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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  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.    นางบัวหลวง            อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑        

 ๖.    นายเลิศ                  อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑             

 ๗.    นายเลิศชาย  เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๘.    นางรฐา                  มณีภาค                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑     

 ๙.    นายชื่น                  พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

 ๑๐.    นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

        ๑๑.    นายนัฐพล  รัตนูปการ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     

        ๑๒.    นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๓.    นางเฉลียว              คํานิยม                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๒      

 ๑๔.    นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๕.    นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓       

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

 ๑๗.    นางลําพูล  แสงวงค             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 

 ๑๘.    นายสุภชัย             ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔       

 ๑๙.    นายปยะ               ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 

 ๒๐.    นายธานินทร          สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓      

 ๒๑.    นายณภัทร            ลิ้มสุวรรณ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔      

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

 ๒๓.    นางสาวตนขาว        ตังคโณบล            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔      
  

ผูไมเขารวมประชุม 

       ๑.   นายธนพล             โชคววิัฒนวนิช     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๓  (ลากิจ)      
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา   กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายวิทวัส   พันธนิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
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๕. นายนพพร   เตชาวัฒนบูรย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นายอดิศักดิ์     กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๗. นายอาทิตย       คูณผล        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๘.   นายอธิปไตย      โยธามาตย              รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๙.   นายกฤชพล            เมืองเหนือ              รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๑๐.   นางเดือนลอย           คําแดงสด               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

        ๑๑.   นายวิสุทธิ์               เสนาภักดิ์               ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 ๑๒.  นางพิมพนภัส           ภัทรกอพงศสุข         ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

        ๑๓.  นางอัมพร                แกวเรือง                รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

 ๑๔.  นายมนตตรี             ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

        ๑๕.   นายกรศิริ               มิ่งไชย          ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

        ๑๖.  นายเรืองศักดิ์           ตรีราช รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

        ๑๗.  นายสมโภชน            วิทยาขาว รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

        ๑๘.  นายประสพ              ปรุโปรง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔  

        ๑๙.  วาที่รอยโทคมกริช     ศรีสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 

        ๒๐.  นางสุจิตรา              นามพิทักษ รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม 

        ๒๑.  นางสมลักษณ  บุญณพัฒน รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

        ๒๒.  นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

        ๒๓.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

        ๒๔.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี            หัวหนางานธุรการชํานาญงาน  

        ๒๕.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

        ๒๖.  นางสาวทิพยวรรณ    คําโสม        พนักงานจางทั่วไป 

       …………………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙   

                                          วันพุธที่  ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                                          ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

                                       พ.ศ.๒๕๖๐  วาระที่หนึ่ง  “ชั้นรับหลักการ”   

                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ    เร่ือง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
     

ระเบียบวาระที่ ๕    เร่ือง        อื่นๆ 

…………………………………….. 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒ ครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานนายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี , ที่ปรึกษาฯ  

เลขาฯนายกเทศมนตรี , ทานปลัดเทศบาลฯ ,  ทานรองปลัดเทศบาลฯ ,ทานหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ       

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม  วันน้ีเปนการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ซึ่งมีสมาชิกไดลา ๑ ทาน คือ  ๑.นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช 

ลากิจ   ไดรับเกียรติจากทาน ทานรอยเอกธราวุธ  ศรีจันทร  ผูชวยนายทหารฝายสอบสวนสืบสวนมณฑลทหารบก      

ที่ ๒๒  และมีผูสื่อขาวใหเกียรติ เขารวมฟงการประชุมครั้งนี้ ๔ ทาน คือทานจุฑาพงษ  ณ อุบล , ทานสมพงษ  

อนุวรรณ  , ทานเพ็ญพักตร  สมบูรณ , ทานธนกร  การะนนท  ที่ ไดมารวมสังเกตการณในครั้งนี้ดวยครับ           

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

- สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙   

                                        วันพุธที่  ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                                        ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   

ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙  วันพุธที่   ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ .๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล            

นครอุบลราชธานี เชิญสมาชิกครับ / สมาชิกทานใดจะแกไขสวนไหนเชิญครับ / เชิญทานนัฐพลครับ บรรทัดที่ ๑๗ 

หนังสือขอเลื่อนลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ไมใชวันที่ ๒๐ สิงหาคม ขอแกไขครับ / มีสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมเชิญ

ครับ  / ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม 
 

          -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  วันพุธที่  ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

            -   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  

                ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  วันพุธที่  ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ๑๗ ทาน 
 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ  สมัยที่สาม 

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  วันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี  
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ระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

                                       พ.ศ.๒๕๖๐  วาระที่หนึ่ง  “ชั้นรับหลักการ”   

                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐  วาระที่หนึ่ง  “ชั้นรับหลักการ” เชิญทานนายกฯครับผม 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๐ เพื่อตราเปนเทศบัญญัติตามความในมาตรา  ๖๕              

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  และแกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้  

หลักการ 

 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ไดตั้งงบประมาณการรายรับไวไมเกิน 

๗๑๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท และตั้งประมาณการรายจายทั่วไปไวไมเกิน  ๗๑๑,๔๗๐,๐๐๐  บาท  

 งบประมาณเฉพาะการ (สถานธนานุบาล) ไดตั้งประมาณการรายรับไวไมเกิน  ๓๘,๒๖๖,๐๐๐ บาท และตั้ง

ประมาณการรายจายไวไมเกิน  ๒๙,๘๔๐,๓๐๐ บาท  

เหตุผล 

 เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดใชหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบายที่ฝายบริหารไดแถลงตอ

สภาเทศบาลไว   และจะไดใชจายงบประมาณไปดําเนินการตามโครงการพัฒนาดานต างๆ ที่กําหนดไวในราง          

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและ

สามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน จึงขอเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา

ใหความเห็นชอบตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กอนจะอภิปรายผมขอทําความตกลงวาเราจะพิจารณาเรียงตามลําดับจากงบกลางไปตามที่เจาหนาที่ไดจัดเรียง

มาไวใหเพ่ือความสะดวกในการอภิปรายจะไดไมตองกลับไปกลับมา ขอเริ่มตนรายจายงบกลางกอนครับ เชิญทาน

สมาชิกครับมีทานใดจะอภิปราย / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก    

ตั้งที่ ๔ ในรายจายงบกลางขออนุญาตสอบถามเปนความรูวา มีรายจายอยู  ๒ ประเภท ประเภทเบี้ยผูสูงอายุ           

และประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ จะนําจายดวยวิธีใดและหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบในการจายงบตรงนี้ครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดฯอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 



5. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯ ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก สําหรับรายการทั้ง ๒ รายการนี้ปรากฏอยูในรางเทศบัญญัติ

งบประมาณ เปนปแรก เพราะวากอนหนาน้ีจะไมปรากฏ เพราะเปนนโยบายของทางรัฐบาลที่จะตั้งใหเงินจํานวนนี้  

เปนรายไดของเทศบาลฯ อีกรายไดหนึ่งเปนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ที่กําหนดวัตถุประสงค ทีนี้การจายก็จะมาใช

หลักเกณฑของปที่ผานมา โดยหนวยงานที่รับผิดชอบก็คือกองสวัสดิการและสังคมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ /  เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถัดมาเปนคาใชจายในการสนับสนุนการจัดการโครงการบําบัดน้ําเสีย(องคการการจัดการน้ําเสีย)มีที่มาที่ไป

อยางไรและมีวัตถุประสงคของการตั้งงบประมาณกอนนี้ข้ึนเพื่ออะไรครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดฯอาทิตยตอบคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯ ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก สําหรับคาใชจายตัวนี้เปนคาใชจายที่ทางเทศบาลฯตองตั้ง

สมทบใหกับองคการการจัดการน้ําเสีย สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทางเทศบาล          

นครอุบลราชธานี ไดทําบันทึกขอตกลงกับองคการจัดการนํ้าเสีย ที่จะมาทําระบบปรับปรุงซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย

ที่เรามีอยูแลวใหมันใชการไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ก็ใชการไดอยูแตก็ใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ เพราะวามัน

กอสรางมานานแลวประมาณ ๒๐ กวาปแลว ทางเทศบาลฯเราก็เห็นวาการบําบัดน้ําเสียมีความจําเปนตอชีวิตความ

เปนอยูของพ่ีนองประชาชน จึงทําความตกลงกับองคการการจัดการนํ้าเสีย มีเง่ือนไขวาเทศบาลฯตองตั้งเงินสมทบเขา

ตามสัดสวนที่เขากําหนด 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ /  เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนสอบถามตอวาโครงการตัวนี้ มีพันธะผูกพันเหมือนกับทานไปทํา เอ็มโอยู กับ องคกรน้ําเสียหรือไมและมี

ภาระผูกพันอะไรกับเทศบาลฯที่ตองรับผิดชอบนอกจากคาใชจายที่เราตองตั้งเขาไป ก็คือเมื่อทําแลวตองไปเก็บภาษี

จากพ่ีนองประชาชนหรือไม และมีงบผูกพันอยางไร และมีขอตกลงวาอยางไร กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานัก

การชาง  เปนผูชี้แจงคะ 



6. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ.วิสุทธิ์ ครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก เงินรายจายตัวนี้เปนเงินจายตามขอตกลงซอมแซมบูรณะ   

กรณีที่เรายังไมไดทําเทศบัญญัติ ถาเราสนับสนุนกรณีนี้ไป รอยละ ๗๐ ของรายจายทั้งหมดเทศบาลเปนผูสนับสนุน

คาใชจายตรงน้ีเปนการจางบุคคลากรตางๆมาดําเนินการ maintenance เพื่อใหระบบมันเดินตอ เงินอุดหนุนตรงนี้    

๔  ลานกวาบาท มันเปนของเรา ๗๐ เปอรเซ็นต ของ อบจ. ๓๐ เปอรเซ็นต จนกวาเทศบาลฯจะออกเทศบัญญัติ

เรียบรอยจึงจะมีการจัดเก็บจากประชาชนครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตองถามใหรอบคอบเพราะวาทานใสวงเล็บมาวาองคการจัดการบําบัดน้ําเสีย ผมถามวาเงินจํานวนนี้เปนเงิน

จากองคการจัดการน้ําเสีย หรือวาเปนเงินที่ทางเทศบาลฯตั้งข้ึนจายครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานัก

การชาง  เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผอ.วิสุทธิ์ ครับ 

นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 เงินตัวนี้เปนเงินสมทบ ๗๐ เปอรเซ็นตของรายจายตอป เปนเงินเทศบาลฯครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตัวนี้ผมก็ไมเขาใจ เพราะวามีลักษณะเหมือนวงเล็บมาเหมือนเงินอุดหนุนทั่วไป ถาอันนี้เปนเงินอุดหนุนทั่วไป 

ในสวนของภาครัฐที่สนับสนุนเขามา แตอันน้ีทานมาวงเล็บวาองคการจัดการจัดการนํ้าเสีย ก็ทําใหผมเขาใจวาเงินที่เขา

มาทั้งหมด ๑๐๐ เปอรเซ็นต เปนเงินของที่สนับสนุนเขามา อันนี้ผมขอใหนํารายละเอียดเขามาในชั้นแปรญัตติฯ     

ดวยครับ เพราะวาในเงื่อนไขที่วาใหงบประมาณมาวา (องคการจัดการน้ําเสีย) ที่มาที่ไปคงตองมานั่งตีโจทยกันวา

คุมคาไหมและชาวบานตองมาเสียอะไร จากงบประมาณตัวนี้ไหม จริงๆแลวถางบประมาณตัวนี้มันมีประโยชนเราก็

ยินดี เพียงแตวารายละเอียดของการนําเสนอมันคอนขางกํากวมในเรื่องของเงิน ในลักษณะของที่มาที่ไปของเงิน    

การอธิบายก็ไมมีเรียนประธานสภาฯไปยังฝายบริหารดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมใหขอสังเกตวา ที่ทานทํางบประมาณมา เงินอุดหนุนทั่วไป ภารกิจถายโอน สมาชิกดูแลวเปรียบเสมือนวา

เปนเงินที่ไดรับอุดหนุนมา  แตในน้ีทานวาเปนงบของเทศบาลฯเอง ๗๐ เปอรเซ็นต แตทานไป  (องคการการจัดการ  

น้ําเสีย)ก็เลยเขาใจผิดวาเงิน ๗๐ เปอรเซ็นตตัวนี้ไปมาจากองคการจัดการน้ําเสียทีนี้ทานจะจัดการตรงนี้ไดอยางไรใน

เมื่อทาน(องคการจัดการน้ําเสีย)เขามาทําอยางไงถึงจะเขาใจ / เชิญทานนายกฯครับผม 



7. 
 

