1.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
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2.
๓. นายกฤชพล เมืองเหนือ
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
๔. นางเดือนลอย คําแดงสด
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
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ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาลบูรพาอุบล
รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
๑๐. นายเรืองศักดิ์
ตรีราช
รก.ผูอาํ นวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
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รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
๑๕. นางสมลั กษณ
บุญณพัฒน
รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๖. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
๑๗. พ.จ.อ.อดิศร
ประจํา
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
๑๘. นางสาวดวงใจ
สุพจนนิติภักดี
หัวหนางานธุรการชํานาญงาน
๑๙. นายอนุชิต
อัปกาญจน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๐. นางสาวทิพยวรรณ คําโสม
พนักงานจางทั่วไป
………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

อื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองค ป ระชุม แลว เชิญ ท านประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ

3.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานปลัดเทศบาลฯ , ทานรองปลัด เทศบาลฯ ,ท านหั ว หนา
สวนราชการทุกทานครับ และขอกราบขอบพระคุ ณ ท านรอยโทธราวุ ธ ศรีจั นทร ผูชว ยนายทหารฝายสอบสวน
สืบสวนมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ที่ไดมารวมสังเกตการณในครั้งนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับผม บัดนี้สมาชิกไดมาครบ
องคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม วันนี้เปนการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ผมขอเขา
ระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ ซึ่งมีสมาชิกไดลา ๔ ทา น คื อ ๑.ท านธานินทร สินธุ ป ระสิท ธิ์
ลาปวย ๒.ทานเฉลียว คํานิยม ลาปวย ๓.ทานบัว หลวง อาษาพล ลากิจ ๔.ท านณภั ท ร ลิ้ม สุว รรณ ลากิจ ครับ
ประธานสภาฯขอแจ งให ที่ ป ระชุม ทราบว า ได รับ หนังสือจั งหวั ด อุบ ลราชธานี ที่ อบ ๐๐๓๔/๑๓๓๙ ลงวั นที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพิจารณาขออนุมัติใชจายเงินสะสม เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อางถึง
หนังสือจังหวัด อุบ ลราชธานี ลับ ที่ อบ ๐๐๒๓.๔/๓๐๖ ลงวั นที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ความว า ด ว ยเทศบาล
นครอุบลราชธานี ไดรายงานกรณีสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได พิจ ารณา ญั ต ติ การขออนุมั ติ ใ ชจ ายเงินสะสม
ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปรากฏขอเท็ จ จริงว า
สภาฯไดพิจารณาญัตติการจายเงินสะสม จํานวน ๓๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้ งสิ้น ๒๙๓,๕๐๐,๘๐๐ บาท ที่
ประชุมสภาฯมีมติไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมจํานวน ดังกลาว จังหวัดอุบลราชธานี ไดพิจารณาแลวเห็นว ากรณีการ
ขออนุมัติจายเงินสะสมดังกลาว เปนโครงการ/กิจกรรมที่ นําเงินสะสมไปใชจ ายเพื่อแกไ ขป ญ หาความเดื อดรอนของ
ประชาชน ซึ่งสามารถพิจารณาใชจายไดตามหลักเกณฑของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการรับ เงิน การเบิ ก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิ นขององค กรปกครองสว นท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ ขเพิ่ม เติ ม
(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ๘๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุด ที่ ม ท.๐๘๐๘.๒/ว๑๔๓๘ ลงวั นที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุด ที่ ม ท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวั นที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๙ ซึ่งไดเรงรัด ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยางไรก็ต ามหากเลยกําหนดเวลาดั งกลาวแลว ก็
สามารถดํา เนินการต อไปได ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย สําหรับ กรณีการพิจ ารณาการใชจ ายเงินสะสมของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งปรากฏขอเท็ จ จริงว านายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี ได เสนอโครงการ/กิจ กรรม
ใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาไดทันที และต องให ค วามสําคั ญ กรณีมี การกําหนดระยะเวลาเรงรัด การ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ สวนกรณีการดําเนินการของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นั้น การอภิ ป รายลงรายละเอีย ด
เกินความจําเปนซึ่งเปนความรูเฉพาะดาน และกรณีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก็เป นมาตรการ
เรงรัดการดําเนินการเทานั้น ดังนั้นเมื่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดพิจารณาไมอนุมัติใ ห ใ ชจ ายเงินสะสมจํ านวน
๓๑ โครงการ/กิจกรรม ดังกลาวจึงเปนกรณีที่ทําใหประชาชนเสียประโยชน ผูวาราชการจังหวั ด อุบ ลราชธานี ในฐานะ
ผูควบคุมดูแลเทศบาลฯ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บ ที่
๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงตักเตือนสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนครั้งที่ ๒ ใหปฏิ บั ติ ห นาที่ โดยคํ านึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและความเจริญ ของท องถิ่นเป นสําคั ญ จึ งเรีย นมาเพื่อทราบและพิจ ารณาดํ าเนินการต อไป ก็ขอแจ งให
สมาชิกทราบวาทางจังหวัดไดมีหนังสือรายละเอียดความเห็นเกี่ย วกับ เรื่องการจ ายขาดเงินสะสม ในครั้งการประชุม
สภาฯวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็เปนขอความตามที่ประธานแจงใหทราบนะครับ / เชิญทานสุภชัย ครับ

4.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกรียรติ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ กระผมอยากใหทานประธานสภาฯ อานให จ บเลยครับ จนถึงชื่อผูลงนาม
ครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ลงนามดวยทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทานสมศักดิ์ จังตระกูล ครับผม / เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบขอบพระคุณครับ ก็เปนความเห็นของผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี สงมาถึงสภาฯ เรื่องที่ ท านรางมา
ตามหนังสือ มท. ทุกฉบับที่ทานทําขึ้นมาผมก็เปนคนหนึ่งที่อานภาษาไทยไดเขาใจ และตีโจทยไดเขาใจเหมื อนกันกอน
อื่นผมอยากจะนําเรีย นกับ สภาฯแห งนี้ว าลักษณะของการใชเงินจ ายขาดเงินสะสมกับ การใชงบประมาณรายจ าย
ประจําปมีการแตกตางกันโดยสิ้นเชิง อันดับแรกก็คือการจายขาดเงินสะสมนี้ มันต องใชใ นกรณีเรงด ว นนี้ กรณีฉุกเฉิน
อันนั้นเราเขาใจ อันนั้นเรายินดีที่จะปฏิบัติตาม แตไมสามารถแยกประเด็นออกมาไดวา ตัว ไหนเราอนุมั ติ ไ ด ตั ว ที่ ห นึ่ง
สอง สาม ตัวที่หา อนุมัติไมได เพราะฉะนั้น ตัวที่ ๑ , ๒ , ๓ ตัวที่ ๕ ไมอนุมัติไมได และในขณะเดีย วกันที่ ท านทํ ามา
ในจายขาดเงินสะสม วันนี้หันไปดานขวา รูสึกเวิ้งวาง เหงา ไปไหนกันหมด ผมไมทราบ และเรียกมาประชุ ม สภาฯ ไม รู
เรียกมาทําไม เสียเวลา เสียดายงบประมาณที่จัดพิมพวาระการประชุมขึ้นมาดวย ถาทานจะไมใหความสําคัญกับ สภาฯ
ทานโครงการมา มีอยูนอกเหนือจากอํานาจของสภาฯ ชัด เจนแนนอนครับ เดี๋ ย วท านณัฐ วุ ฒิ มี ป ระเด็ นเด็ ด ที่ จ ะมา
ชี้แจงให เราทราบเกี่ ย วกั บ อบจ.หนึ่ง ในภาคอี สานเรานี่แหละ ผมกลับ มาเกี่ ย วกั บ เรื่ องการจ ายขาดเงินสะสม
๑. เปนกอนใหญไมสามารถแยกโครงการออกมา ไมสามารถอนุมัติไดเปนรายโครงการได ต องอนุมั ติ เป นเงินกอนใหญ
ออกมา ในเมื่อในนี้มันมีไขเนาอยู ๑ ลูก ถาไขเนามันไปปนอยูกับไขดีมันมองยากครับ หรือมั นผิด ด ว ยซ้ํา อันนั้นเป น
ภาพรวมมองใหเห็นเขาใจ แตในภาพรวมถาสภาฯอนุมัติไป สมาชิกทุกทานก็อานหนังสือออกก็พิจารณาเปนมั นผิด ครับ
นอกเหนือเขตอํานาจเทศบาล ต องอนุมั ติ ต ามอํานาจหนาที่ ขึ้นไป สภาฯแห งนี้ ไม สามารถที่ จ ะกระทํ าได นอกเขต
อํานาจแตถาเปนรางเทศบัญญัติงบประมาณ เราสามารถอนุมั ติ เป นโครงการได เราสามารถที่ จ ะนํามาชี้แจงได ว า
โครงการนี้ตั้งไวงบเกินความจําเปนเราสามารถปรับลดได นายกเทศมนตรี ก็สามารถปรับ ลดปรับ เพิ่ม ได อันนั้นคื อ
กรอบในรางของเทศบัญญัติฯงบประมาณ ชัดเจนครับ ๕๗ ทวิแนนอน นอกเขตอํานาจ และยังมีอีกหลายขอไม ป ฏิ บั ติ
ตามคําสั่งของ คสช. คําสั่งที่ ๑๐๔ โครงการตั้ งแต ๕ ลานบาทขึ้นไป มี การจั ด ทํ าหรือยั งคณะกรรมการต างๆ ถา
ทานผูวาฯใหความเห็นมาแบบนี้ ผมวาทานนาจะอนุมัติเอง ทานมีอํานาจอนุมัติอยูแลว แตในสภาฯแหงนี้ เป นดุ ลพินิจ
ในการพิจารณาเปนเอกสิทธิ์ในการพิจารณา ซึ่งตัวกระผมเองเห็นวาถาปฏิบัติตามคําสั่ง ของมหาดไทย เราไม สามารถ
ทําได ถาทานคิดวาทานทําได ทานก็นาจะทํา แตสิ่งที่เสีย ใจที่ สุด ก็คื อ ในหนังสือที่ ท านผูว าสงให ม า ท านบอกว าจึ ง
ตักเตือนสภาเทศบาลฯ เปนครั้งที่ ๒ ใหปฏิ บั ติ ห นาที่ โ ดยคํ านึงถึงผลประโยชนของประชาชน และความเจริญ ของ
ทองถิ่นเปนสําคัญ ผมสอบถามเปนความรู ณ ตรงนี้วาการที่ทานผูวาฯจะทําหนังสือตักเตือนมา เท าที่ ผมทราบมั นต อง
ตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนกอน อยากสอบถามตรงนี้ ไมทราบวาทานปลัดฯอยูตรงนี้ทานสามารถให ค วามรูกับ เรา
ไดหรือไมครับ ในการทําหนังสือตักเตือน ตองมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนเรื่องนี้ห รือไม ให เห็ นความจริงกอน
หรือไม ขออนุญาตทานประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
แบบนี้และกัน เพราะวาทานผูวาฯไดอางถึงมาตรา มาตรา ๗๑ แห งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล ให ผูว าราชการ
จังหวัดมีอํานาจหนาที่ผูควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ใหปฏิบั ติ การตามอํานาจหนาที่ โ ดยถูกต องตามกฎหมาย

