมอยากถามวาระยะทางที่จะตองใชขนาดทอ ๖๐ เซนติเมตร มันยาวเทาไหร ขอยืนพูดแบบนี้แหละ

ครับถามตอบกันไปเลย ถามันแคบเกินไปหรือไมสามารถลอดเขาไปได ก็ควรจะเปลี่ยนเปน ๘๐ เซนติเมตรอยางนอยใน

จังหวัดอุบลราชธานี ของเราควรนาจะใหเปน ๘๐ เซนติเมตรทั้งหมดเพื่อความสะดวกและก็อนาคตถึงจะไมลําบาก แตถา   

ขนาด ๖๐ เซนติเมตร ก็จะแยเพราะวาถาขี้โคลนหรือดินที่มันอุดตันข้ึนมา ไมสามารถที่จะไปแกไขได ก็ตองรื้อถอนรื้อใหม   

อีกครั้งหนึ่ง อยากจะใหเปน ๘๐ เซนติเมตร ตลอดทุกโครงการนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 โครงการที่ ๒ ผานนะครับ เชิญโครงการที่ ๓  

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยโพธิ์ทอง ๓ งบประมาณ  ๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท ตามแบบของเทศบาล

นครอุบลราชธานี ครับ 
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐพัฒน   ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานและผูบริหาร กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  โครงการที่ ๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยโพธิ์ทอง ๓ ซึ่งเปน

ซอยจากชุมชนโพธิ์ทอง ผานดานหลังเรือนจํากลางอุบลราชธานี เปนถนนหินคลุกซึ่งกระผมเห็นวาถนนดังกลาวใน          

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไมควรที่จะเปนหินคลุกแลว เพราะวาชาวบานชุมชนโพธิ์ทองจะใช เปนเสนทางไปสู          

ซอยพโลชัย ๕ และก็ไปทางชุมชนวังสวางและชุมชนกุดคูน ออกไปไดหลายชุมชนและเปนเสนทางที่ตองใชประจําดานขาง

เรือนจําอุบลราชธานี ไดทําการปดเพราะวาไมใหประชาชนใชเปนเสนทางสัญจรเน่ืองจากปองกันปญหาจากการลักลอบสงยา

เสพติดบริเวณดานขางเรือนจํา ถาปรับเปนถนนเสริมเหล็ก หรือ คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจรผมคิดวานาจะเหมาะ

กวาประกอบกับทอระบายน้ําที่เสนอมาเปนขนาด ๖๐ เซนติเมตร ผมคิดวานาจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะรองรับน้ําจากชุมชน     

น้ําเสียหรือนํ้าทิ้งจากเรือนจํากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพราะวาจะมีน้ําเสียหรือน้ําทิ้งที่ออกมาจากหลังเรือนจํากอความ

เดือดรอนรําคราญใหกับชาวบานชุมชนโพธิ์ทองดวยนะครับ ผมจึงขอเสนอใหเปลี่ยนเปนทอระบายขนาด ๘๐ เซนติเมตร   

เพ่ือความสะดวกในการระบายน้ําและก็เสนทางดังกลาวเมื่อฤดูน้ําหลากยังมีน้ําทวมถึงอยู ถาใชเปนถนนหินคลุกอยูก็จะไม

เปนการถาวร ก็ขอเสนอเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบกับทางโครงการน้ีไดเสนอเขามาในชวงของการใชเงินสะสมซึ่ง

ลวงเลยเวลาที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดทําหนังสือเรงรัดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ใหทานเสนอโครงการ

เขามาเพื่อสภาฯไดอนุมัติใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทานไดเสนอเวลามาไดลวงเวลาตามหนังสือสั่งการ

ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระผมเห็นวานาจะนําเขาไปสูงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ก็เหลือเวลาอีก

ประมาณเดือนเศษที่ทานจะเสนอรางงบประมาณเขามาใหสภาฯไดพิจารณา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ภายในปนี้ ระเบียบวา

ดวยวิธีการงบประมาณ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองประชาครับผม 

นายประชา   กิจตรงศริิ     รองนายกเทศมนตรนีครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติ ก็ขอขอบคุณทาน ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  วันที่ทําโครงการนี้เราได

ลงพื้นที่ไปดูก็มีขอสงสัยเหมือนกับทานสมาชิกสภาฯ วาทําไมไมทําเปนคอนกรีต ทําไมตองทําเปนหินคลุก ทางวิศวกรคือการ

สํารวจพื้นที่ตรงนี้ เนื่องจากวาบางพื้นที่ถาดูตามแบบการถมดินตรงนี้ บางพื้นที่จะตองถมถนนถึง ๒ ถึง ๓ เมตร ในบางชวง

วิศวกรเลยอธิบายอยางน้ีวาการทําครั้งนี้เพื่อบดอัดเพ่ือใหถนนที่เปนดินบดอัดปูดวยหินคลุกเกิดการเซตตัวกอนไปสักระยะ

หนึ่งอยางนอยใหผานฤดูฝนสัก ๑ หรือ ๒ ฤดูเพื่อใหทุกอยางมันเซตตัวและครั้งตอไปถึงจะทําเปนคอนกรีต ถาทําเปน

คอนกรีตเลยโอกาสจะชํารุดเสียหายเหมือนริมตลิ่งที่ผานมามีการบดอัดขึ้นสูงและก็ทําคอนกรีตเลย เราจะเห็นวาถนนริม

แมน้ํามูลที่เกิดการชํารุดเสียก็เกิดจากเหตุผลตรงนี้ ก็ไดพูดคุยกับทางวิศวกรแลววาขอใหมันเซตตัวกอนหนาจะอีก ๑หรือ ๒ ป 

นาจะทําถนนคอนกรีตได ถาเปนแบบนี้ถนนคอนกรีตก็จะอยูคงทนกวาที่จะทําเลย สวนเรื่องทอลอดนั้น ก็ไดพูดคุยกันอยูวา

ทําไมไมทําใหญ ก็ด วยเหตุผลเดียวกันกับทางวิศวกร เขาบอกวามันจะเพียงพอและเพียงพอที่จะใชขนาดที่เหมาะสม 

ขอบพระคุณครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 โครงการตอไปครับ 
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นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๔ โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก      

ตั้งที่ ๒ การจัดทําปาย ๑๐๐ ปายมันแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนตรงไหนครับ ในเมื่อถนนที่ใชสัญจรยังไมดีเลยผม

แนะนําใหทานไปทําถนนใหดีกอนที่จะไปทําปาย ก็อยากจะฝากผูบริหารใหรอบคอบมากกวาน้ีครับ สวนวิศวกรก็อยาคิดวาทํา

แคนี้แลวพอ ถาพอน้ําคงไมทวมไมขังหรอกถาขนาดทอใหญ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / ถาไมมีเชิญโครงการที่ ๕ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๕ โครงการเตาเผาศพแบบไรมลพิษ  วัดใหมกุดคูณ  งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐพัฒน   ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานและผูบริหาร กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓   โครงการนี้เปนโครงการที่กระผมไดเคยเสนอผานสภาฯไปยัง     

ฝายบริหาร เพื่อกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพราะวาใชหลายชุมชนดวยกันก็คือชุมชนกุดคูณ  ชุมชนวังสวาง และหลาย

ชุมชนไดเสนอเขาไปกอนการพิจารณางบประมาณปพ.ศ.๒๕๕๙ และทานก็ยังไมนําเขาโครงการจนกระทั่งมาถึงการขอใชเงิน

สะสม และเปนการแกไขความเดือดรอนซึ่ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองสวนทองถิ่น และก็ประกอบทาง

โครงการนี้ไดเสนอมาในชวงของการจายขาดเงินสะสมซึ่งเลยเวลาที่หนังสือจากกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่นไดทําหนังสือ

ดวนที่สุด เรงรัดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ใหทานเสนอโครงการเขามาใหสภาฯอนุมัติใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ จนลวงเลยเวลามาแลวไมไดเสนอตามกําหนดเวลากระผมเห็นวาโครงการน้ีเปนโครงการที่มีประโยชน และ

เปนการไดบุญกุศลที่ทางบริหารและสมาชิกสภาฯ ไดทําบุญรวมกันไดทําเมรุเผาศพและเตาเผาแบบไรมลพิษ แตก็ขอใหทาน

ปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งหรือหนังสือกําชับสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแหลือเวลาแค เดือนเศษๆ ที่ทานตองเสนอ

โครงการเขางบประมาณภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปนี้ก็เรียนผานไปยังฝายบริหารวากรณีน้ีไมไดเปนกรณีฉุกเฉินเรงดวน

หรือวาเกิดเหตุอุทกภัยหรือวาจําเปนที่จะตองใชเงินสะสมที่ตองไปแกไขความเดือดรอน ขอบคุณมากครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น  พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯ การสรางเมรุวัดกุดคูน ผมเคยพูดเรื่องการสรางเมรุวัดปาแสนอุดมผมเคยเขาที่ประชุม    

เพ่ือนําเขาหารือกับฝายบริหารหลายครั้ง ยังไมไดรับปากแตเมื่อทานเสนอสรางเมรุวัดกุดคูน สวนวัดปาแสนอุดมรูสึกวาจะถูก

ลืมถาเปนไปไดผมขอความอนุเคราะหใหนําเขางบประมาณประจําป ขอความกรุณาในที่ประชุมนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 

 



36. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับ  / ถาไมมีไปโครงการที่ ๖ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก (ชวงถนนพโลชัย- ถนนสรรพสิทธิ์) 

งบประมาณ ๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนัฐพล 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ โครงการที่ ๖ ระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก สถานที่จะทําโครงการนี้ก็อยูใกล

บานผมเทาที่ผมสังเกตดูผมคิดวามันยังใชไดดีและก็ยังใชไดดีดวย ผมอยากจะตั้งขอสงสัยวาโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในการ

ทําฟุตบาตผมเห็นถนนหลายเสน เปนตัวหนอนทานก็ลื้อออกทําเปนคอนกรีต ตรงไหนเปนคอนกรีตทานก็ไปทุบออกทําเปน

ตัวหนอน สรุปทานจะทําเปนตัวหนอนหรือทําเปนคอนกรีตครับในเมือง ขอยกตัวอยางนะครับเสนหนาโรงเรียน อาเวทําเปน

คอนกรีตทานก็ไปทุบออกไปทําเปนตัวหนอน เสนหนายูบา เปนคอนกรีตทานทุบออกเปนทําเปนตัวหนอน เสนหนารอบ    

ทุงศรีเมืองเมื่อกอนเปนตัวหนอนทานเอาตัวหนอนออกเทเปนคอนกรีต สรุปแลวมันจะกลับไปกลับมาอยูแบบนี้หรือครับทาน 

จะทําเปนตัวหนอนหรือทําเปนคอนกรีต เหมือนเสนที่จะทําในโครงการที่ ๖ มันเปนคอนกรีต ทานจะไปทุบออกและก็ทําเปน

คอนกรีต ตอนนี้ระบบไฟก็ใชได ไฟฟาสองสวางก็ใชไดคอนกรีตก็ใชไดไมแตกไมหักแตทานจะทุบออกและก็ไปเทคอนกรีต

เหมือนเดิม ผมวางบประมาณสวนนี้ ๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท เปนงบประมาณที่สูงไมใชวาผมไมเห็นดวยนะครับแตวาสิ่งที่ทานจะ

ทําไหนวามีตั้งเยอะตั้งแยะในพื้นที่ผมขอยกตัวอยางซอยพิชิตรังสรรค ๘ ผมเคยเสนอไปยังผูบริหารอายุงานก็เกามาก       

ซอยพิชิตรังสรรค ๘ ตรงขามซอยพิชิตรังสรรค ๕ ก็อยูหนาบานผมเหมือนกันเปนหลุมเปนบอมอไซดขี่ไปก็จะลม ทานก็ไมเคย

ดูผมก็แจงทานไปแลวหลายรอบทานก็ไมดูไมสนใจสิ่งที่ทานควรจะดูทานก็ไมทํา สิ่งที่ไมนาจะทําทานก็ทําเรื่องฟุตบาท

เหมือนกันผมอยากจะฝากทานประธานฯผานไปยังฝายบริหาร วาเมืองอุบลราชธานีทานจะเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งไหมจะ

ทําเปนตัวหนอนก็ทําเปนตัวหนอนทั้งหมด หรือจะทําเปนคอนกรีตพิมพลายก็ทําเปนคอนกรีตพิมพลายทั้งหมด ผมเห็นดวย

กับทุกโครงการไมใชวาไมเห็นดวย กราบขอบพระคุณมากครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองประชาครับผม 

นายประชา   กิจตรงศริิ     รองนายกเทศมนตรนีครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่ใหขอเสนอแนะ สวนซอยพิชิต  

รังสรรค ๘ ผมไดสั่งการใหทางวิศวกรเขาไปสํารวจวามันมีในแผนหรือเปลาก็จะพิจารณาดําเนินการใหถา สวนเรื่องที่ทานวา

จะทําเปนคอนกรีตพิมพลายหรือเปนบล็อกตัวหนอนผมคิดวาคงปรับไปตามสภาพของการออกแบบ สวนสภาพถนนตรงนั้น

ตรงน้ีที่ปรับปรุงและถนนยังใชไดอยู แตเนื่องจากตอนหลังนี้เราไดไปทําคลองระบายน้ําที่เราทําเกิดการทรุดตัวและพื้นถนน

มันไมเรียบก็เกิดการหลบไปหลบมาทําใหการจราจรเกิดการไมสะดวกไมปลอดภัย ก็จะปรับเปนลาดยางเททับใหเปนพื้น

เดียวกันเพ่ือความสะดวกสบายในการสัญจร เราไมไดทําใหมแตถามวาใชไดไหม ก็ยังใชไดอยูแตดวยถนนเสนนี้เปนถนนที่คน

สัญจรไปมาเยอะมากเราคิดวานาจะตองทําเพราะวาบานเมืองก็จะขยายออกไปทางดานประปาคนก็จะไปเซ็นทรัลคนก็จะใช

ถนนเสนนี้การสัญจรไปมา ถนนที่มาจากแจงสนิทก็จะโรงแรมและสถานที่ตางๆ เราจึงเล็งเห็นวาพื้นที่ตรงนี้นาจะใหการ

คลองตัวและทําใหการจราจรเปนผืนเดียวกัน 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยทานประชา ครับเปนโครงการที่ ๖ ไมใชโครงการที่ ๗ 



37. 
 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับมีทางเทามีท็อปปงดวยครับ ใหทานสมาชิกพิจารณาอีกทีครับ ในสวนของหนาสามัคคีมีเทคอนกรีต Asphatic 

ดวยครับ เพ่ือใหถนนสายน้ีเกิดความสวยงามและเปนพื้นเดียวกันขอกราบเรียนเทาน้ีครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ จากที่ฟงทานรองนายกฯไดชี้แจงส่ิงที่ไดทําใหทานนายกฯไดทําประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายมันไมใชการร้ือฟุตบาทและก็ทําฟุตบาทใหมสิ่งที่จะทําใหประชาชนสะดวกสบายก็คือการเพิ่มผิวจราจรจะทําให

ประชาชนไดรับความสะดวกสบาย ไมใชการรื้อฟุตบาทเดิมออกเสร็จและไปทําพิมพลายหรือทําตัวหนอนแลวจะทําให

ประชาชนสะดวกสบาย ที่ทานบอกวารถสัญจรไปมาก จํานวนรถมากและพ้ืนผิวจราจรเทาเดิมและประชาชนจะไดรับความ

สะดวกสบายไดอยางไร ผมคิดวาทานและวิศวกรของทานกําลังสับสน ในนโยบายและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ที่วาใหเรงรัดการใชจายเงินสะสม แกปญหาความเดือดรอนกระตุนเศรษฐกิจ ทานสับสนวาใหทําหนังสือสั่งการถึงวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ใหแลวเสร็จ วาตองทําใหแลวเสร็จกอนถึงชวงงบประมาณใหม คือทานตองมีความชัดเจนไมใชวาประชาชน

จะสะดวกสบายไมใชทานไปปรับปรุงทางเทาจากตัวหนอนเปนพื้นพิมพลาย ประชาชนจะสะดวกสบายเมื่อพื้นผิวจราจรมัน

เพ่ิมขึ้น ไมใชไปผิวจราจรเหมือนทานทําทุกวันน้ี  กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการที่ ๗ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ชวงถนนสรรพสิทธิ์ – ถนนราชธานี) 

งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯ  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ถึงจะหิวขาวแคไหน

ผมก็จะอภิปรายตอนะครับ เร่ืองนี้ตองเรียนสอบถามทานปลัดฯเพ่ือเปนความรูวา ชวงถนนสรรพสิทธิ์ – ถนนราชธานี ยังอยู

ในเขตการดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใชหรือไมครับ 

นายอาทิตย     คูณผล      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขออนุญาตทาน ผอ.สํานักการชางเปนผูใหรายละเอียดครับ จะชัดเจนกวาผมครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  ผอ.สํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ตอนนี้ถนนเสนน้ันเรารับโอนมาทั้งหมดแลวครับ ตอนน้ีอยูในความดูแลของเทศบาล

นครอุบลราชธานี ทั้งหมดแลวครับ จากตลาดนอยไปถึงวนารมย และจากหอนาฬิกาไปถึงดงอูผึ้งเปนความดูแลของเรา

หมดแลวนะครับ อุบล-ตระการก็จากแยกอุบล-ตระการไปถึงสุดเขตเทศบาลฯ เราถายโอนมาเมื่อวันที่ ๒๗ นี้เองครับ 

งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 
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นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือเรารับการถายโอนมา มีหนังสือการถายโอนมาใชหรือไมครับ รบกวนขอหนังสือการถายโอนใหสภาฯไดพิจารณา

ดวยนะครับ  ผมจะพูดเขาไปถึงในเรื่องของโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร ผมขอแจงไวในสภาฯแหงนี้

เลยวาตราบใดที่ สมาชิกสภาฯชุดนี้ยังอยูและผมยังอยูในคณะกรรมการแปรญัตติฯ เคยพูดในสภาฯแหงนี้แลววาเทศบาล   

นครอุบลราชธานี เปนพื้นที่ ชุมน้ําเวลาฝนตกลงมาทานจะเห็นวาถนนหนทางตางๆจะมีน้ําเจิ่ งนองเปนจํานวนมาก 

เพราะฉะนั้นการที่จะลาด Asphaltic ลงไปเพียงแค ๕ เซนติเมตร เมื่อมีฝนตกเมื่อมันทวมขังแคไมกี่ชั่วโมงมันคงไม

เกิดปฏิกิริยาขึ้น แตถามีการทวมขังเปน ๑ วัน ๒ วัน หรือแมกระทั่ง ๕ -๖ ชั่วโมง ผิว Asphaltic ก็จะมีการหดตัวในที่สุดก็จะ

หลุดลอนขึ้นมา ผมเคยพูดในคณะกรรมการหรือแมแตในสภาฯแหงนี้แลววาเราไมเห็นด วยกับการทําผิด Asphaltic 

บํารุงรักษายาก ซอมยากพังงาย เหลานี้เปนเหตุผลที่สภาฯไมอนุญาตใหใชงบประมาณของเทศบาลฯไปทําผิว Asphaltic   

ถนนได แตโครงการนี้ผมเห็นประโยชนเปนอยางยิ่ง เพราะถนนชยางกูรเปนถนนที่เปนหนาเปนตาของอุบลฯ หนังสือพิมพก็มี

หนังสือพิมพชยางกูร สํานักขาวชยางกูร ก็มีเปนหนาเปนตา ถนนชยางกูรอยูคูจังหวัดอุบลฯมานานครับสมควรแกการพัฒนา

แตวา ณ วันนี้ทานเอาเขามาผิดเวลาและผิดระเบียบและหนังสือสั่งการ ขอใหทานนํางบประมาณเหลานี้เขามาในราง       

เทศบัญญัติฯ เพ่ือใหสภาฯพิจารณาอีกรอบหนึ่งครับ แตอยาลืมวาตราบใดที่เปนผิด Asphaltic  เราขออนุญาตที่จะไม

พิจารณานะครับ อันนี้กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังผูบริหารครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ / ถาไมมีตอไปโครงการที่ ๘ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔  งบประมาณ  ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปฏิมาพร ครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ดิฉันเห็นดวยกับโครงการนี้ที่จะปรับปรุงถนนสรรพสิทธิ์  ซอย ๑๔ เพราะวาซอยนี้เปนเสนทางลัดสามารถ

ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏฯไดมีการสัญจรทางรถเยอะแตก็นาเสียดายแทนประชาชนที่จะไดรับผลประโยชนในครั้งนี้ เพราะ

ผูบริหารทํางานลาชาทั้งๆที่มีคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการใชเงินสะสมเพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

ตั้งแตเดือนมีนาคม และใหดําเนินการแลวเสร็จภายวันที่ ๓๐ มิถุนายน แตนายกฯไดยื่นญัตติฯ ตอกิจการสภาในวันที่ ๒๙ 

มิถุนายนและประธานสภาฯไดรับญัตติฯในวันที่ ๒๙ มิถุนายนและบรรจุเขาในระเบียบวาระ ในวันเดียวกัน เมื่อหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยสั่งใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ซึ่งเวลาตั้งหลายเดือนทานทําอะไรอยูโครงการที่ให