 

๗. 

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก สวนงบประมาณตัวนี้จะขอใหเจาหนาที่ฝายงบประมาณเปน      

ผูชี้แจงใหฟงคะ 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน   รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกทุกทาน ในสวนของรายละเอียดและเอกสารที่ทานกําลังจะพิจารณา

ก็เปนเอกสารงบประมาณที่เราจัดทําขึ้นเพ่ือใหการตรวจสอบงบประมาณไดงายขึ้น แตเอกสารที่เราจะประกาศใชและ

เสนออนุมัติใหความเห็นชอบอีกเลมที่มีคําอธิบายในสวนนั้นขออนุญาตตรวจสอบดูถาหากในชองวงเล็บที่วายังคงมี

วงเล็บก็คงขอแกไขในชวงแปรญัตติและเปดวงเล็บและจะอธิบายใหละเอียดวารายการนี้เปนเงินของเทศบาลฯที่จะ

อุดหนุนใหองคการจัดการนํ้าเสีย ภารกิจในการจัดการเรื่องนํ้าเสียคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตามที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูวา ขอใหมีความแตกตางระหวาง เงินที่เราไดรับเงินอุดหนุนมา กับวงเล็บนี้ที่

เปนเงินรายจายของเทศบาลฯเอง ใหมันแตกตางกัน กราบเรียนวาทําอยางไรถึงจะเขาใจใหงายขึ้น ในเรื่องเงินที่ไดรับ

มากับเงินที่เราจายเอง ขอบคุณครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในเรื่องน้ีเราจะตองไปคุยกันในชั้นแปรญัตติฯ ใชหรือไมครับทานประธานสภาฯ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาจะใหงายขึ้นก็คือใหทานนายกเทศมนตรี แปรญัตติฯเขามาปรับตัวนี้ก็จบ / มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย    

เพ่ิมเติมเชิญครับ / ถาไมมีผมขอผานไปยังสํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป ๐๐๑๑๑ สป.๑  เชิญครับ/ จะรวมทั้ง

งานบริหารงานบุคคล / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหมวดคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ตั้งเพิ่มขึ้น 

๑๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบเหตุผลตรงนี้ดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอทราบเหตุผลจากฝายบริหารดวยครับ / เชิญทานนายกฯ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบทานหัวหนาสํานักปลัด หัวหนาเดือนลอย คําแดงสด  

เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 เรียนประธานสภาฯ งบตัวนี้เปนเราจะใชในกรณีที่มีการสอบคัดเลือกในสวนของการที่จะเลื่อนระดับ  ที่จะตั้งไป

ตามระเบียบที่กําหนด 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 ในที่นี้หมายถึงลูกจางดวยนะครับ ไมใชพนักงานอยางเดียว / เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบทานปลัดอาทิตย  เปนผูช้ีแจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตยครับ 

นายอาทิตย   คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก คือวาแตกอนเราไมสามารถจะเบิกจายเงินไปใหคณะกรรมการ

ที่เราเชิญมาเปนกรรมการในการคัดเลือกไมวาจะในระดับลูกจางหรือในระดับพนักงาน แตเราใชวิธีเชิญมา ก็มีการตอ

วามาตลอดวาเชิญมาไมมีเบี้ยเลี้ยงให และเราก็ไมสามารถที่จะดําเนินการได ตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๘  ผมจําเลขคําสั่ง

ไมได มันเปนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่เปดโอกาสใหกับทองถิ่นที่จะตั้งเงินตัวนี้ไวสําหรับใหกับบุคคลภายนอก

ที่เราเชิญมาเปนคณะกรรมการในการสรรหาถาเรามีการจางลูกจางที่มีการใชทักษะพิเศษ พนักงานเราไมมี

ความสามารถตรงน้ี เราก็สามารถที่จะไปเชิญผูที่มีความรูความสามารถมาเปนกรรมการไดและเราสามารถเบิกเงินตัวนี้

ใหเขาได อันนี้ก็คือเหตุผลในการตั้งเงินตัวนี้ ไวใหกับเปนคาตอบแทนกับบุคคลภายนอกที่เราเชิญมาเปนกรรมการครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอสอบถามตอเนื่องเลยวาคณะบุคคลภายนอกพอจะยกตัวอยางไดหรือไมวาจะเปนทานใดบาง และการ

คัดเลือกบุคคลภายนอกเขามา เปนการคัดเลือกจากบุคคลภายนอกหรือภายใน อันน้ีขอสอบถามนอกประเด็นครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ปลัดอาทิตย  เปนผูช้ีแจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ปลัดอาทิตย ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือบุคคลภายนอกที่กําหนดไวก็คือ ๑. ผูทรงคุณวุฒิใน กทจ. ๒.ผูมีความรู

ความสามารถในดานน้ันๆ หมายความวาถาเทศบาลฯเราจะสอบคัดเลือก พยาบาลเปนระดับตนเปนระดับกลางเราก็

เชิญผูที่มีความสามารถในดานน้ี เชน เชิญสาธารณสุขจังหวัด หรือวาจะสอบสายศึกษา เราก็เชิญผูอํานวยการเขต   

หรือวาศึกษาธิการจังหวัดมาเปนกรรมการเขาก็มีเหรดในการเบิกจายให เชน คาตอบแทนพนักงานตรวจประเมินผล

งานสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีผลงาน ตั้งจากบุคคลภายนอกเขาก็เบิกไดคาประเมินผลงานคนละ ๑,๕๐๐ บาท ประมาณ

นี้แตวาในแตละปเราก็สามารถคัดเลือกเร่ือยๆ เราก็ประมาณการไวประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ก็จะเห็นไดวามีงบคาจางเหมาบริการเพิ่มขึ้นมา 

๓๐๐,๐๐๐ กวาบาท ที่จริงคาจางเหมาบริการเราก็พูดอยูทุกปวาถาอยูในกรอบที่จางไดก็ใหนําไปอยูในกรอบที่จางได

เปนคาวัสดุคาใชสอยตางๆ สวนคาจางเหมาบริการที่ตั้งขึ้นลอยและก็โอนไปใชในหนวยงานอื่นๆ และก็ตามภารกิจอื่นๆ

ซึ่งกรอบตัวนี้มันกวางเกินไปที่จะใหนายกเทศมนตรี ตั้งเปนคาใชจายอื่นๆ และก็ตั้งโอนไปได ผมอยากสอบถามวาคาที่

เพ่ิมมา ๓๐๐,๐๐๐ กวาบาทเปนคาอะไรบาง กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาเดือนลอย       

คําแสดงสด  เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญหัวหนาเดือนลอย ครับ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในสวนของคาจางเหมาที่ตั้งไวของสํานักปลัดแบงออกเปน ๒ ลักษณะคือ       

จางบุคคลภายนอกมาทําการ โดยเฉพาะจางในสวนของการจางยาม อันที่ ๒  เปนสวนของการจางแรงงานที่จะมาทํา

ของในสวนของสํานักปลัดก็มีประมาณนี้ และก็จางในสวนที่จางบุคคลภายนอกมากระทําการที่เกี่ยวของกับการจาง

เหมายกเวนในสวนของการจางยาม สรุปก็คือการจางเหมาก็มีสวนของการจางยาม กับจางบุคคลภายนอกมาทําของ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก / เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก      

ตั้งที่ ๒  ในหนา สป. ๓ ก็มีพนักงานเทศบาลฯหลายๆคนหลายๆกอง รองเรียนมายังผมวาเงินโบนัสไมได ในหมวดของ

เงินตอบแทนอ่ืนๆเปนกรณีพิเศษ แกพนักงานและลูกจางของพนักงานเทศบาลฯ ผมก็อยากจะสอบถามไปยังฝาย

บริหารวาเพราะเหตุใดเงินโบนัสของเทศบาลเราจึงไมไดครับ ชวยตอบดวยวาทําไมไมไดครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ปลัดอาทิตย  เปนผูช้ีแจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตย ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตใหทานหัวหนาสํานักปลัด เปนผูตอบนะครับ เพราะทานไดไป

ประสานในเรื่องเหลานี้ และอธิบายใหทานสมาชิกไดรับทราบ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน หัวหนาสํานักปลัด ครับ 
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นางเดือนลอย   คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานที่เคารพผานไปยังสมาชิกผูทรงเกียรติในสวนของโบนัสของป พ.ศ.๒๕๕๙ ขออนุญาต

แจงหลักเกณฑที่เทศบาลที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขครบถวนยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือที่

เราเรียกวาโบนัสเพื่อขอรับรางวัลภายในเดือนกันยายนของทุกปโดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ เทศบาลตองมีวงเงินคงเหลือ

จากคาใชจาย เงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นที่กําหนดไว สูงไมเกิน ๔๐ เปอรเซ็นต ของงบประมาณ

รายจายประจําป ที่ขอรับการประเมิน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตองมีงบประมาณรายจายเพื่อการ

ลงทุนไมนอยกวา ๑๐ เปอรเซ็นต ของงบประมาณรายจายประจําปที่ขอรับการประเมิน เทศบาลตองไดรับผลการ

ประเมิน CoreTeam ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณที่ผานมา ทุกดานไมนอยกวา ๖๐% 

เทศบาลตองเสนอโครงการหรือกิจกรรม ที่สอดคลองกับนโยบายหรือยุทธศาสตรของจังหวัด จํานวน ๑  โครงการหรือ 

๑ กิจกรรม โครงการหรือกิจกรรมดีเดนจํานวน ๑ โครงการๆ ลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการทํางานหรือรักษามาตรฐาน

ในการทํางาน ๑ โครงการ เมื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดนี้แลวใหเทศบาลนั้นสงขอรับการการประเมินภายในเดือน

กันยายน อันนี้ระเบียบที่ใชของป พ.ศ.๒๕๕๙ ในสวนของปที่ผานมาซึ่งระเบียบขอกําหนดเพียงแตวาภายในเดือน

ตุลาคมของแตละปใหเทศบาลที่ผานการประเมิน CoreTeam ในปงบประมาณที่ผานมาคะแนนไมต่ํ ากวา ๖๐ 

เปอรเซ็นต และมีเงินเหลือจายประเภทเงินเดือนคาจางและประโยชนตอบแทนอื่นสูงไม เกิน ๔๐ เปอรเซ็นต         

ของงบประมาณรายจายของปที่ขอรับการประเมินและก็ขอเสนอความคิดเห็นพรอมกับเสนอโครงการ ๑ โครงการ 

กิจกรรมลดขั้นตอน ๑ โครงการ อันนี้คือหลักเกณฑเกาที่เราใชกอนป พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งหลักการของป พ.ศ.๒๕๕๙ 

ชัดเจนวาเอกสารทุกอยางตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑจะตองครบถวน แลวยื่นภายในเดือนกันยายน ของปที่ขอรับ

งบประมาณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทีนี้สมาชิกอยากจะทราบเหตุผลวาโบนัสที่พนักงานไมไดเพราะเหตุใด 

นางเดือนลอย   คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตเพิ่มหลักเกณฑของป พ.ศ.๒๕๕๘ ตัวเดนก็คือ เทศบาลตองมีวงเงินเหลือคาใชจายในการบริหารงาน

บุคคล ไมเกิน ๔๐ เปอรเซ็นต กับงบลงทุนไมนอยกวา ๑๐ เปอรเซ็นต ของงบประมาณของปที่ขอรับการประเมิน ใน

สวนที่เราขอรับการประเมินไมมียอดตัวนี้ในการคํานวณสง กทจ. แสดงวาคุณสมบัติเราตกตั้งแตเร่ิมตนขอสงโบนัส 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทําไมไมมียอด เพราะอะไร 