5.
ในการนี้ใหมีอํานาจหน าที่ ใ นการแนะนําตั กเตื อนเทศบาล และตรวจสอบกิจ การเรีย กรายงานเอกสารสถิติ ใ ดจาก
เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวน ก็ไดครบถวนนะครับ
ตอไปครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แลวหนังสือสั่งการที่สั่งการมาวาใหเราปฏิบัติใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ที่เป นคํ าสั่งของมหาดไทย อันนี้ผม
เขาใจชัดเจนหรือไมวาเปนคําสั่งมาเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานของทองถิ่น แลวทานไมสนใจแลวทานจะออกมาทําไม
ถาเปนแบบนี้ อปท.หลาย อปท. ถามีทานผูวาที่อนุมัติไดงายๆแบบนี้ ผมว าสนุกทั้ งประเทศเพราะสามารถเอาเขาไป
เลย เขาตอนไหนก็ได เปนไปตามหลักเกณฑหรือไม สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ เราตองฟงคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย หรือ
หนังสือตักเตือนทานขนาดนี้ ผมขออนุญาตใหสมาชิกทานอื่นไดอภิปรายดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอนนี้เรากําลังพิจารณาเรื่องจายขาดเงินสะสมหรือเปลาครับทานประธานสภาฯ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอนนี้เราอยูในวาระที่ ๑ ตอเนื่องจากที่ประธานฯแจงในที่ประชุมทราบ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได มี
หนังสือถึงประธานสภาฯ ใจความตามที่ผมไดอานใหฟงไปแลวครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สําหรับเรื่องที่ทานประธานไดหนังสือจากทางจังหวั ด หลังจากที่ ไ ด ป ระชุม สภาฯ วั นที่ ๗ กรกฎาคม ผมก็ไ ด
ศึกษาขอระเบียบตางๆ และกรณีศึกษาของ อปท.ตางๆ และก็ได ไ ปเจอกรณีศึ กษาที่ นาสนใจอยู กรณีห นึ่งที่ ค ลายกับ
เทศบาลฯของเรา เป น อบจ.บุ รี รั ม ย ผมได ไ ปศึ ก ษามาก็ ค ล า ยกั นคื อ อบจ.บุ รี รั ม ย ก็ ไ ม ทํ า ตามหนั ง สื อ ที่
กระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการมา สุดทายตอนนี้คือ ผูวาราชการจังหวั ด รองผูว าราชการจั งหวั ด และตั ว นายกฯเอง
สตง. ชี้มูลมาวาไดทําใหทางรัฐเสียหาย และเอกสารตัวนี้ผมขอสงให ป ระธานสภาฯ เพื่อสงไปยั งฝายบริห าร หั ว หนา
สวนตางๆ จะไดนําเอาไปเปนความรูวาการที่เราไมทําตามหลักเกณฑ ที่ ท างกระทรวงมหาดไทย สั่งการมาผลจะเป น
อยางไร ก็อยากใหเอกสารตัวนี้ถึงมือฝายบริหาร เพราะผมก็ไดศึกษามาวาการที่ไ ม ไ ด ทํ าตามหลักเกณฑ ผลที่ ต ามมาก็
คือใครเปนผูไดรับผลนั้น ก็อยากจะใหสภาฯไดพิจารณาวา เราควรจะยึ ด ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรื อปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สือ ของผูว า ราชการจั ง หวั ด เพราะว าทางสภาฯก็ไ ม เข าใจ เพราะปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ งของ
กระทรวงมหาดไทย ที่สั่งมาสวนทานผูวาก็ใหแนวทางอีกอยางมา ดังนั้นแลว เราควรจะยึด หลักการ หรือ แนวทางกัน
แนครับ ผมก็อยากจะปรึกษากับสภาฯแหงนี้ครับผม กราบขอบพระคุณครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอยอนไปเรื่องเอกสารที่ทานณัฐ วุ ฒิ ได ห ารือไว มี ค วามประสงค ที่ จ ะแจกเอกสารให สมาชิกสภาฯ และฝาย
บริหารและหัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทราบ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ผมอยากใหฝายบริหาร และสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุม ไดรับทราบขอมูลนี้ มันเปนความหวังดี ของ
ผมครับ