ประโยชนแกประชาชน สมาชิกทุกทานยินดีสนับสนุน การที่ทานเสนอมามันเลยเวลาที่เขากําหนดดิฉันจึงอยากใหทานนําไป

บรรจุเขาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นะคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ / ถาไมมีไปโครงการที่ ๙ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๙  โครงการปรับปรุงถนนสรรพสิทธิ์  (ชวงถนนแจงสนิท  - ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๑) งบประมาณ 

๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 
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นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  และสมาชิกผูทรงเกียรติ   กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาล     

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ กอนที่เราจะพิจารณาโครงการที่ ๙ ผมขอถามเหตุผลของฝายบริหารถาทานยังจําไดถนน

หนาเทศบาลของเราเมื่อกอนเปนลาดยางอยากถามวาทําไมตองรื้อออกครับผม ถนนในเทศบาลฯของเราเมื่อกอนเปนลาดยาง 

ถนนศรีณรงค ผมถามวาทําไมทานถึงรื้อออกทั้งๆที่มันยังดีอยูในตอนน้ัน อยากทราบเหตุผลของฝายบริหารครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก  ดิฉันขอมอบใหทานรองยอดยุทธ  เดชรุงเรือง เปนผูตอบ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ และสมาชิกผูทรงเกียรติผมขออนุญาตที่จะตอบคือประเด็นเราตอนนี้เรา

มาพิจารณาของโครงการที่๙ แลวคําถามของทานสมาชิกเมื่อสักครูไปเปนวาระอื่นๆไดหรือไมครับจะไดเปนระบบเดียวกัน

ครับ เพราะวาถาไมเรียงก็จะดูยืดเยื้อครับ เพราะทานประธานสภาฯขออนุญาตทานสมาชิกแลวใหพิจารณาเปนรายโครงการ

จนถึงโครงการที่ ๙ จนถึงคําถามที่ทานสมาชิกถามวาคําถามเมื่อสักครูนี้นาจะไปอยูวาระอื่นๆจะไดตอบคราวเดียวกันก็ได

เพราะวาการจดบันทึกการประชุมจะไดไมยุงยากครับ 

นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวามันอยูในประเด็นเดียวกัน  ทานยอดยุทธ  ทานไมตองตอบก็ไดเพราะทานยังไมเขามา คือสาเหตุก็เพราะวา    

น้ําขังเสียงายมันก็อยูในประเด็นโครงการที่ ๙ งานผิดจราจร Asphaltic  ขนาดหนาเทศบาลฯของทานยังรื้อออกเลย เพราะ

มันเปนลาดยางเพื่อที่ทานจะเทคอนกรีต ทานไปดูในเพจเทศบาลฯของทานก็ได ผมยังจําไดเพราะทานบอกเหตุผลวาน้ําขัง 

เด็กเดินเปยกรถเยียบถนนพังทานตองทําถนนคอนกรีตเทาน้ัน น่ีคือเหตุผลที่ทานทําและที่ผมถามทาน ซึ่งผมก็กลัววาทานจะ

สับสนในหลายๆโครงการของทานที่ทานเสนอการปรับปรุงเปนการลาดยางหรือ Asphaltic ซึ่งถามันเสียมาอยางที่         

ทานสุภชัยไดบอกเมืองอุบลฯเราเปนแองน้ําทวมขังมาถนนลาดยางมันไมทนและการซอมถนนลาดยางตองใชเครื่องมือ    

เฉพาะอยางซึ่งผูรับเหมาไมไดมีกันทุกคน ตางกันกับถนนคอนกรีต ซึ่งใครก็ซอมไดตรงน้ีผมอยากใหฝายบริหารคํานึงถึงความ

คุมคาของงบประมาณที่จะใชเงินไป ทานลอกถนนลาดยางออกทานเทคอนกรีต แลวก็ยังจะเอาถนนลาดยางไปทับคอนกรีต 

มันสับสนกันมันสวนทางกัน ตรงนี้ผมอยากจะใหประธานสภาฯลองพิจารณาดูเพื่อสงตอไปยังฝายบริหาร ถาเกิดวามันยังเปน

แบบนี้มันยังมีหลายๆโครงการที่เปนแบบนี้  ขอเสนอวาเราเอาไปไวในงบประมาณปกติดีไหม แลวเราคอยมาพิจารณากันอีกที

เพราะวาอีกไมนานงบป พ.ศ.๒๕๖๐ ก็จะเขาพิจารณาแลวในชวงเดือน สิงหาคม ซึ่งถาเราเอาตามงบประมาณปกติเราก็จะ

สามารถทําโครงการแตละโครงการทันและก็ไมซ้ําซอนกับโครงการที่ทานขอมาตอนนี้นะครับเงินสะสมจํานวน ๒๐๐ กวาลาน 

เมื่อมันผานไปกวาจะจัดซื้อจัดจางมันก็จะชนกับงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ ที่จะเขามาอีกก็จะมีโครงการใหมเขามาอีกก็จะ

เปนการทับซอนกันหรือไมผมเขาใจวาหนังสือฉบับ วันที่ ๑๐ มีนาคม อยากจะกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่งบประมาณมันผาน

ไปแลว และการที่เขาใหพิจารณาใหทันกอน ๓๐ มิถุนายน เพราะวาหลังจาก ๓๐ มิถุนายน ก็จะมีการพิจารณางบของป  

พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงตอนนี้รัฐบาลใหญหรือ สนช. เขาก็เร่ิมพิจารณากันแลว ถาเราทําใหงบประมาณน้ันเปนชวงปกติผมคิดวามันก็

จะไมเสียหายตอเทศบาลฯอีกทั้งงานก็จะไปเรื่อยๆและไมทับซอนกันและที่สําคัญทานตองไปเช็คดูวางบประมาณ ปพ.ศ.

๒๕๕๙ การกอสรางตางๆของกองชางทานจัดซื้อจัดจางครบหรือยังรถบรรทุกตางๆ รถตูที่ทางสภาฯอนุมัติไปทานจัดซื้อหรือ

ยังเพราะมันใกลจะหมดปงบประมาณแลวเพราะมันจะไดไมซ้ําซอนกันขนาดรถตู ที่ทางฝายบริหารขอไปผมจําไดนะครับยัง
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ไมไดจัดซื้อจัดจางเลยทั้งๆที่เปนความเดือดรอนไมมีรถใช ทานยอดยุทธทานอาจจะไมเขาใจเพราะทานยังไมไดเขามาตอนที่

รื้อถนนลาดยางตรงน้ันออกก็ฝากฝายบริหารนําไปพิจารณาอีกรอบครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่จริงเรื่องความเขาใจหรือไมเขาใจผมอยูอุบลฯ    

มา ๔๖ ป ไมรูทานเกิดหรือยังแตผมไมอยากจะพาดพิงไปถึงเรื่องน้ัน แตสิ่งที่เรามองเห็นวาเมืองอุบลฯของเรามีจุดที่จะพัฒนา

มากมายถนนหนทางที่เคยสรางไวแลวแตเดิมว าจะเปนคอนกรีตอยางที่ทานสมาชิกบอกวาบางพื้นที่ถนนเปนที่ลุม 

เพราะฉะน้ันแรงที่บดอัดกับถนน การสัญจรไปมาบางที่ก็ชํารุดเสียหาย แตถาจะรื้อเปนคอนกรีตทั้งหมดมันตองใชเวลาและ

งบประมาณในการสรางฐานใหมปูใหม แตดวยเหตุผลของงบประมาณที่เรามีอยูแลวงบจายขาดสะสม สองรอยกวาลานแต

ดวยความสะดวกและรวดเร็วเราไมตองรื้อพื้นฐานโครงสรางเดิมที่มันแนนอยูแลวเราใชปู Asphaltic ไปมันจะทําใหทํางานได

รวดเร็วและทํางานซอมไดรวดเร็วดวย ซึ่งไมใชวาผมไมเขาใจนะครับผมเขาใจและก็มีพื้นฐานเรื่องนี้มาพอสมควรแตเรื่อง

งบประมาณผมขออนุญาตชี้แจงวา บานเมืองอุบลฯของเราน้ีเปนเทศบาลนครอับเฉามาเปนเวลานานในเรื่องของการพัฒนา 

ในเรื่องของการจายขาดเงินสะสม ตั้งสามรอยกวาลาน และงบประมาณประจําปผูบริหารชุดนี้ก็พยายามสรางบานแปลงเมือง

เพื่อตอบรับกับการบริหารสาธารณะใหกับพี่นองประชาชนในฐานะที่พี่นองประชาชน ไดเลือกทานนายกฯเขามาชวย

แกปญหาน้ี ไมใชมีชวงเดียวแลวจบ มีวางแผนไปถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วาเราจะแกปญหาจุดไหน สํารวจความเห็น

ความตองการของพี่นองของประชาชนทุกกลุมทุกชุมชนใน ๑๐๖ ชุมชนวาตองการอะไร สิ่งตางๆเหลาน้ีเราไมไดมองแคนี้ เรา

ยังมองวาสิ่งไหนบานเมืองเรายังดอยกวาจังหวัดอื่นที่ยังพัฒนาไปไมถึงไมวาจะเปนสวนสาธารณะไฟสวาง  ถนนที่มีน้ําทวมขัง    

สภาวะของภัยธรรมชาติที่ประดังประเดและมีความเปลี่ยนแปลงอยูเร่ือยๆ เราจะตอบรับเรื่องพวกนี้ถาไมตั้งรับไวแลวตาม

แผนงานตามกรอบ นอกจากนั้นยังมีสวนราชการอื่น มาชวยเหลือเราก็ใหความรวมมือ ขออนุญาตพูดภาพรวม  นะครับ     

สวนตางๆเหลานี้จะสะทอนใหเห็นวาบานเมืองของเรามีปญหาเยอะแยะมากมาย ทั้งๆที่เรามีงบประมาณที่จะแกปญหา

เยอะแยะมากมาย ทั้งๆที่บานเมืองเรายังตกอยูในสภาพเชนนี้อยูเรื่อยๆ ฉะนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี  เปนเรื่องของ

ภารกิจและบริหารสาธารณะ เรามีองคกรที่มาจากสภาฯมาจากการเลือกตั้งและผูที่รับนโยบายไปปฏิบัติก็คือขาราชการเพื่อ

การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ผมขอใหทานพูดอยูในโครงการน้ีกอนครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ผมกราบเรียนทานประธานสภาฯวาใหพิจารณาเปนโครงการ ก็จะตอบโตกันไมจบ  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ทานวางบประมาณเรามีเยอะสภาฯ ถาพูดตามที่ทานสมาชิกไดพูดเขาก็ไมขัดของที่จะนํามาใช เพียงแตทานทําตาม

ระยะเวลาที่ทางการกําหนดมาใหหรือไม แคนั้นเองถาทานทําตามที่ทางการกําหนดมาใหนั้นสมาชิกเขาก็ไมขัดของในเรื่องที่

จะถึงมือประชาชน เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดวยความเคารพทานยอดยุทธ ผมไมไดแขงเรื่องใครอยูกอนอยูหลังแตผมหมายถึง

ตอนที่ลอกถนนหนาเทศบาลฯออก เร่ืองที่ทานอยูมา ๔๖ ป ผมไมเถียงแตผมหมายถึงชวงเวลานั้น เพียงแตอยากจะทราบ

เหตุผลวาทําไมถึงไดลอกถนนออกเพราะอะไรและเปลี่ยนเปนถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีต เสนหนึ่งถาทําถูกตอง            
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๑๐๐ เปอรเซ็นต มีอายุมากกวาคนบางคนเสียอีก อยูไดนานถึง ๕๐ – ๖๐ ป ตรงนี้ทางผมหรือทางเพื่อนสมาชิกดวยกันกําลัง

ชี้แจงในประเด็นนี้ ลาดยางไมทนตอนํ้าและอุบลฯเปนแองกระทะเปนพื้นที่อุมน้ํา ก็อยากจะทําความเขาใจกับฝายบริหาร   

ครับผม กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธนะครับ  

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ผมกราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตครับเพ่ือความกระจางในเรื่องที่วาเปนคอนกรีตและทําเปน Asphaltic 

สิ่งตางๆเหลาน้ีมันเปนเรื่องของเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ผมอาจจะอธิบายไมชัดเจนนักผม

ขออนุญาตใหทางทานนายชางปญญาเปนผูตอบ เพราะนายชางวิศวกรและเชี่ยวชาญทางดานนี้โดยตรงสามารถตอบทาง

เทคนิคขออนุญาตทานประธานสภาฯครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยังไมอนุญาตครับ โครงการตอไปครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๐  โครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรซอยธรรมวิถี ๔  (ชวงถนนธรรมวิธี – ลํารางนาควาย) งบประมาณ  

๒,๙๐๙,๐๐๐ บาท  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทานครับ มาถึงซอยธรรมวิธี ๔ ยอนกลับไปวันนั้นวาผมกับทาง

เจาของพ้ืนที่คือทาน สท.นงนุช จิรันตกาล ไดลงพื้นที่สํารวจชวงถนนธรรมวิธี และลํารางนาควาย และไดพบความอะเมซ่ิง 

ขึ้นมาวา จากถนนธรรมวิธีที่จะลงมาลํารางนาควาย วามีการไหลของนํ้าคอนขางแรงมีความอะเมซิ่ง ก็คือมันสามารถพัฒนา

เปนสถานที่ทองเที่ยวไดนะครับ คือดวยวาพื้นที่การระบายน้ําทั้งฝาครองทั้งฝงซายฝงขวามันถูกดินปดกั้นการไหลน้ําของถนน

ทีนี้โครงการที่ทําขึ้นมาผมเห็นดีดวยที่ทานผานทอใหระบบการระบายน้ําใหดีขึ้น และตองคํานึงถึงผิวถนนขางบนดวยวามี

ระดับความต่ํากวาฝาทอระบายน้ําหรือไม ผมขอสนับสนุนโครงการนี้วาเปนโครงการที่ดีเพียงแตวาระยะเวลาอาจจะไม

เหมาะสมกับการนําเขามาเพียงแตวาทานบรรจุเขาไปไวในรางงบประมาณ คือรางเทศบัญญัติงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๐ เขา

พูดวาใหนําเขาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม วันน้ีเราประชุมเสร็จพรุงน้ีทานปลัดฯทานส่ังใหบรรจุรางเทศบัญญัติฯเขามาไดเลย

นะครับจะไดไมเกิดการลาชาและเราจะไดพิจารณาอยางตอเนื่อง เพราะมันเปนโครงการที่ดี ถามันตกลงไปเราก็เสียดาย

โอกาสของ     พี่นองประชาชนในซอยธรรมวิถี ๔ ที่จะไดรับโอกาสจากการกอสรางตรงนี้ แตวาทานนําเขาไปบรรจุในเทศ

บัญญัติงบประมาณเลยครับ เราจะไดชวยกันพิจารณา พรุงนี้ทําเลยก็ไดครับ พรุงนี้เรียกประชุมสภาฯอีกก็ไดครับผมวาง 

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / ถาไมมีไปโครงการตอไปเลยครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๑  โครงการปรังปรุงถนนเทพโยธี (ชวงถนนอุปลีสาน – ประตูทางเขาสนามบินนานาชาติ) งบประมาณ  

๗,๘๖๐,๐๐๐ บาท  
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทานครับ โครงการปรับปรุงถนนนเทพโยธี  (ชวงถนนอุปลีสาน – 

ประตูทางเขาสนามบินนานาชาติ) ในเหตุผลของการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําทานก็บอกอยูแลววาแถวนี้เปนพื้นที่ชุมน้ําที่ทานเคย

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบเรงดวน ผมก็ไมเห็นดวยที่จะทําผิว Asphaltic ขอมูลทางเทคนิค ความแข็งของคิวชั้นลองของ

คอนกรีต strength ของความแข็ง มันไมมีความยืดหยุนเหมือนผิวของ Asphaltic ผิวคอนกรีตเมื่อเกิดการแตกหรือชํารุดที่

อยูด านลาง Asphaltic จะไหลตัวลงไปในชวงที่ ถนนคอนกรีตมันแตก ทําใหผิวหนาทรุดลงไปอีกการที่จะซอมแซม              

ถนน Asphaltic ๑.มีเครื่องจักรสําหรับบดอัด ๒.มีAsphaltic ที่มีความยืดหยุนสูงที่จะเอาไปอุดชองวางนะตรงน้ัน และยังตอง

ใชรถบดถนนมาทําการบดอัดอีก ถาผูรับเหมาดีก็ดี ถาผูรับเหมาไมดีก็ทําถนนไวลองบประมาณ เดี๋ยวปหนาก็ซอมอีกครับ  

สภาฯแหงน้ีก็เลยไมเห็นควรที่จะใหใช ถนน Asphaltic ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนถามวาในโครงการที่ ๑๑ ที่วางานผิว Tack Coat  และก็เปนงาน Asphaltic  ตอไปใครจะอภิปรายอีก    

เชิญครับ  ตอไปโครงการ ๑๒ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๒ โครงการปรับปรุงซอยธรรมวิธี ๑(ชวงถนนธรรมวิธี–ถนนแจงสนิท) งบประมาณ  ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทานครับ ปรับปรุงซอยธรรมวิธี ๑  (ชวงถนนธรรมวิธี – ถนน

แจงสนิท)  พี่นองที่อยูทางบานถาไดติดตามมาถนนที่ผานหนาบัดดี้ และก็โคงไปทางถนนที่ไปทะลุเสนแจงสนิท เสนนี้ทานให

งานเทคโคตพื้นที่ไมนอยกวา ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร งานผิว Asphaltic Concrete ผมขอความรูทาน ผอ.สํานักการชางวา 

Asphatic concrete  มันคืออะไรครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับทานสุภชัย ในภาษาที่ ใชเขาใชอะไรกันแนครับระหวาง Asphaltic Concrete กับ Asphatic 

concrete  / เชิญทานยอดยุทธ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก เรื่อง Asphaltic  หรือ Asphaltic Concreteหรือ Asphal  เปนเรื่อง

เทคนิคเพ่ือใหความเขาใจอยากใหนายชางไดอธิบายครับจะไดเขาใจลบขอสงสัยเพราะผมดูในญัตติฯการประชุมวันนี้ผมเห็น

วายังมีขอบกพรอง ผมยอมรับวาทางฝายกิจการสภาอาจจะพิมพบาง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานอยาไปโยนใหกับกิจการสภาฯ ทานทํามาทางฝายกิจการสภาฯเปนผูรับทานอยาไปโยนความใหกับเขา 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานวาขออนุญาตฝายชางอธิบายวาเปนอยางไง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวาติดใจตรงที่ทานวาฝายกิจการสภาฯเปนคนพิมพผิด กิจการสภาไมไดเปนคนพิมพ ทานจะถอนหรือไมครับ 
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นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ผมถอนคําพูดครับ / คือการทํางานก็จะมีระบบของสวนราชการกับผูบริหาร ดังนั้นการตรวจอักษรก็อาจจะมีการ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้น อันน้ีเราก็ยอมรับครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันนี้ผมก็ไมไดวา ไมก็ตําหนิวาผิดหรือไมผิด แตทานโยนใหกิจการสภาวาพิมพ / ตอไปเปนโครงการที่ ๑๓  

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๓   โครงการสรางอุโมงคระบายน้ําภายในเขตเทศบาลฯ (ชวงถนนเลียบแมน้ํามูลชุมชนบุงกาแซว) 

งบประมาณ ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร   ศริพันธุ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ นายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๒    

ผมเห็นดวยกับโครงการนี้เพราะวาจะชวยในการระบายนํ้าใหเร็วขึ้น ในการสรางอุโมงคระบายน้ําของชุมชนบุงกาแซว ไหนๆ

ทานก็ไดขุดถนนแลวถนนแถวน้ําน้ันเปนถนนแบบตกทองชาง ทานก็ยกระดับถนนขึ้นมาเลยจะไดเปนการแกปญหาทีเดียวเลย

จะไมตองไปทําซ้ําไปซ้ํามาไมเสร็จสักที และอยากจะขอฝากทานประธานสภาฯไปยังฝายบริหารวาไหนๆทานก็จะขุดถนนอยู

แลวก็ใหทานนําแบบถนนเขามาดวยเลยแบบยกระดับถนนใหมันสูงขึ้นจะไม ไดไมมีปญหาการทวมขังของน้ํา และที่

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวระยะเวลาก็ลวงเลยมาเยอะแลว ก็ขอใหทานทําเอกสารเขามาใหมและก็นําเขาไปใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอหารือทานสมาชิกวาจะรับประธานอาหารกอนก็จะพิจารณาตอใหเสร็จครับ ถาพักรับประทานอาหารก็มาตอ   

เวลา ๑๖.๐๐ น. / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ใหจบโครงการที่ ๑๓ กอนนะครับ โครงการกอสรางอุโมงคลอด ในปงบประมาณนี้    

ปพ.ศ.๒๕๕๙ ที่ทางสภาฯไดอนุมัติสรางทอลอดเหมือนกันแตเปนการสรางตรงถนนชยางกูรตรงโรงพยาบาลราชเวช        

ทางสภาฯไดอนุมัติไปเพื่อแกปญหาความเดือดรอนเรื่องน้ําทวมน้ําขัง ตรงนี้ไมทราบวาฝายบริหารไดดําเนินการหรือยัง

หลังจากที่สภาฯอนุมัติจนวันน้ี ก็เขาหนาฝนแลวแทนที่จะทําใหเสร็จตอนไดรับอนุมัติงบประมาณทานก็ยังไมทํา และยังขอ

โครงการใหมเขามาอีกจะหมดปงบประมาณแลวทานก็ยังไมไดทํา และทานยังไปขุดเกาะกลางเพื่อความเทาเทียมกันของ

ประชาชน คือใหน้ําทวมทั้งสองฝงเลยเทาเทียมกัน เปนหลักของวิศวกรชางหรือไมครับที่วาใหน้ําทวมเทากันคนที่คิดผมวาไม

ธรรมดา  ขอใหทานเรงดําเนินโครงการที่มันคางคาใหมันแลวเสร็จเพื่อที่จะไดไมซ้ําซอนกันและอีกไมนานงบประมาณป พ.ศ.