นางเดือนลอย   คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ในสวนนี้วิธีการงบประมาณเราไมตรงตามหลักวิธีการที่กําหนด ก็คือตองยื่นภายในที่กําหนด ในสวนนี้ก็ไม

สามารถที่จะคํานวณ ๔๐ เปอรเซ็นต ได 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แสดงวาพนักงานเสียโอกาสไมไดโบนัสทั้งเทศบาลฯ เพราะพวกทานทํางบประมาณไมทันยื่นงบประมาณเขามา

ชาทําใหการประเมิน การประเมินขอโบนัสไมทันตามระเบียบที่เขากําหนดไว ใชหรือไมครับทาน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 
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นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือยังคาใจอยูวาที่เราไมไดโบนัสเพราะเราทํางานกันผิดระบบใชหรือไมครับ แคกอนแลวกันครับเพราะเงินกอน

ใหญมาก และทานผอ.สํานักการชางทานก็ไมไดโบนัสเหมือนกันครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยังไมไดรายละเอียดพอที่จะทําความเขาใจไดใชหรือไมครับ / ขอทําความเขาใจเพ่ิมเติมอีกครับผม / อยางนี้ผม

จะเขาใจไหมครับวา  ตามที่ทานสํานักปลัดพูดวา ๑.เราจะตองยื่นงบประมาณ ใหสภาฯไดพิจารณาภายในกําหนดแตนี่

เกินจากที่กําหนดก็เลยผิดขอบัญญัติฯไปเลยไมมีขอมูลที่จะสงประเมิน ผมเขาใจแบบนี้ถูกตองหรือไมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ปลัดอาทิตย  เปนผูช้ีแจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตย ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ เราตองยอมรับวาสิ่งที่ผมพูดตอไปนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้น

จริงที่เกิดขึ้นมา หลักเกณฑที่หัวหนาเดือนลอย ไดพูดขึ้นมาเปนหลักเกณฑที่กําหนดในปพ.ศ.๒๕๕๙ คือในปที่ผานมา

เขาไมไดเอายอดของเงินในงบลงทุนมาเปนหลักเกณฑในการจายโบนัส ซึ่งขณะที่ใน ๒ , ๓ ปที่ผานมาฝายบริหารเสนอ

งบประมาณไมตรงตามกําหนดทุกปอันนี้เราก็ยอมรับ แตฝายบริหารก็ทําตามระเบียบ ก็ไดแจงใหทานประธานสภาฯ

ทราบตามระเบียบขอ ๒๔ วรรค ๒ ของระเบียบงบประมาณป พ.ศ.๒๕๔๘ ทีนี้ในปพ.ศ.๒๕๕๙ งบประมาณก็เดินไป

ตามทํานองเดิม ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๖ , ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘  ก็คือสงไมตรงตามกําหนด สวนในปพ.ศ.๒๕๕๙ ฝายบริหารสง

งบประมาณใหสภาฯ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ งบประมาณไดถูกสภาฯรับหลักการเมื่อ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกาศใชเมื่อชวงเดือนธันวาคม ผมจําวันที่ไมได และขณะที่เจาหนาที่จะเสนอโครงการเขาไปใหจังหวัดประเมิน เรา

ไมสามารถจะคํานวณไดวา ๑๐ เปอรเซ็นตของงบลงทุนมาจากไหน ในเมื่องบประมาณยังเปนวุนอยูพิจารณายังไมแลว

เสร็จ อันนี้มันเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการพิจารณา เราก็เลยเอาเหตุผลน้ีไปแจงจังหวัดวาเรามีความจําเปนเราก็ไม

สามารถที่จะคํานวณตรงน้ีได ขอสงไปไดหรือไมเขาก็ใหสง แตมติ กทจ. เขาวาเราไมมีคุณสมบัติงบประมาณในการ

คํานวณตรงน้ี ก็หารือไปยังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ผมก็มอบหมายใหหัวหนาเดือนลอย ไปตามแลว ๒ 

ครั้ง ก็ไดรับคําตอบมาวาเทศบาลเราขาดคุณสมบัติตั้งแตตน น่ีคือขอเท็จจริง ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก 

ตั้งที่ ๒ ผมไมอยากจะบอกวาเทศบาลฯเราขาดคุณสมบัติ ผมอยากจะบอกวาผูบริหารตางหากที่ขาดคุณสมบัติที่จะเปน

ผูบริหาร คนทั้งสํานักงานตองมาพลาดโอกาสสําคัญ ซึ่งเปนเรื่องของขวัญและกําลังใจ กับกลุมคนไมกี่คนที่ทําให

งบประมาณลาชาแบบนี้ เทศบาลที่ขึ้นชื่อวาเปนเทศบาลนคร แตเขาบอกวาไมมีคุณสมบัติ ทั้งๆที่เราก็มีทุกอยางในมือ

ไมวาจะเปนคน หรือทุกอยางทุกสิ่ง อะไรก็แลวแตเจาหนาที่ระดับสูงก็มีแตคนเกงๆ แตสุดทายตองมาติดตรงที่ผูบริหาร

ซึ่งสําหรับเร่ืองนี้การเอางบประมาณเขาสูสภาฯ ถาทานยอนไปดู ๓ ปงบประมาณที่ผานมาทางสภาฯไดเตือนทาน

ตลอดใหรีบนํางบประมาณเขาเพราะอะไรครับ เพื่อจะใหทันประกาศใช ๑ ตุลาคม ใหมันเปนตามรอบของมันแตก็ดู
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เหมือนทานไมสนใจ ทีนี้เสียโอกาสกันทั้งเทศบาลฯ ทั้งสํานักงาน นี่แคเทศบาลฯยังไมรวมถึงพ่ีนองที่อยูขางนอก เขารอ

การแกไขจากทาน โดยอาศัยงบประมาณที่ทานสงเขาสูสภาฯและสภาฯอนุมัติไป ตรงน้ีก็ไมอยากใหเกิดเหตุการณแบบ

นี้อีก ปนี้นาจะปกติแลวหละครับ และก็อยากจะใหทานชวยดูแลตรงนี้ดวย และก็อยากจะถามทานเมื่อทางเจาหนาที่

ไมไดรับโบนัสของป พ.ศ.๒๕๕๙ และเงินที่ทานตั้งไวทานเอาไปทําอะไรครับผม อยากจะทราบขอมูลตรงนี้ครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ปลัดอาทิตย  เปนผูช้ีแจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ปลัดอาทิตย ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ตามระเบียบเงินตัวนี้ถาไมไดใชตามระเบียบวิธีการ

งบประมาณก็ตองตกเปนเงินสะสมครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขออนุญาตสอบถามวาจริงหรือไมวาเงินกอนน้ีกอนที่จะไดรับการหารือจากกรมสงเสริมที่เปนที่สิ้นสุดแลว

ทานไดโอนเงินกอนนี้ออกไปใชจายเปนรายการอื่นกอนแลว อันนี้สอบถามเพื่อจะไดมาแกปญหารวมกันอันนี้เปนทุกข

สุขของพ่ีนองประชาชนและพนักงานเทศบาลฯทุกคน จริงหรือเปลาที่ทานโอนงบประมาณกอนนี้เปนรายจายอื่นกอน

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ปลัดอาทิตย  เปนผูช้ีแจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ปลัดอาทิตย ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิก สําหรับเงินกอนนี้ที่สภาฯอนุมัติใหประมาณ ๑๕ ลานบาทของป

พ.ศ.๒๕๕๙ ทีนี้จากเหตุผลและความจําเปนจากหนวยงานและกองตางๆ งบประมาณไมเพียงพอในบางรายการ เราก็

โอนเงินยอดนี้ออกประมาณ ๕ ลานบาท  เอาไปใชจายสวนตรงนี้กอน ซึ่งในป พ.ศ.๒๕๕๘ เราก็ไดโอนออกไป

เชนเดียวกัน แตทุกปที่ผานมาจะมีเงินเหลือในการประมูลงานในการจัดซื้อจัดจาง เราสามารถที่จะเอาเงินที่เหลือตรง

นั้นมาชดเชยในเงินโบนัสก็ไมมีปญหา ถาปนี้มันจายไดตามหลักเกณฑ ก็จะสามารถที่จะโอนเงินที่เหลือจากประมูล

ทั้งหลายเอามาชดเชยตรงน้ีไดแตยื่นยันวาการดําเนินการตรงนี้ และการดําเนินการตรงนี้นายกเทศมนตรีสามารถ

ดําเนินการไดตามระเบียบ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 
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นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตรงน้ีถือเปนการผิดหรือไมวาทานไมสามารถใชเงินกอนน้ีไดแตทานเอาเงินกอนนี้ไปโอนใชเปนรายการอื่นกอน

เหมือนกับเงินมันไมมีตัวตนอยูแลวแตทานโอนไปใชเปนรายการอ่ืนกอน แลวทานคอยโอนกลับมาคืนเหมือนกับทาน

ยืมเงินของทานไปใชกอนและคอยโอนกลับมาคืนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เขาขายความผิดหรือเปลาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ปลัดอาทิตย ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิก การโอนงบประมาณโอนได ๒ ลักษณะ ตามประเภทของ

รายจาย อันที่ ๑ การโอนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอนสราง อันที่ ๒ เปนการโอนคาใชจายประเภทอื่นๆยกเวน

นอกเหนือจากครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งการโอนคาที่ดินและสิ่งกอสรางนี้ ระเบียบของวิธีการงบประมาณ

แผนดินของทองถิ่น พ.ศ.๒๖๔๘ ระบุไววาใหเปนอํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล นอกเหนือจากคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสรางการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณน้ันเปนอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี ในเมื่อระเบียบกําหนด 

ไวแบบนี้ และนายกเทศมนตรีก็ใชอํานาจในการโอนบริหารงบประมาณตรงนี้ก็สามารถดําเนินการได จะผิดก็ตอเมื่อเรา

ไมสามารถที่จะจายเงินตรงน้ีตามที่เราตั้งเดิมได ถือวาเปนการใชเงินผิดวัตถุประสงคของที่อนุมัติไวแตตอนแรก อันนี้

ความเห็นสวนตัว เมื่อใดที่นายกเทศมนตรี สามารถโอนบริหารงบประมาณได ตามอํานาจหนาที่ของตัวเองสามารถที่

จะโอนมาชดเชยอยางที่ผมเรียนไวเบื้องตนวาเราเอาเงินเหลือจายจากการประมูลโครงการกอสรางตางๆมาชดเชยตรง

นี้ได ก็ไมนาจะผิดระเบียบครับทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตัวเงินงบประมาณน้ีอยูในหมวดคาตอบแทน ที่ทานโอนไปใชเปนรายจายอ่ืนที่ใชเปนรายการอื่นและจะเอาเงิน

เหลือจากงบลงทุนคาจัดซื้อจัดจาง เอามาปดกลับบัญชี ผมวามันผิดวัตถุประสงคหรือเปลา  

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผานนะครับ งานบริหารทั่วไป ตอไปเปนฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เริ่ม สป. ๗ ครับ / เชิญนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑  ผมมีเร่ืองที่จะสอบถามไปยังฝายบริหารวา ใน สป.๘ เกี่ยวกับงบประมาณคาวัสดุ 

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ทางฝายผูบริหารของบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาทคือทานนําไปซื้ออะไรครับ วัสดุเครื่อง

ดับเพลิงครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหหัวหนาเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูตอบคะ 

นางเดือนลอย  คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาฯ ผานสมาชิกผูทรงเกียรติ ในสวนของวัสดุเครื่องดับเพลิง ชื่อก็ระบุไวชัดเจนวาเครื่อง

ดับเพลิง ก็จะเปนถังดับเพลิง ที่ชัดเจนและมองเห็น อุปกรณเกี่ยวกับการดับเพลิง 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ผมจะสอบถามเกี่ยวกับวัสดุดับเพลิง ก็อยากจะยอนกลับไปในป พ.ศ.๒๕๕๘ งบประมาณที่คณะผูบริหารไดขอ