6.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมดูแลวก็เปนลักษณะการจัดซื้อจัดจาง ก็พอที่จะเปนตัวอยางและเปนแนวคิดว าเราควรจะพิจ ารณาอย างไรดี
ก็ขออนุญาตครับผม / เชิญทานณัฐพัฒน
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาฯ และท านสมาชิ ก และคณะผูมี เกีย รติ และหั ว หนา สว นราชการ กระผม
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ จากที่ทางจังหวั ด ได มี ห นังสือถึง
ทานประธานสภาฯ แจงเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณา การขอใชเงินสะสมของเทศบาลฯ ที่พิจารณาเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม
ที่ผานมา กระผมคิดวาเปนเรื่องที่ ยุติแลวคือ ที่สภาฯไดมีมติไมเห็นชอบในการที่ขอใชเงินสะสมทั้ งหมดแลว และทาง
ผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจในการตักเตือนสภาฯมาเปนลายลักอักษรแลว กระผมเห็นวาการขอใชเงินสะสม ญัต ตินี้
เปนเรื่องที่ ยุติแลว แตถาเปรียบกับเรื่องกระบวนการยุติธรรม ก็จะเปนเรื่องฟองซ้ํา ก็เปนเรื่องที่ ไ ม สามารถดํ าเนินการ
ได ศาลก็จะไมรับพิจารณาเพราะเปนเรื่องการฟองซ้ํา กระผมจึงเสนอตอทานประธานฯเพื่อพิจ ารณาว าเรื่องนาจะเป น
เรื่องที่นาจะยุติไดแลวหากเราจะพิจารณาตอไป ก็จะเปนผลเสียสําหรับฝายบริหารและฝายสภาเทศบาลฯ ก็อยากจะ
ใหพิจารณาในเรื่องงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๖๐ ต อไปก็จ ะเป นการขับ เคลื่อนการพัฒ นาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มากกวาที่จะมาดําเนินเรื่องเหมือนกับแผนเสียงตกรองวนไปวนมาซึ่งเปนผลเสียกับทางสภาฯนะครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมนายนัฐพล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมอยากจะเพิ่มเติมของทานณัฐ วุ ฒิ ที่ อางถึงกรณีศึ กษาที่ จั งหวั ด บุ รีรัม ย ในการ
ประชุมสภาฯครั้งกอนที่ทางสภาฯไมไดอนุมัติ การจายขาดเงินสะสม ผมอยากจะชี้แจงรายละเอีย ดในโครงการที่ ๒๓
โครงการศึกษาและเหมาะสมในการออกแบบรายละเอีย ดการกอสรางระบบขนสงสาธารณะของเมื องอุบ ลฯ รถราง
งบประมาณ ๒๕ลานบาท ก็อยากจะขออนุญาตทานประธานฯอานเทศบัญ ญั ติ เทศบาล เกี่ย วกับ การใชอํานาจหนาที่
นอกเขต ในมาตรา ๕๗ ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเมื่อ ๑. การนั้นจํ าเป นต องทํ า และเป นการที่ เกี่ย วเนื่องที่
ดําเนินการอํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน ๒. ไดรับความยินยอมจากสภาฯ คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจั งหวั ด
หรือสภาตําบลแหงที่เกี่ยวของ ๓. ไดรับอนุมั ติ จ ากคณะรัฐ มนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย ผมขอเนนย้ํ าในขอที่ ๒
วาการที่ เราจะทํ าโครงการใดๆ ที่ อยู นอกเขตเทศบาลฯของเราแลว จะต องได รับ ความยิ นยอมจากท องถิ่นที่ เรา
เกี่ยวของดวยครับ และโครงการที่ ๒๓ มันเกี่ยวของกับกรณีศึกษาที่ อบจ.บุรีรัมย
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาว ครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ จากเอกสารดวนที่สุด จากทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดิ ฉันติ ด ใจ
อยูวาที่ทานบอกวา การอภิปรายลงรายละเอียดเกินความจําเปนซึ่งเปนความรูเฉพาะด าน อันนี้ดิ ฉันไม เขาใจว าการที่
สมาชิกสภาอภิปรายลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตรงนี้ มันเปนความผิด ตรงไหน หรือเป นความไม เห็ นชอบ
ตรงไหน ดิฉันไมเขาใจพยายามแลวก็ยังไมเขาใจ อีกครั้งที่ ว าการอภิ ป รายลงรายละเอีย ดเกินความจํ าเป น มี การลง
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รายละเอียดเกินความจําเปนดวยหรือคะ อยากจะฝากไปยังฝายบริหารแตก็ไมมีใครเขารวมประชุมสักทาน ก็ไ ม รูจ ะทํ า
อยางไร ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมก็รูสึกเสียใจที่ทานบอกวา การอภิปรายลงรายละเอียดเกินความจําเปนซึ่งเปนความรูเฉพาะด าน พึ่งรูว ายิ่ งรู
มากยิ่งผิด ผมวาถาเปนครูเราที่สั่งสอนมา ยิ่งเรารูเยอะทานยิ่งสบายใจว าท านสอนสั่งเราได ดี มั นสะท อนว าเวลาฝาย
บริหารยื่นเรื่องอะไรเขามาในสภาฯแหงนี้ เราไมไดปลอยผานงายๆ เราศึกษาเราดู รายละเอีย ด แต ก็เป นอํานาจหนาที่
ของทานเรื่องนี้เราติดอยูประเด็นนี้ ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางคําสั่งจากศาลากลางจั งหวั ด ที่ ผูว าสั่งมากับ อีกอันที่ เรา
ตองยึดถือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผมไมรูวาสภาฯแหงนี้สรุปแลวเราจะเดินตามใคร ถาเราเดิ นตาม
คําสั่งของทางผูวาสั่งมา พรุงนี้ผมจะโดนเหมือน อบจ.บุรีรัมยหรือไม ถาผมไมทําตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย เหมือน
ที่ทานณัฐพัฒน ขออนุญาตเอยนาม ที่ ท านพูด ว ามั นสําเร็จ ไปแลว ซึ่งพวกผมกระทํ าการคํ าสั่งกระทรวงมหาดไทย
ถาพวกผมไมสนใจไมดําเนินการคํ าสั่งของท านผูว าราชการจั งหวั ด ท านผูว าจะปลดพวกผมหรือไม สรุป ให ฟงใคร
สรุปใหเชื่อใคร ผมวาพวกผมอานภาษาไทยออกแปลภาษาไทยเป น ผมขออนุญ าตเสนอแบบนี้ว า ให ท างสภาฯขอ
อนุญาตทานประธานฯ ใหทําหนังสือหารือ ไปทางสวนที่ ๑ ก็คือกระทรวงมหาดไทย วาหลักการที่ ท านให ม ากับ คํ าสั่ง
ผูวาราชการจังหวัดที่สั่งการมา เราควรยึดถือตัวไหนเปนหลักเกณฑตัวไหนในการพิจ ารณา กราบขอสภาฯแห งนี้เพื่อ
ความชัดเจนของประเทศไทยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เปนลักษณะการเสนอใหสภาฯทําหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยใชห รือไม ค รับ เพราะฉะนั้นถาเกิด
เปนการเสนอแลวผมก็จะตองขอมติสภาวาสภาเห็นดวยตามนั้นหรือไมนะครับ เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เนื่องจากพวกเรากําลังงงนะครับเพราะว าคํ าสั่งของผูว ามาลักษณะหนึ่ง คํ าสั่งของ
กระทรวงมหาดไทยมาอีกลักษณะหนึ่ง แตละคําสั่งนี้ตางกัน คนหนึ่งสั่งไมใหใชเงินสะสมเพราะวามันเกินเขตคื อมั นจาก
เดือนเมษายนมาจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน เมื่อพนกําหนดไปทางผูบริหารเทศบาลจึงสงโครงการตางๆมานอกเหนือจาก
เวลาที่กําหนด เมื่อเปนอยางนั้นคําสั่งของผูวาก็เตือนมาบอกว าควรจะอนุโ ลม ที นี้ถาหากเรายั งไม ม าพูด กันในสภานี้
เราจะเอาอะไรมาเปนมาตรฐาน มาเปนสิ่งที่จะกําหนดการได เราจะเชื่อทางกระทรวงหรือจะเชื่อผูว าฯ อย างที่ ท าน
สุภชัยพูดเมื่อสักครูนี้วาถาหากวาถาเชื่ออยางผูวาเราจะไมไดใชเงินทดแทนคื นหรือ นี่แหละครับ เราจึ งจํ าเป นจะต อง
พิจารณาในสภา เมื่อสภาอนุมัติหรือสภาตกลงอยางไรเราก็เอาอยางนั้นนะครับ ขออนุญาตประธานสภาฯพิจ ารณาครับ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี เขตเลือ กตั้ ง ที่ ๒ ขออภิ ป รายสนับ สนุน ท านสุภ ชั ย นะครับ ที่ ท านเสนอให ท างสภาคื อท า น
ประธานสภาฯ นะครับเสนอหนังสือเพื่อหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยเพราะวากรณีดังกลาวนะครับ จะเป นประโยชน
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มากๆเลยกับ อปท. อื่นที่เขามีเงินสะสมนะครับ ทั้งประเทศเปนแสนลาน ถาบอกวาคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยเป น
แคมาตรการเทานั้นผมคิดวา อปท.อื่นเขาก็จะดีใจนะครับ ที่ เขาจะสามารถนําเงินสะสมออกมาใชแกไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนของประชาชนไดนะครับ จังหวัดจะไดเปนกรณีศึกษาแลวก็ถาเกิดผลหารือออกมามั นก็จ ะเป นประโยชนกับ
ทั้งทางสภาและก็ฝายบริหารนะครับ เปนประโยชนอยางไรเพราะเมื่ออาทิตยที่แลวผมก็ไ ด รับ แจ งมาจากชาวบ านว ามี
ใบปลิวที่มีการชี้แจงวาทางสภาไมพิจารณางบอะไรตางๆนะครับ อีกทั้งเฟสบุคของที่ปรึกษาฯของนายกฯ ผมจะไม เอย
นามทานเพราะทานไมอยูนะครับ เอาขอมูลเสียๆหายๆไปพูดในเฟสบุคสวนตัว รูแบบงูๆปลาๆก็เอาไปพูด นะครับ อาย
คนเขาจะไดหยุดโพสตเฟสบุคที่มันไมถูกอีกทั้งฝายบริหารก็จะไดไมเอาขอมูลผิดๆไปบอกกับ อสม. เวลาประชุมนะครับ
หาวาสภาไมพิจารณางบทั้งๆที่ทางสภาทําตามหลักเกณฑที่กระทรวงสั่งมา ตามหนังสือสั่งการสั่งมา ฝายบริห ารจะได
หยุ ด พูด นะครั บ เอาขอ มู ลผิ ด ๆไปให กั บ ทางพี่ นอ งประชาชนชาวเทศบาลนครฯ ก็อ ยากจะหารื อขอให ท า น
ประธานสภาฯ ทําหนังสือปรึกษาโดยดวนเลยก็คือตามที่ทางทานสุภชัยเสนอใหทางสภาของเรานี้ทํ าหนังสือปรึกษาไป
ยังกระทรวงมหาดไทยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุ ภ าภรณ โหตระไวศ
ยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ จากหนังสือที่ทานผูวาฯไดพิจารณาอนุมัติ ใ ชจ ายเงินสะสม
ดิฉันคิดวาที่ทานผูวาทําวาเปนเพียงการเรงรัดเทานั้นไมใชเปนคําสั่ งว าต องทํ าให แลว เสร็จ ภายในวั นที่ ๓๐ มิ ถุนายน
ดิฉันคิดวาคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติคงมีเหตุผลที่ ใ ห จั ด ทํ าให แลว เสร็จ ภายในวั นที่ ๓๐ มิ ถุนายน เพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจแตเปนความบกพรองของฝายบริหารเองที่นําเขาไมทัน นําเขาที่ประชุมสภาในวั นที่ ๗ กรกฎาคม ถา
หนังสือทานผูวาบอกวาเปนเพียงการเรงรัดใหทําตอไดเลยกําหนดเวลาแลว ก็ยั งทํ าต อ ก็ยั งมี ป ญ หาอีกว าญั ต ติ ที่ ฝาย
บริหารนําเขาก็มีปญหาอีกคื อทํ านอกอํานาจหนาที่ การที่ ฝายบริห ารนํากิจ การต างๆหรือกิจ กรรมต างๆเขาสูสภา
สว นมากสภาจะพิ จ ารณาโดยละเอี ย ดเพื่อ ป อ งกั นความผิ ด พลาดซึ่ งมี ตั ว อย า งให เ ห็ น หลายอย างแล ว ว าสิ่ ง ที่
นายกเทศมนตรีทํามีปญหาเกือบทุ กโครงการ ทั้ งเงินอุด หนุนแม แต งานที่ เกี่ย วกับ งบประมาณที่ นําเขามาทํ าความ
เดือดรอนใหประชาชนเกือบจะทั่วถึงเมืองอุบลฯแลวนะคะ ดิฉันจึงคิดวาถาเปนสิ่งที่นายกเทศมนตรีนําเขามาสูสภาเรา
ตองพิจารณาโดยละเอีย ด การใชจ ายเงินสะสมเป นเงินกอนใหญ ขนาดนี้จ ะให สภามี เวลาพิจ ารณาแค ๑ วั น เพื่อ
พิจารณาใหทันวันที่ ๓๐ มิถุนายน คงเปนไปไมได และหนังสือที่ นําเขาประชุม สภาสงให ท านประธานสภาวั นที่ ๒๙
มิถุนายน ทานสภาก็รีบนําเขาสูที่ประชุมทันที ดิฉันคิดวาทานผูวาราชการจังหวัดฯจะมองวาเพื่อการดําเนิ นกิจ กรรมไป
ดวยดีก็คือใหนําเงินออกมาใชเลย ดิฉั นคิ ด ว าตอนนี้เมื องอุบ ลฯไม ใ ชมี ป ญ หาที่ ไ ม มี เงินมาบริห ารแต เพราะมี เงินแต
ผูบ ริห ารนําไปบริห ารแบบไม ถูกต อ งจึ งเกิด ป ญ หาขึ้น ดิ ฉันคิ ด ว าเงิน สะสมนี้ที่ สมาชิกไม เ ห็ นด ว ยก็มี เหตุ ผลค ะ
ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ กอนที่ทานประธานจะขอมตินะครับ ผมขอให นําในขอหารือได บ รรจุ เอาไว ด ว ยว าสิ่งที่ สภา
แหงนี้ที่ไมสามารถอนุมัติจายขาดเงินสะสมให ไ ปได ด ว ยก็คื อมี เหตุ ผลหนึ่งก็คื อว าการปฏิ บั ติ นอกพื้นที่ ของเราซึ่งก็