๒๕๖๐ จะเขามาแลวหวังวาคงจะไมทับซอนไปมากกวานี้นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ตามที่ทานสอบถามเร่ืองทอลอดถนนชยางกูรวาดําเนินการไปถึง

ไหนแลวตอนนี้ เราไดทําสัญญาจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลวและตอนนี้ทางทานประกอบการกําลังหลอบล็อกทอที่ลอดใต         

ถนนชยางกูรอยูนะคะ และขอขอบพระคุณทานที่คอยติดตามและสอบถามอยูเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณคะ 
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ ถาไมมีอะไรก็พักรับประทานอาหารและเร่ิมประชุมที่ ๑๕.๐๐ น. 
 

พักรับประทานอาหาร 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้ไดเวลาขอเชิญทานประธานสภาฯประชุมสภาฯประชุมตอไปเลยนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับ ตอไปโครงการที่ ๑๔  

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลฯ (สัญญาณไฟจํานวน) จํานวน ๓๕ จุด 

งบประมาณ ๓๙,๑๔๑,๐๐๐ บาท 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลฯ (สัญญาณไฟจํานวน)       

จํานวน ๓๕ จุดงบประมาณ ๓๙,๑๔๑,๐๐๐ บาทโดยมีรายละเอียดคือ ๑.งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรเดิม จํานวน ๓๕ จุด ๒.งานกอสรางเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟพรอมดวงโคมชนิด LED       

แบบดวงโคมนับถอยหลัง จํานวน ๓๕ จุด ๓.งานกอสรางอ่ืนๆตามแบบแปลน สิ่งที่ผมเปนหวงก็คือวาเมื่อมีการร้ือถอน 

เพ่ือที่จะกอสรางเสาใหมขึ้นมาสิ่งที่ผมเปนหวงก็คือวาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนคนจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับการทํางานชิ้นนี้

ขึ้นมา แตวาผูที่ใชงานก็คือตํารวจจราจร สภ.อ.เมือง ที่วาเกี่ยวเนื่องภายในเขตเทศบาลฯเรื่องนี้ทางเทศบาลฯไดมีการ

ประสานงานกับทาง สภ.อ.เมือง หรือไม ทําไมเราไมเอางบประมาณกอนนี้เอาไปใหทาง สภ.อ.เมือง ฝายจราจร จัดซื้อจัดจาง

เองเลย เปนงบที่เทศบาลฯสนับสนุนไปหรือมีคณะกรรมการรวมระหวางเทศบาลฯกับ สภ.อ.เมือง การจัดผังจราจรรวมทั้ง 

หนวยงานราชการอื่นๆที่อยูในเขตที่เราจะปรับปรุงเขตจราจร จะไดฟงความคิดเห็นจากรอบขางวาแยกตรงนี้นาจะเลี้ยวซาย

ได แยกตรงนี้นาจะรอไฟเลี้ยวซายเลี้ยวขวากอน ตรงนี้ตางหากที่มันจะเปนโครงขายเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับการจราจรภายใน

เขตเทศบาล ผมเห็นดีดวยกับโครงการน้ีที่สมควรที่จะมีการปรับปรุงระบบไฟจราจรซ่ึงระบบเกาคอนขางที่จะลาสมัย ไฟมอง

ไมชัดเปนไฟรุนเกาสูจอ LED ทานไมไดหรอกครับ ทานอนุญาตใหติดจอ LED สวางกวาไฟจราจรเยอะ ผลกระทบกับพี่นอง

ประชาชนโดยตรง ผมเสนอวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดีแตตองมีองคาพยพในการบริหารการจัดการ การประสานงานกัน

หรือตั้งคณะกรรมการรวมระหวางเทศบาลฯ สภ.อ.เมืองฝายจราจร หรือหนวยงานที่เก่ียวของบริเวณใกลเคียงทําเปนจุดๆไป

เพ่ืออํานวยความสะดวกหนวยราชการอ่ืนๆ เอางายๆครับหนาเทศบาลทานจัดผังจราจร ทานทําถนนคนเดิน ทานทําเลน

จักรยาน ทําอะไรตางๆ ผลกระทบกับพี่นองประชาชนและผูปกครองรวมทั้งครูบาอาจารยที่มาโรงเรียนอนุบาล ถามวาเขา

ไดรับผลกระทบถาเขารูกอนเขาเสนอความคิดแยงมันถึงเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบขึ้น ถาคิดฝายเดียวทานทําฝายเดียว

แรงตานจะเกิด จุดสูงสุดของตัวแทนประชาชนคือฟงเสียงของพี่นองประชาชน จุดสูงสุดของการทําจราจรคือเราตองไปฟงวา
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ผูใชไฟจราจรคือจราจรคิดอยางไร คิดอยางไรใชอยางไรและจะออกมาอยางไร ตรงน้ีผมเห็นเปนสิ่งดีนาสนับสนุนแตทานเอา

เขามาชาเกินไป ไมเปนไรครับพรุงนี้ทานเอาเขามาใหมทานเอาเขามาในรางเทศบัญญัติปงบประมาณ ๒๕๖๐ เลยครับ       

ถาทานคิดวามีประโยชนผมก็คิดวามีประโยชนแตเอาเขามาแลวตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองและใหรอบคอบ

รอบดาน ประโยชนที่จะตกแกพี่นองประชาชนสมาชิกสภาทุกทานเห็นชอบดวยเพียงแต ณ วันนี้คําสั่งมีมาใหเราใชเงินสะสม

ไดไมเกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เราทําตามคําสั่งชัดเจนครับแตงบประมาณในสวนนี้เราเห็นถึงประโยชนที่พี่นองประชาชน   

จะไดรับพรุงน้ีทานเอาเขามาในรางเทศบัญญัติฯเลยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๑๕ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๕โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหนองบัว งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหนองบัว รางระบายน้ําหนองบัวอยูตรงไหน       

ถาทานสมาชิกจะตามผมไปนะครับ ก็คือเสนที่ทะลุจากทางหนองบัวที่จะไปโผลขางตะวันแดง พอขามผานไปถามวาคลอง

ระบายน้ําไปชนตรงไหนครับไปชนกับถนนรอบเมืองครับ น้ําไมมีทางไปครับ พอน้ําไมมีทางไปทําอยางไรครับ เออลนทวม

ชาวบานแทนครับ ทวมชาวบานชาวบานก็ตองถมดินขึ้นสูงมันเปนคําถามวาความคิดของทานทํามาใหไดจํานวน ทานไมไดทํา

เอาคุณภาพ ผมดูแบบไปดูตามสภาพพ้ืนที่จริงแลวตอนนี้มันเหมือนเปนพื้นที่ชุมน้ําเทานั้น ตื้นเขินหมดแลวครับถาทานจะทํา

ใหเกิดประโยชนมันมีถนนเสนหนึ่งอยูขางหนาขึ้นมาคือซอยเลี่ยงเมือง ๕ ถาไปออกตรงซอยเลี่ยงเมือง ๕ มันจะมีทอไป

ตอเช่ือมไปเขากับถนนแจงสนิทและนํ้ามันจะไปลงตรงน้ันได อันน้ันจะเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนมากกวา แลว 

ลําคลองเดิมทําอยางไรครับ ลําคลองเดิมทําเปนบล็อกคอนเวิรสเขาไปทําถนนอยูขางบนใหพี่นองไดสัญจรไปมา ทางเขาบาน

เขามีมากขึ้นพื้นที่แถวนั้นไมเปนสลัม ไมเปนแหลงเพาะพันธุยุง อันนี้จะไดประโยชนมากกวา ทานลองคิดตามผมนะครับทาน

ลองทําเขามาในงบประมาณวาทานจะเห็นดีกับผมวาถาวาทํารางตรงน้ันถามันระบายออกไปไปเจอถนนแจงสนิทน้ําก็จะไปได     

เร็วกวา ดีกวาออกไปโซนเสนบายพาสซึ่งถนนเลี่ยงเมือง ณ ตรงนั้นมันเปนปญหาสะสมของน้ําอยูแลว ถาบายพาสถาจะ

ยอนกลับลงไปลํารางนาควายก็ตองวางทอยาวลงไปอีกสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ อันนี้ทานตามทันนะครับ ผมคิดวาในหัวขอนี้

นาจะแกไขในเรื่องดีเทลรายละเอียดแลวก็นําเขามาในรางเทศบัญญัติงบประมาณครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๑๖ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงบอนํ้าโจก งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 
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นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ตามที่โครงการที่ ๑๖ นี้ก็ผูจัดทําโครงการเขามาก็เปนฝายบริหารนะครับ 

ซึ่งอยากสอบถามวาทานเคยลองสํารวจหรือไมวาความเหมาะสมที่จะทํานะครับ อีกไมนาจะเกิน ๒ สัปดาห หรือวาผมตีให

อยางเกงเลยคือ ๑ เดือนนะครับ ผมวายังไงนํ้าก็ยังทวมตรงจุดนี้อยูแลว ดูแลวก็ไมมีเหตุสมควรที่จะตองทําในตอนนี้นะครับ 

คือมันเปนพื้นที่ต่ํามากแลวก็ถาหนานํ้านี้จะน้ําทวมทุกปนะครับ ก็อยากฝากทานประธานเพื่อผานไปยังทานผูบริหารเพื่อ

พิจารณาอีกครั้งนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๑๗ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๗ โครงการทําปายบอกสถานที่สําคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ     

๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ อันนี้เกรงวาจะไมใชการใชงบประมาณเพื่อการเรงดวนหรือวาเรงรัดแตอยางใด 

อันนี้ขอใหนําเขามาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเชิญทานนัฐพล ครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ในโครงการที่ ๑๗ ก็ผมมีเรื่องอยากจะเสนอแนะตอคณะผูบริหารผาน

ทางทานประธานสภาฯวา ทานจะจัดทําโครงการปายบอกสถานที่สําคัญในเขตเทศบาลฯ ผมมีแนวทางแนะนําใหครับทําให

เทศบาลฯประหยัดเงินงบประมาณได ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท ก็คือทานไปรื้อปายโฆษณาที่อยูตรงฟุตบาทออกทั้งหมดทานก็จะ 

เห็นปายบอกสถานที่ราชการนะครับ เอางายๆนะครับทานไปรื้อสองรอยปายออก ไปสั่งรื้อที่ทานไป MOU ไวครับไปเอาออก

มันก็จะเห็นปายสถานที่ราชการครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๑๘ ครับ 

นายพิพฒัน   นิลรัตนศริิกุล   เลขานกุารสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 โครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง งบประมาณ ๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ในมือผมมีแบบแปลนเก่ียวกับโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง ต.ใน

เมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ เปดเขาไปดูโครงการขางในผมถึงรูวามันอยูตรงน้ีนี่เองครับ จริงๆสวนสาธารณะหนองฮางรอบๆบริเวณ
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มีบานเรือนพี่นองประชาชนอยูจํานวนมากนะครับ และก็เปนเขตชุมชนหนาแนนถามองภาพรวมก็จะอยูตรงขามแถวๆ

มหาวิทยาลัย UMT ถัดเขาไปโซนดานหลังก็จะไปตอเชื่อมแถวๆวัดบานนาควาย จริงๆน้ันพ้ืนที่ตรงนี้ก็มีชุมชนอยูเยอะการที่

จะสงเสริมใหพี่นองประชาชนไดมีพื้นที่สันทนาการ พ้ืนที่นันทนาการดวยการออกกําลังกายหรือวาพบปะสังสรรคกันผมวาดู

เปนเร่ืองที่เหมาะสมและก็สมควรอยางยิ่ง ซ่ึงเปนหนาที่ของเทศบาลพึงที่จะตองกระทําเพื่อพี่นองประชาชนในเขตเทศบาล 

เพียงแตวาติดอยางเดียวก็คือวาทานเอางบประมาณน้ีเขามาในการใชจายเงินสะสมซึ่งเจตจํานงของมันก็บอกแลววาเพื่อความ

เรงดวน เพ่ือตอบสนองงานภาครัฐและที่สําคัญเขากําชับมาวาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ 

มิถุนายน เพราะฉะน้ันผมเห็นสมควรที่จะเอาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮางนี้เขาไปไวในงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน ผมเห็นดวยกับโครงการเพียงแตวา ณ วันนี้โครงการที่ทานนําเขา

พวกกระผมมิสามารถที่จะอนุมัติใหใชจายงบประมาณสะสมได ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ นาจะมีการเขาใจอะไรผิดหรือไมครับวาใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน          

๓๐ มิถุนายน ผมคิดวานาจะเปนการเขาใจอะไรผิดนะครับเพราะวาเอกสารของเราก็อยูในชวงระหวางดําเนินการใหยื่นเขามา

กอน ๓๐ มิถุนายน แตถาสมมุติวามันเกินเวลาที่กําหนด๓๐ มิถุนายนแลวเราจะมาพิจารณากันทําไมครับ เราทําไมไมตีความ

วาเกินกําหนด ๓๐ มิถุนายน แลวทานก็จบกันไปเลยอันน้ีเราอดขาว อดน้ํามาพิจารณากันตรงนี้แลวเราก็บอกวามันเกิน ๓๐ 

มิถุนายน เกินเวลาที่กําหนด ผมก็พยายามหาอยูวาเวลาที่มันกําหนดใหแลวเสร็จอยางที่ทานวาหรือวาใหดําเนินการภายในจน

แลวเสร็จ ซึ่งมันมีความเปนไปไมไดอยูแลววาโครงการหนึ่งเขียนแบบ เสนอประกาศ ประกวด ใหสรางไมนาจะแลวเสร็จนะ

ครับ ผมพยายามหาเอกสารอยูนะครับวาตรงไหนที่บอกวาตองใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ซึ่งถามันเปนอยางนั้นจริงๆ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับ ทานณัฐวุฒิมีอะไรครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล       

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมไมนึกวาจะไดยินคําน้ีจากทานที่เรียกตัวเองวาฝายบริหาร หนังสือสั่งการตางๆนะครับที่

กระทรวงสงมาผมไมเชื่อวาทานจะไมเห็น แมกระทั่งในคําขอใชเงินสะสมก็มีการระบุเลขที่หนังสือตางๆอยางชัดเจนนะครับ 

เร่ิมตั้งแตหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม หนังสือตัวนี้นะครับตั้งแตวันที่ ๑๐ 

มีนาคม เปนฉบับแรกเปนหนังสือที่อธิบายหลักเกณฑการใชเงินสะสมขององคกรของเรา ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ 

มันก็ซ้ํากับที่ทานนัฐพล อภิปราย หลังจากน้ันก็มีหนังสือมาอีก วันที่ ๑๒ เมษายน ใหเรงรัดการใชจายเงินสะสม หลังจากนั้น

วันที่ ๒๐ ก็ยังมีหนังสือจากจังหวัดมาอีกนะครับเรงใหทานใชเงิน แมกระทั่งนายกฯเองก็ยังบอกวาสาเหตุที่ชาก็เพราะวา      

เพ่ือความรอบคอบทานก็น่ังอยูขางกันทานก็นาจะไดยินนะครับ เพราะขนาดนายกฯก็ยังรูวามีหนังสือตัวนี้นะครับ หนังสือตัว

นั้นบอกวาใหใชจายใหเสร็จสิ้น ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเจตนารมณของหนังสือฉบับนี้นะครับ ผมคิดวาถาทานแปล

ความหมายของมันไมออกทานก็นาจะถามจากทานปลัดฯนะครับ ทานปลัดฯก็นาจะรูดีเปนหนังสือมาจากกระทรวงมหาดไทย
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อธิบายไวอยางชัดเจน พอหลังจากนั้นก็จะเปนเดือนสิงหาคมที่จะเริ่มเอางบประมาณปกติเขาพิจารณากันแลวนะครับ 

เพ่ือที่จะใหใชทัน ๑ ตุลาคม ซึ่งตัวนี้ก็คือเปนแบบฟอรมแบบทั่วๆไปซึ่งทานนาจะเขาใจดีนะครับ หรือถาทานไมมีหนังสือ    

ตัวนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ เพ่ือสงไปใหฝายผูบริหารอานนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตตอบแทนทานปลัดฯนะครับ ผมก็เริ่มจะงงๆเหมือนกันนะครับ คือที่ผมหารืออยูนะครับหารือวาถาสมมุติ

วามันเกินเลยกําหนดเวลาจริงที่ ๓๐ มิถุนายน ถามันเลยกําหนดเวลาที่เราจะมาทําเรื่องการจายขาดเงินสะสมจริงนะครับ 

ทําไมเราไมพิจารณาเรื่องน้ีวามันเลยแลวจะมาน่ังคุยกันประมาณนี้นะครับ ทีนี้ผมก็มีหนังสือฉบับนี้ผมก็อานแลวผมก็พยายาม

บอกวากระทรวงมหาดไทยขออนุญาตนะครับ ไดเนนย้ําในฉบับเดียวกันลงวันที่ ๑๐ เมษายนนะครับ ใหเนนย้ําแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือเนนย้ําแนวทางปฏิบัตินะครับ โดยใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเรงพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหสภาทองถ่ินอนุมัติแลวดําเนินการตามโครงการกิจกรรมที่นําเหตุผลไปใชเพื่อ

แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว ในกรณีอยางนี้ก็คือวาถาเราตีความนะครับ ขออนุญาต

นะครับ เราไมพูดวาใครผิดใครถูกนะครับ ไมสอเสียดอยางนูนอยางนี้นะครับ เราก็ตีความเปนวาใหเรงดําเนินโครงการใหรีบ

ดําเนินการใหแลวเสร็จ หมายถึงจัดทําโครงการไมไดหมายความวาตองกอสรางตองทําโนนทํานี่ใหเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน 

ซึ่งผมขออธิบายแทนทานปลัดฯวาผมอธิบายถูกหรือไมครับ ถาผมอธิบายผิดขออนุญาตทานประธานฯใหทานปลัดฯชี้แจง

เพ่ิมเติมนะครับเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ ชั่วโมงน้ีผมไมหารือเร่ืองประเด็นตางๆนะครับ ตอนน้ีผมกําลังอยูในญัตติขออนุมัติจาย

ขาดเงินสะสม พิจารณามาถึงขอที่ ๑๙ แลวครับ ขออนุญาตเดินตอครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานนิดหนึ่ง คือผมอยากจะทําความเขาใจนิดหนึ่งวาในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/     

ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ในวรรคที่สามขอที่หนึ่งบอกวาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงพิจารณาจัดทํา

โครงการเพ่ือใหสภาทองถิ่นอนุมัติแลวดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่นําเงินสะสมไปใชจายเพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ดเงินไปสูทองถิ่น ตามนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลโดยใหรีบดํ าเนินการใหแลว เสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แลวหนังสือจั งหวัดอุบลราชธาน ี              

ที่ อบ.๐๐๒๓.๓/ว๑๘๗๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ในวรรคที่สองบอกวากระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ําแนวทางปฏิบัติการ

ใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อให        

สภาทองถิ่นอนุมัติแลวดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่นําเงินสะสมไปใชจายเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพราะใน   
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ฉบับที่สองเขาพูดถึงวาอนุมัติ ใหสภาอนุมัติ เพราะฉะน้ันก็คงชัดเจนแลวนะครับวาสภาตองอนุมัติภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๙ นะครับ เพราะถาเกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สภาก็พิจารณาไดแตพิจารณาเปนในรูปแบบปกติ ซึ่งไมใชเปนเรื่อง

ยกเวนของทางกระทรวง มี  ๒ ลักษณะ ภายในวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้นเราพิจารณาในรูปแบบคําสั่ งของ

กระทรวงมหาดไทย แตเกินเลยน้ันก็มาพิจารณาการใชจายเงินวาเรงดวนไหม ฉุกเฉินไหม จําเปนเพียงใด ตัวนี้เองนะครับ   

เราพิจารณาไดแตจะเขารูปแบบไหนเทานั้นเองนะครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ คือหนังสือสั่งการมานะครับเราก็มีการหารือกันแลวก็ทําโครงการตัวนี้ข้ึนมา เนื่องจาก