มากับสภาฯ งบประมาณของป๒๕๕๙ แตขอในป ๒๕๕๘ เปนหมวดของอุปกรณดับเพลิง ก็คือเครื่องแตงกายชุด

ดับเพลิง เปนชุดผจญเพลิงที่คณะผูบริหารไดแปรญัตติฯเปลี่ยนครั้งแรกที่ทานไดเสนองบเขามาทานไดตั้งตัวเลขผิด

ราคาตอชุดถาผมจําไมผิด ตกชุดละ ๒๐,๐๐๐ กวาบาท แตในความเปนจริงแลวชุดดับเพลิงราคาสูงกวานั้นในชั้น     

แปรญัตติฯผมก็เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็รวมกับผูบริหารทานก็ไดนําเสนอยื่นขอปรับเพิ่มเปลี่ยนแปลงรายการ

ชุดผจญเพลิงประกอบดวยเส้ือกางเกง หมวกดับเพลิง ผาคลุมศรีษะกันเปลวไฟและความรอน รองเทาดับเพลิงและถุง

มือดับเพลิง จํานวน ๑๐ ชุดๆละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯไดเห็นชอบ

และนําเขาสูสภาฯใหสมาชิกสภาไดเห็นชอบดวยในงบประมาณในสวนน้ีและไดประกาศใชแลวแตผมติดปญหาอยูอยาง

หนึ่งตามที่ผมไดขอมูลมาจากเจาหนาที่ทานไดกระซิบผมมาวาในรายการนี้พนักงานดับเพลิงเรามีความจําเปนตองใช

มาก แตตอนนี้ ณ เวลา น้ีทานก็ยังซ้ือไมไดผมก็เลยอยากสอบถามไปยังฝายบริหารวาเพราะเหตุใดทานยังซื้อไมไดครับ

ซึ่งถาเหตุซื้อไมไดเพราะราคาต่ําไป ก็ไมนาใชเพราะตอนแรกทานตั้งมาแค ๒๐,๐๐๐ กวาบาท และทานก็บอกวาทาน 

ตั้งผิด และทานก็ขอมาใหมเปนชุดละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และทานก็ยังซื้อไมได เพราะเหตุใดอยากสอบถามครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทาน ปลัดอาทิตย  เปนผูช้ีแจงคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ปลัดอาทิตย ครับ 

นายอาทิตย   คูณผล    ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิก เหตุผลที่ยังซื้อไมไดเพราะวาเราประกาศรอบที่ ๑ ก็มีผูมาซื้อ

และยื่นซองประกวดราคา ตามหลักคนที่มายื่นราคา เราก็จะเลือกคนที่ยื่นราคาต่ําที่สุดใชไหมครับ คนที่มายื่นเขายื่น

ราคาที่ต่ําแบบสุดๆ เอาราคามาใหดูผมคงเอาชุดเหลาน้ีไปใหลูกนองใสไมไดหรอกครับ เพราะเปนชุดที่ใชไมไดเลย

ราคาต่ํ ามากและที่สําคัญทั้ง ๗ , ๘ , ๙  บริษัทที่มายื่นขาดคุณสมบัติทั้งหมดเลยครับ ก็เลยตรวจสอบและ

คณะกรรมการมีเหตุผลที่จะยกเลิกตัวนี้ไป เพราะวาเอาราคาต่ําก็ไมไดเพราะวาขาดคุณสมบัติ และขาดคุณสมบัติ

ทั้งหมดเลยบริษัทที่มียื่นเราก็เลยยกเลิกการจัดซื้อจัดจางชุดผจญเพลิงครั้งน้ี ก็จะเตรียมประกาศใหมครับทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ยอนกลับไปที่หนา สป.๘ ที่ผมคลองใจเหมือนกันที่ผมกลาวเมื่อสักครูเกี่ยวกับ

วัสดุเครื่องดับเพลิงที่ของบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท มันจะเหมือนกับชุดดับเพลิงหรือเปลาพอถึงเวลาทานก็ซื้อไมได

และก็ไปบอกกับประชาชนวา สภาฯกล่ันแกลง สภาฯตัดงบประมาณ ซึ่งในความเปนจริงแลว ผมขอกลาวอางในป

ประมาณปพ.ศ .๒๕๕๙  ที่ว าทางคณะผูบริหารไดตั้งงบประมาณซื้อเครื่องดับเพลิง  ในราคาต่ํามากคือชุดหนึ่ง 

๒๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการก็รูวาราคาต่ําความปลอดภัยก็ไมเกิดกับพนักงานของเรา ก็เลยสอบถามทางพนักงานวา

ราคาเทาไหรถึงจะเหมาะสม ก็จะตกชุดละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางคณะกรรมการและสมาชิกทุกทานก็ไมติดขัดอะไร
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และเห็นชอบดวยงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พอถึงเวลาทานก็จัดซื้อไมไดและอยางนี้เราจะโทษใคร จะโทษสภาฯ

อีกหรือไมวาสภาฯเปนคนตัดก็อยากจะถามทานประธานสภาฯผานไปยังฝายผูบริหารเวลาจัดทํางบประมาณ ก็อยาก

ใหศึกษาขอมูลใหดีกอนวาขอมาเทานี้จะพอไหม หรือมากเกินไปไหมสภาฯใหไปแลวทานจะซื้อไดไหม ก็ตอง

ขอขอบคุณทานปลัดอาทิตยที่ใหเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงซ้ือไมไดครับ  กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ ผมวาอันนี้มันเปนเหมือนทานทํางบประมาณขึ้นมากอนจะจัดซื้อจัดจางทานก็โอน

ไปใชจายแบบสะบั้นหั่นแหลกไปหมดกวาจะวนกลับมายอนกลับมา จริงๆที่มาที่ไปของชุดผจญเพลิง  ๑๐ ชุดๆละ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท ทานไดนําแคตตาล็อก ทานไดนําราคามาใหพวกผมดูเพื่อประกอบการพิจารณา เราก็อนุมัติตามที่

ทานขอมาดวยสภาฯเล็งเห็นถึงประโยชนการใชครุภัณฑชุดนี้ คือชุดดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยของพนักงานแลว

ตอนน้ีเอาผาหมชุบน้ําวิ่งลุยไฟหรือครับ แสดงวาที่ทานของบประมาณมาน่ี เราไมไดพิจารณาตามหลักการก็ได เราไม

ตองทําตามที่ทานขอก็ได ใชไหมครับ ก็ไมใชเพราะสิ่งที่เราเห็นอยูขางหนาคือความยังประโยชนของพี่นองประชาชนที่

จะไดรับความปลอดภัย จากการดับเพลิงพ่ีนองผมที่อยูดับเพลิง ก็ไดรับความปลอดภัยจากการไดใชอุปกรณ และทํา 

ขึ้นมาตั้งข้ึนมาผมไมอยากบอกวาจุดประสงคมีไววาเพื่อจัดซื้อจัดจางไมไดจะไดโอนงบไปใชอยางอื่นกอน อยาใหผมคิด

แบบนั้นเลยครับ มันเลวมากขออนุญาตใชคําน้ีเพราะวาชีวิตความปลอดภัยของพี่นองประชาชน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอใหถอนคําวา เลว ออกครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอถอนคําวา เลว ขอใชคําวาแยมากไดไหมครับ คือวามีเจตนาที่แยมากถาคิดแบบนี้ ผมไมไดวาใครแตวาคน

ที่มีเจตนาแบบนี้แยมาก และปนี้ชุดทานก็ไมไดทําเขามาและไมไดใชชุดเหรอครับ อุปกรณดับเพลิงเทศบาลนครฯ      

ไมตองใชแลวเหรอครับชุดดับเพลิง ถาไมตองใชแลวปที่แลวแปรฯเขามาทําไม และมาชี้ใหสภาฯแหงนี้เห็นทําไมวามี

ความจําเปนและปน้ีมันไมมีความจําเปนหรือครับ และงบที่ตกไปเสียดายไหมครับ ผมไมเสียดายเงินที่ตกไปหรอกครับ

แตผมเสียดายสิ่งที่พ่ีนองขาราชการ ส่ิงที่พนักงานดับเพลิง ที่จะไดรับความปลอดภัยจากสิ่งนี้มากกวาครับ ผมกราบ

เรียนประเด็นเหลานี้ไปยังเพื่อนสมาชิกทุกทานเพื่อใชประกอบการพิจารณาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

เขตเลือกตั้งที่ ๒  งบประมาณป ๒๕๕๙ ประกาศใชเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตอนนี้เดือนกันยายน ๑๐ เดือนแลว

นะครับทานยังซ้ือไมได ทานนายกฯทานยังจําไดไหมวาทานไปไหนมาบาง เดือนที่ทานไปอบรม ปองกันภัยมา ทานก็

นาจะรูวาการปองกันภัยความปลอดภัยตองมากอน ทานไปอบรม ๗ หรือ ๑๐ วันผมจําไมไดผมเห็นทานอยูในเฟสบุค 

ก็อยากจะใหทานชวยเนนย้ําดวยวาความปลอดภัยตองมากอนและอีกหลายๆเร่ืองที่ทางสภาฯไดอนุมัติไป ทีมงานของ

ทานไมวาจะเปนเลขาฯ ที่ปรึกษาฯ เขาก็นาจะรับรูขอมูลตรงนี้ดวยไมใชวาไมรูขอมูลที่ถูกตองและไปบอกกับพี่นอง

ประชาชน ทําใหสภาฯแหงน้ีเสียหาย เกงอยูแตในเฟสบุค ถาเกงก็ตองเกงในสภาฯดวย  ดังนั้นก็อยากจะใหทานนายก

ฯเชิญพวกเขาเหลานั้นมาเขาประชุมดวย มาฟงดวยกันและเอาขอมูลจริงไปพูดจะไดไมไปพูดผิดๆใหกับสภาฯแหงนี้

ครับ ตอนบายก็ยังประชุมฯ เชิญทานเหลาน้ีเขามาเลยนะครับ 



16. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ถาไมมีไปเทศกิจครับ ส.ป.๑๐ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ฝายเทศกิจ ในหมวดเงินเดือนนะครับ ตรงนี้มีการเพิ่มเงินของพนักงานจางตาม

ภารกิจ ผมเลยอยากจะขอทราบนะครับวา ทานใชหลักเกณฑอะไรในการจางพนักงานจางตามภารกิจครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย   คําแดงสดหัวหนา

สํานักปลัด เปนผูช้ีแจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะ ในสวนของเงินจางพนักงานจาง

ตามภารกิจนะคะ ตามกรอบอัตรากําลัง ในสวนของเทศกิจน้ันขณะนี้มีกรอบอัตรากําลังอยูสามตําแหนง เพราะฉะนั้นก็

เลยตั้งกรอบอัตรากําลังตรงน้ีตามหลักเกณฑก็คือตั้งไวที่สามตําแหนงคะ คือตั้งตามกรอบคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คือตั้งตามกรอบนั้นเขาใจครับ ตามที่ผมเขาใจสมาชิกนะครับวา หลักเกณฑในการตั้งเจาหนาที่เล่ือนขึ้นมาเปน

ภารกิจน้ันใชหลักเกณฑอะไร 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

คุณสมบัติในการข้ึนสูตําแหนงภารกิจก็จะมีอยูสองลักษณะก็คือ จะมีวุฒิกับมีประสบการณนะคะ ถาเปนวุฒิ 

ก็คือปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณทํางานนี้ไมนอยกวา ๕ ปคะแตที่เทศกิจตั้งขึ้นมาก็คือตั้งขึ้นมาตามกรอบที่เรามี

กรอบวางอยูสามตําแหนงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ในกรอบที่ทานตั้งมาน้ีทํางานถึง ๕ ปไหมครับ 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ถึงคะแลวก็มีคุณสมบัติของวุฒิประกอบดวย 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

แนใจถึงหาปนะครับ ในบัญชีเงินเดือนมี เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

สรุปถาตามที่ทางทานหัวหนาเดือนลอยพูดมานี้ก็คือทานจะดันคนที่ทํางานอยูแลวขึ้นเปนภารกิจใชหรือไม