9.
ชัดเจนแลววาตองขออนุมัติจากสภาทองถิ่นอื่นหรือแมกระทั่งสภาจังหวัด หรือวาจากทางรัฐมนตรี นะครับ ให มี เหตุ ผล
นี้กํากับเขาไปดวย กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอสมควรแลวนะครับ กอนที่จะพิจารณาขอเสนอของทา นสุภ ชัย ผมขอทํ าความเขาใจกับ ท านณัฐ พัฒ นนิด
หนึ่งวาที่ตองพิจารณาญัตติจายขาดเงินสะสมอีกครั้งหนึ่งนั้น เนื่องจากวาถาหากวาท านดู ใ นญั ต ติ ที่ ท านนายกฯ เสนอ
เขามาบรรทั ด แรกจะบอกว าผูว าราชการจั งหวั ด อุบ ลราชธานีไ ด มี ห นังสือที่ อบ.๐๐๒๓.๔/๑๓๓๘๑ ลงวั นที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพิจารณาขออนุมั ติ ใ ชจ ายเงินสะสมโดยให เทศบาลนครอุบ ลราชธานีเสนอญั ต ติ ต อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทบทวนการใชจายเงินสะสมของเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง
นั้น ที่ทางทานนายกฯนําเสนอเขามาก็โดยคําสั่งเพราะวาใชคําวา”โดยใหเทศบาล” เปนคําสั่งของจั งหวั ด อุบ ลราชธานี
นะครับ ตามเลขที่ที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูนี้นะครับ คงเห็นนะครับก็ขอทําความเขาใจด ว ย ที นี้ม าถึงขอเสนอของ
ทานสุภชัยวาทานสุภชัยเสนอวาใหทําหนังสือไปหารือกับกระทรวงมหาดไทย โดยมี ขอความแตกต างระหว างหนังสือ
จังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ.๐๐๒๓.๔/๑๓๓๗๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามความเห็ นของจั งหวั ด อุบ ลราชธานี
นั้น บอกวาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวั นที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งได เรงรัด
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยางไรก็ต ามหากเลยกําหนดเวลาดั งกลาวแลว ก็สามารถดํ าเนินการ
ตอไปไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับ แลวโดยเฉพาะทานบอกวากรณีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด
ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ กําหนดวาการดําเนินการภายใน ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๕๙ ก็เป น
มาตรการเรงรัดการดําเนินการเทานั้นนะครับ ทีนี้พอมาดูหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวั นที่
๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ขอ ๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหสภาท องถิ่นอนุมั ติ นะครับ
ตองอนุมัติกอนแลวดําเนินการตามโครงการ กิจ กรรมที่ นําเงินสะสมไปใชจ ายเพื่อแกไ ขป ญ หาความเดื อดรอนของ
ประชาชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ ด เงินไปสูท องถิ่นตามนโยบายการกระตุ นเศรษฐกิจ ของ
รัฐบาล โดยใหรีบดําเนิ นการให แลว เสร็จ ภายใน ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งทั้ งสองอย างนี้จ ะเห็ นขอแตกต างกันอยู
สมาชิกที่ทานเสนอนั้นก็คงจะเปนการของใจวาจะปฏิบัติต ามความเห็นของสวนไหนดีนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่ อเป นการ
เสนอผมจึงขอมติที่ประชุมวา
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทําหนังสือหารือกับกระทรวงมหาดไทย โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทําหนังสือหารือกับกระทรวงมหาดไทย โปรดยกมือขึ้น /
มีสมาชิกยกมือ๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ทํ า หนั ง สื อ หารื อ กั บ กระทรวงมหาดไทย ในหนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่
มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