เราเปนฝายนโยบายเราก็ทําตามนโยบายจากเบื้องบนเราก็รับนโยบายมานะครับ เพราะฉะนั้นเทาที่ทางหัวหนาหรือผูที่

รับผิดชอบดานงบประมาณคือทานปลัดฯก็ทําโครงการน้ีขึ้นมาตามกระบวนการนะครับ มาวันนี้ก็เลยคิดวาเราก็ทําถูกตองนะ

ครับ แตพอฟงๆไปก็รูสึกวามันก็เลยไมถูกตองผมก็เลยอยากจะใหทานปลัดฯอธิบายนิดหนึ่งวาแลวที่อธิบายสภาเราทํากันมา

ขนาดนี้มันคืออะไรนะครับ เพราะฉะนั้นแลวก็เทากับวาโครงการที่วานี้ก็ไมไดอางอิงหนังสือตามที่กําหนดไวก็เปนการ

พิจารณารายจายเงินสะสมเปนเรื่องปกติในเวลาที่ไมใชหวงของกระทรวงมหาดไทยสั่งการมาใชไหมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยูในเหตุผลทานนายกฯ ระบุไววา ๑๐ มีนาคม กับ ๑๒ เมษายน ในเหตุผลมีนะครับ เพราะฉะนั้นถาอางมาถึง ๑๒ 

เมษายน ก็ตองปฏิบัติตามหนังสือ ๑๒ เมษายน  

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ครับ แลวถาอางหนังสือ ๑๒ เมษายน หรือ ๑๖ มิถุนายน ที่วาน้ีใชไหมครับ ก็แสดงวาเราไมไดพิจารณาภายในหวง

เวลาที่วาน้ีใชไหมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คืออยางที่กราบเรียนไปเมื่อสักครูวาทานไมผิด ทานทําสงมาได แตจะพิจารณาในรูปแบบไหน ๑.อยางที่ผมกราบ

เรียนวาอยูในหวงภายในกําหนด ๓๐ มิถุนายน ถาเกินเลยก็ตองไปพิจารณาการจายขาดเงินสะสมในรูปแบบฉุกเฉินเรงดวน 

จําเปนเพียงใด อยางนั้นอีกทีหนึ่ง ก็อาจจะไปเขาเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งในตัวนั้นก็ไดแตไมใชทั้งหมดนะครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 คือทางเราทํามาดวยความเขาใจ คือเราก็พยายามทําความเขาใจตรงนี้แตวาวันที่ทํางบประมาณที่เราประชุมหารือกัน

มามันเปนอีกเรื่องหน่ึงนะครับ เพราะวาเราไมไดคิดอยางที่ทานประธานฯแนะนําก็เปนความคิดหนึ่งครับ ผมก็ไมเขาใจ

เหมือนกันวาผมจะปฏิบัติตามที่ทางงบประมาณทําเขามา หรือวาปฏิบัติตามทานประธานสภาฯก็แลวแตดุลยพินิจละกันครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือผมกราบเรียนวาไมใชตามที่ผมวามาคือผมก็กราบเรียนทานวาในหนังสือสั่งการเปนอยางไรผมก็อานใหทานฟง

แลวมาตีความดวยกันวามันควรจะเปนอยางไร 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับ คืออยางนี้นะครับเพื่อเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ไมไดมีเจตนาเปนอยางอื่นนะครับ 

แลวก็เปนการเรียนรูเพ่ิมเติมในการทํางบประมาณดวย ผมขอใหทางทานปลัดเทศบาลฯอธิบายที่มาที่ไปแลวบอกวามันถูกผิด

อยางไร มีขอเสนอแนะอยางไร หรือวาที่ผมเขาใจมานี้ถูกตองหรือไม ขออนุญาตใหทานปลัดฯอธิบายรายละเอียดครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไดครับ เพียงแตทานปลัดฯตีความหนังสือสามฉบับนี้วา ตั้งแต ๑๐ มีนาคม ๑๒ เมษายน ๒๐ เมษายน ความนาจะ

เปนเปนอยางไร เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับผมขออนุญาตทาวความนิดหนึ่งนะครับวา

มูลเหตุของการที่กระทรวงมหาดไทยไดสงหนังสือฉบับวันที่ ๑๐ มีนาคม และ ๑๒ เมษายน น้ีนะครับ ใหทานไดทราบนะครับ 

แตกอนนี้การใชจายเงินสะสมมันเปนการใชจายอยางลําบากนะครับ และมันมีบางปประมาณป ๒๕๕๗ ประมาณเดือน

พฤษภาคมผมจําไมไดนะครับวาวันที่เทาไหรเขาสั่งมาวาการที่จะจายเงินสะสมนี้มันตองเปนโครงการที่เรงดวนจริงๆถาไมใช

โครงการที่เรงดวนตองเอาไปตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณนะครับ ก็ปรากฏวาหนังสือระเบียบและก็ขอสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทยที่เขายกเลิกไป ๓ ฉบับนะครับ ขออนุญาตอานนะครับ ขออธิบายนิดหนึ่ง ที่ยกเลิกไปนั้นมีหนังสืออยู     

๓ ฉบับ เมื่อฉบับเดือนตุลาคมป ๒๕๕๓ ฉบับเดือนพฤษภาคมป ๒๕๕๖ และฉบับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ป ๒๕๕๗ นะครับ ทีนี้

เกิดจากการรองขอจากการตั้งขอสังเกตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมวา อบจ. เทศบาลหรือวา อบต. นะครับวาผลักดัน

ใหกระทรวงมหาดไทยนี้พิจารณาในเรื่องการใชจายเงินสะสมซึ่งมันใชจายยากเย็นซะเหลือเกินเปนเปดโอกาสใหหนวยงาน

ตรวจสอบอยาง สตง. น้ีวาเคาใชดุลยพินิจในการมองวาอะไรเรงดวนอะไรไมเรงดวน ถาหากเขาตีความวาเรงดวนก็ดีไป ถา

หากวาเขาตีความวาไมเรงดวน อปท. นั้นก็ลําบากในการที่ใชจายเงินสะสมนี้คือสวนของหนังสือสั่งการ ประกอบกับทาง

รัฐบาลนะครับอยากจะใหเม็ดเงินน้ีกระจายใหลงไปสูทองถิ่นมากๆก็เลยยกเลิกหนังสือฉบับของการซักซอมการใชจายขาดเงิน

สะสมทั้ง ๓ ฉบับที่ผมไดนําเรียนเมื่อสักครูยกเลิกไปแลวออกหนังสือฉบับใหมนะครับคือฉบับวันที่ ๑๐ มีนาคม ขึ้นมา จาก

การที่ผมไดศึกษาในเรื่องของความเกี่ยวของในเรื่องของการใชจายเงินสะสม การเบิกจายเงินสะสมแลววาระเบียบ

งบประมาณไมวาระเบียบการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือส่ังการฉบับกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๑๐ 

มีนาคม นี้ยังคงยึดหลักของระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นป ๒๕๔๗ ขอ ๘๙ อยู นั่นก็

หมายความวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถจายเงินสะสมไดใน ๓ กรณี ๑.คือเรื่องการบรรเทาความเดือดรอนของพี่

นองประชาชน ๒.เปนการเพิ่มพูนรายไดและ ๓.เปนการบริการชุมชนและสังคม นะครับ สโคปใหญๆมันอยูตรงนี้ ที่ผมอานนะ

ครับเพียงแตหนังสือฉบับนี้ ๑๐ มีนาคม นี้นะครับขยายความของหลักเกณฑของ ๓ ขอนี้เทานั้นเอง ไมไดเปลี่ยนแปลง    

อะไรเลย ทีนี้ที่มาของการสั่งการเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดดูแลทองถิ่น

นี้วาในเมื่อออกหลักเกณฑไปแลวนี้เขาก็กลัววาทองถิ่นนี้จะไมใสใจหรือวาเฉยเมย ก็เปนการกระตุนอีกครั้งหนึ่งวารัฐบาลน้ีมี 

ความประสงคใหเงินสะสมนี้ที่ทองถิ่นเก็บไวนี้มีประมาณเปนแสนๆลานทั่วประเทศนะครับ อยากจะใหนําเงินตัวนี้ออกมาเขา

เลยสั่งการหนังสือนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่ง หนังสือตัวนี้เปนแนวทางในการดําเนินการดังนั้นหนังสือฉบับนี้ไมใชระเบียบ หนังสือ

ฉบับนี้ไมใชกฎหมาย เปนมาตรการภายในของฝายปกครองที่จะใหมีการดําเนินการในการเบิกจายเงินสะสมออกมาใชไดตาม

หลักเกณฑที่วามาทั้ง ๓ ขอที่ผมนําเรียนนะครับ ทีนี้ตัวที่วา ๓๐ มิถุนายน นั้น ซึ่งผมมองวามันเปนหลักเกณฑกวางๆนะครับที่

เขาวางไว และผมมีความเห็นเหมือนทานประธานนะครับที่ทานไดกรุณาใหความเห็นเมื่อสักครู สภามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาอันนี้

เปนอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาลที่จะใหโดยอาจพิจารณาแนวทางที่วาเรงดวนก็ได หรือจะพิจารณาเปนแนวทางปกติก็ไดนะ

ครับ ผมมีความเห็นดวยกับทานประธานที่ใหความเห็นเมื่อสักครูครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ นั่นเปนความเห็นของผูรูที่จะใหความคิดเห็นแกเราเพื่อนําไปตัดสินใจตอไปนะครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

 

 



51. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ 

ผมขออนุญาตใชเอกสิทธิ์ในการพิจารณาของผมนะครับวันนี้ถึงผมจะพิจารณาใหใชเงินสะสมนี้หรือไมใหใชเงินสะสมนี้       

ทานกรุณาเปดใจนิดหนึ่งที่จะนําโครงการที่เราติชมในตัวนี้ พรุงนี้ก็ไดครับทานเอาเขามาในรางเทศบัญญัติครับ เรารอ

พิจารณาใหทานอยู เปดใจใหกวางและทําเพ่ือประชาชนแลวทานก็จะเห็นเสนทางที่วาเราเดินทางไปดวยกันครับ วันนี้สภา

แหงน้ีขออนุญาตที่ตองพาดพิงถึงเราตองมีทหารมานั่งเปนพยาน ณ ตรงน้ี ใหทานเห็นเลยครับวาเรามีความรวมมือที่จะพัฒนา

เทศบาลนครอุบลฯไปดวยกัน เพราะที่ผานมา ๔ ป เราก็เอื้อประโยชนที่จะผานงบประมาณใหทานไปพัฒนาตลอดมาครับ    

เปดใจใหกวางครับขอใหทานประธานไดพิจารณาในญัตตินี้ตอไปครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอพิจารณาโครงการตอไปเลยนะครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑๙ โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล       

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอพิจารณาตอดวยการยึดหลักการเปนที่มั่นนะครับ สําหรับโครงการนี้ก็เปนโครงการที่ดี

จริงที่จะทําใหประเพณีแหเทียนพรรษาของเราน้ันดังไปทั่วโลก มีถนนที่รองรับการจัดโชวเทียนของเรานะครับ ก็อยากจะให

ทางฝายบริหารพิจารณาเอาโครงการตัวนี้เขามาไวในงบประมาณป ๒๕๖๐ นะครับ ทางสภาเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับโครงการ

ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานครับ โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ อันนี้มันไปเกี่ยวเนื่องกับถนนหนาเทศบาลผมอยากสอบถามไปยังฝายสํานักการชางวา

ถนนเสนนี้ไดกอสรางเสร็จในป พ.ศ.ใด และเดือนอะไรครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สํานักการชางใหความกระจางไดไหมครับ เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานฯครับ เปนการตอเติมเมื่อปที่แลวครับ นาจะปงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จป ๒๕๕๙  ครับ  

 



52. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ครับ อันนี้ก็เปนพึ่งทําเสร็จเมื่อป ๒๕๕๙ คือปน้ีนะครับ ทีนี้เราเริ่มคิดที่จะทุบๆแลวก็มาทําเปนคอนกรีตแลวก็จะทํา

เปนแอสฟลท พอแอสฟลทเสร็จก็เอาออกเปนคอนกรีต พอเปนอิฐบล็อกก็มาเปนตัวหนอน พอเปนตัวหนอนก็จะทําเปน   

พิมพลาย ผมไมเห็นความพอสักทีวามันจะอยู ณ ตรงไหน จุดที่พอเพียง ผมเคยอยูดูแลเรื่องงานเทียน ณ จุดแสดงแหเทียนนี้

มาหกเจ็ดปนะครับ ผมก็ไมเคยเห็นใครมาชื่นชมกับถนนเสนนี้วาทํามาแลวสวย ผมเห็นแตชาวบานแลวก็ชาวโลกเขามาดูเทียน

ที่แห ณ จุดแถวนี้ ทานเขาใจถึงองคาพยพ ทานเขาใจถึงประเพณีวัฒนธรรมและขนบของเทียนตนตางๆที่มาถึงตรงนี้ไหม ที่

ทานทําแสดงวาทานไมเขาใจ เทียนอําเภอเดชอุดมที่มามีการตกแตงเครื่องเสียง มีการตกแตงไฟ มาอธิบายเทียนของตัวเองวา

สวยงามเพียงไหน ทําจากอะไร พูดถึงอะไร ทานอยูตรงน้ีมาก็เห็นวาทุกคนเขามาดูกันผมเสียดายงบประมาณครับถาทานจะ

ทําตอ จะทําก็ไดอีกสักสองสามปไดไหม ใชงบประมาณตัวนี้ใหมันคุมคากับที่ทํากอนเราคอยมาคุยกันวาตอไปเราจะพัฒนา

ถนนเสนนี้เปนอยางไร เอาแคลําพังทานตีเสนจราจร ณ ถนนเสนนี้ตัวของตํารวจจราจรเองก็ยังงงวาไมรูมันคือเสนอะไรแลว

พวกผมจะปฏิบัติหนาที่กันอยางไร ทานขออนุญาตใครที่ทานไปตีเสน ไมรูล็อคอะไรเปนอะไร ทําถนนใหเปนตลาด ทําตลาด

ใหเปนถนน ทําถนนใหมันจลาจลน่ีหรือครับหนาที่ของเทศบาลฯ คิดใหมเถอะครับแลวก็เปลี่ยนแบบที่นโยบายทานวาเปลี่ยน

ความคิดใชงบประมาณใหมันคุม งบประมาณที่สภาฯแหงน้ีจัดสรรใหในแตละปเอาไปพัฒนาเทศบาลฯเถอะครับ มีอีกเยอะให

ทานทําครับแตถนนเสนนี้ขอไวกอนครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๐ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย งบประมาณ ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ในสวนของเรื่องการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตยนี้นะคะ ดิฉันจําไดวา

เมื่อไมนานมานี้เราก็พึ่งไดงบประมาณจาก ททท. มาทําการปรับปรุง ทําจอ LED แลวก็เห็นเขาทาสีทาอะไรไปก็ไมทราบวาสี

ลอกแลวหรือวาอยางไรนะคะ และอีกหนึ่งคําถามที่อยากจะทราบวาถาเราดูในแผนโครงการนี้นะคะเปดมาดานหลังทานก็จะ

เห็นหนังสือแบบฟอรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตกลงวาทานจะ

ขอจากสภาฯหรือวาทานจะขอจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยกันแน เพราะเห็นวาถาทานทํา          

เขามาสองที่แบบนี้น้ีหมายถึงอยางไร ทานจะเอางบประมาณทั้งสองตัวงบประมาณเปนเกาลานหรือวาถาไมไดจากที่หนึ่งแลว

ก็มาเอาอีกที่หนึ่ง หรือวาจะเปนเหมือนคราวที่แลวเหมือนตอนกอนนี้คือยื่นสองที่ ยื่นกับสภาหนึ่ง ยื่นกับผูวาหนึ่ง แลวอันไหน

ไดก็เอาอันน้ันจะเปนแบบนี้หรือเปลา ขอความกระจางดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

 



53. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานฯครับ ผมผานไปสะพานเสรีประชาธิปไตยวันที่ทานทําตลาดประชารัฐนะครับ ผมเห็นความ

สวยงามมากไมวาจะเปนไฟ LED ไมวาจะเปนสะพาน ไมวาจะเปนไฟสองสวางใหเกิดความสวยงาม ผมอยากใหเมืองอุบลฯ

เปนแบบนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติครับ เรื่องทาสีนะครับผมคิดวาเทาที่สอบถามดูเราก็

ไมไดทาสีตรงนี้มานานมาก มีการปรับโคมไฟเทานั้นเองนะครับ เพราะฉะน้ันก็ที่นําเสนอเขามาก็เพราะวาเพื่อจะใหลอไปกับ

เร่ืองของหลอดไฟ LED เพ่ือใหเกิดความสวยงามนะครับ และก็การของบประมาณก็เหมือนกันนะครับคือเราก็ไมไดหวังวาถามี

ชองทางงบประมาณที่ของเทศบาลที่มีเราก็ขอ แตถามีชองทางอื่นที่เราจะไดมาซึ่งไมไดอยูในงบประมาณเราก็พยายามทํา อัน

นี้ก็ตองยอมรับวาเปนความพยายามของพวกเราที่จะหางบประมาณมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือเราคงจะหวังพึ่งทางใดทางหนึ่ง

ไมไดนะครับ ทางไหนไดกอนเราก็รีบเอามาพัฒนาบานเมืองเรากอนเปนเรื่องปกติที่เราทํากันมาทุกยุคทุกสมัย ไมได

หมายความวาจะสามารถเอามาไดทั้งสองแหงเปนเกาลานมันคงเปนไปไมไดแบบนั้นนะครับ ขอกราบเรียนทานประธานครับ 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานฯครับผมไดยินผมก็ชื่นใจนะครับก็หวังวาดวยศักยภาพของทางเทศบาลฯทานจะไดชวยหา

งบประมาณมาใหเทศบาลฯเราประหยัดไปไดนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๑ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๑ โครงการกอสรางลานอเนกประสงคหวยมวง งบประมาณ ๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานฯครับ โครงการที ่๒๑ โครงการกอสรางลานอเนกประสงคหวยมวง อันนี้เราก็ยังมองไมเห็น

ภาพใหญของหวยมวงทั้งหมดวานาจะมีการบูรณาการวางบที่ทานไดมาในการพัฒนาหวยมวง ทานพูดแตวาสวนสาธารณะ

หวยมวง เมื่อสักครู ททท. ไดใหงบสนับสนุนมาถาผมเขาใจไมผิดก็ ๓๑ ลานกวา อยูในหวยมวงก็มีงบพัฒนาตัวนี้ดวย ตรงนี้

เราไมพูดถึงเรามาพูดถึงวาตอไปงบที่ทานจะเอามาน้ันทานจะเอามาพัฒนาแลวมันเชื่อมตอกับตัวเกาอยางไร แลวแผนการ 

พัฒนาหวยมวงถารวมงบประมาณเขาตอนน้ีนั้นไมใชวามันจะรอยลานแลวหรือครับ อันนี้ตางหากที่เราสงสัยแลวเราติดใจวา

แผนพัฒนาหวยมวงที่มันเปนแมบทใหญของมันคืออะไร สอดคลองกัน แผนพัฒนาทุงศรีเมืองในภาพใหญมันคืออะไร 

แผนพัฒนาหนองบัวในภาพใหญมันคืออะไร สวนไหนที่มันตองใชงบประมาณ เราหันซายที หันขวาทีกลับมานึกไมออกบอก
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พัฒนาทุงศรีเมือง หันอีกทีนึกไมออกบอกพัฒนาหวยมวง โยนงบลงไป ตัวแมบทใหญมันคืออะไร งบประมาณขนาดนี้ที่เอาไป

สรางสวนสาธารณะการจัดการมันคืออะไรอันนี้ตางหากที่เราสนใจ มาวันนี้ถาโดยหลักการเรายึดหลักการถาในวันที่ทานเอา

เขางบประมาณมาขอความกรุณาทานทําแผนพัฒนาไมวาทานจะขอตรงไหน พัฒนาอยางไร ขอใหแผนพัฒนาแมบทใหญ

ออกมาดวยวาทานพัฒนางบประมาณจากตรงนี้มาทําตรงน้ีแลวชาวบานจะไดอยางนี้อันน้ีมากกวาที่เราสนใจ ณ วันนี้ไมใชวา

เราไมเห็นดวยเราเห็นดวยเราเห็นชอบในโครงการที่ทําเขามา การมีสวนสาธารณะมันชวยพัฒนาบุคคล พอพัฒนาบุคคลมัน

ชวยพัฒนาเมือง กราบเรียนทานประธานวา ณ ตรงนี้ผมอยากเห็นแมบทใหญของการพัฒนาหวยมวงออกมาวามันจะอยู

ตรงไหนแลวก็งบที่พัฒนาลงไปในสวนน้ีจะทําอะไรบาง แลวมันไปตอเชื่อมกับงบที่ไดมาสวนอื่นๆตรงไหนบางแคนั้นครับ 

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอบคุณครับพื้นที่หวยมวงรอยกวาไรนะครับการ

พัฒนาก็ตองใชงบประมาณคอนขางจะจํานวนเยอะไมไดเล็กๆเหมือนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสองสามไรนะครับ เราก็