ครับ หรือทานจะจางคนใหมหรือวาอยางไรครับ ตรงนี้อยากจะใหทานชี้แจงดวยนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานเดือนลอยครับ 

 



17. 
 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ในสวนของภารกิจของเทศกิจน้ันจะเปนกรอบอัตรากําลังที่เราตั้งไวตามแผน ถามวาใครจะมาเปนตรงนั้นเรา

ยังไมทราบเพราะจะตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกนะคะ โดยหลักเกณฑตามที่กําหนดก็คือมีวุฒิและมี

ถาเปนประสบการณก็คืออยางนอย ๕ ปคะ ซ่ึงจะมีอยูสองลักษณะก็คือมีวุฒิแลวก็ถาเปนหลักเกณฑคือผูเชี่ยวชาญตรง

นั้นไมนอยกวาหาป 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ยังไมไดคดัเลือกใชไหมครับ 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ยังคะ เพียงแตตั้งไวเพ่ือรองรับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

แตในบัญชีรายชื่อที่ทานสงมานั้นมีชื่ออยูแลว ใหทําไงครับ 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

คือในสวนของวาจะเปนใครน้ันยังไมทราบนะคะตอนน้ีเพ่ิงตั้งงบประมาณ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ใชครับตามบญัชีรายชื่อ ที่สงมาของป ๖๐ มันมีรายช่ืออยูแลว 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

อันนี้จะเปนลูกจางทั่วไปหรือเปลาคะ แตภารกิจนี้ยังไมมีนะคะเพราะยังไมไดมีการสรรหา เนื่องจากยังไมมี

งบประมาณ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ภารกิจมีลูกจางมี 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

แตถาเปนภารกิจมีชื่อกอนการสรรหาอันนี้ไมนาจะใช จะตองมีคณะกรรมการสรรหากอนนะคะ ตามระเบียบ

หลักเกณฑการที่บรรจุนะคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

แตที่ทานทําน้ันสภาไมทราบ แตสภาทราบแตเพียงวามันมีชื่อ เอาไวแคนี้กอนก็แลวกันนะครับ เชิญ         

ทานณัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ครับ ก็อยากสอบถามเพิ่มเติมเพ่ิมอีกนิดหนึ่งนะครับวาหลักเกณฑเดียวกันไหมกับทุกกองนะครับที่วา

ตองมีประสบการณการทํางานขั้นต่ําคือ ๕ ปนะครับ ตามที่ทานเดือนลอยขออนุญาตที่เอยนามนะครับ ไดชี้แจงกับ

สภาเมื่อสักครูนะครับวาคุณสมบัติในการที่จะจางพนักงานจางตามภารกิจนะครับ คือตองมีคุณสมบัติทํางานมาแลว   

๕ ป  ถาตามที่ทานวาอยากใหทางสภาฯใหบันทึกรายงานการประชุมเนนย้ําไวดวยวา ทานเดือนลอยไดแจงในที่

ประชุมไววาคุณสมบัติก็คือตองทํางานเทศบาลนี้ ๕ ปกอน ถึงจะไดบรรจุเปนภารกิจนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานสุภชัยครับ 

 



18. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาครับในฝายเทศกิจก็เหมือนกันนะครับ ก็อยากรบกวนสอบถามไปยังในปที่ผานมาที่

สภาแหงนี้อนุมัติงบ ให ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท ใหทานไปจัดซื้อกลองซีซีทีวี ตอนนี้ถึงเดือนกันยายนแลวทานไดดําเนินการ

เร่ืองนี้ไปถึงไหนแลวครับ แลวก็ประเด็นที่ทิ้งทายเมื่อก้ีนะครับ ถาเปนไปอยางที่ทางทานหัวหนาสํานักแจงวา ใหจาง

พนักงานจางตามภารกิจ ตามหลักเกณฑก็คือวาถามีประสบการณการทํางาน ๕ ปอันนี้เราก็สบายใจไปเปราะหนึ่งวา

ลูกจางที่มี Know How คือมีการชํานาญการในทางปฏิบัติอยูแลวก็จะไดบรรจุเขามาเปนภารกิจครับ ทีนี้ผมถามไปเลย

วาที่อนุมัติใหปที่แลว ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาทตอนน้ีทานทําไปถึงไหนแลวครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะสําหรับในเรื่องของโครงการกลองซีซีทีวีตัวนี้ ก็ทาง

คณะกรรมการ ซึ่งเราตองอิงราคาจากทางไอซีทีดวย ทางกรรมการสวนกลางจากทางจังหวัดซึ่งตอนนี้ก็ไดอนุมัติมา

เรียบรอยแลวคะแลวก็กําลังดําเนินการจัดซื้อจัดจางคะ ไดมีการประกาศแลวนะคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ผมอยากจะสอบถามเพ่ือเปนความรูนะครับ ซึ่งผมไมทราบวาผมเขาใจถูก

หรือเปลา ผมอยากถามวาเทศกิจเขามีหนาที่อะไร ที่ผมถามนี้คือผมสงสัยนะครับ เพราะผมเห็นเทศกิจสองสามคนเฝา

แตนายกฯ คอยไปอํานวยความสะดวกอะไรอยางนี้นะครับ ซึ่งผมอยากรูวางานจริงๆของเทศกิจนี้คืออะไรกันแนนะ

ครับ ขอความรูดวยนะครับเพราะวาผมจะไดไปบอกเขาถูกวา บางทีชาวบานเขาก็มาถามผมนะครับวาไมรูนายกฯ      

ไปไหนตอไหนเห็นแตเทศกิจตามตอยๆ ผมเลยอยากรูวาเทศกิจนี้หนาที่จริงๆคืออะไร ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระวังอยาลงลึกเกินไป ตามหนังสือเตือนจากจังหวัดมา เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ขออนุญาตครับทานประธานฯก็ตอเนื่องจากคําถามของผมเมื่อสักครูก็อยากจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งนะ

ครับวาหลักเกณฑอายุการทํางาน ๕ ปนี้เปนหลักเกณฑใหมหรือหลักเกณฑเกานะครับ ในงบประมาณของทุกๆ

ป ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘  ทางสภาไดอนุมัติเงินจางตามภารกิจเพิ่มเกือบทุกปนะครับ ก็อยากจะทราบนะครับวาทานใช

หลักเกณฑ ๕ ป เหมือนกันหรือเปลาครับเพราะเทาที่ผมทราบขอมูลมาสํานักศึกษานะครับก็ไมรูวาเปนญาติพี่นองใคร

นะครับ ทํางานสามเดือนบรรจุเปนภารกิจไดนะครับ อยากจะสอบถามขอมูลนะครับวามันเปนหลักเกณฑเดียวกันหรือ

เปลานะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เดี๋ยวใหถึงสํานักศึกษากอนคอยไปอภิปรายนะครับ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี  

 ดิฉันอยากฝากไปถามฝายบริหารนะคะ หนาส.ป. ๑๑ ตรงคาใชจายโครงการเทศกิจอาสาจราจรดิฉันอยาก

ทราบรายละเอียดโครงการน้ีคะ คงไมลงลึกมากเกินไปนะคะขอบคุณคะ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย  คําแดงสดเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะโครงการเทศกิจอาสาจราจร หมายถึงเรา

จะจัดอบรมเทศกิจโดยใหทางเจาหนาที่ตํารวจเปนผูมาอบรมเจาหนาที่เทศกิจเปนประจําทุกปเพื่อใหรูระเบียบของการ

ที่จะไปชวยเหลือในสวนของการดูแลโรงเรียนบาง ในการที่จะมาเปนผูชวยเหลือทางตํารวจบางในสวนนี้นะคะตาม

ภารกิจหนาที่ของเทศกิจก็คือรักษาความสงบเปนระเบียบเรียบรอย เปนโครงการที่เราทําอยูเปนประจําทุกปโดย

วิทยากรก็จะเปนทางเจาหนาที่ตํารวจคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี  

ถาอยางนั้นทําไมเพ่ิงมีงบประมาณเขามาในป ๒๕๖๐ คะ ทําไมปกอนไมมีคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

ขออนุญาตตอบตอนะคะ ในสวนของปที่แลวที่งบประมาณเรามีจํากัด เราจึงไดเกล่ียงบประมาณไปยังสวนอ่ืนที่

มีความสําคญัมากกวา ปนี้ก็เลยขออนุญาตตั้งเพื่อที่จะไดทบทวนในสวนของเทศกิจอาสาจราจรนะคะ จะมีทีมงานนอง

เพ่ิงเขามาใหมๆซึ่งเราอยากใหรูระเบียบของการที่จะไปชวยเหลือตรงนี้นะคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 แสดงวาปนี้เงินเยอะหรือครับ 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 คือปที่แลวเราไมไดอบรมแตปนี้ก็เลยขออนุญาตตั้งเขาเพ่ือที่จัดอบรมตรงน้ีคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี  

 เทาที่ดิ ฉันศึกษามานะคะ ทุกรอยเปอรเซ็นตของการปรับค าปรับจราจรตํารวจจะตองให เทศบาล                

๕๒ เปอรเซ็นต อันนี้ดิฉันไมทราบวาเขาใจถูกตองหรือไมคะ แตดิฉันเทาที่ศึกษากฎระเบียบมาเปนอยางนี้แลวทําไมไม

นําเงินตรงนั้นมาใชจาย หรือเงินตรงนั้นนําไปใชจายอะไรคะ แลวที่มีการตั้งใหมเขามา  ๑๐๐,๐๐๐ บาทนี้คิดวามัน

เพียงพอหรือคะถาจะมีการอบรมจริงๆ ในกรณีน้ีดิฉันคิดวารายละเอียดมันไมคอยชัดเจนเทาไหรคะ ดิฉันคิดวามันเปน

การตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรมิอาจทราบได แตบอกวามีทุกป แตปนี้ขอตั้งขึ้นมาอีกทั้งๆที่จราจรนี้แตละเดือนรายไดคาปรับ
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เขาเปนลานๆ แลวเขาใหเทศบาล ๕๒ เปอรเซ็นต โดยที่เทศบาลไมไดทําอะไรเลย อันนี้ที่ดิฉันศึกษามาคะ แลวยังจะ

มาขอตั้งอีกแสนหน่ึงอยางนี้ขอความชัดเจนดวยนะคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดฯ อาทติย   คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานปลัดฯครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขออนุญาตเรียนชี้แจง ๒ ประเด็นนะ

ครับ สวนที่ ๑ คือการตั้งเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่เปนโครงการเทศกิจอาสาจราจร และสวนที่สองที่ทานสมาชิกกรุณา

ไดใหความรูเมื่อสักครูนี้วาเงินคาปรับจราจรน้ันไดใหเทศบาลหรือไมนะครับ อันแรกการตั้งงบประมาณสําหรับอบรม

เทศกิจอาสาจราจรน้ีนะครับคือการตั้งงบประมาณน้ันเราตั้งตามเหตุผลและความจําเปนนะครับ อยางปที่แลวที่เรา

ไมไดตั้งก็เพราะวาปกอนนูนเราตั้งแลวนะครับ เราฝกอบรมมาแลวนะครับ ถาจะตั้ง ๒ ป ติดตอกันนั้นมันเปนกิจกรรม

เดียวกันแลวก็การฝกอบรมปนั้นมันก็คุมปนี้อยูนะครับก็เลยไมไดตั้งปที่แลว แตปนี้น้ันเทศกิจหรือวาลูกจางหรือวาอะไร

ก็แลวแตเรารับมาใหม จําเปนที่จะตองตั้งเพื่อใหเขาไดมีความรูในเรื่องของกฎหมายจราจร จําเปนตองตั้งตรงนี้นะครับ 

เราตั้งตามเหตุผลความจําเปน สวนตรงเงินตรงที่วาที่ตํารวจเขาใหเรามานั้นนะครับ เขาใหเรามาจริงครับแตวาการให

มานั้นนะครับมันจะมีขอจํากัดในการใช เขาจะใหเรามาใชในเรื่องของพวกซ้ือกรวย ซื้อแผงกั้น พวกสีทางจราจร พวก