นายอนันต ตันติศิรินทร

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

10.
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ
สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมครับ เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอแกไขในหนา ๖๓ บรรทั ด ที่ ๑๗ ค ะ ที่ บ อกว า “เท าที่ ดู ม านี้ดิ ฉันก็
เห็นหลายๆโครงการที่ใชที่จะเปลี่ยนเปนแอสฟลแอสฟลติก” ใหต ัดคําวา “ที่ใช” ออก แกไ ขเป น “เท าที่ ดู ม านี้ดิ ฉันก็
เห็นหลายๆโครงการที่จะเปลี่ยนเปนแอสฟลแอสฟลติก” คะ มีทานใดจะแกไขเพิ่มเติมหรือไมครับ / ถาไม มี ผมขอมติ
ที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ
๑๗ ทาน
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห องประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เสนอ
โดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) แตวาผมในฐานะประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีไ ด รับ หนังสือกอนที่
จะเปดการประชุมจากทานนายกเทศมนตรี หนังสือสํานักงานเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ที่ อบ.๕๒๐๐๑/๕๕๘๐ ลง
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แตผมไดรับวันนี้นะครับ ขอเรียนที่ประชุมวาผมไดรับวันนี้กอนเปดประชุม สภานะครับ เดี๋ ย ว
จะมีปญหาวายื่นมาตั้งนานแลวนะครับ เรื่อง ขอเลื่อนการพิจารณาญัตติอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อางถึง หนังสือเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ อบ ๕๒๐๐๖/๓๖๙๑ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ตามที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จํ านวน
๓๑ โครงการ งบประมาณ..... ขอกราบอภัยนะครับทานทําหนังสือมา ยังผิด เลยครับ มั นก็ค งอย างไรอยู งบประมาณ
๒๓๙,๕๐๐,๘๐๐ บาท ตอประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และทานไดกรุณาบรรจุใ นระเบี ย บวาระการประชุม
ในสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังความละเอียดแจงแลวนั้น

11.
เนื่องดวยขาพเจานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีภารกิจจําเปนเรงดวนและสําคัญ ที่ ต องรีบ ดํ าเนินการในวั น
พุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงไมอาจเขารวมในที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะผูเสนอญัตติใ นวั น เวลา
ดังกลาวได ดังนั้น จึงใครขอความกรุณาทานได โ ปรดเลื่อนการพิจ ารณาญั ต ติ ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสม ประจํ าป
พ.ศ.๒๕๕๙ ดังกลาวออกไป เปนวันศุกรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด ว ย เพื่อขาพเจ าจะได เขารว มประชุม ชี้แจงการขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมดังกลาวได จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต อไป กอนที่ จ ะดํ าเนินการต อไปนะครับ
เนื่องจากวาญัตติไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมแลว เปนหนาที่ของสภาที่จะใหเลื่อนหรื อไม ใ ห เลื่อนนะครับ ผม
ขออานขอบังคับการประชุมสภาเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาตอสมาชิกสภาดวยวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว า
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๕๕ บอกว า “การ
ขอถอนญัตติหรือคําแปรญั ต ติ ห รือการแกไ ขขอความในญั ต ติ รางขอบั ญ ญั ติ ซึ่งเป นเหตุ ใ ห เปลี่ย นหลักการของราง
ขอบัญญัติการขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ไดเวนแต ญั ต ติ นั้น
ไดจัดเขาระเบียบวาระแลวตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติต องไดรับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติที่ยังไมไดเขาระเบียบวาระหรือคําแปรญั ต ติ ใ น
ชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไมอยูในบังคับของวรรคหนึ่ง” ขอ ๕๖ ญั ต ติ ห รือคํ าแปรญั ต ติ ใ ดที่ ถึงวาระพิจ ารณาในที่
ประชุมแลวถาผูเสนอหรือผูแปรญัตติ ไ ม ขออภิ ป รายหรือไม อยู ใ นที่ ป ระชุม สภาท องถิ่นให ถือว าได ถอนญั ต ติ นั้น ถา
ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอญัตติห รือผูแปรญั ต ติ ต ามวรรคหนึ่ง ผูบ ริห ารท องถิ่นอาจมอบหมายเป นหนังสือให รอง
ผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เปนผูอภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ไ ด นะครับ
ในชั้นนี้เบื้องตนผมจะขอมติที่ประชุมวา
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
โปรดยกมือขึ้น / มีผูยกมือ ๑๖ ทาน
ที่ประชุม
มีมติไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
เปนอันวาที่ประชุมนี้มีม ติ ไ ม เห็ นชอบให เลื่อนการพิจ ารณาญั ต ติ ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสมประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๙
ฉะนั้นจึ งเป นการพิจ ารณาญั ต ติ ต อไปนะครับ เมื่ อปรากฏว า ทางฝา ยบริห าร ไม ว าจะเป นนายกเทศมนตรี ท า น
เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบ ริห ารท องถิ่นเป นผูอภิ ป รายหรือชี้แจง หรือแถลงแทนได ไม มี ท านใดอยู ที่
ประชุมนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีหรือไมครับทานใดที่จะแถลงในญัตตินี้แทนทานนายกเทศมนตรี / ไมมี ก็เปนอันว าใน
ขอบังคับที่ ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุม แลว ถาผูเสนอหรือผูแปรญั ต ติ ไ ม ขออภิ ป ราย
หรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นใหถือวาไดถอนญัตตินั้นนะครับ ก็ถือวาญัตตินั้นไดตกไปนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานสุภชัยครับ

12.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จริงๆแลวผมยังไมอยากไปเรื่องอื่นๆนะครับ เพราะผมยังติดใจอยูวามันสะทอนว าฝายผูบ ริห ารนะครับ อันนี้
ทานบอกวาเนื่องดวยขาพเจาติดภารกิจจําเปนเรงดวน หันไปนับนี้ไมต่ํากวา ๑๐ คนนะครับ ติดภารกิจเร งด ว นถาแบบ
นี้ก็รถตกเหวนะครับไปชวยกันเอาขึ้นอันนั้นเรงดวน มันสะทอนวา ณ วันนี้ทานใหความสําคัญกับ สภาแห งนี้เหมื อนกับ
ตรายาง เหมือนกับที่ทานใหความสําคัญกับพี่นองประชาชนนอยหรือไมเห็นหัวเลย ทานไมส นใจเลย พวกผมมาจากพี่
นองประชาชน เปนตัวแทนของพี่นองประชาชน ผานสนามเลือกตั้ งมาเพื่อมาเป นตั ว แทนพี่นองประชาชนในการเป น
ฝายนิติ บั ญ ญั ติ ใ นสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีแห งนี้ เราทํ างานทํ าหนาที่ ของเราอย างเต็ ม ที่ แต ฝายผูบ ริห าร
เหมือนกับใชสภาแหงนี้เลนการเมือง ชิงความไดเปรียบทางการเมือง หรือไมแนทานอาจจะเห็นเอกสารของทางบุ รีรัม ย
ที่เขาสั่งสอบยกทั้ง อบจ. รวมทั้งผูวาราชการจังหวัด เลยหนีเลย นาตกใจนะครับ อันนี้เปนประเด็ นอื่นๆผมก็ไ ม รูจ ะพูด
ใหใครฟงก็มีที่เดียวที่จะระบายตอนนี้ก็คือพี่นองประชาชนที่ฟงอยูทางบ าน ท านตระหนักเถอะว า ณ วั นนี้ขาวที่ ท าน
ไดรับทานหารสัก ๙๙ เปอรเซ็นต ใชสภาแหงนี้เลนการเมือง เลนจนไมรูวาผลประโยชนของพี่นองประชาชนนโยบายที่
หาเสียงมันยังมีอยูในหัวเขาไหม ผมรูสึกเสียใจมากที่ทําแบบนี้แลวก็จริงๆผมไมอยากตามตอวาที่หนังสือที่ ขอเลื่อนมานี้
ที่ อบ๕๒๐๐๑/๕๕๘๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคมนี้ จริงๆผมอยากถามวาหนังสือลงวันที่ ๙ สิงหาคม ผมเห็ นท านประธานลง
รับกอนเขาประชุมสภาไมเกิน ๑๐ นาที ผมอุตสาหไปเปดกฎหมายนั่งอานทั้ งคื นจนถึงตี สองตี สาม ผมกับ ท านณัฐ วุ ฒิ
นั่งอานหนังสือด ว ยกัน จริงๆก็รูสึกเสีย โอกาสกับ พี่นองประชาชนถาฝายบริห ารเทศบาลชุด นี้ยั งใชสภาแห งนี้เลน
การเมืองยังมองไมเห็นประโยชนที่พี่นองประชาชนไดรับผมก็เสียใจนะครับ วันนี้วั นที่ ๑๐ นะครับ อีก ๕ วั น ต องเอา
รางเทศบัญญัติงบประมาณเขาแลว จริงๆถาวันนั้นเงินสะสมไม ผานวั นรุงขึ้นท านเอารางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณเขา
ปานนี้เราอยูในวาระที่ ๒ แลว นั่งแปรญัตติกันแลวโครงการไหนลงพื้นที่ไหน พี่นองประชาชนไดประโยชนไหม มีใคร
เสียประโยชนจากการที่ตองทําตรงนั้นตรงนี้ไหม อันนั้นคือหนาที่ของสภาแหงนี้ที่ตองทํา ถาวันนั้นทานไม เลนการเมื อง
ไมตองมีใครมาสั่งใหเอาเขามาอีกรอบ เอาเขาเปนรางเทศบัญญัติปา นนี้อยู ใ นวาระที่ ๒ แลว ครับ หรือเผลอๆอาจจะ
วาระที่ ๓ แลว ด ว ยซ้ําไป เพราะว าสภาแห งนี้ทํ างานด ว ยความเขม แข็งด ว ยความรูเฉพาะด าน ก็ฝากไปถึงพี่นอง
ประชาชนเลยครับวาวันนี้พี่นองประชาชนที่เสียประโยชนนี้ก็เนื่องจากวามีคนที่ตองการเอาสภาแห งนี้เลนเป นการเมื อง
จนพี่นองเสียประโยชน กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีใครจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ เรื่องวาฝายผูบริหารขอเลื่อนการพิจารณากับประธานสภาฯ แสดงให เห็ น
ถึงวุฒิภาวะ ฝายผูบริหารก็จะมีนายกฯ ๑ รองนายกฯ อีก ๔ เลขานุการนายกฯ อีก ๒ ที่ ป รึกษานายกฯ อีก ๑ ท าน
หายไปทั้งหมด ในการที่ประชุมสภาฯ ซึ่งทางสภาตองการแกไขปญหาซึ่งไดรับความเดือดรอน และเรื่องที่ ผมเตรีย มมา
ประมาณ ๑๐กวา เรื่อง ที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน ผมก็จะไมพูดในเมื่อทานไมอยูไมรูจะพูดใหใครฟง แต ป ญ หา
ทุกสิ่งทุกอยางก็ขึ้นอยูกับทานนายกฯไมอยูรูหรือไมวาชาวบานเขาเดือดรอนไหนจะเรื่องขยะ ไหนจะเรื่องถนน ไหนจะ
เรื่องโครงการที่ทานทํา สุดทายทานก็อางวาสภาฯตัด เงิน สภาฯไมสนใจชาวบาน เขาเดือ ดรอน ใครกันแนค รับ ที่ ว าไม
สนใจ แคทานเขามาฟงพวกผมพูด สท. ๒๔ คน อยูในพื้นที่ ๔ หนวย ๑๐๖ ชุมชน ทานไมตองลงถึง ๑๐๖ ชุม ชนหรอก
ครับ ถาทานนายกฯทานเขาทานก็จะรูความเดื อดรอนทั้ ง ๑๐๖ ชุม ชน เพีย งแค ท านเป ด ใจรับ ฟงพวกผม และก็ใ น
หนังสือขอเลื่อนลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก็อยากสอบถามทานประธานฯ เพื่อเป นความรู คื อผมพลิกไปด านหลัง
เรีย นถึ งหั ว หน าสํา นัก งานปลั ด เรีย นท า นปลัด แลว ค อ ยมาถึง ท านประธาน อันแรกก็จ ะเรี ย นถึ งหั ว หน าสํ านั ก