ไดมีการเตรียมที่จะพัฒนาหวยมวงหรือสวนสาธารณะอยางอื่นซึ่งเราเล็งเห็นวาเรื่องสุขภาพ เรื่องสิ่งแวดลอมเรื่องปอดของ

เมืองเปนเรื่องที่สําคัญ ยิ่งโดยเฉพาะเราจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ แลวมีความจําเปนที่เราจะตองเตรียมพื้นที่

สาธารณะ สวนสาธารณะพื้นที่ตางๆไวรองรับสังคมผูสูงอายุ ดวยสิ่งที่เตรียมมาผมขออนุญาตทานประธานที่พอจะตอบโจทย

ทานสมาชิกสภาผานวีดีทัศนไดไหมครับวาสิ่งที่ทานอยากไดเปนมาสเตอรแพลนนั้นมันใชอยางที่ทานตองการหรือไม วาเรา

ไมไดคิดจะทําแบบนี้แบบนี้แตเราคิดไปถึงวามันจะออกมาเปนอยางไร ซึ่งแผนตัวนี้เราก็ไดทําเสนอเปนวีดีทัศน ขออนุญาต

ทานประธานฯครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชเวลาเทาไหรครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ประมาณ ๕ นาทีครับ เปนสไลดภาพสามมิติใหดูครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ทานประธานฯครับ ผมขออนุญาตใหชางไดอธิบายไมรูวาพวกเราจะมองออกหรือไมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

พอแลวนะครับ เดี๋ยวพิจารณาเพิ่มเติมตอนะครับผมก็นึกวาจะอธิบายไปพรอมกันนะครับ ตอไปเปนโครงการที่ ๒๒ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบทุงศรีเมือง งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนจะอภิปรายนะครับผมขอความกระจางนิดหนึ่งวาในโครงการที่ ๒๒ วรรคแรก งานกอสรางพื้นคอนกรีตพิมพ

ลายหนาศาลหลังเมือง เปนหลักเมืองใชหรือไมครับ แกไขเปนหลักเมืองนะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล       

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒น่ีก็เปนอีกโครงการหน่ึงนะครับเอาบล็อกตัวหนอนออกแลวก็เทเปนพื้นคอนกรีตพิมพลาย 

มันอะไรครับไปๆมาๆมันจะวนเวียนอยูที่เกาที่ตรงนี้นะครับ ถาทานยังจําไดสวนสาธารณะทุงศรีเมืองแหงนี้ถาผมจําไมผิด

นาจะไดงบประมาณเมื่อป ๒๕๕๗ ไดงบประมาณปรับปรุงทุงศรีเมืองไป ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตวาทานทําจริงมันป ๒๕๕๘ 

ทานก็ยังไปชูตบาสเปดงานอยูถาทานยังจําไดนะครับ แลวตอนนี้ยังไมครบสัญญาเลยนะครับ ๒ ป พื้นสนามบาสแตกราว 

นองๆเยาวชนของเราเจ็บไปก็เยอะ แลวหลังจากน้ันไมนานก็ยังมีงบปรับปรุงอีกตัวหนึ่งงบประมาณสี่ลานกวาบาทนี่แหละครับ

ทําทางเดินซอนขางในอีกตัวนี้เปนการปูตัวหนอนนะครับ ซึ่งผมไมเขาใจวาพอหลังจากน้ันงานสองตัวนี้แนนอนนะครับมันเปน

การปรับปรุงภายในสวนสาธารณะแตตัวนี้รูสึกวาจะเปนนอกสวนสาธารณะก็คือบริเวณหนาศาลหลักเมือง งานสองงานนี้ยังไม

หมดสัญญาค้ําประกันเลยนะครับ ไมวาจะเปนลูยางตอนน้ีชํารุดแลวทานเคยคิดไหมครับที่เรียกผูรับจางมาซอมงาน หรือจะรอ

ใหหมดสัญญาแลวทานจะตั้งงบขึ้นมาซอม งบสิบสองลานนะครับปรับปรุงทุงศรเมือง แมกระทั่งปายทุงศรีเมืองปายที่เปนพื้น

สีแดงตัวหนังสือสีทองยังไมคิดจะทําใหมเลยในตัวเงินสิบสองลานนี้ แตผมก็ยังดีใจนะครับที่ทานเจาหนาที่ทหารทานก็ยังเห็น

ความสําคัญนะครับทานก็ไดสงกองกําลังของทานมาจัดระเบียบทําความสะอาด ถาไมอยางนั้นก็คงแยเลย แลวเมื่อไมนานมา

นี้นะครับบริเวณริมคลองรอบทุงศรีเมืองทานก็พึ่งไปปรับปรุงใหมโดยการทําคันขึ้นมานะครับ ไปรื้อแลวก็กออิฐทําเปนคัน

เหมือนปรับปรุงภูมิทัศนน่ีแหละครับ ทานพึ่งทําไปเมื่อไมนานมานี้เองเสร็จแลวตัวนี้ทานยังมาขอปรับปรุงอีกเปนเงินสิบลาน 

ผมคิดวาทานสับสนอะไรหรือเปลาครับ ทานจําอะไรผิดหรือเปลา ทุงศรีเมืองนี้นะครับกวายี่สิบลานที่เราปรับปรุงไปนี่ยังไม

รวมงบที่ไดจาก ททท. มานะครับ ที่วาทานทําเลนจักรยานแตก็มาทําขางนอกเสร็จแลวก็ไปทําฟุตบาทพิมพลายจนถึงรอบ

พิพิธภัณฑ หนําซํ้าทานก็ยังไดงบตัวลานตลาดโตรุงราชบุตร ตัวนี้มันจะเปนงบที่ซ้ําซอนกันหรือไมนะครับ ทานเอาบล็อกตัว

หนอนออกเสร็จแลวทานทําพื้นคอนกรีตพิมพลายหนา ๕ เซนติเมตร เสร็จแลวทานใหรถทุกชนิดวิ่งเขาไป รถทัวร รถบัส     

รถกระบะ นะครับ แลวงบประมาณที่เราเสียไปนี้มันจะคุมคาไหม พื้นคอนกรีตพิมพลายทานครับแนนอนตอนนี้ใหม เงางาม

เพราะมันมีการทาเคลือบสารอะไรสักอยาง หลังจากน้ันทานใหรถทุกชนิดขี่ผานไดอยางมีเสรีภาพ คนที่ไปออกกําลังกายก็ตอง

เดือดรอนนะครับ ไมกลาจะพาลูกๆหลานๆไปเลน ตัวนี้ทานไมเคยตระหนักเลยตั้งแตทานเขามาบริหารเทศบาลฯแหงนี้   

ทานก็เปดใหเปนถนนเขาโดยเสรี หนําซํ้าทางสภาก็เคยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องน้ีทาน ผอ. ก็รูดีนะครับเด็กไปแขงมอเตอรไซคขี่

แขงกัน ทาน ผอ. ก็ยังบอกวามันอัดอั้นตองระบาย หนําซํ้าเห็นดีเห็นงามเปนเร่ืองตลกนะครับ ตัวนี้นะครับผมไมอยากใหทาง

ฝายบริหารทํากับสวนสาธารณะแหงนี้เหมือนกับเปนสถานที่ที่จะตองใชงบประมาณ ตองเอางบมาละเลงโดยที่ทานไมรูจัก

บํารุงรักษา งวดที่แลวเกือบยี่สิบลานนะครับ ทําไดไมถึงปพื้นแตกลายงาสนามบาสไมเรียกผูรับเหมามาซอม ลูยางลอกจนไมรู

เทาไหรแลว หนําซํ้าก็ยังมาของบตัวนี้เพิ่มอีกดังนั้นอยากจะขอทานนะครับชวยพิจารณาเกี่ยวกับสวนสาธารณะแหงนี้มันเปน

สวนสาธารณะใจกลางเมืองโปรดอยาทําใหมันวุนวายมากไปกวานี้เลยนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานฯครับ เมื่อสักครูผมขับรถผานไปผมเห็นถนนที่มันเปนเลนปนจักรยาน ผมก็เปนหวงคนที่

ทานจะอํานวยความสะดวกในการปนจักรยานวาถาเขาปนจักรยานมามันมีถนนเสนที่มันตองตัดเขาไปในทุงศรีเมือง ทั้งตัดเขา



56. 
 

และตัดออกผมกลัวมันจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น ทําไมทานไมทําระบบจราจรในทุงศรีเมืองใหมันเปนระบบปด เพื่อใหเมืองมี

พื้นที่สันทนาการ นันทนาการ พ้ืนที่ออกกําลังกายผมคิดวาพื้นที่ออกกําลังกายมันสําคัญนะครับ ผมวาทานคิดใหมแลวก็คืน 

พื้นที่ออกกําลังกายใหประชาชนเถอะครับความสุขเล็กๆของคนแถวนี้ก็จะไดกลับคืนมา เรามีพื้นที่ใหเขาไดพาลูกหลานไปวิ่ง

เลนเย็นวันเสารอาทิตยซึ่งไมตองทํามาคาขายแลว มีพื้นที่พบปะของครอบครัวไดพูดคุยกัน ไดพาลูกมาเดินเลนไดจูงลูกจูง

หลานมาเดินเลน มีพี่ๆจากวิทยาลัยอาชีวะมาสอนวาดรูป หรือแมกระทั่งมีนักศึกษา ผมเคยทําโครงการประยุกตนักศึกษาจาก

เอกดนตรีมาทําโครงการเพื่อเปนทีซีสสงอาจารยเขา เปนโครงการดนตรีวัฒนธรรมทองถิ่น ภาพเหลานี้มันหายไปจากทุงศรี

เมืองเราอยากเห็นภาพเหลานั้นกลับคืนมาเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนแลวรอบบริเวณของทุงศรีเมืองครับ กราบ

เรียนทานประธานอยางนอยๆนี้ที่ผมพูดก็ขอใหทานไดพอนึกคิดกันไดบางนะครับวาภาพเกาๆเหลานั้นทําอยางไรมันถึงจะ

กลับมาใหพี่นองประชาชนในเขตทุงศรีเมืองแถวๆทุงศรีเมืองไดมาใชบริการเหมือนอยางเดิมครับ ขอขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๓ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๓  โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบขนสงสาธารณะเมือง

อุบลราชธานี(รถราง)  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานฯครับ ที่ผมถืออยูคือแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเมืองอุบลราชธาน ี          

ผมดูงายๆเสนแรกสายสีแดงจากสถานีขนสงผูโดยสารถึงมหาวิทยาลัยอุบลฯ เรื่องนี้เราเคยมีโอกาสไดไปศึกษาเกี่ยวกับ     

ระบบรถไฟฟาบีทีเอสนะครับ ในกรุงเทพมหานครเปนเขตปกครองที่แยกออกเปนเขตตางๆรถไฟฟาผานเขตไหน ผอ.เขตนั้น

หรือหนวยงานเขตนั้นเขาประชุมรวม ผานไปเทศบาลหนึ่งผมขออนุญาตไมเอยนามเพราะผมจําไมไดเทศบาลนั้นเขารวม     

มันเปนแผนแมบทของเมืองทั้งเมือง อันน้ีก็เชนเดียวกันมันเปนแผนแมบทระบบขนสงมวลชนในจังหวัดอุบลฯ ดีมากก็ทําได     

ดีที่สุดถามันไดรับความรวมมือ ถามีการตั้งเปนคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือพัฒนาสิ่งเหลาน้ี จากน้ีถึงมหาวิทยาลัยผานเมืองไหน

บาง ผานเขตพื้นที่ไหนบาง มันมีสวนหนึ่งสวนใดที่ตองไปใชพื้นที่ของทหารไหม พื้นที่ของการรถไฟไหม พื้นที่ของเทศบาล     

วารินไหม อันนี้คือส่ิงที่มันตองมาคิดไมใชกอข้ึนมาลอยๆ ตั้งขึ้นมาเปนเสาลอยๆวาเราจะศึกษาเรื่องนี้ ถาศึกษาไปแลวมันไป

ผานพื้นที่ใครเขาไมเห็นดวยละครับ เงินยี่สิบหาลานนะครับงบประมาณยี่สิบหาลานนะครับ อันนี้แคแมบทแคเสนเดียว เงิน

ศึกษายี่สิบหาลานเงินกอสรางจะกี่พันลานถึงจะพอ ผมไมไดปฏิเสธการพัฒนา ผมไมไดปฏิเสธการขนสงมวลชน ถามียิ่งดีครับ

ลูกหลานเราจะไดสะดวกสบายแตโครงการที่ทําขึ้นฝายเดียวแลวลอยๆขึ้นมาแบบนี้ผมวาทานกลาวเอาใหครบตามโบวชัวรที่

ทานหาเสียงมากกวา ทานไมไดทําเพื่อหวังผลสัมฤทธิ์ในตรงนี้หรอกครับ เพราะฉะน้ันเปนความชอบธรรมที่เราจะไมพิจารณา

โครงการนี้ ซ่ึงเราเห็นวามันเปนสิ่งที่เปลาประโยชนและไมสามารถจับตองไดจริงครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 
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นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติครับ ใน ๓๑ โครงการที่เสนอมานะครับผมถือวา

โครงการนี้ในความคิดเห็นสวนตัวผมนะครับถือวาเปนไฮไลท เสียดายที่ทานสมาชิกฯไมเห็นดวยความเปนไฮไลทที่ผมบอกวา

ที่เขานําเสนอโปรเจคเขามาที่จะขอใชงบประมาณนี้ ขอใชจายเงินสะสม ๒๐๐กวาลานนี้ผมอยากจะเรียนทานประธานสภาฯ   

วาผมชอบโครงการนี้มากที่สุดเพราะโครงการนี้เปนโครงการที่เราถกกันมาเยอะวาคิดอะไรขึ้นมา ไมไดยึดหลักการมีสวนรวม  

โครงการนี้เปนโครงการที่ศึกษาความเปนไปได ศึกษาเรื่องผังจราจร ผังการเดินรถ มันเหมือนกับเปน ROUTE เปนเสนเลือด

ของการเดินทางของพวกเราในแตละวัน ซึ่งตอไปถาเกิดประสบความสําเร็จไดซึ่งเราตองยอมรับวาเทศบาลนครอุบลฯ       

เปนหัวใจของการขนสงมวลชนสาธารณะ ถาเราสามารถศึกษาเรื่องน้ีได มีการทําประชาพิจารณ มีการศึกษามีการมีสวนรวม

ตรงน้ีไดมันจะเปนแผนแมบทที่ถูกวางไวอนาคตสําหรับลูกหลานตอไป เพราะการทําประชาพิจารณครั้งนี้ไมไดถามเพียงกลุม

เล็กๆ เปนการทําในวงกวางมากเพ่ือจะไดเห็นแนวทางวาอุบลราชธานีที่กอตั้งมาสองรอยกวาปนี้หลังจากที่สรางเมืองมานาจะ

เปนครั้งน้ีแหละที่พวกเราไดวางแผนในระยะยาวอยางเปนจริงเปนจัง ความเปนรูปธรรม ความศึกษาความเปนไปได โครงการ

นี้ถาสําเร็จเฉพาะรถรางหรือรถไฟฟาน้ีตองเปนหลายพันลานหรือเปนหมื่นลานแนนอน แตวาอันนี้จะเกิดความเปนไปไดไหมก็

ตองมีการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม หรือถาทําสวนน้ีไมไดเราจะทําสวนไหนกอน เปนชวงๆก็จะถูกศึกษาอยูในนี้ซึ่งใน

ระยะยาวเราก็อาจจะไมมีงบประมาณ แตวันน้ีเราอาจจะทําสวนนี้กอน วันตอมาทําสวนน้ีกอน แลวก็จะเปนจิ๊กซอวที่ตอขึ้นมา

ใหเราเห็นภาพตรงนี้ได ซึ่งถาเราไมไดศึกษาเลยเราก็จะตองมาถกกัน มาอภิปราย มาเห็นดวยไมเห็นดวยวาอันนี้ดีไมดี 

โครงการนี้ผุดขึ้นมาอยูๆผุดขึ้นมา โครงการนี้ทําไมไมทําประชาพิจารณ โครงการน้ีทําไมไมศึกษาความเปนไปได ผมก็เลยมอง

วาถาเปนไปไดมันจะเปนการศึกษาที่เราดูจากตางประเทศที่เจริญแลวก็มีการศึกษามีการวางระบบ ๕ ป ๑๐ ป ๒๐ ป ซึ่งแผน

นี้ก็จะถูกเปนมาสเตอรแพลนอาจจะใชเปนยี่สิบสามสิบป ซึ่งเราก็ไมรูวาสิบปขางหนาถาเกิด AEC มันถูกเชื่อมโยงได มีการ

คาขายมีการเคลื่อนยายผูคนได ผูคนก็จะใชรถนอยลงมาใชรถสาธารณะมากขึ้นสิ่งแวดลอมก็นาจะดีขึ้น มาใชรถไฟฟามลพิษก็

จะนอยลงซ่ึงเราก็จะเปนเมืองที่นาอยูนาทํางาน ซึ่งการทํางานนี้ผมถือวาอาจจะไมเปนรูปธรรมแตสิ่งที่เราทําก็ตองบอกตรงๆ

วามันเปนนามธรรมที่เราจะตองมีแผนแมบทตรงนี้เอาไวซึ่งผมคิดวาอาจจะมีความคิดที่ไมตรงกับทานสมาชิกสภาที่ได

อภิปรายเมื่อสักครูแตผมคิดวาก็เปนไปไดหรือไมเปนไปไดในแนวคิดของทีมงานของคณะทํางานของชาวผูบริหารของ    

เทศบาลฯก็มองวาอันน้ีเปนโครงการที่สมเหตุสมผลที่สุดที่เราจะทําแลวเราก็จะไดไมมาถกกันในเรื่องของศึกษาหรือยังถาม

หรือยังพูดคุยกันหรือยังนะครับ ตอไปก็จะเปนแผนแมบทอันหนึ่งที่ทําใหลูกหลานของเราในอนาคตไดใชประโยชนตรงนี้ผม   

ก็ยังไมเคยคิดวาผมอายุขนาดนี้ผมอาจจะไดเห็นโครงการน้ีเกิดขึ้นหรือเปลา หรืออาจจะไดเห็นในเร็ววันก็มีความเปนไปได    

ก็ฝากเปนแนวความคิดทั้งสวนตัวแลวก็สวนรวมดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น   พรหมจารีย     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติครับ ตามที่ผมฟงทานสุภชัยและทานรองนายกฯพูดมา

กับโครงการที่เขียนเขามานี้ทานสุภชัยไมไดคัดคาน ไมไดวาอยางไรที่สําคัญทานถามวาไดประชาสัมพันธหนวยงานนั้นหรือไม 

ถาเปนไปไดขอสนับสนุนโครงการนี้ ในเงิน ๒๕ ลานบาทนี้ทานเองก็ยังพูดออกมาในลักษณะวายังไมไดประชาสัมพันธแลวจะ
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ไปกอสรางแลวก็จะใหพวกผมอนุมัติไดอยางไร ในเงิน ๒๕ ลานบาทแลวทานจะทําอยางไรครับ คือไมไดประชาสัมพันธแตวา

เขียนโครงการเพื่อมาขออนุมัติอันนี้ผมวามันยังเปนไปไมได เรื่องอยางนี้มันเปนเรื่องใหญพอสมควรนะครับถาไปที่ไหน

เดือดรอนที่น่ันเพราะวาบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไมชอบเราควรประชาสัมพันธใหเรียบรอยเสียกอนแลวนําโครงการนี้เขา

มาเสนอเพื่อของบประมาณกอสราง สําหรับสมาชิกทุกทานเห็นดวยนะครับแตวาฟงดูแลวยังไมไดประชาสัมพันธเลย        

ทานรองนายกฯก็พูดวายังไมไดประชาสัมพันธอันน้ีผมฟงออกนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล      

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒  สําหรับงบศึกษาความเปนไปไดนะครับในการพัฒนาระบบขนสงมวลชน การจะพัฒนา

แผนตัวนี้นะครับจะตองมีการวางแผนระยะยาวอยางที่ทานรองนายกฯทานเอยนะครับ แตถาเราลงทุนกับการศึกษาตัวนี้นะ

ครับ ๒๕ ลานบาท หลังจากน้ันขอใหเรายอนไปดูโครงการที่ ๗ นะครับ โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนน

ชยางกูร จํานวนเงิน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการกอสรางเกาะกลางถนนแลวทีนี้ในแผนของรถรางของทานนี้ สายที่หนึ่งก็คือ

สายสีแดงจากสถานีขนสงไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยาวตลอดถนนชยางกูร ถาเกิดศึกษามาแลววามันทําไดนะครับแลวถา

เกิดวาสภาใหโครงการ ๓๑ ลานไปนี้มันไมตองทุบทิ้งหรือครับ คือทานทํางานกันอยางไร ทานตั้งใจที่จะมาขอกับสภาหรือไม 

ทานตั้งใจทําตัวนี้รึเปลา ถาทานทํางานประสานและก็สอดคลองกัน ของบทําเกาะกลาง ๓๑ ลาน หลังจากนั้นของบศึกษา