ซอมไฟสัญญาณจราจรนะครับ พวกคาใชจาย คาใชสอย จะใชไมไดเลยนะครับ และอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมกําลัง

ดําเนินการอยู ผมจะขอเงินคาปรับเมาแลวขับกับตํารวจนะครับ ตอนน้ีทําหนังสือไปแลวแตวาตํารวจก็เกี่ยงนะครับซึ่ง 

เขาก็บอกวาใหเราตั้งเจาหนาที่ไปคัดวาปรับอยูไหน ปรับในเขตอะไรไหมทํานองนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้มันสามารถเอามาได

ตาม พรบ.จราจรทางบกนะครับ ซึ่งเมาแลวขับนี้ปรับเยอะถาเอารายไดตรงนี้มาแบงเทศบาลนี้มันก็จะไดเปนเงินมา

พัฒนาเทศบาลอีกมากนะครับ สรุปนะครับก็คือวา เงินที่ตํารวจใหมาทุกปนะครับแตวาเขาใหมามันมีขอจํากัดในการใช 

จะเอามาตั้งตัวนี้ไมไดครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 แสดงวามีขอจํากัดในการใช ตองใชใหถูกไมอยางนั้นถูกเรียกคืนใชไหมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ พูดถึงเรื่องของการจราจรนะครับ ขออนุญาตมีขอมูลติงมาพูดเปนความรูใน

สภาแหงนี้นะครับ ทานจะอบรมการจราจรทานก็ตองไปชี้ใหผูที่ทานเขาอบรมนี้ใหทราบวาเสนไหนที่ตีขึ้นมาเพื่อให

พอคาแมคา คาขายกับเสนไหนที่ตีขึ้นมาเพื่อใหเปนสัญลักษณทางจราจร อันนี้ตองใชวิชาการหลักขั้นสูงในการ

พิจารณาวาเสนน้ีตีขึ้นมาเพ่ือเปนแผงในการคาขาย เสนนี้ตีขึ้นมาเพื่อการจราจรหรือเสนนี้ตีขึ้นมาเพื่อเอาหนาฝาย

บริหารเทานั้น ตองอบรมครับตองใชวิชาชีพขั้นสูง ผมวาทานตั้งงบมานอยไป นาจะตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก ผมวาแปรเพิ่มเขา

มาเถอะครับ มันจะไดรูวาเสนแบบนี้เขาเรียกวาเสนเลนจักรยาน คุณสมบัติเกลียดกันทั้งเมือง คุณสมบัติพิเศษทําไดเลย 

คุณสมบัติตอมาจราจรไมตองปรึกษามันเปนเสนอภิสิทธิ์ งบมันนอยไปผมวาใหทานแปรเพิ่มเขามาชาวบานจะไดรูกัน

มากขึ้นครับ และทานทําอะไรทานไมปรึกษาทางจราจรเลยวาทานทําขึ้นมา สงผลกระทบอะไรครับเดี๋ยวนี้โรงเรียน

อนุบาล เทศกิจตองไปทํางานหนักข้ึน มากขึ้นโดยใชเหตุ ผมเนนย้ําคําวาโดยใชเหตุ แมกระทั่งขออนุญาตกราบลวง
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อํานาจทาน ศาลแขวงเองทานก็ไมเขาใจวาเมื่อกอนคนมาติดตอศาลมันก็เยอะอยูแลว ที่จอดรถมันก็นอยอยูแลว 

ตอนน้ียิ่งนอยเขาไปอีก ยิ่งหนักกวาเดิมอีก เพราะฉะน้ันงบประมาณที่ทานทํามาเพื่ออบรมผมวานอยไป แปรเพิ่มเขา

มาเถอะครับ ขอรองเถอะครับทําใหคนคิดเหมือนทานไดไหมวาเสนน้ีมันหามเขาจริงๆ เสนนี้มันหามเหยียบจริงๆ เสนนี้

มันใหพอคาแมคาคาขายจริงๆ มันจะไดแยกแยะกันออกครับ ผมพูดนี้ไมใชวาปากคอเลาะรายจะกระแหนะกระแหน 

ผมอยากใหมันเปนจริงครับ เขาจะไดคิดเหมือนทานได เพราะทานไมคิดเหมือนประชาชนในเขตเทศบาลเลย กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอเสริมทานสุภชัยนิดหนึ่งนะคะ อยากใหแปรญัตติเพิ่มจริงๆคะเพราะวาการจัดระเบียบเมืองนี้อาจจะมี

ตัวอยาง ยกตัวอยางจังหวัดอุบลฯก็ไดนะคะที่ว าฟุตบาทใหญกวาถนนอะไรอยางนี้ค ะ ใหชาวบานได เขามา

ทําการศึกษาดูก็ไดนะคะวามีที่อุบลฯมีฟุตบาทใหญกวาเลนรถยนต ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนฝายสงเสริมการทองเที่ยว ส.ป.๑๓ ครับ เชิญครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในหนา ส.ป.๑๔ นะครับ โครงการสงเสริมการทองเที่ ยวเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีแหเทียน

เขาพรรษาอุบลราชธานีนะครับ ตามที่ผมเขาใจนะครับ โครงการนี้เปนโครงการเผยแพรนี้ไมทราบวาทานตั้ ง

งบประมาณมาผิดกองงานหรือเปลาเพราะวาถาตามที่ผมเขาใจมันตองเปนงานของประชาสัมพันธนะครับ ไมนาจะ

เปนอยูในงานของทองเที่ยวนะครับ ของบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยากสอบถามไปยังผูบริหารครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใชไหมครับ ที่ทานพูดเมื่อสักครูน้ี 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ใชครับทานประธานฯ อยากสอบถามไปวางานตัวนี้การเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา

อุบลราชธานี ที่ทานตั้งงบประมาณเขามา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในโครงการตัวนี้มันนาจะเปนงานของฝายประชาสัมพันธ

นะครับ ไมนาจะเปนของฝายทองเที่ยวนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย  คําแดงสด เปนผูชี้แจงรายละเอียด

คะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย     คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะคะโครงการสงเสริมการทองเที่ยว

เผยแพรวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนเขาพรรษาอุบลราชธานีในสวนนี้ฝายสงเสริมการทองเที่ยวเรามองวาฝายสงเสริม
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การทองเที่ยวนั้นควรจะมีสวนในการที่จะมาเผยแพรในสวนของวัฒนธรรมการแหเทียนพรรษานะคะ ก็เลยไดตั้ง

โครงการนี้มาอยูที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ครับ แตผมมองแลววามันเปนการตั้ งงบที่ผิดงานเขานะครับ ก็คือเหมือนเปนการแยงงานของฝาย

ประชาสัมพันธนะครับ ถาทานจะอยากชวยก็อยากฝากไปยังคณะผูบริหารครับ ตั้งงบเพิ่มของฝายประชาสัมพันธนาจะ

เหมาะสมกวานะครับ เพราะวาเทาที่ผมศึกษาดูนะครับวาฝายการทองเที่ยวนี้เจาหนาที่ไมทราบวามีกี่ทานนะครับ แต

เทาที่ผมรูมีนาจะไมเกิน ๓ ทาน นะครับ ก็เปนการเอางบประมาณไปทิ้ง เปนการตั้งงบประมาณนาจะสูงเกินไปนะครับ 

ในการที่จะใหคนสองสามคนมาบริหารงบตรงสวนนี้ก็ฝากไปยังคณะผูบริหารนะครับวาโปรดพิจารณาดวยนะครับ

เก่ียวกับการที่ทานจะตั้งงบเขามาในแตละกองนะครับวาใหมันบาลานซกับจํานวนเจาหนาที่ที่จะมาบริหารงบนะครับ 

กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอไปหนา ส.ป.๑๕ ครุภัณฑ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯครับ ผมจะขอสอบถามเก่ียวกับงบประมาณที่เราใหในปที่แลวนะครับ ที่วาทานแปร

เพ่ิมเขามาจัดซื้อรถตู  ๒ คัน ตอนนี้มันเดือนกันยายนแลวตอนนี้มันอยูขั้นตอนไหนแลวครับ กราบสอบถามทาน

ประธานผานไปยังผูบริหารครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ตอนนี้เรื่องของรถตูก็ไดทําการจัดซื้อจัดจางแลว เพียงแตวา

รอทางผูประกอบการน้ันสงสินคามาใหคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอไปหนา ส.ป.๑๖ ครับ  มีสมาชิก

ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอไปหนา ส.ป.๑๗ ครุภัณฑ ของเทศกิจ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ ในหนา ส.ป.๑๗ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF ชนิดมือถือ

ขนาด ๕ วัตต ในราคาที่ทางคณะผูบริหารขอตอหนวยมาคือ ๑๒,๐๐๐ บาท นะครับ หมายเหตุตามมาตรฐานครุภัณฑ 

เทาที่ผมไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับราคากลางมาตรฐานครุภัณฑลาสุดของเดือนสิงหาคมนะครับก็มีการปรับเปลี่ยน ก็คือ

วิทยุเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือขนาด ๕ วัตต จากเดิม ๑๒,๐๐๐ บาท ตอนนี้ก็ปรับลดลงเหลือมาที่ ๗,๕๐๐ บาท    

มันก็จะไมตรงกับทางที่คณะผูบริหารไดของบเขามาแลวก็วิทยุรับสงชนิดประจําที่ขนาด ๑๐๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง 

ในราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐ บาท นะครับ ในตอนนี้มาตรฐานครุภัณฑก็ไมมีแลวก็คือไดมีการตัดออกไปแลวนะครับ     

ก็คือไมมีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ถาอยางนี้คืออยากสอบถามเปนขอมูลนะครับ เพื่อเปนความรูวาในเมื่อทานไดตั้ง

งบประมาณมาอยางนี้โดยอางมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งมาตรฐานครุภัณฑใหมของป ๒๕๕๙ ไดมีการตัดลดแลวก็ตัดออก

อยางนี้ทางสภาจะใหทําอยางไรครับ กราบขอบพระคุณครับ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสมลักษณครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสมลักษณ  บุญณพัฒน  

รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของราคามาตรฐานครุภัณฑที่ตั้งใน             

รางงบประมาณป ๖๐ นะคะ เนื่องจากวารางงบประมาณ ๖๐ นี้เรายื่นเสนอตอสภาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม            

ซึ่งกระบวนการดําเนินการรางฯนี้เราก็ยึดถือราคามาตรฐานครุภัณฑกอนหนาที่มาตรฐานฉบับใหมจะประกาศใชเมื่อ

เดือนสิงหาคมนะคะ เพราะฉะน้ันราคาถาเรามาเช็คตอนนี้ก็จะไมตรงกันนะคะและในสวนของมาตรฐานครุภัณฑที่

ประกาศใชในเดือนสิงหาคมตอนนี้เราก็เปดดูในเว็บไซตยังไมไดแจงมาเปนทางการแตก็ถือวานํามาใชไดนะคะ วิธีการ

แกตอนนี้ก็คือในชวงของขั้นแปรญัตติทางฝายจัดทํางบประมาณน้ีจะไปเช็ครายการราคามาตรฐานครุภัณฑใหตรงกัน

กับฉบับใหมแลวก็จะขอแกไขรายการใหตรงกับราคาที่ในฉบับที่ประกาศใหมคะ วิธีแกเนื่องจากวาเปนชวงรอยตอซึ่ง

ประกาศมาในชวงที่เรายื่นคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนตรวจสอบภายในครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอไปสํานักการคลัง 

คลัง ๑ งานบริหารงานคลัง ๐๐๑๑๓ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ในหนาคลัง ๑ ในหมวดเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ ก็อยากจะสอบถาม

ไปยังคณะผูบริหารนะครับวาทานใชหลักเกณฑเดียวกันกับที่หัวหนาเดือนลอย ขออนุญาตที่เอยนามครับ ไดกลาวไป

เมื่อสักครูที่วาหลักเกณฑในการคัดเลือกพนักงานจางตามภารกิจตองมีอายุงานขั้นต่ําคือ ๕ ป นะครับ อยากทราบวา

ในงบประมาณในสวนน้ีของสํานักการคลังที่วาขอเงินเพิ่มมา ๗๖๗,๒๘๐ บาท นี้ครับ ทานใชหลักเกณฑเดียวกันหรือไม

นะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะสําหรับการตั้งงบประมาณหรือวาการจางพนักงานตางๆ

ทางเทศบาลฯเราก็พยายามที่จะทําทุกอยางใหเปนไปตามระเบียบและอํานาจหนาที่และก็ใหถูกตองตามกฎหมายคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ตอเนื่องกันกับทานนัฐพลขออนุญาตที่เอยนามครับ ก็คือลูกจางตามภารกิจ

นี้ก็คือในหลักการเราก็มีอยูแลววาในกรอบระยะ ระเบียบการจางหรือการพิจารณาตางๆนี้มันก็มีขอหนึ่งวาตองมี
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ประสบการณอยางนอย ๕ ป นี้ ผมคิดวาทานคงมีรายช่ือ จะเปนการเสียมารยาทหรือไมถาจะมาสอบถามวาตอนนี้มีใน

ขายที่จะขึ้นมาเปนภารกิจน้ีเปนลูกจางภายในของการคลังเองประมาณกี่ทานครับ กราบขอบพระคุณครับ คือมีกี่คน

ครับที่เขาขายการพิจารณาไดครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จะชี้แจงหรือไมครับ ไมชี้แจงนะครับ มีทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับก็ตามที่ทานสุภชัยไดสอบถามไปเมื่อสักครูนะครับ มันก็จะมีผลตอเนื่องกับการ

พิจารณาของสภานะครับ เมื่อทานไมชี้แจงสภาจะทราบไดอยางไรวาควรจะใหหรือไมใหนะครับ ถาทานบอกวาใน

กรอบที่ทานจะรับพนักงานจางตามภารกิจน้ีคือตามหลักเกณฑแลวนี้ทานจะกําหนดมาวาคุณทํางาน ๕ ปนะ ทํางาน

มาแลว ๕ ปก็นาจะมีรายช่ือนะครับ มีรายชื่อคนที่พรอมจะเปลี่ยนจากพนักงานจางธรรมดาคือสัญญาปตอปมาเปนจาง

ตามภารกิจ คือทานก็ตองมีอยูแลวมีรายชื่อนี้อยูแลว แลวพอทางสมาชิกสอบถามทานไปทานก็ขอไมตอบ แลวสมาชิก

เราน้ีจะตัดสินใจอยางไรครับ ควรใหหรือไมควรให เพราะวาถามวางบประมาณตรงสวนนี้นั้นมันเยอะไหมนะครับ     

ถามองในมุมของประชาชนนี้ก็คือทุกบาทมันคือภาษีของประชาชนครับมันเยอะครับ แตถามองในมุมกลับไปวาในเมื่อ

ถาทางสภาฯนี้ไมไดรับขอมูลที่ถูกตองไมไดรับขอมูลที่เปนจริงนะครับ แลวทางสภาน้ีพิจารณาสมมุตินะครับไมเห็นชอบ

ไป คนที่เดือดรอนก็คือพนักงานที่เขาทํางานครบ ๕ ปอยูแลวแตเขาไมไดทํางาน แลวครอบครัวเขาจะทําอยางไรครับก็

อยากฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารครับวาถาสิ่งไหนที่เปนเรื่องที่วาสมาชิกมีขอสงสัยสอบถามไปก็ชวย

ใหทานตอบดวยไมใชวาทานบอกวาไมขอตอบ แลวใหพวกผมมโนไปเองมันเปนไปไมไดครับเพราะพวกผมพิจารณา 

ตามเอกสารหลักฐาน พิจารณาตามขอมูลที่ทานใหพวกผมมานะครับ ไมใชวาพิจารณาตามความรูสึกนะครับ        

กราบเรียนทานประธานสภาฯดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทานครับ เรื่องตอบไม

ตอบที่วานี้นะครับ จริงๆแลวน้ีพนักงานตามภารกิจน้ีใหระบุรายชื่อมันระบุไมไดครับ แตวาในกรอบหลักการนั้นเราพูด

ถึงความเปนธรรมแลวก็ความรูความสามารถและก็กรอบงบประมาณในการที่คัดสรร และมีคณะกรรมการคัดสรรดวย

ครับ ไมใชคิดจะเอาตามใจออกแลวก็ออก คนของใครจะเอาเขา มีหลักเกณฑของคณะกรรมการในการคัดสรร 

คัดเลือกครับ แตทานจะใหระบุวามีรายชื่อแลวในตรงน้ีขออนุญาตวาระบุไมไดครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานฟงคําถามผมใหชัดๆนะครับ มีพนักงานที่ทํางานอยูในสํานักการคลังที่เขาขายไดรับการพิจารณาเปนลูกจาง

ตามภารกิจกี่ทาน ผมไมไดถามวาชื่ออะไรบางนะครับ มีพนักงานที่เปนลูกจางทั่วไปนะครับ ที่วาที่จะขึ้นมาเปนภารกิจ
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นี้ ที่เขาขายไดรับการพิจารณากี่ทาน ณ ปจจุบันน้ี ที่จะพิจารณาขึ้นมา กราบขอบพระคุณครับ ขออนุญาตเขาใจใน

คําถามดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานพิมพนภัสครับ 

นางพิมพนภัส     ภัทรกอพงศสุข   ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันนางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข   

ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลังขอเรียนชี้แจงในเร่ืองกรอบอัตรากําลังของภารกิจนะคะ ตอนนี้อัตรากําลังของลูกจาง

ตามภารกิจวางอยู ๓ ตําแหนง ก็คืองานพัสดุ งานการเงินและบัญชี และงานจัดเก็บรายได มี ๓ ตําแหนง แตคุณสมบัติ

ของพนักงานจางทั่วไปที่มีผลงานที่ประจักษในสายตาของผูบริหารของสํานักการคลังนะคะมีทั้งหมด ๑๑ ทานคะ แตก็

ตองไปดูวาวุฒิเขาตรงตามกรอบอัตรากําลังหรือไม ก็ตอนนี้มีอยู ๑๑ ทานนะคะ คนเกาและมีฝมือคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็แสดงวาเทศบาลฯยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพอีกเยอะนะครับ ก็ยินดีที่จะนําบุคลกากรเกาของเราซ่ึงผมเนนย้ํามา

ตลอดวาในลักษณะของความ Know How หรือความรูที่เกี่ยวกับหนวยงาน ความรูที่เก่ียวกับพื้นที่นี้ มันจําเปนที่จะมา

อยากไดคนที่อยูภายในมาพิจารณากันกอนวาเขาทํางานมาส่ีปหาป เขารูวัฒนธรรมองคกร รูกระบวนการทํางานแลว ก็ 

อยากใหนําบุคคลเหลาน้ีขึ้นมาพิจารณาในเมื่อมีกรอบหลักเกณฑมาแบบนี้ผมก็สบายใจในการพิจารณาครับ กราบ

ขอบพระคุณครับทานประธาน 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ก็ตอเนื่องจากที่เมื่อสักครูที่ทานเจาหนาที่สํานักการคลังนะครับไดชี้แจงวามี

พนักงานทั่วไปจํานวน ๑๑ ทานที่วามีสิทธิ์จะไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจางตามภารกิจนะครับ ก็แปลวาภายใน 

๑๑ ทานน้ีจะมีอยู ๓ ทาน ไดเล่ือนมาเปนภารกิจนะครับ แสดงวาตําแหนงลูกจางทั่วไปก็ตองลดลงไปอีก ๓ ทานใช

ไหมครับ แตในทางกลับกันในรางงบประมาณที่ทางผูบริหารเสนอมายังสภาก็มีการปรับเงินเพิ่มอีกจํานวนเงิน 

๓๒๔,๐๐๐ บาทนะครับ ในเมื่อทานจะปรับเปลี่ยนพนักงานจากลูกจางทั่วไป จํานวน ๓ ทาน ปรับขึ้นเปนภารกิจ 

จํานวน ๓ ทาน พนักงานก็คือลูกจางทั่วไปนี้ตองลดลงนะครับ ลดลงไป ๓ ทาน หรือมีการรับเพิ่มเขามาอีก ๓ ทาน 

ทําไมตัวเงินถึงไดเพ่ิมขึ้นครับ อยากใหทานชี้แจงใหทางสภาไดเขาใจดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานพิมพนภัส เปนผูชี้แจงคะ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานพิมพนภัสครับ 

นางพิมพนภัส     ภัทรกอพงศสุข   ผูอาํนวยการสวนบริหารงานคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ กราบเรียนชี้แจงเพิ่มเติมคะ

ตอนน้ีในสวนของทั่วไปเราน้ีก็จะวางหนึ่งตําแหนงเหมือนกันคะแลวก็ที่ทานถามวาถายกระดับของทั่วไปขึ้นเปนภารกิจ

ทําไมไมรูตําแหนงตรงน้ีหนึ่งเราตั้งงบประมาณตามกรอบหมดเราก็ตั้งตามกรอบหมดแตทีนี้เรื่องการบริหารเรายังมีจาง

เหมาซึ่งเดิมเปนทั่วไปแลวหลุดไปเปนจางเหมาก็อยากจะใหจางเหมาเลื่อนระดับมาเปนทั่วไปแลวทั่วไปเล่ือนระดับเปน

ภารกิจซึ่งอยากจะขอในตรงน้ีวาอยากจะไดพนักงานของสํานักการคลังจริงเพราะวาพนักงานสํานักการคลังบางทาน

ทํางานมาเปนสิบๆปคะก็ยังขอยืนยันตรงนี้คะขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือผมมีเรื่องสงสัยนะครับเปนเรื่องตอเนื่องนะครับในการที่ทานปรับเพิ่ม

ภารกิจสามตําแหนงแลวก็มีการที่จะขยับจากจางเหมาบริการขึ้นมาเปนลูกจางทั่วไปนะครับขออนุญาตขามไปดูในหนา 

คลัง ๒ นะครับก็เปนคาจางเหมาบริการนะครับทานก็ไดมีการปรับเพิ่มขึ้นมาอีกในเมื่อทางทานผ.อ.คลัง นะครับขอ

อนุญาต ทานไดชี้แจงเมื่อสักครูวาทานมีความคิดอยากใหพนักงานที่เคยอยูลูกจางทั่วไปที่โดนนโยบายของคณะ

ผูบริหารที่ทานเคยเอาลูกจางทั่วไปปรับเปนจางเหมาบริการนะครับพอถึงวันหนึ่งแลวสวัสดิการตางๆที่เขานี้ไดลดลง 

ความมั่นคงในหนาที่การงานเขาไดลดลง แตดวยเจตนารมณของทาน ผ.อ. สํานักการคลังที่ยังมีความเปนธรรมอยู ยังมี

ความสงสารและมีความรักเจาหนาที่คนเดิมที่ทํางานเกงนะครับพนักงานสํานักการคลังนี้ยังมีความเมตตากับเขาอยู

อยากจะปรับเปลี่ยนจากตําแหนงจางเหมาบริการขึ้นมาเปนลูกจางทั่วไปนะครับ แตผมยังมีขอสงสัยนะครับคือวาใน 

เมื่อทานจะปรับจากจางเหมาบริการขึ้นมาเปนลูกจางทั่วไปแลวเพราะเหตุใดในงบจางเหมาบริการทานจึงมีการปรับขอ

งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกในจํานวนเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาทครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะอธิบายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมขอผานไป คลัง ๔ ครุภัณฑครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาครับขออนุญาตยอนกลับไปที่คลัง ๓ นะครับในขอ ๓ นะครับงบรายจายอื่น

โครงการจัดทําโปรแกรมดานพัฒนารายไดคือป ๒๕๖๐ น้ี ไมมีการตั้งนะครับแลวก็คําชี้แจงนี้ก็ไมมีวงเล็บคือสรุปทาน

จะปรับลดหรือวาเพ่ิมหรืออยางไรครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตรงคลัง ๓ บรรทัดสุดทายใชไหมครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ใชครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ในป ๒๕๕๙ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในชองเพ่ิมลดไมมีวงเล็บ แตพอป ๖๐ไมมี เชิญทาน นายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณ เปนผูชี้แจงคะ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสมลักษณครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะขอช้ีแจงในรายการโครงการจัดทําโปรแกรม