13.
ปลัดเทศบาล ลงวั นที่ ๑๐ สิงหาคม มาถึงเรีย นท านปลัด ก็ท านปลัด ฯก็เรีย นถึงท านประธานเพื่อโปรดพิจ ารณา
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ผมอยากทราบวาทานนายกฯ ทานทําตั้งแตวันที่ ๙ หรือวันที่ ๑๐ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ยังไงก็แลวแตนะครับ ตองถือตามลายลักษณอักษรที่ ป ระกอบในเอกสารฉบั บ นี้ว าสํานักปลัด ฯ ลงเลขที่ รับ
๒๕๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ก็คงจะตองลงวันที่ ๑๐ สวนทานนายกฯจะทํ าวั นที่ ไ หนก็แลว แต
เราจะถือวันที่ สง-รับ เทานั้นเอง เชิญครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบพระคุณทานประธานสภาฯ เพราะฉะนั้นแลว วาทานมีภารกิจเรงดวน ตามหนังสือท านนายกฯ ลงวั นที่
๙ ถึงวั นที่ ๑๐ หนังสือลงรับ วั นที่ ๑๐ ก็แสดงให เห็ นว า ท านทราบอยู แลว ว ามี ภ ารกิจ เรงด ว นในวั นที่ ๑๐ คณะ
ผูบริหารที่ผมไดเอยมา นายกฯ ๑ รองนายกฯ ๔ เลขาฯ ๒ ที่ปรึ กษาฯ ๑ ท านจะมอบหมาย ในการประชุม ในครั้งนี้
ก็มีหลายเรื่องหลายโครงการลวนแตจะชวยเหลือประชาชน ไมวาจะเปนความเดือดรอนของประชาชนได เอย ไปแลว ว า
สท.เรามี ๒๔ คน หนึ่งคนก็อยูในแตละเขตชุมชนที่วาดูแลอยูแลวครับ ก็อยากจะฝากไปยังคณะผู บ ริห ารถาท านเขามา
วันไหนอยากฝากวาทานควรมีภาวะผูนําบางในการประชุมสภา เปนผูใหญกันทุกคนแลวนะครับกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญทานรฐา
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูท รงเกีย รติ ทุ กท านคะ ดิ ฉัน นางรฐา สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขต ๑ ในวันนี้ไดรับเอกสารจากฝายบริหารวามีการขอเลื่อน ก็ทําใหงง และก็สงสัย มากว าท านอยาก
ใหอุบลฯขับเคลื่อน แตทานไมเขามาประชุม ทําใหชาวบานเราขาดโอกาสมากๆ ในการพัฒ นา อยากให ท านไม เอามา
เปนเกมการเมือง อยากใหมีความสามัคคีปรองดอง อยากเห็นบานเมืองอุบลพัฒนาขึ้นนะคะ และก็อีกเรื่องหนึ่งที่รฐา
ติด ใจ ขอกลาวยอนหลังไปนิดหนึ่งเกี่ยวกับโครงการที่เอามานําเสนอและเปนการเรงรัด และก็เป นความเดื อดรอนของ
ประชาชน ก็จะเพิ่มในโครงการที่ ๒๐ สวนการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตยงบประมาณ ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท
มูลคาเปนคาโครงการขอใชเงินสะสมเป นความเดื อดรอนของประชาชนตรงไหนคะ ก็ฝากท านประธานไปยั งฝาย
ผูบริหารดวยนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอนนี้ญัตติฯ ก็ตกไปแลว คงจะไมพูดถึงญัตติ ๓๑ โครงการ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายอีกเชิญครับ หิ ว ขาว
หรือยังครับ เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดิฉัน ตนขาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ เขต ๔ แต ต อนนี้ที่ มี ป ญ หาหนักๆ ที่ ไ ด รับ เรื่องรองเรีย นจาก
ชาวบานนะคะ เรื่องฟุตบาท ฟุตบาทที่เทศบาลนครอุบ ลฯทํ าโดยที่ ไ ม คํ านึงถึงว า ถนนเสนนั้นมี รถวิ่ งมากหรือนอย
แต อยากจะทํ า ก็ทํ าโดยที่ อางคํ าสั่ งศาล ดิ ฉั นเจอมากับ ตั ว คะ ลาสุ ด แยกโรงพยาบาลสรรพสิท ธิ ฯ ตรงนั้ นเป น
รถพยาบาลไซเรนวิ่งเยอะมาก รถเยอะมากทั้งวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แตทานไปทําฟุต บาทเพิ่ม และรถก็ต องจอดเลื่อน
ออกมาใกลถนนมากขึ้น ถูกตองไหมคะ ทีนี้ก็จะเหลือถนนแคบๆ รถวิ่งสวนกันคลินิกเยอะมาก จอดสงคนไขเป นประจํ า
ลาสุดมีรถโดนชน เพราะรถเลี้ยวไมพน อีกคันหนึ่งที่ชนสดๆ รอนๆ คือรถดิฉันเอง ดิฉันก็ไมเขาใจวา ฝายบริห ารกอนที่
จะทําทําไมไมไปถามประชาชนบางคะ อางแตวาศาลสั่ง ศาลสั่ง ถาศาลสั่งไปไหนท านก็จ ะไปหรือคะ ถูกต องไหมคะ
ตรงนั้นเปนศูนยราชการมากมายคะ โรงพยาบาลประจําจังหวัด สถานีตํารวจ วัด วัดที่เปนวั ด ประจํ าจั งหวั ด เยอะแยะ
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ประชาชนมาตลอดใชถนนเสนนั้นเปนเสนหลัก ทานไมคํานึงอะไรเลย ชาวบ านมารองเรีย นท านก็บ อกนั้นคื อคํ าสั่งทํ า
อะไรไม ไ ด มั นถูกต องไหมคะ ทํ าไมท านทํ าให เกิด ป ญ หาเพิ่ม ขึ้น ทั้ งๆที่ ป จ จุ บั นรถเพิ่ม มากขึ้น แต ท านกลับ ทํ า
ชาวบานไปพบที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไปไหนคะผูบริหารทุกคนหายไปไหนไปเกงแตในเฟสบุค ในสื่อโซเชียลตางๆ ทํ าไมไม
เกงในการแกไ ขป ญ หาคะ อัน นี้คื อชาวบ านฝากมาหลายคนมาก ไม ใ ช เพราะถนนเสนเทพโยธี นะคะ หลายเส น
ดิฉันอยากจะฝากไปถึงฝายบริหาร จะทําอะไรคิดถึงชาวบ านบ าง แต ดิ ฉันมองไปไม เห็ นฝายบริห ารเลยคะ ไม รูจ ะมี
วาระอื่นๆ นําเรื่องทุกขรอนประชาชนเขามาทําไมคะ ถาทานจะทําแบบนี้
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ไมหรอกครับ อีกฝายทําใหคนเดิน อีกฝายทําใหรถยนตวิ่ง / เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ เมื่อสักครูทาน ผอ.กระซิ บ มาว ารถที่ ถูกชนสามารถเบิ กที่ ท านได ทุ กบาททุ ก
สตางค ผอ.สํานักการชาง จริงหรือเปลาครับทาน ผมไม คิ ด ว าท านจะใจดี ขนาดนี้ นับ เป นวาสนา วั นนี้ค รับ นโยบาย
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารเมือง ทานคิดเงื่อนไขออกมากอนในการทํางาน ทานคิดเงื่อนไข ทานคิ ด ขอบั งคั บ ออกมาว าจะ
ทําฟุตบาท ตองเอาคําสั่งศาลเปนที่ตั้งวาตองทําฟุตบาทแลว ทานเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนมาบริห ารเทศบาล
แหงนี้ หยุดตั้งขอแมนิดนึง สนใจพี่นองประชาชนอิริยาบถของเมืองวามันเปนอยางไง ถนนเสนนั้นผมว าเด็ กอนุบ าลก็ยั ง
รูเลยวารถโครตติด อยูแลว รถอีเมอเจนซี่ ที่รับสงผูปวย เรงดวน คลินิกรักษาคนป ว ย ตลาดนัด วั ด ป าใหญ ซึ่งคนทั่ ว
บานทั่วเมืองเคารพนับ ถือ แถวนั้นคนต องเยอะอยู แลว ทั้ งคนที่ ม าโรงพยาบาล คนที่ ม าสถานีตํ ารวจ คนที่ ม าวั ด
คนที่มาใชบริการคลินิกตางๆ อันนี้ยกตัวอยางของถนนเสนเดี ย ว และอีกสว นหนึ่งที่ มั นเกิด ผลเสีย ก็คื อ เมื่ อท านทํ า
ฟุตบาทออกมา ทานก็จะตออุโมงคเล็กๆออกมา เพื่อใหน้ําไหลเขาไป เพราะฉะนั้นน้ําฝนที่ ต กลงมาในเขตเทศบาลฯ
ตองฉลาด ตองรูจักทิศทางวาน้ําฝนที่จะตกลงสูเทศบาลฯจะตองไมไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา จะตองไปสูประตูทิศทางที่เขา
กําหนด ผมวาเรามีวิธีงายทําสติกเกอรไปติดเลยครับ น้ํากรุณาลงรูนี้ มันจะแก ป ญ หาได เป นอย างดี เพราะน้ําฝนที่ ต ก
ลงมาฉลาด ปฏิบัติต ามหนังสือได อานออกปฏิบัติต ัวได เชนกันครับวันนี้ผมอยากชวนฝายบริหารไปตลาดโตรุงราชบุตร
ไปดูนโยบายที่ทานทําไว ไปดูสิ่งที่ทานทําไวกับพี่นองประชาชน แหเทียนที่ผานมาเพื่อนผมเดินทางมาจากกรุงเทพฯ
เพื่อมาดูงานแหเทียนที่ยิ่งใหญของจังหวั ด อุบ ลฯ โต รุงราชบุ ต รขึ้นชื่อรือชาเรื่องอาหารการกิน ผูป ระกอบการสมั ย
นายกฯรจนา ขออนุญาตเอยนาม ทานไดจัดสรรผูประกอบการที่เปนผูประกอบการอยูใ นพื้นที่ จั งหวั ด อุบ ลฯเจ าที่ ดั งๆ
อยางทานประธานฯก็ชอบหอยทอด หมูสะเตะ อรอยๆทั้งนั้น แขกบานแขกเมืองมาผมก็อยากพาไปตรงนั้น แต วั นนี้ไ ม
กลา ขอใชภาษาทองถิ่นวา อยากอายเพิน จักเฮ็ดอิหยังกัน เสนสีสมเอาไวใหจักรยานแลน รถก็บ ต องจอดล้ําเขาไปใน
เลน เสียเลนไปอีกและเสนสีสม เอาไว ทํ าอะไร เอาไว ใ ห ค นแกลื่นน้ําฝนครับ วั นกอนผมเดิ นไปยายแกเดิ นมาบอก
จักเพินเฮ็ดหาอิหยังมันดอก ขอยยางขอยก็มืน รถก็บใหจอด จอดก็ตองจอดขางนอก นี่ก็คื ออิริย าบถความเป นตลาด
รถมันเยอะ มอไซดจอดขางในไดไหม แตกอนรถยนต ม าจอดซอนคั นได ไ หม ได เพราะจอดแป บ เดี ย ว อนุโ ลมกันได
ตอนนี้ไดไหมครับ มอไซดกินไปแลวครึ่งเลน รถยนตไปจอดเต็มพอดี มันก็ทําไมไดนี่หรือครับ การอํานวยความสะดวก
เมือง ผมวาเลิกเถอะครับ เหมือนจังหวัดอื่นๆ เขาเลิกหมดแลว มีเลนจักรยานแต มี ใ ห ถูกที่ ถูกเวลาเอาออกซะเสาโด ๆ
เดๆที่ตั้งขึ้นมา ไมรูตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร อะไรไดประโยชนใครไดประโยชน ท านเอื้ออํานวยกับ บริษั ท ขายกันชนหรือไม