รถราง ถาเกิดรถรางทําไดนะครับ ๓๑ ลานนี้ที่ทางสภาฯใหไปภาษีประชาชนลวนๆนะครับ ถูกทิ้งสูญเปลา ผมอยากใหทานไป

ทํางานใหมันสอดประสานกันดีๆ ผมทราบมาวาไดมีการประชุมแผนพัฒนา ๓ ปเมื่ออาทิตยที่แลว ประชุมเสร็จทานเอามาเขา

เพ่ือใหมันสอดคลองกับงบประมาณตัวนี้นะครับ เพราะการจัดทํางบประมาณนี้ตองมีในแผนงบประมาณใชหรือไมครับ    

ทานทําแบบรีบๆเรงๆนะครับ อาทิตยกอนผมก็ไดทราบมาจากเจาหนาที่บางคนไมไดหลับไดนอนกันตองแสตนดบาย ตองมา

ทําแบบงบตัวสองรอยกวาลานตัวนี้ บนกันหลายคนนะครับในกองชาง ซึ่งผมไมทราบวาทานทํางานสอดคลองกันหรือเปลา

ภาษีที่เราจายไปทานอยากจะคิดโครงการก็คิดออกมา เสร็จแลวทานก็มาคิดโครงการรถราง ถาเกิดรถรางทําไดไมตองทุบตัวที่

ทานเสนอโครงการตัวนี้ออกมาหรือครับถาเกิดวาทางสภาฯแหงน้ีใหไป มันแสดงใหเห็นวาทานทํางานไมไดทํางานสอดคลอง

กันเลยนะครับ ทานเอาเขามาเหมือนจงใจที่จะใหทางสภานี้พิจารณาไมไดโดยเอาเขามาชากวาที่หนังสือสั่งการใหมาตรงนี้

อยากจะฝากใหทานพิจารณานะครับ ทานบอกวาทานรูหนังสือตัวนี้ตั้งแต ๑๐ มีนาคม แลวก็ทางสภาก็ถามวา  เกิดเหตุใดถึง

เอาเขาตอนนี้ ทานก็บอกวาเพ่ือความรอบคอบ นี่มันรอบคอบตรงไหนครับ สรุปแลวถาเกิดสภาใหไปนี้เสียเงินไปหาสิบกวา

ลานนะครับ ใหเกาะกลางไป ๓๑ ลาน ใหงบศึกษารถรางอีก ๒๕ ลานนะครับ หลังจากนั้นสี่หาปถัดมาผลศึกษาวาทําไดก็มา

ทุบตัว ๓๑ ลานตัวนี้ทิ้ง แบบนี้หรือครับที่เปนการทํางานที่รอบคอบ อยากจะฝากสภาแหงนี้ชวยพิจารณาดวยนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 
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นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติ จริงๆแลวผมวาจะขึ้นชี้แจงญัตติฯเรื่องนี้         

ความเปนมาเราไมไดมาจากหลักลอยๆที่กลาวอางนะครับ ความเปนมาก็คือวาสํานักงานแผนและนโยบายของกระทรวง

คมนาคมซึ่งเปนการวางยุทธศาสตรการขนสงมวลชนทั่วประเทศนี้ไดกําหนดหลักเกณฑการขนสงมวลชนเพื่อการจราจรได

สะดวก โดยเฉพาะระบบโลจิสติกสขนสงคนขนสงสินคา ซึ่งหนึ่งในน้ันไดกําหนดหลักเกณฑไวเมืองใหญ เมืองขนาดกลาง และ

เมืองเล็ก โดยเฉพาะเมืองที่มีปญหาเรงดวนอยางกรุงเทพฯก็ไดวางผังจบไปแลว ในเมืองระดับที่สอง ซึ่งขอนแกนตอนนี้ก็

กาวหนาไป การออกศึกษาความเปนไปไดของสํานักงานแผนและนโยบายรวมกับทีมงานโดยจะมีผูทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

ในเรื่องของวิศวกรการจราจรผังเมือง ที่ขอนแกนไดทําไปแลวเปนเมืองที่สอง อุบลราชธานีเปนเมืองที่สามที่เปนเมืองใหญที่มี

การจราจรคอนขางจะคับคั่ง ก็ไดมีการศึกษามาปเศษแลวครับ มีกรอบทิศทางที่ชัดเจนในการขนสงวาจะทําสถานีที่ไหน จะ

ทําที่จอดรถ 

   อยางไร รถขบวน รถบัส รถรางหรือวารถโดยสารที่สามารถจะขนสงมวลชนจํานวนเยอะๆที่จะใหประชาชนได

สามารถที่จะสละเวลาไมใชรถสวนตัวในการจราจรติดขัดอนาคตขางหนา อีกสิบปยี่สิบปขางหนา ซึ่งวันพรุงนี้จะมีการทําไฟ

นอลรีพอรตจะเชิญทางเทศบาลฯ ในฐานะที่เปนชุมชนขนาดใหญอยูลําดับที่สามนี้เขาไปทําการประชุมเพื่อซักซอมความ

เขาใจ แตสิ่งหนึ่ง   ซึ่งไฟนอลรีพอรตหรือแผนแมบทที่ไดทําไวแลวนี้เสร็จสิ้นแลวผมขออนุญาตประธานสภาเพื่อนํารีพอรต

เก่ียวกับมาสเตอร    แพลนการออกแบบวิศวกรรมทางจราจรนําเสนอตอที่ประชุมไดหรือไมครับ เพ่ือจะไดเห็นภาพชัดเจนวา

เรานําเสนอ        โดยการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไมไดมาจากหลักเกณฑที่เราคิดขึ้นเองลอยๆ มีกรอบทิศทางจาก

ยุทธศาสตรของประเทศ   ที่ไดสรางกรอบใหเราไดดําเนินการ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สักครูนะครับ ผมจะบอกวาทําไมผมไมให เพราะทานไปทําศึกษานอกเขตซึ่งทั้งหมดนี้มันนาที่จะเปนของอบจ.เขา 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ไมใชครับทานประธานฯที่เคารพ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนั่งลงครับผมก็บอกแลววาไมใหเพราะอะไร เพราะวาจะเอาเงินนี้ไปศึกษานอกเขตไดอยางไร ถาเปน     

อบจ. เขาทําได เรามีอํานาจหนาที่ในขอบเขตในเขตของเทศบาลฯ ๒๙ กวาตารางเมตร แลวทานจะเอาเงินตัวนี้ไปศึกษาขาง

นอกไดอยางไร เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมชี้แจงวาผมศึกษาในเขตครับ สวนนอกเขตก็ศึกษาทั้งหมดเปนการชวง

ติดตอการจราจรระบบอนาคตขางหนา สวนของเราที่รับผิดชอบแคไหนเราเอาแคนั้นครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในน้ีไมไดบอกวาในเขต มันมีชวงขางนอกหมดเลย ทั้งแผนที่ทั้งรายละเอียดก็มี  
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นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 มันมีเปนชวงๆ แตละชวงซึ่งมีการประชุม ซึ่งพรุงนี้ก็จะเรียกประชุมอีก ทานจะไดเขาใจวาผังที่แสดงใหดูนี้วาอยูใน

เขตหรือนอกเขตอยางไร ทานจะไดดูครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานไมไดบอกเลยวา ๒๕ ลานนี้ทางไหน มาบอกวาสายสีแดงจากไหนถึงไหนเอาไปศึกษา ไมไดบอกวาอยูในขอบ  

เขตของเทศบาลฯเลยครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับมันนอกเขตเทศบาลฯนี้ทําไมไดอยูแลวครับทาน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็น่ีไงขอเขามา 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอในเขตนะครับทาน ก็ผมจะแสดงภาพใหทานดูก็บอกไมอนุญาต ก็แลวแตทานครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ ในมือผมน้ีเปนเอกสารที่ทานสงใหผมพิจารณานะครับ เสนที่ ๑ สายสีแดงสถานีขนสง

ผูโดยสารถึงมหาวิทยาลัยอุบลฯ ผมถามเอางายๆแควาวารินฯเขารูเรื่องไหม เรื่องนี้มาพูดในที่ประชุมของพวกผมเอง แมแต  

นายกวารินฯเขายังบอกวาอยามานะเดี๋ยวเดือดรอนกันทั้งเมือง แคนี้เองครับ ถาทานทํานอกเขตผมแนะนําใหทานไปลงสมัคร  

ที่ใหญกวานี้ ที่ใหญกวาเทศบาลฯ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๔ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดซื้อวัสดุจราจรและอุปกรณความปลอดภัยในถนน งบประมาณ ๕,๘๙๙,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล    รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก   

ตั้งที่ ๒   ในโครงการที่ ๒๔ นี้อยากใหทางผูบริหารนําเขาไปในงบประมาณปกตินะครับเพราะวาเปนการจัดซื้อวัสดุจราจร 

รายละเอียดเยอะนะครับก็อยากใหทานนําเขาไปในงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๐ นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๕ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางเปนหลอด LED ขนาด ๑๑๐ วัตต จํานวน ๕๒๐ ชุด 

งบประมาณ ๘,๖๓๐,๐๐๐  บาท ครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ในโครงการที่ ๒๕ ก็เชนกันครับเพราะวาเปนการจัดซื้อพัสดุก็อยากจะให

นําเขางบประมาณปกติ ทางสภาจะไดตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองราคาครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๖ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๖ โครงการกอสรางติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง(เสาไฮเเมส) ความสูง ๒๐ เมตร จํานวน ๑๐ ชุด 

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร     ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกฯผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ   สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากใหทานผูบริหารอธิบายคําวาขนสดความสูงแปลวาอะไรครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกฯนะคะ ดิฉันตองขออภัยดวยนะคะที่มีการพิมพผิดพลาดจริงๆดแลว

ตองเปนคําวาขนาดความสูง ๒๐ เมตรคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แกไขเปนขนาดความสูง ๒๐ เมตร นะครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯทุกทานครับ เสาไฟฟาตัวนี้อยากจะทราบความสวาง อยากทราบ

เปนความรูนะครับ ความสวางมันมากกวาจอ LED ที่ติดตามแยกตางๆหรือไมครับ ถามันสวางนอยกวาแนะนําวาอยาติดดีกวา

นะครับ อยากขอเปนความรูครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ ขอเปนความรูเหมือนกันครับ โครงเสาไฮแมสที่ความสูง ๒๐ เมตร ๔๐๐ วัตตนี้ 

จะตองใชดวงโคมกี่ดวงโคมถึงจะมีความสวางเพื่อที่จะ คือจากการคํานวณที่ความสูง ๕ เมตร ๒๐๐ วัตต อันนี้ถึงจะได ๑ 

LUX ความสวาง ๑ LUX ก็คือเทียบเทาตาคนมองเห็น ถา ๔๐๐ วัตต สูง ๒๐ เมตรนี้ ตองใชความเขมเทาไหรถึงจะไดความ

สวาง ๑ LUX อันน้ีขออนุญาตสอบถามเปนความรูครับ  
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นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในญัตติฯ เขาบอก ๘ ดวงโคม  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เขาใจครับ ๔๐๐ วัตตนี้ตองใชกี่แอนซี่ลูเมนครับ ถึงจะมีความสวางครับ เพราะแบบที่ใหมาไมไดใหวาจํากัดที่

พาราโบลาเทาไหรในตัวนี้นะครับ ขออนุญาตขอความรูครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พออธิบายไดหรือไมครับทานสุภชัยวาอยางไรครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เพราะวาแบบที่ใหมาทานใหมาที่ ๑๒ เซ็ตฟลัดไลทฟลอรไลท แลวก็ฟกซที่ ๓๖ DET ครับ ทีนี้มันขัดแยงกันกับแบบ

หรือเปลาครับ แบบที่ใหมาไปก็อปปมาจากไหนครับ อันน้ีคือเหมือนกับมาหลอกลวงในสภาฯแหงนี้วาแบบที่ทานสงมากับ 

BOQ ที่ทานขอมามันคนละเร่ืองนะครับ 

นายวิสุทธิ์     เสนาภักดิ์     ผูอาํนวยการสํานกัการชาง 

 ขออนุญาตครับ ถาทางสภาฯตองการทราบผมก็ตองขอเวลาที่จะอธิบายใหทานเพราะวาเรื่องไฟฟานี้ผมก็อาศัยชาง

ไฟฟาทํานะครับ ก็ตองรอเขาอธิบายครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือขณะนี้ทางผูอภิปรายวามันขัดแยงกันนะครับ ทีนี้เวลามันจะไมมีเพราะวาถาหมดนี้ก็ตองลงมติเชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย     ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ในเมื่อผมหาความรูตรงน้ีไมได เดี๋ยวตอนทานที่เอาเขางบประมาณรบกวนนิดหนึ่งชวยนํารายละเอียดชี้แจงผมดวย

ครับ ณ วันน้ีเร่ืองนี้ทานใหรายละเอียดเราไมพอก็เอาเก็บไวไปงบประมาณกอนนะครับ งบตัวนี้ก็ขอตัดโดยปริยายนะครับ ไม

เห็นชอบใหใชเงินตัวนี้โดยความคิดสวนตัวของผมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๗ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๗  คาใชจายในการบํารุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ 

๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๘ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๘ โครงการจางครูชาวตางชาติเพ่ือสอนภาษาตางประเทศใหกับนักเรียนและ ศพด.ในสังกัดเทศบาล

นครอุบลราชธานี จํานวน ๗ แหง งบประมาณ ๒,๑๒๒,๘๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ จางครูตางชาติไมทราบวาชาติไหนครับไมเห็นมีระบุในนี้วาสอนภาษาอะไร        

ขอความชัดเจนไดไหมครับ มันเปนโครงการที่ดีนะครับที่เด็กๆที่อยูในการดูแลของเทศบาลฯจะไดเรียนรูภาษาตางชาตินะครับ 
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แตมันก็ตองระบุชาติดวย ชาติฟลิปปนส อินโด พมา บรูไน มาเลย ลาวน้ีก็ตางชาติเหมือนกันครับหรืออยางไรครับ ขอระบุ

ตรงน้ีดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานมนตตรี   ธนะคุณ  เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ.มนตตรี ครับ 

นายมนตตรี     ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯและคณะผูบริหารที่ เคารพทุกทานครับ ในสวนของจางครู

ชาวตางชาติอันนี้ที่กําหนดคุณลักษณะก็คือเปนภาษาอาเซียนนะครับ กราบขออภัยที่ไมไดกําหนดในรายละเอียดเนื่องจากวา

โครงการนี้ที่ เรากําหนดลงในแผนพัฒนานะครับ คือแผนพัฒนาสามปนั้นจะบอกวาจ างครูชาวต างชาติเพื่อสอน

ภาษาตางประเทศ     ก็เน่ืองจากวามีความจําเปนที่จะตองสอนเตรียมนักเรียนของเรา เตรียมทรัพยากรบุคคลเพื่อเขาสู AEC 

เปนภาษาอังกฤษครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 สรุปเปนภาษาอาเซียนหรือภาษาอังกฤษครับ  

นายมนตตรี     ธนะคุณ      ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ภาษาอังกฤษครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 คือผมเห็นดวยโดยหลักการวาเปนครูเจาของภาษา ครูที่เปนเจาของภาษามาสอนภาษาแตทีนี้ผมก็ขอใหขอสังเกตวา

ถาเราเกิดจางครูตางชาติมานี้ เปนตางชาติเลย พูดไทยไมได สมมุติวาเวลามาสอนเด็กเรานี้เด็กเราถามกลับเขาจะสื่อสารกับ

เด็กของเราไดหรือไมนะครับ ก็เลยอยากจะฝากทางฝายบริหารนะครับวาถาเอาเปนคนในประเทศของเราเปนคนไทยแตวามี

ความเช่ียวชาญภาษาตางประเทศซึ่งเขาสามารถที่จะโตตอบกับเด็กของเราได สามารถอธิบายใหเด็กของเราเขาใจไดแบบนี้จะ

ดีกวาไหมครับ ถาเกิดวาเปนครูตางประเทศแบบรอยเปอรเซ็นตนี้ผมคาดวาเด็กจะสื่อสารกับครูไมรูเรื่อง ครูก็จะสื่อสารกับ

เด็กไมรูเรื่องนะครับ อยากจะฝากทานประธานสภาฯเพื่อผานไปยังผูบริหารเพื่อพิจารณาหลักเกณฑตัวนี้ใหมนะครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ.มนตตรี ครับ 

นายมนตตรี     ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ คือในสวนของจางครูชาวตางชาตินะครับขอเรียนที่ประชุมวาเน่ืองจากครูชาวตางชาติ

ของเราน้ันมีความจําเปนนะครับ ยกตัวอยางโรงเรียนใน ศพฐ. โรงเรียนอนุบาลอุบลฯนี้จะมีครูที่เปนชาวตางชาติประมาณ    

๑๗ คน ทีน้ีของเราน้ันทางเทศบาลนครอุบลฯมีสถานศึกษาอยู ๘ แหง ตองขอบพระคุณทางสภาที่ไดอนุมัติงบประมาณ    
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เมื่อ ป ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจางครูชาวตางชาติ ซึ่งตอนนี้เราจางครูชาวฟลิปปนสจํานวน ๕ คน ตามที่รับ

อนุมัติ ไปสอนเริ่มตนตั้งแตเด็กอนุบาลในโรงเรียนในสังกัดของเราตอนน้ีนะครับ ทีนี้เหตุผลที่ใชครูชาวตางชาติเนื่องจากวาถา

เปนคุณครูไทยที่จบเอกภาษาอังกฤษนักเรียนก็จะสื่อสารโดยภาษาไทย คือถาเปนครูชาวตางชาติจริงๆนั้นจะทําใหนักเรียนนั้น

กลาที่จะพูดกับชาวตางชาติโดยตรงนะครับ แลวก็ในสํานวนภาษานั้นก็จะแตกตางกับครูภาษาอังกฤษ ทีน้ีที่ทางทานสมาชิกที่

บอกวาเกรงวาจะทําการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพนะครับ อันนี้ชาวตางชาตินั้นเวลาสอนจะตองมีครูของเราอยูแลว 

เพ่ือที่จะเปนพี่เลี้ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กของเรานั้นก็จะมีในหองหนึ่งก็จะมีครูอยู ๒ คน นะครับ เพราะวาจริงๆแลวเกณฑ     

ในการที่จัดหองเรียนนั้นตอนน้ีทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินของเราน้ันกําหนดใหหองเรียนหนึ่งมีนักเรียนอยู ๒๐ คน 

มีคุณครูอยู ๒ คน แลวก็โดยเฉพาะของเรานั้นจัดการเรียนการสอนตั้งแตนักเรียนสองขวบครึ่ง ซึ่งทองถิ่นเราไดรับการ      

ถายโอนตรงน้ีมาก็เลยมีความจําเปนที่จะตองจางชาวตางประเทศในการสอนภาษาอังกฤษครับทาน ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ในรายละเอียดก็จางทีละ ๑๒ เดือน ก็คือ ๑ ปงบประมาณ ซึ่งผมก็เห็นวามันเปน

เร่ืองสําคัญนะครับ แตวาเราสามารถเอาเขาไปในงบปกติไดเพราะวาอันนี้ก็จาง ๑ ปงบประมาณเหมือนกันนะครับ ซึ่งมันไม

จําเปนที่จะตองมาใชงบสะสมเลย ซึ่งเปนเงินที่ใชจายในภาวะฉุกเฉินนะครับตามหลักเกณฑหนังสือของมหาดไทย ดังนั้นแลว

ถาเอามาเขาในปงบประมาณปกติก็เอาเขามาใหตรงกับปงบประมาณแลวก็ประกาศใชใหตรงกับปงบประมาณ ผมคิดวามันก็

ยังทันนะครับ ทันที่จะจางครูชาวตางชาติก็คือสิงหาคมนี้เอาเขามาไดแลวนะครับ แลวหลังจากน้ันมันก็จะพอดีกันนะครับ คือ

เร่ิมใช ๑ ตุลาคม ถาเราเอาเขามาตามงบประมาณปกตินะครับ แลวก็จาง ๑ ปงบประมาณเหมือนกัน ดังน้ันแลวอยากจะฝาก

ทานประธานสภาฯเพื่อสงตอไปยังผูบริหารและก็ทาน ผอ.สํานักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับถาเราไมใชงบสะสมตัวนี้มาจาง

ครูชาวตางชาติ เอาเปนงบปกตินี้มันจะเสียหายหรือไมนะครับ ตรงน้ีอยากจะฝากทางฝายบริหารชวยพิจารณาดวยนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 อยากเรียนสอบถามทาน ผอ. หนอยครับวาตอนนี้ครูชาวตางชาติยังสอนอยูใชไหมครับ ยังสอนอยูนะครับ ถาอยาง

นั้นถาสภาฯไมอนุมัติในงบสะสมตัวนี้แลวไปอนุมัติในงบรางเทศบัญญัติประจําก็ยังทํางานตอเนื่องไดใชไหมครับ กราบเรียน

ทานประธานฯแคนี้ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๒๙ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยเล่ียงเมือง ๗ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



65. 
 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานฯครับ ซอยเล่ียงเมือง  ๗ น้ีผมตองยกเครดิตใหกับทานชื่น  พรหมจารีย  ขออนุญาตที่เอย

นาม ทานบอกวาถนนเสนนี้เปนถนนสายนํ้าไมใชวัฒนธรรมสายนํ้า ถนนสายนํ้าทวมเวลามีฝนตกนี้ทวมตลอดใชไหมครับ ถา

ทําเปนคอนกรีตประชาชนก็จะไดประโยชนมากขึ้นถนนก็จะซอมไดงายขึ้น แอสฟลทน้ีตองมีบริษัทนะครับ ตองมีเครื่องจักรถึง

จะสามารถซอมได คอนกรีตทานชื่นเปน ส.ท. ทานช่ืนก็ซอมไดครับ ขอใหทานชื่นมีปูนมีทรายมีหิน เปนหลุมทานก็ซอมได   

ทานชื่นไดหาเสียงอีกดวย อันนี้ผมยกตัวอยางเฉยๆ ผมเห็นดวยที่จะทําถนนสายเลี่ยงเมือง ๗ ขอใหทานนําเขามาใน

งบประมาณประจําปแลวปรับปรุงวิธีการกอสรางซะ ทําเปนคอนกรีตเถอะครับ สภาแหงนี้รออนุมัติงบประมาณอยูครับ                 

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่นครับ 
 

นายชื่น   พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ถาพูดถึงถนนเลี่ยงเมือง ๗ โดยเฉพาะใกลๆกับ       

วัดปาแสนอุดมเมื่อเวลาฝนตกน้ําทุกทิศทุกทางจะไหลไปรวมที่นั่น ไมถึง ๓๐ นาที รถไปยากนะครับ เพราะฉะนั้นการวางทอ

ผมเห็นในโครงการจะวางทอแค ๖๐ เซนตฯ ผมรูสึกวาจะเล็กไประยะทางก็ยาวมากนะครับ ระบายน้ําคงไมทันอยากจะ

เปลี่ยนเปนทอ ๘๐ เซนตฯ เพ่ือปองกันการอุดตันดวยแลวก็ทําความสะอาดได แลวก็เปลี่ยนถนนอยาใหเปนแอสฟลทขอให

เปนถนนคอนกรีตตามที่ทานสุภชัยพูดเมื่อสักครูน้ีเพ่ือเปนการซอมแซมงายนะครับ คือมันจะไปเก่ียวเน่ืองกับซอยเลี่ยงเมือง ๙ 

ซึ่งมาเช่ือมกัน แลวซอยเลี่ยงเมือง ๙ นั้นสรางตามงบประมาณก็ไปสุดเอาไวมันไมตอไปถนนเลี่ยงเมืองบายพาสใหญ ถาหาก

วาวางทอไปตรงที่ถนนมันไปสุดเอาตรงที่ทําคางเอาไวนั้นมันจะเปนการระบายนํ้าไดเร็วที่สุดแลวก็ใสทอใหญๆรับรองวาน้ําไม

ทวมครับ เพราะวาระยะทางจากที่สรางถนนเอาไว สรางซอยเอาไวนั้นมันระยะเพียงอยางมากก็ ๒๐๐ เมตร มันก็จะไปได

สะดวก ความจริงพ้ืนที่ที่น้ํามันทวมมันจะตางระดับกันมากกับแมน้ํามูล มันไมมีขังหรอกครับถาหากวามีการระบายอยางดี 

ฝนตกมามันก็ไหลอยางสะดวกนะครับ ขอย้ําอีกครั้ง ๑.คือวาใหเปนทอระบายน้ําขนาดใหญ ๒.ขอใหเปนถนนคอนกรีตครับ 

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกฯผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี    เขตเลือกตั้งที่ ๒ เทาที่ดูมานี้ดิฉันก็เห็นหลายๆโครงการที่ใชที่จะเปลี่ยนเปนแอสฟลทแอสฟลติก

มั่งนะคะ เพียงแตวา ณ ตอนนี้เราจะเห็นภาพไดชัดเจนที่สุด เหตุผลใดที่เราไมอยากใหใชแอสฟลติก ณ ปจจุบันตอนนี้ฝนตก

แทบทุกวันตอนน้ีแอสฟลติกเกิดเห็นผลแลวนะคะ ถาทานอยากทราบวาผลการหลุดลอนของแอสฟลติกมันเปนอยางไร ขับรถ

ไปที่ถนนชยางกูรตรงสี่แยกอุบลเจริญศรีตรงสามแยกเนวาดานะคะหนาบริษัทเกียรติสุรนนท ทานจะเห็นวาแอสฟลติกหลุด

ลอนแลวเปนอยางไร ตรงออกมาอีกนิดหนึ่งก็จะเริ่มเปนหลุมเปนบอแลวคะ ปนี้ฝนตกหนักมากแอสฟลติกแสดงผลออก
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มาแลวคะวาไมสามารถรองรับน้ําฝนไดเลย จะทําใหถนนของเทศบาลนครอุบลฯเรานี้เกิดปญหาการหลุดลอนของพื้นถนน

เยอะมากถาทานยังยืนยันที่จะใชแอสฟลติกตอไปนี้ไปดูไดเลยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯทานสมาชิกฯ คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน

ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๓ กระผมมีความเห็นสนับสนุนทานสุภชัย ทานชื่น          

ทานวรรณรัตนครับ แอสฟลติกคอนกรีตแปลตามภาษาศัพยก็คือยางมะตอยผสมวัสดุพวกหินคลุก ดูตามตัวอยางงายไมตอง

ไปดูไกลครับตรงขางเทศบาลฯเราตลาดโตรุงราชบุตรน้ีเร่ิมกระจุยกระจายแลวผมดูวาไมเหมาะสมที่จะใชในการปรับปรุงหรือ

พัฒนานครอุบลฯครับ ขอสนับสนุนเปน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานปญญา  ทองสรรค  เปนผูชี้แจงรายละเอียดเรื่อง

ของถนนแอสฟลติกคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปญญาครับ 

นายปญญา   ทองสรรค    วิศวกรโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ ผมจะแจงสาเหตุเรื่องทําไม

ตองออกแบบถนนคอนกรีตเดิมเปนปูทับดวยแอสฟลติกก็เนื่องจากถนนในปจจุบันมันเปนการกอสรางในสองลักษณะก็คือ 

ลักษณะแรกนี้คือถนนเดิมแลวไปขุดทางระบายน้ําเปนการกอสรางคนละครั้งกันนะครับ ทีนี้มันเกิดการทรุดตัวไมเทากัน    

ตัวขุดทอทีหลังน้ีจะทรุดตัวเยอะกวาเพราะวามันรับนํ้ารับอะไรนะครับและตัวที่เปนผิวจราจรเดิมนี้มันไมทรุดตัวเทากัน เวลา

ประชาชนสัญจรผานมันก็เลยเกิดปญหาผิวจราจรไมราบเรียบนะครับ และก็ตอนนี้เราก็ไดออกแบบเปนการปรับฝาบอโดย  

ยกฝาบอขึ้นเทากับความหนาของแอสฟลทใหประชาชนสามารถสัญจรผานได เน่ืองจากบริเวณที่ทําการกอสรางเปนลักษณะ

ในเมืองถาเราไมรีบคืนผิวจราจรใหกับประชาชนนี้มันจะเกิดปญหาการสัญจรนะครับ คอนกรีตนี้มันจะใชเวลาพูดงายๆวามัน

จะใชเวลากอสรางตางจากการตัดสินใจที่จะโอเวอรเลยนี้ประมาณสิบเทาในเรื่องของเวลานะครับ ถาโอเวอรเลย ๑ เดือน 

กอสรางก็ตองประมาณ ๑๐ เดือน นะครับ โอเวอรเลยก็คือการเอาผิวแอสฟลทนี้ไปราดทับพื้นผิวเดิมนะครับโดยใช          

ตัวประสานเขาเรียกวาแท็บโคดนะครับปูทับเปนตัวประสานระหวางแอสฟลทตัวใหมกับคอนกรีตเดิมนะครับ ก็คือเปนการ

ประสานใหยึดแนน สวนเรื่องคอสที่จะเกิดขึ้นนะครับโอเวอรเลยน้ีจะตกประมาณตารางเมตรละ ๒๗๐ บาท ที่ความหนา ๔ 

เซนติเมตร แตถาทําคอนกรีตใหมทั้งหมดจะตกตารางเมตรละประมาณ ๕๕๐ บาท ผมก็เลยตัดสินใจวาตัวนี้มันสามารถรน

ระยะเวลาของคนในซอยหรือวามันสามารถทําไดรวดเร็ว สวนดานความแข็งแรงที่ทานสมาชิกฯไดสอบถามนั้น เรื่องความ

แข็งแรงนี้มันไมมีปญหาหรอกครับ ขนาดถนนที่แข็งแรงที่สุดในจังหวัดอุบลฯนี้อยางเชนรันเวยเขาก็ใชแอสฟลททั้งนั้นครับ      
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แตวาเขาจะออกแบบใหมีระบบน้ําระบายลงไดอยางรวดเร็วนะครับ เร่ืองลักษณะความแข็งแรงนี้ผมวาไมนาเกี่ยวของวาขนาด

เครื่องบินหลายรอยตันลงไปการกระแทกผานรันเวยน้ีมันยังรับน้ําหนักไดนะครับ เพราะวาที่เรากําหนดสเปคในการกอสราง

จะเปนสเปคคํานวณของทางหลวงชนบทนะครับวาการแท็กโคดนี้เปนอยางไร การบดอัดเปนอยางไร มันจะมีการตรวจสอบ

ลักษณะนี้อยู คอนเซ็ปไมใชวาอยากสรางคอนกรีตเพราะวาน้ําทวมหรือน้ําไมทวมตัวนี้ไมเกี่ยวครับ ไมอยางนั้นพวกซุปเปอร

ไฮเวยตางๆระหวางจังหวัดนี้เขาก็ใชตัวนี้กันทั้งนั้นนะครับ แตวาเรานี้ก็ตองมองวาในตัวเมืองของเรานี้เราจะตองเรงคืน       

ผิวจราจรใหประชาชนไหมนะครับ ผมก็ไดมองตรงน้ีไมใชวาผมอยากออกแบบแอสฟลทเพราะอะไร ไมอยากออกแบบเปน

คอนกรีตเพราะอะไร ผมเอาเรื่องราคา เร่ืองความแข็งแรงนี้ดูอยูแลวนะครับเพราะวาทั้งคอนกรีตและทั้งแอสฟลทนี้ถาจมน้ํา

อยางไรก็พังทั้งคูครับ เพราะวาชั้นซับเบสมันรับน้ําหนักไมไดมันจะมีปญหาหมดนะครับ ก็เห็นวาในถนนที่จะโอเวอรเลยนี้มันมี

ระบบระบายน้ําเดิมอยู ถาทวมประมาณชั่วโมงสองช่ัวโมงน่ีไมเปนไรครับถาฐานรากถนนเดิมเราน้ีมันทรุดตัวไปเรียบรอยแลว

มันจะไมทรุดตัวไปกวาน้ี แตวาผมมองวาพ้ืนผิวที่มันกระโดกกระเดกที่การกอสรางไมพรอมกันนี้มันทําใหการสัญจรผานของ

ประชาชนมันจะเกิดอันตรายนะครับ และนอกจากพื้นผิวที่ผมไดอธิบายไปแลวก็จะมีพวกการตีเสน ดึงแนวสายตา สัญญาณ

หมุดสะทอนแสงที่พื้นแบบนี้นะครับ ก็คือน่ีเปนคอนเซ็ปที่ผมแจงวาผมไมไดมีความประสงคที่ทําไมไมอยากออกแบบเปน

คอนกรีตหรือวาอยางนี้ครับ ผมก็อยากอธิบายตรงน้ีใหที่ประชุมไดรับทราบครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสอบถามนิดหนึ่งนะครับ เมื่อสักครูทานบอกวาตารางเมตรของแอสฟลติกสองรอยกวาบาทแลวคอนกรีต         

หารอยกวาบาท แตวาหารอยกวาบาทนี้หนาเทาไหรครับ 

นายปญญา   ทองสรรค    วิศวกรโยธา 

 ๑๕ เซนติเมตร ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตแอสฟลติกนั้น ๔ เซนติเมตร เมื่อคิดปริมาณเนื้องานแลวตัวไหนถูกตัวไหนแพงครับ 

นายปญญา   ทองสรรค   วิศวกรโยธา 

 ก็คือเทคนิคการกอสรางน้ีถาทําเปนคอนกรีตนี้มันตองร้ือของเดิมกอนแลวก็เทใหมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ผมถามวาเน้ืองานระหวางสองรอยกวาบาทกับหารอยกวาบาท ตัวไหนเนื้องานมากนอยกวากันครับ 

นายปญญา   ทองสรรค  วิศวกรโยธา 

 ครับ วัสดุมันคนละชนิดกันถาเทียบตอตารางเมตรแลวแอสฟลติกจะตก ๒๗๐ บาท แตถาเปนคอนกรีตจะตกตาราง

เมตรละ ๕๕๐ บาทครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือคอนกรีตหนา ๑๕ เซนฯ แอสฟลติก ๔ เซนฯ แลวทีนี้เมื่อเทียบเน้ืองาน เมื่อคิดปริมาณออกมาแลวมันแตกตางกัน

อยางไร เชิญทานสุภชัยครับ 

 

 



68. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับ ความหมายคําวาตอตารางเมตรก็คือวาถาคอนกรีตทานประธานฯเขาใจวา ๑๕ เซ็นต ถาแอสฟลติก

นี้คือ ๔ เซนฯ นะครับ ความหมายของทานประธานฯก็คือวาแอสฟลติกคิดโดยปริมาณก็คือ ๓ ชั้น ถึงจะเทาคอนกรีต ๑ 

ตารางเมตรใชไหมครับ อันนั้นถูกตองใชไหมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชครับ ถาคิดปริมาณงานออกมาน้ันระหวางปริมาณงานเทากันตัวไหนจะถูกตัวไหนจะแพง 

นายปญญา   ทองสรรค  วิศวกรโยธา 

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ ผมขออธิบายอยางนี้นะครับอยากใหทานตีเปนตารางเมตรหนางานปจจุบัน

หมายความวาถาจะใหประชาชนสัญจรผานไดตอนนี้คอนกรีตแพงกวานะครับ ถาตอนนี้สัญจรผานไดโดยใชแอสฟลติกนี้      

จะถูกกวาประมาณเทาหนึ่งครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือผมไมไดพูดวาการสัญจรผานไปมาได ไมได ผมหมายถึงเน้ืองานกับคาของเงินน้ีมันแตกตางกันอยางไร 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ คือพ้ืนที่ที่อธิบายไปเมื่อสักครูนี้ก็คือชัดเจนวาถาคอนกรีตนี้ถาหนา ๔ เซนติเมตร     

จะรับนํ้าหนักไมได แตถาแอสฟลติกนี้จะรับน้ําหนักไดมันถึงถูกกวาครับ คือวาคอนกรีตนี้ความหนา ๑๕ เซนติเมตร จะรับ

น้ําหนักไดประมาณ  ๒๐ ถึง ๒๑ ตัน แอสฟลติกหนา ๔ เซนฯ ก็จะรับน้ําหนักไดประมาณเทานี้เหมือนกันครับ เขาเรียกวา

ความยืดหยุนของมันจะรับนํ้าหนักไดดีกวาในพ้ืนที่ที่ปริมาณที่เทากัน ความหนาแตกตางกันครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ถาสามารถทําแอสฟลทแลวก็เครื่องบินมาลงจอดไดโดยที่พื้นผิวไมลอน         

ทางสภาฯก็ยินดีครับเพราะวาทานก็บอกวาลานจอดเครื่องบินเขาก็ใชลาดยางเชนกัน ถามันคุณภาพดีถึงขนาดเครื่องบิน    

มาจอดไดก็เห็นควรวาควรทําทั้งเมืองนะครับ เพราะวาลานจอดเครื่องบินฝนตกอยางไรโหลดเทาไหรมันก็ไมพังครับ คือการ

กอสรางมันลักษณะเดียวกันหรือเปลานะครับตรงนี้ตองเปรียบเทียบใหถูกดวยถาทานไปดูตามไมวาจะถนนอุบลฯ-มวงสามสิบ 

อุบลฯ-ตระการ รถกระบะหนึ่งตันวิ่งมันยังลอกเลยนะครับ ตรงนี้ทานก็ชวยพิจารณาดวยนะครับวาเสนทางระหวางเมืองกับใน

เมืองมันไมเหมือนกันนะครับ 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์      ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับวาคือ ๑.ถาเปนสนามบินความหนา ๔ เซนติเมตร มันก็ไมได

เพราะวาแรงกระแทกมันมากกวา มันก็ตองดีไซนใหมเพราะน้ําหนักที่มากระทํา อยูกับน้ําหนักที่เรามาใชประโยชนมากกวา 

ถาสนามบินใชความหนา ๔ เซนติเมตร ก็ไมมีใครทํา การดีไซนก็ตองดีไซนหนาขึ้นไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นที่ผม

เปรียบเทียบวาคอนกรีตหนา ๑๕ เซนติเมตร การดีไซนใชงานทั่วไปในเขตเมืองจะรับน้ําหนักไดประมาณ ๒๐ ถึง ๒๑ ตัน     

ทีนี้แอสฟลติกคอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร ก็รับน้ําหนักไดเทาๆกันในพื้นที่ที่แตกตางกันและเงินก็แตกตางกันนะครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมถามทานวาแอสฟลติกคอนกรีตในถนนของเรากับของสนามบินน้ีคุณภาพเหมือนกันหรือเปลาครับ 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์     ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 แอสฟลทน้ีจะมีหลายเกรด เหมือนยาสีฟนเราน่ีแหละครับก็จะมีหลายเกรด คุณสมบัติมันจะตางกันครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับถาอยางนั้นทานก็ตองพูดวาเกรดมันไมเหมือนกันนะครับ 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 แอสฟลทน้ีมันจะไมเหมือนแควาแอสฟลทมันจะมีคุณสมบัติของมันอยูวาแอสฟลทประเภทน้ําผสมก็มี จากยาง     

มะตอยลวนๆก็มี จากการสกัดของน้ํามันลวนๆก็มี เพราะฉะน้ันข้ึนกับวาเรานําไปใชกับงานลักษณะไหน ประเภทอะไรครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานไมไดอธิบายอยางนี้เลยนะครับ แมกระทั่งคอนกรีตนี้ก็จะมีคุณภาพตางกันใชไหมครับ ถาเผื่อทานพูดอยางนั้น

ตั้งแตครั้งแรกก็จะไมตองมาเถียงกันแลว 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์      ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ไมไดเถียงครับทาน อยางคอนกรีตนี้เราใชคอนกรีตมากการรับน้ําหนักมันก็ไดมากขึ้น เพราะฉะนั้นคุณสมบัติแตละ

ตัวจะไมเหมือนกันในการใชวัสดุ สเตรนจแข็งแรงข้ึน แข็งเร็วขึ้น ใชงานเร็วขึ้น แพงข้ึนครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับเปนอันวาสรุปไดวาแอสฟลติกมันมีหลายลักษณะไมใชลักษณะเดียวแลวไปใชไดทั่วไปนะครับ มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๓๐ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

โครงการที่  ๓๐ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือก   

ตั้งที่ ๒  ในโครงการที่ ๓๐ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท ก็อยากจะสอบถามไปยัง

คณะผูบริหารนะครับวาในงบประมาณที่ทางสภาไดอนุมัติของป ๕๙ คืออนุมัติป ๕๘ ใชป ๕๙ นะครับ เกี่ยวกับกลอง CCTV 

ผลการดําเนินงานน้ีไปถึงไหนแลวครับ อยากจะสอบถามนะครับวาทําไปแลวไดกี่จุดนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯ ดิฉันขอมอบใหทานพงศธร เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 
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นายพงศธร     โชติมานนท       นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ตอนน้ีโครงการCCTV ที่ขอกับทางสภาไป ๑๐๖ ตัวนั้นอยูที่จังหวัดแลว

ครับ พอดีวาติดเร่ืองคุณสมบัติของกลองแลวก็คณะกรรมการ ICT จังหวัดทวงติงมาวาใหเรากลับมาแกไข พอเรากลับมาแกไข

ก็จะมีเดือนมีนาคม พอเดือนมีนาคมกระทรวงICT ก็เปลี่ยนคุณสมบัติของอุปกรณ ICT ทั้งหมด เราก็ตองเอาเอกสารกลับมา

ทําใหมมันก็เลยยื้อมาถึงตอนนี้ เราก็กําลังทํากลับเขาไปใหมภายในเดือนน้ีครับ นาจะเปนกลางอาทิตยหนาที่ตองเขาไปชี้แจง

ทางคณะกรรมการกระทรวง ICT ของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับ นาจะผานเพราะวาตอนนี้เหลือแตวากรรมการคือทานรองผูวา

ทานรองคันฉัตรเปนคนเซ็นอนุมัติก็ดําเนินการไดเลยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล   รัตนปูการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ก็แสดงความดีใจดวยนะครับวาโครงการที่ทางสภาฯไดอนุมัติไปนี้ก็จะไดลงไปติดในชุมชนก็จะไดเปนเครื่องชวย   