ผมก็เกือบแตผมก็เกือบแตไม ชนเหมื อน สท. ต นขาว เพราะผมตาเร็ว แต ค นอื่นตาไม เร็ว ก็ชนเหมื อนกันผมว าท าน
สท.พิพัฒน เสียสละหนอยวิ่งชนใหหักหมดเลย ผมจะสรรเสริญทาน แตทานไปประกันตัวกันเองผมไม เกี่ย ว อีกเชนกัน
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วันนี้ตอบคําถามครูกับเด็กนักเรี ย นไม ไ ด เลยว า จั กสิเฮ็ ด หยั ง ไผสิม าถีบ แต กอนก็เป น
จลาจลยอยๆอยูแลว ตอนนี้เปนจลาจลใหญๆ เหมือนทานมองไมเห็นซึ่งมันใกลเทศบาลฯมากผมดี ใ จหลายๆภาคสว น
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หลายๆทานยังอยูในหองนี้ ชวยกันตรวจสอบชวยกันกํากับดูแลและสงออกถึงความไม ถูกต องในการบริห ารเทศบาลฯ
ผมอยากใหพี่นองประชาชนที่อยูทางบ านทุ กท านรับ ทราบว าสภาฯแห งนี้ที่ บ ริห ารมา ๔ ป งบประมาณที่ เราเขามา
กํากับ ดู แล ผมคิ ด งายๆ ว า ๔ ป ผมอนุมั ติ งบไป ๒,๐๐๐ กว าลานบาท ในการบริห ารเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สอดคลองกับการจัดเก็บรายไดในปหนึ่งซึ่งประมาณ ๕๐๐กวาลานบาท ฝายผูบริหารขอมา ๖๐๐ ๗๐๐ รอยลานบาท
เราจํากัดงบประมาณ ในรางงบประมาณใหออกมา เทากับงบประมาณที่อยูในดุล ถือวาเปนเทศบาลฯที่ มี ระเบี ย บวิ นัย
ทางดานการเงินที่ดีและเปนในทิศทางสมดุล งบประมาณ ๒,๑๐๐ ลานบาท ดู แลเมื องได แค นี้ห รือ งบประมาณที่ ทํ า
ออกมาบริห ารเมื องได แค นี้เหรอ พี่นองประชาชนได นึกดู ว า ณ วั นนี้ ท านเสีย โอกาสจากที่ ฝายบริห ารเลนเกมส
การเมืองจนเกินไป ผมขอใชเวลาสภาฯแหงนี้มาพูดถึงเรื่องที่ผมอึดอัดใจ เพียงเทานี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาฯและท านสมาชิกฯทุ กท านครับ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตอเนื่องจากที่ผมอภิปรายไปเมื่อญัตติแรกนะครับ ที่ ไ ด บ อกว ามี โ จมตี ฝาย
บริหาร อีกทั้งผูบริหารก็ไดเอาไปพูดกับ อสม. วาสมาชิกไมพิจารณางบเทานั้นยั งไม พอนะครับ ก็ยั งมี ขาราชการพอดี
ผมไดรับรายงานมาจากชาวบานนะครับ ก็ยังมีขาราชการซึ่งเปนระดับ ผอ.กอง สํานัก เอาขอมู ลตั ว นี้ไ ปบอกชาวบ าน
วาทางสภาไมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ถาเปนฝายบริหารพูดผมจะไมแปลกใจแตนี่ทานเปนขาราชการเปนใครผมไม
ทราบนะครับ แตทานรูอยูแกใจ ทานเปนขาราชการตองวางตัวเปนกลางทานจะมาพูดใหสภาไมได ถาทานจะพูด ท านก็
ไปพูดเปนการสวนตัวไมใชทานไปพูดออกไมคนะครับ ทานไมใชฝายบริหาร เปนใครผมไม ท ราบนะครับ แต ผมว าท าน
รูอยูแกใจ จะนั่งอยูในนี้ไหมผมก็ไมทราบ ดังนั้นผมอยากจะขอเตือนนะครับชวยทําตัวเปนกลางดวยในฐานะที่ ท านเป น
ขาราชการนะครับ อีกเรื่องนะครับเรื่องทางจั กรยาน หลายๆท านถาเขาไปสังเกตในเฟสบุ ค ก็จ ะเห็ นการทํ างานของ
เทศบาลนะครับ ก็คือตอนนี้มีการรณรงควาอุบลเมืองสะอาดแตถาเราไปดูใกลๆตรงเลนจักรยานมันจะเป นเมื องสะอาด
ไดอยางไรครับ ถาทานไปดูมีแตคราบฝุนนะครับสกปรกไปหมดอีกทั้งการจราจรก็แออัด ดังนั้ นแลว ผมอยากจะให ท าง
ผูรับผิดชอบชวยไปดูแลตรงนั้นดวยนะครับ พูดงายๆก็คือมันใกลบานตัวเองแทๆแตยังดูแลไมไดแบบนี้ผมก็วามันไมใช
นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งชวงนี้เปนกระแสมากมายนะครับ ตอนนี้เด็กๆเลนเกมสโปเกมอนเด็กๆไปเลนในทุ งศรีเมื องแต
วาในทุงศรีเมืองมันมีรถเขาออกตลอดเวลาเกรงวาเด็กๆจะไดรับอันตรายนะครับ ก็อยากให ท างเทศกิจ ของเราไปดู แล
ตรงนั้นดวยนะครับ และถาทานหามไมใหรถเขานี้มันก็จะยิ่งเปนการดีนะครับ ในเมื่ อมั นเป นสาธารณะของคนทุ กเพศ
ทุกวัยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเลิศครับ
นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กท านครับ กระผมนายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จะขอถามถึงสวนสาธารณะห ว ยม ว งนะครับ ซึ่งได มี การพัฒ นามาอย าง
ตอเนื่อง ตอนนี้ใชงบประมาณไปตั้งมากมาย ทําลูวิ่ง ทําลูจักรยานนะครับ แตลูจักรยานอยูสูงกวาลูวิ่งและก็เป นเนินขึ้น
ไปเปนเหมือนสองชั้นนะครับ แตปรากฏวาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทานไมมีขอบหินคันทางบริเวณลูวิ่ง เพราะฉะนั้นดิ นไหลลง
มาตลอดนะครับ หนาฝนลูวิ่งก็จะเจิ่งนองเละตุมเปะเลยนะครับ แม กระทั่ งป จ จุ บั นก็ยั งไม มี ถาไปลองใชสถานที่ ดู จ ะ
เห็ นดิ นเกลื่อนเลยครับ บริเวณลูวิ่ ง ทํ าให ผูที่ จ ะมาวิ่ งออกกําลังกายนี้ไ ม สามารถที่ จ ะใชงานได ก็ต องไปวิ่ งบนเลน
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จักรยานที่ เป นยางมะตอย ท านสละเวลาตอนเชาหรือตอนเย็ นก็ไ ด ไ ปดู นะครับ ท านจะเห็ นถึงอันตราย ทั้ งคนทั้ ง
รถจักรยานไปเบียดกันอยูขางบน แตลูวิ่งดานลางที่กวางๆนี้เต็มไปดวยดินดวยโคลนนะครับ แลวทานจะใชงบประมาณ
มากมายเพื่อใหเปนที่เก็บดินเก็บโคลนอยางนั้นหรือครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเรื่องถนนคนเดินคะ ดิฉันทราบมาวามีการจัดล็อคถนนคนเดิ น ในที่ นี้ไ ม รูว ามี ท านที่
พอจะดูแลเรื่องถนนคนเดินไดไหมคะเพราะวามีการรองเรี ย นเขามาว า มี ผูป กครองอยากได ล็อคถนนคนเดิ นหลายๆ
ล็อคก็เลยเอาเด็ก ป.๒ มาลงชื่อเปนเจาของล็อคแลวก็ไดดวยนะคะ ดิฉันไมทราบวาตรงนี้จัดการอยางไร แลวก็ท ราบว า
มีคนเทศบาลเองดวยที่เปนเจาของล็อคหลายๆล็อคเพื่อที่จะไปปลอยตอ อยากใหจัดการดูแลตรงนี้ด ว ยนะคะสําหรับ ผู
ที่เกี่ยวของ อาจจะไมไดอยูในหองนี้หรือวาอยูในหองนี้แตอยากฝากไปถึงนะคะ แลวก็การใชสิทธิ์จองล็อคนี้ท ราบมาว า
ตองใชใบจริงในการจองล็อคแตวาถามีการมอบอํานาจเรียบรอยอยางนี้ ตรงนี้ชวยดูดวยไมใชวาจะพิจารณาว าไม ใ ห ถา
ไมมีใบมาแลวก็เอาล็อคตรงนั้นไวเปนของตัวเองอยางนี้ไมถูกตองนะคะ แลว ก็กรณีเด็ ก ป.๒ นี้ เด็ กชายหรือเด็ กหญิ ง
ดิฉันไมทราบแตวาสามารถเปนเจาของล็อคไดต รงนี้ชวยตรวจสอบดวยนะคะ ฟงดูมันตลกๆนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ท านสมาชิก คณะผูบ ริห ารและผูมี เกีย รติ ทุ กท า นครับ กระผมรอยตํ ารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ กระผมอยากขอความกระจ างนิด
หนึ่งจากทางทาน ผอ.สํานักการชางนะครับ ขออนุญาตถามเรื่องนี้นะครับวาคําสั่งศาลปกครองที่ใ ห ดํ าเนินการกอสราง
ฟุตบาทคืนนี้ ศาลไดระบุหรือไมวาบริเวณถนนเสนนี้อยางเชนถนนสรรพสิทธิ์หรือถนนเทพโยธีใหสรางคื นกี่ต ารางเมตร
หรือพื้นที่ความยาวเทาไหรกี่ตารางเมตร ไมทราบวาศาลไดกําหนดลงมาตรงนี้ไหมผมอยากขอความกระจ างตรงนี้นะ
ครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหตุการณที่ไฟฟาช็อตแมคาขายของที่ตลาดโตรุงราชบุตรนี้ผมอยากจะทราบอีกครั้งหนึ่งว า
หลังจากเหตุการณนี้ไดดําเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเขาเรียกระบบตัด ไฟเซฟที คั ต นะครับ ผมอยากขอทราบ
วาไดดําเนินการแกไขในสวนนี้ปรับปรุงในสวนนี้หรือยังครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ กราบขอบพระคุ ณท านรอยโท
ธราวุ ฒิ ศรีจั นทร ผูชว ยนายทหารฝายสืบ สวนสอบสวนมลฑลทหารบกที่ ๒๒ และท านสื่อมวลชนครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
…………………………………………….
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(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

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

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

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

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

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการสามั ญ ประจํ าสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา
เทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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

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

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

(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