อยางหนึ่งใหกับประชาชนเร่ืองความปลอดภัยนะครับ แตวาผมมีเร่ืองจะทวงติงนิดหนึ่งนะครับวาในงบป ๒๕๕๘ ที่จะนํามาใช

ในป ๒๕๕๙ ก็เปนกลอง CCTV ที่วาทางสภาไดอนุมัติไปที่ทานไดกลาวเมื่อสักครูนะครับก็ในจํานวน ๑๐๖ จุดเหมือนกัน แต

วาตัวเลขงบประมาณในป ๒๕๕๙ ทางสภาไดอนุมัติไปนี้ประมาณเกาลานเศษแตวาในโครงการที่ทานไดขอมาตอนนี้ก็คือใน

จํานวน ๑๐๖ ตัวเหมือนกันงบประมาณขอมาก็คือ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท เกรงวาราคามันจะสูงไปหรือเปลาครับ ถาทานนําเขา

มาในสภาเก่ียวกับการใชเงินสะสมนี้ทางสภาจะไมไดตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราคากลางหรือวาราคาในทองถ่ินนะครับ ราคาที่ 

เราไดมันจะไมใชราคาที่เหมาะสมตอนนี้คือผมมองไดอยางหนึ่งวาทานขอมานี้แพงเปนสองเทาจากปกอนซึ่งถาเปนอุปกรณไอ

ทีเหมือนพวกคอมพิวเตอรหรือวากลองวงจรปดราคาจะลดลงทุกปเหมือนโทรศัพทมือถือก็เหมือนกันเพราะเทคโนโลยีมันจะ

พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ แตตัวนี้ผมเกรงวามันจะแพงเกินไปนะครับทานประธานฯ ก็เห็นดวยครับอยากใหทางผูบริหารนําเขา

งบประมาณประจําเพ่ือใหสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ สําหรับโครงการติดกลองวงจรปด CCTV ผมวาโครงการ

นี้มันคลายๆกับโครงการที่ขอปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ๓๑ จุด โครงการน้ีผมคิดวามันไมใชหนาที่โดยตรงของเทศบาลที่จะ

ดูแลความปลอดภัยใหพี่นองประชาชนได เราควรจะมอบงบประมาณน้ีใหกับทางเจาหนาที่ตํารวจจะดีกวานะครับ คือเขาเปน

จุดศูนยกลางอยูที่น่ันพอมีเหตุหรืออะไรก็แลวแตนะครับ เขาเปนผูที่จะสืบคนหาความจริงซ่ึงถาจะใหทางเทศบาลของเราดูแล

นะครับ ผมวามันไมใชหนาที่โดยตรงเหมือนกับสัญญาณไฟจราจรเหมือนกันทานก็บอกวามันเปนความตองการของเจาหนาที่

ตํารวจในการเปดปดสัญญาณไฟอะไรก็แลวแตนะครับ แลวทีนี้เจาหนาที่ไอทีของเรามีกี่คนครับสองสามคนซึ่งผมคิดวามัน

ไมใชหนาที่ของเขาที่จะมาคอยจองมองดูมอนิเตอรนะครับ แลวก็จะอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนถาเกิดวาเวลามี

เหตุการณอะไรก็แลวแตขอดูกลองขอรีรันมันจะงายไหม ถึงขอดูรีรันเสร็จมันก็ตองสงหลักฐานเหลานี้ไปใหกับเจาหนาที่

ตํารวจเหมือนเดิมนะครับ ดังนั้นแลวผมอยากจะแนะนําทางฝายบริหารวาเราอาจจะโอนงบประมาณสวนนี้ใหเจาหนาที่
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ตํารวจใหเขาสํารวจจุดติดตั้งตางๆตามความเหมาะสมซึ่งเขาเรียนรูเฉพาะทางทางนี้มานะครับ ชื่อก็บอกอยูแลวตํารวจ ตํารวจ

มีหนาที่อะไร ไมใชเทศบาลฯนะครับ เทศบาลฯมีหนาที่อะไรทานไปดูใน พรบ. ของทานนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะใหทาน

พิจารณาใหชัดเจนนะครับถาทานจะดึงเอาไวทําเองหรือเรามอบใหกับทางเจาหนาที่ตํารวจเขาเอาไปจัดการนะครับ ใหเขา

ดูแลเราทั่วทุกพ้ืนที่เลยผมคิดวาเขานาจะทําไดดีกวาเรานะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอผานไปโครงการที่ ๓๑ ครับ 

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๓๑ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ โครงการที่ ๓๑ ครับโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทงานผิวทางแอสฟลทคอนกรีตพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ตารางเมตร งานกอสรางบันไดลงน้ํา ปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค งานกอสรางทอลอดเหลี่ยมยาว ๑๐๕ เมตร งานอื่นๆตามแบบแปลน ผมคงคิดในลักษณะเดียวกันวาถา

ทานจะนํางบประมาณน้ีเขามาในรางเทศบัญญัติงบประมาณป ๖๐ พวกเราไมขัดของที่จะพิจารณาเพียงแตวาขอใหทานนํา

แบบแผนทั้งหมดที่พัฒนา ที่ไดรับงบประมาณจากเทศบาล จากสภาไปแลวทานเอาไปพัฒนาอะไรบางแลวสวนที่ทานจะทํา

ขึ้นมาใหมหรือวาปที่แลวไดงบไปแลวปนี้ตองการงบใหมเพ่ือไปทุบงบปที่แลวทิ้งแลวทําใหมอันนี้ตางหากคือสิ่งที่เราตองการ 

ทราบในรางเทศบัญญัติงบประมาณที่จะใหเราพิจารณา แตวา ณ วันน้ีคงตองขอไวกอน แลวใหทานเอาเขามาพรุงน้ีในรางเทศ

บัญญัติงบประมาณ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ก็พอสมควรแลวนะครับตอไปจะเปนการลงมติ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ผมจะขออนุญาตถือโอกาสน้ีสรุปเนื้อหาของการจายขาดเงินสะสมทั้งหมดที่ทาน

นําเขามาใหทานสมาชิกฯไดรับทราบนะครับ จากคําสั่งของมหาดไทยที่เราพูดถึงกันมาตลอด ๓ ฉบับ รวมจนถึงฉบับวันที่ ๒๐ 

เมษายน ที่จังหวัดสั่งการมาใหเราปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน อันนั้นเราตางคนตางทราบดีนะครับ ขั้นตอน

การปฏิบัติของฝายผูบริหารครับ ผมไดรับแผนพัฒนา ๓ ป ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยที่ตัว

กระผมเองไดเปนคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาตัวนี้อยู เร่ืองสงแผนพัฒนา ๓ ป เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ของนายกเทศมนตรี 

เรียนนายสุภชัย   ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตที่ ๔ สิ่งที่สงมาดวย แผนพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จํานวน 

๑ เลม วันที่ ๒๗ มิถุนายน เปดดูโครงการเน้ือหาขางในมันก็มีโครงการที่มาเกี่ยวเนื่องกับที่ทานทําขอใชงบสะสมขึ้นมา ถาจะ

มองภาพรวมเหมือนทานตั้งขึ้นมาแลว ทานตั้งขึ้นมาแลวทานมาทําแผนพัฒนาใหมันสอดรับกับที่ตั้งขึ้นมา ทําเพื่ออะไรครับ 

สงวันที่ ๒๙ ขอยอนกลับไปใหม มีระเบียบขอหน่ึงใหรายงานเก่ียวกับเร่ืองสภาวะเงินสะสมของเทศบาล อันนั้นเปนขั้นตอน

แรกของการทํางานทานสงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พอทานสงปุบทานก็มาทําแผนพัฒนา ๓ ป ผมไมพูดถึงการเผาเครื่องในหอง

ชาง ผอ.ทานไมทราบ เพราะ ผอ.ทานมัวแตไปตรวจพื้นที่ถนนอยูทานเปนหวงชาวบานผมเขาใจดี แตลูกนองทานไมไดหลับ

ไมไดนอน ปนงานทั้งวันเพื่อใหทันสงวันที่ ๒๙ มิถุนายน แลวทานประธานดวยความที่ทานเปนหวงเปนใยวามันจะไมทัน ทาน

ก็บรรจุเขาในวันที่ ๒๙ มิถุนายน บรรจุเรียกสภาประชุมเลยวันที่ ๒๙ มิถุนายน พฤษภาคม ที่ผานมาทานทําอะไรอยูครับ 
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สภาแหงนี้เปดสามัญอยู เปดสามัญคือมีการประชุมสภาถาทานนํางบประมาณเขามาในชวงที่เราเปดสามัญ ทานไมไปตองเปด

วิสามัญงบประมาณก็เขามาได ออกมาทันโครงการเหลานี้เปนโครงการดีๆทั้งน้ันและผมหวังวาโครงการเหลานี้จะถูกนําเขามา

ในรางเทศบัญญัติงบประมาณซ่ึงตอนนี้ก็สามารถทําไดแลว พรุงนี้บรรจุไดเลยรางเทศบัญญัติเรียกขาราชการมารีบทํา รีบเอา

เขาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เอาเขาพรุงนี้ก็ได สภามีเวลาพิจารณาเยอะความรอบคอบก็เกิด ประโยชนก็เกิดกับพี่นอง

ประชาชน ถามวาทานไมทราบคําสั่งน้ีหรือ อยามาหลอกกันเลยครับ ทราบและก็ทราบดีดวย ทําไมถึงเอางบประมาณนี้เขามา

เพราะทานถูกโจมตีเร่ืองงานหาเสียงของทานวาทานจะทําอะไรบางแลวทานไมไดทํา วันน้ีทานหาความชอบธรรมใหทานเอง

โดยที่นําโครงการเหลาน้ีเขามาแลวมาใชสภาแหงน้ีบอกวาสภาไมไดอนุมัติงบประมาณใหทานทําใชไหมครับ ทานใชสภาเลน

การเมืองทานใชความศักดิ์สิทธิ์ของพ่ีนองประชาชนเลือกพวกเรามามาเลนการเมืองใหพวกทานชอบธรรม เรายินดีพิจารณา

ทุกเรื่องที่ทานนําเขามาโดยไมผิดหลักกฎหมาย เหมือนเร่ืองปายจราจรเหมือนกันและก็ปายที่ทานไปทํา MOU ตางๆ สภา

แหงน้ีเคยทักทวงแลววามันทําไมได ทานก็ทําทานก็ทูซี้ทําในที่สุดมันผิดกฎหมายเราไมอยากจะฟองรอง เราไมอยากจะ

รองเรียน แต วาทานไมฟงเรา ความขายหนามันเกิดขึ้นที่แห งนี้ครับที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เทศบาลนคร

อุบลราชธานี ราชธานีแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย มีคนวิเคราะหใหผมฟงวาเร่ืองนี้ที่ทานทําเขาโยนใบปลิวที่ทานหา

เสียงใหผมดูทุกเรื่อง ผมเชื่อเหลือเกินวาพรุงนี้ขาวที่จะออกมาก็คือวานโยบายที่หาเสียงแลวทําไมไดเพราะวาสภาแหงนี้ตัด

งบประมาณ ไมผานงบประมาณ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ๔ ปงบประมาณ งบประมาณที่สภาแหงนี้อนุมัติใหสองพันกวา

ลานบาท เทศบาลนครอุบลฯพัฒนาไดแคนี้หรืองบประมาณสองพันกวาลานเยอะนะครับ มันครอบคลุมไดทั้งเมืองถาทานจะ

ทํา ถาทานไมสามารถทํางานเหลาน้ีไดผมก็ไมรูวาใครจะทํางานตัวนี้ได ทานไมใหพูดถึงสมัยกอนเราไมพูดถึงในความออนดอย

ของเทศบาลฯที่เคยถูกชุดตางๆที่ผานมาสามสี่ชุดตัดงบประมาณดําเนินการไมไดเราไมพูดถึง สมัยนี้นั่งหัวหงอกหัวดําอยูนี้ 

๒๔ คน ทุกคนเกิดที่นี่ โตที่นี่ ทํางานที่น่ี และผมคิดวาหลายคนอยากที่จะตายที่นี่อยางสมเกียรติ เราถึงอาสาพอแมพี่นองเขา

มาดูแลเทศบาลนครอุบลราชธานีแหงนี้ ผมเนนย้ําอีกวารางเทศบัญญัติจะเขาป ๒๕๖๐ นี้ ทานสามารถนําเขามาไดแลว 

งบประมาณฉบับนี้ผมอานแลวผมรูสึกชื่นชอบในการบริหารงานของทาน ถาทานเอาเขามาใหสภาแหงนี้พิจารณา แตทานเอา

มาพิจารณา เพ่ือไมใหเราพิจารณาและก็ผานมัน  ผมถือวาทานใชสภาแหงน้ีเลนการเมืองทานไมคํานึงถึงพี่นองประชาชนที่รอ

คอยการพัฒนา หนาที่ของเราคือการอํานวยความสะดวกใหพี่นองประชาชนที่ใชชีวิตอยูในเขตเทศบาลฯดําเนินการใหได

อยางเปนปกติสุข ไมใชเบียดบังความเปนสวนตัวของทาน ไมใชไปสรางผลกระทบตางๆใหทาน ผมหวังเปนอยางยิ่งวาทาน

สมาชิกสภาจะใหการพิจารณารางเทศบัญญัตินี้ดวยความชอบและเปนเอกสิทธิ์ของทานที่จะพิจารณารางเทศบัญญัตินี้ตามที่มี

การอภิปรายมา กราบขอบพระคุณทานประธานสภาฯครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอทําความเขาใจนะครับ ไมใชรางเทศบัญญัตินะครับ มันเปนญัตติขอจายขาดเงินสะสม 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ ผมขอถอนครับ ขอแกไขเปนรางญัตติการจายขาดเงินสะสมครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกฯประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอขอบคุณที่ทานสมาชิกไดแสดงความหวงใยใน

บานเมืองนะครับ โครงการที่เรานําเสนอเขามาก็เปนไปตามที่นโยบายของรัฐบาลที่ตองการจะใหนําเงินสะสมมาเพื่อพัฒนา

ตามวัตถุประสงคใหเศรษฐกิจ ความเปนอยู ความปลอดภัยในเรื่องราวตางๆของบานเมืองเรา ซึ่งทางนโยบายของรัฐบาลเองก็
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เล็งเห็นวาเงินจายขาดเงินสะสมนี้เปนแสนลานซึ่งนาจะตองเอามาพัฒนา ซึ่งหลายโครงการทานเองก็ยอมรับวาเปนโครงการที่

ดี หลายโครงการก็ยังไมเหมาะสมนะครับ ทีนี้ดวยที่ทานบอกวาทานอนุมัติมาสองพันลานบาทนะครับในสวนที่เปน

งบประมาณเพื่อการพัฒนาปหนึ่งประมาณบวกลบหนึ่งรอยลาน ไมไดหมายความวาเงินในสองพันลานนี้เปนเงินที่เอามา

พัฒนาสวนหนึ่งก็เปนเรื่องของเงินเดือนคาตอบแทนตางๆนะครับ เพราะฉะนั้นแลวคงเปนเรื่องที่หนาที่ที่ทางผูบริหาร

พิจารณาเรงทําในกรอบของหลักธรรมมาภิบาลซ่ึงตองบอกวาทางพวกเราเองก็พยายามทําตามหลักนิติธรรมทุกอยางนะครับ 

แมกระทั่งเร่ืองการเสนองบประมาณตรงนี้โดยหลัก สวนหนึ่งถามวาถาจะเอาสวนตรงนี้เขาไปในงบประมาณเทศบัญญัติ

รายจายป ๒๕๖๐ ไดไหมก็ไดครับ แตทานมองดูวาขณะที่เรามีงบประมาณเหลือในการพัฒนาในแตละครั้งที่นําเสนอเขามาอยู

ประมาณบวกลบหนึ่งรอยลาน แลวเงินที่เรามีเงินสะสมอยูซ่ึงสามารถใชไดสองรอยเกาสิบกวาลานก็ยังตองคงอยู อันนี้คือสิ่งที่

เรามองวาถาการพัฒนามันตองไปดวยกันหมด เทศบาลฯเจริญรุงเรืองก็ไมไดหมายความวาผูบริหารแตฝายเดียว สมาชิกสภา 

ก็มีสวนในการพัฒนาอนุมัติรายจาย อนุมัติสิ่งที่ทานเห็นวาเหมาะสมเพ่ือไปทําเพราะในสวนที่งบพัฒนาที่เหลือจากรายจายที่

เราจะพัฒนาก็มีอยูประมาณรอยลานซึ่งที่ขอมาน้ีก็สองรอยเกาสิบกวาลาน ผมมองวาถาเราจะรวมมือการพัฒนาตองยอมรับ

วาเทศบาลฯของเราไมไดทํางานเฉพาะผูบริหาร ทํางานรวมกับสมาชิกสภาฯ ทํางานรวมกับฝายอื่นๆ เพราะฉะนั้นแลวผม

มองเห็นวาสิ่งที่เราทําสิ่งที่ผูบริหาร สิ่งที่เราพยายามที่จะนําเสนอก็ถือวาเราทําไดสมาบูรณ สวนที่เหลือก็เปนเรื่องของ      

ฝายสภาฯที่จะตองพิจารณาเห็นสมควร พิจารณาตามกรอบหนาที่ของตัวเอง แตผมมีความเชื่อวาสิ่งที่เราทําเราก็พยายามยึด

หลักนิติธรรมมาโดยตลอดนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คงพอสมควรแลวนะครับ กอนที่ผมจะขอมติที่ประชุมในเรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมผมขอนับองคประชุม   

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 
 
 

 

 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง  อื่นๆ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น   พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกฯผูทรงเกียรติครับ เร่ืองที่ผมจะพูดในเรื่องอ่ืนๆน้ีก็ผมไดรับหนังสือจาก

พอแมพี่นองชาวคุมวัดปาแสนอุดมเอามาใหผมนะครับ แตวาผมก็ลืม แตวาผมไดอานทบทวนไปแลวไดใจความอยูสองอยาง

คือ เร่ืองศูนย ๖ ที่ไปตั้งอยูในวัดปาแสนอุดม ทางวัดปาแสนอุดมไดอนุเคราะหใหใชไฟฟาและน้ําประปาของวัดปาแสนอุดม           

ทีนี้คณะกรรมการและพ่ีนองชาวคุมวัดปาแสนอุดมไดประชุมกันบอกวาการใชไฟฟานั้นขอใหแยกเปนสัดสวนอยากจะใหตั้ง

ที่ประชุม 

            มีมติไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙    
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มิเตอรใชนํ้าประปาและไฟฟาเปนของศูนยเองโดยไมตองอาศัยวัด ฉะนั้นจึงฝากทานนายกเทศมนตรีและฝายบริหารกรุณา

ชวยติดตั้งมิเตอรไฟฟาและประปาใหเปนของศูนย ๖ ไปเลยนะครับ รับผิดชอบไปเอง ทีน้ีผมถามวาที่ใชไฟฟาตั้งแตตั้งศูนยมา

จนกระทั่งถึงบัดนี้ไดใชไฟฟาไปเทาไหรเขาบอกวาทางเทศบาลฯไดมาชดใชใหแลว ๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการก็เลยมาออก

ความคิดเห็นวาที่ใชไปแลวทางเทศบาลฯไมใชก็ไมวาใชไปแลวก็แลวไป แตวาอยากจะใหติดตั้งเปนพิเศษเสียเลยใหเรียบรอย

เปนสวนตัวไปเลย น้ีก็ฝากทานนายกฯ เร่ืองที่ ๒ ก็เรื่องไฟฟาอันน้ีขอฝากผูที่เก่ียวของนะครับ คือไฟฟาที่ซอยขางวัดโดยมาก

วัดปาแสนอุดมจะมีศพเกือบแทบทุกวันและศพไปพักอยูที่นั่นเขาเทียวไปเทียวมาเวลากลางคืนแลวมันมืด หลอดไฟไมสวางก็

อยากใหติดใหสวางดวยเวลาไปถาไมไปกันสองสามคนเขาก็ไมกลาไปเพราะวาเขากลัวผี ผีมันเปนตัวอยางไรผมก็ไมรูหรอก

เพราะวาผมไมเคยกลัวมันก็เลยไมมีสําหรับผม ขอฝากไวสองเรื่องน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็พอสมควรแลวนะครับ กอนที่จะปดประชุมผมขอกราบขอบพระคุณทานพันเอกวิชิต   มักการุนท รองผูบังคับการ

กรมทหารราบที่ ๖ เปนอยางสูงนะครับ และกราบขอบพระคุณทานรอยโทธราวุฒิ   ศรีจันทร ผูชวยนายทหารฝายสืบสวน

สอบสวนมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เปนอยางสูงที่ใหเกียรติรวมรับฟงการประชุมในวันน้ี โดยเฉพาะทานไดมานั่งฟงทั้งวันในการ

ประชุมครั้งนี้ครับ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ ขอปดประชุมครับ 

 

ปดประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น. 
 

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

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                (นายอดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ                                  

                                                                   

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

   (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบญุสถิตพงษ)             (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                      หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 

           

 

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                             (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                                 เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล)  ได

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่  ............................................. 
 
 

 

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 
 

 

 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