ทั้ง ๓ รายการนะคะเปนโครงการที่ปรับลดคะก็ขออภัยคะไมไดใสวงเล็บนะคะก็เปนโครงการเดิมที่ไดเปนการทําครั้ง

เดียวนะคะแลวก็ โปรแกรมนี้กําลังเดินระบบนะคะและก็ป๖๐ ไมไดตั้งเปนการปรับลดคะ ขอแกไขคะใสวงเล็บในตัว

รายการน้ีคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คือวาเพ่ิมวงเล็บใชไหมครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ใชคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ ตอไปคลัง ๔ ครุภัณฑครับ เมื่อไมมีผานไปยังกองวิชาการและแผนงาน งานบริหาร

ทั่วไป ๐๐๑๑๑ ว.ช. ๑ เชิญครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใน ว.ช. ๑ นะครับคาจางเหมาบริการที่เคยตั้งไวเมื่อป ๒๕๕๙  ๑๐,๐๐๐ บาท    

แตวาปนี้เพิ่มขึ้นมาอีก ๙๐,๐๐๐ บาทเปน ๑๐๐,๐๐๐ บาทคืออยากทราบวาคาใชจายตรงนี้จะเอาไปใชทําอะไร

ครับ ซึ่งในป ๒๕๕๘ ก็ไมมีการตั้งรายการตัวนี้ขึ้นมานะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสมลักษณครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะในสวนของคาจางเหมาบริการของกอง

วิชาการและแผนงานนะคะในงาน ๑๑๑ ซึ่งงานนี้ก็จะเปนงานที่อยูในความรับผิดชอบของฝายบริการและเผยแพร

วิชาการหรือวาฝายไอทีนะคะในสวนของคาจางเหมาน้ีป๕๙ ที่ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาทก็เปนคาจางเหมางานบริการงาน

ทั่วๆไปในสวนของป ๒๕๖๐ ที่เพิ่มขึ้น ๙๐,๐๐๐ บาทนี้ก็มีเหตุผลคือตอนนี้เทศบาลเราไดมีการยายสํานักงานสวนหนึ่ง

ไปปฏิบัติงานที่ตลาดสดเทศบาล ๓ นะคะก็จะมีกองสวัสดิการฯ งานสุขาภิบาลของกองสาธารณสุขฯและก็เปนหนวย

ชางไฟฟาของสํานักการชางซึ่งในสวนนี้นะคะทางฝายไอทีก็จะตองมีการเดินระบบในเรื่องของอินเตอรเน็ตแลวก็ระบบ

ไอทีตางๆซึ่งจะตองมีคาจางเหมาในการเดินสายก็คงจะเปนในเรื่องของเชิงเทคนิคนะคะ ก็เดินสายระบบใยแกวนําแสง

ซึ่งจะตองมีคาใชจายในการจางเหมาในสวนนี้นะคะเพื่อรองรับหนวยบริการของเทศบาลที่ไปประจําที่ตลาดสดเทศบาล 

๓ คะขอบคุณคะ 
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นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาฯครับในหมวดเดียวกันนะครับประเภทรายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการนะครับมันจะ

มีในปงบ๕๙ ที่ทางสมาชิกสภาแหงนี้ไดอนุมัติงบประมาณใหไปเปนคาใชจาย ในโครงการบริการอินเตอรเน็ตเพื่อ

ประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ บาทนะครับและก็ตอเน่ืองกันนะครับเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงระบบเน็ตเวิรคทางสภา

แหงนี้อนุมัติใหไป ๔๐๐,๐๐๐ บาทนะครับแลวก็ใชไป ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผมอยากทราบวาความสัมฤทธิผลของ

โครงการนี้นะครับที่ทางสภาใหไปอยางโครงการอินเตอรเน็ตเพื่อประชาชนตอนนี้ไดรับผลตอบรับเปนอยางไรบาง

ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานสมลักษณครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะในสวนของทั้งสองโครงการนี้นะคะซึ่งได

ดําเนินการในป ๕๙ โครงการบริการอินเตอรเน็ตเพื่อประชาชนโครงการนี้ก็เปนการขยายบริการอินเตอรเน็ต Wifi ให

ประชาชนซึ่งตอนน้ีเราก็ใหบริการที่ทุงศรีเมืองนะคะเดิมทีก็มีไมกี่จุดตอนนี้ก็ขยายไปในหลายหลายจุดในทุงศรีเมือง

แลวก็ปนี้ก็ยังป ๖๐ ที่ยังไมไดตั้งก็รอดูเสียงตอบรับซึ่งตอนนี้ในสวนของผลการประเมินก็ขออนุญาตที่ตอนนี้ไมได

เตรียมขอมูลมานะคะทางฝายไอทีมีขอมูลเดี๋ยวขออนุญาตที่จะนําเรียนชี้แจงในขั้นแปรญัตติอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้

ก็มีประชาชนทยอยมาขอรับบริการที่ฝายไอทีโดยนําเลขบัตรประชาชนมายื่นลงทะเบียนนะคะ ในสวนของคาใชจายใน

โครงการปรับปรุงระบบเน็ตเวิรคภายในสํานักงานซ่ึงตรงนี้ก็เปนสวนของบริการระบบไอทีในสํานักงานเราก็ไดมีการ 

ออกแบบสอบถามหลังจากเดินระบบแลวก็ไดมีการออกแบบสอบถามไปยังพนักงานทุกสวนในสํานักกองตางๆซึ่ง

ตอนน้ีก็กําลังประมวลผลวามีผลสะทอนในการใชงานซึ่งเทาที่ดูเบื้องตนก็หกสิบเจ็ดสิบเปอรเซ็นตเนื่องจากวาเปนการ

จัดทําครั้งแรกของเราก็ถือวาเราก็จะพัฒนาตอไปนะคะตอนนี้ก็ป ๒๕๖๐ เราก็เลยยังไมไดตั้งตอขอดูโครงการใน       

ป ๒๕๕๙ ที่เรากําลังเดินระบบนี้กอนขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สอบถามตอนะครับวาแลวโครงการน้ียังมีการดําเนินการที่ตอเนื่องกันตอไปไดอีกหรือไมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสมลักษณครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ในสวนของทั้งสองโครงการน้ีนะคะอยางโครงการแรกที่บริการอินเตอรเน็ตประชาชนและตอนนี้กําลังจะมีการ

ทําการประเมินที่เต็มรูปแบบถาหากวามีเสียงตอบรับจากประชาชนที่มาใชบริการในสวนสาธารณะแลวก็คลื่นแรง
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ระบบดีอะไรอยางนี้เราก็ปตอไปเราคงขออนุญาตที่จะตั้งเพื่อขยายไปยังสวนบริการแหงอื่นๆในเขตเทศบาลนะคะ

กอนที่จะตั้งก็คงจะนําผลการประเมินมานําเรียนใหทางสภาเทศบาลไดทราบความคุมคาคุมทุนเปนอยางไรบางนะคะ

แลวก็ในสวนของโครงการที่สองก็เชนเดียวกันตอนนี้เรากําลังดูผลการประเมินของระบบที่เรากําลังทําอยูนะคะ วา

ไดผลอยางไรนะคะแตวาก็จะนําเรียนทางสภาเทศบาลในสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยป ๖๐ ก็เลยยังไมไดตั้งแตระบบนี้

ก็ยังดําเนินตอไปอยูนะคะมีการติดตามอยางเขมขนขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดอธิบายเพิ่ม เติมหรือไมครับเมื่อไมมีผานไปว.ช.๓ งานวางแผนสถิติและวิชาการเชิญ

ครับ       มีสมาชิกทานใดอธิบายเพ่ิมเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผานไปยังงานบริหารงานทั่วไปของกองวิชการในหมวด

ครุภัณฑสํานักงานโฆษณาเผยแพรครุภัณฑคอมพิวเตอรเชิญครับเมื่อไมมีผานไปว.ช.๘ งาน วางแผนสถิติและวิชาการ

ในหมวดของครุภัณฑสํานักงานยานพาหนะและขนสงเชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯครับสอบถามวาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่ทานตั้งมาหนึ่งคันในหนาว.ช. 

๘ ทานเอามาใชในงานประชาสัมพันธนี้แลวนะตอนนี้งานประชาสัมพันธมีรถที่ยังใชได ตอนนี้ก่ีคันครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสมลักษณครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะในสวนของรถในหมวดของคาครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสงของฝายประชาสัมพันธนะคะ ตอนนี้ฝายประชาสัมพันธมีรถปกอัพสําหรับปฏิบัติงานนี้หนึ่งคัน

นะคะซึ่งซื้อมานานมากแลวคะประมาณ ๑๐ ปขึ้นไปคะซ่ึงตอนนี้สภาพการใชงานก็ซอมอยูตลอดนะคะซ่ึงไมคุมคาแต 

เราก็ยังสามารถใชงานไดปนี้ก็เลยขอตั้งงบรถประชาสัมพันธขึ้นมาอีกหนึ่งคันเพื่อใชในการประชาสัมพันธงานทั่วๆไป

นะคะขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดอธิบายเพ่ิมเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผานไป ว.ช.๙ มีไหมครับเมื่อไมมีไป  ว.ช.๑๐ คาครุภัณฑ 

โฆษณาและเผยแพรกลองภาพนิ่งครุภัณฑคอมพิวเตอรเชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับในหนา ว.ช. ๑๐ ตามที่ขอสงสัยของผมก็คือในงบประมาณทุกปนะ

ครับตั้งแตป ๕๗ ๕๘ ๕๙ นะครับเกือบทุกปทานจะขอจัดซื้อกลองเปนกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลนะครับ ในปนี้

นะครับในงบประมาณป ๖๐ ทานก็ขอเขามาอีก ก็เลยอยากจะสอบถามไปยังผูบริหารนะครับวาตอนนี้นั้นทานมีกลอง

ทั้งหมดกี่ตัวและบุคลากรที่สามารถใชกลองตัวนี้ไดแลวก็ใชกลองตัวนี้ในปจจุบันนี้มีกี่ทานนะครับก็อยากจะสอบถาม

ผานไปยังผูบริหารชวยตอบดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานนายกฯครับ 
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นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหทานสมลักษณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

เชิญทานสมลักษณครับ 

นางสมลักษณ    บุญณพัฒน   รักษาการผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะในสวนของกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

ตอนน้ีที่ฝายประชาสัมพันธจะมีสองตัวนะคะ ณ ปจจุบันซึ่งทานไดอนุมัติงบประมาณใหในปที่ผานมานะคะ ซึ่งในการ

ใชงานก็จะมีเจาหนาที่ที่ใชงานในเรื่องของการถายภาพซ่ึงบางทีภารกิจของการถายภาพนี้ก็จะชวยๆกันนะคะ แตเปน

หลักอยูสองคนนะคะคือคุณชาญชัยสวัสดีแลวก็ก็ชินวัตรนะคะทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะคะก็จะสลับกันไปซึ่งในการใช

งานก็ที่ผานมานะคะก็มีความชํารุดบกพรองในสวนของกลองที่ตลอดทั้งปมีการใชงาน แลวก็มีอีกสองคนนะคะผูหญิงที่

เวลามีงานที่ในแตละวันน้ีบางทีกิจกรรมจะทับซอนกันหลายงานนะคะก็ตองกระจายกันไปก็จะมีนองผูหญิงอีกสองคน

เปนเจาหนาที่ประชาสัมพันธรวมทั้งหัวหนาฝายประชาสัมพันธเองก็ไดใชกลองตัวนี้ดวยก็มีการเรียนรูโดยฝายไอทีเมื่อ

จะซื้อกลองฝายไอทีก็จะเปนผูใหความรูเทคนิควิธีการวิธีการใช รวมทั้งหัวหนาฝายประชาสัมพันธเองก็ไดใชกลองตัวนี้

ดวยก็มีการเรียนรูโดยฝายไอทีเมื่อจะซ้ือกลองฝายไอทีก็จะเปนผูใหความรูเทคนิควิธีการใช กลองตัวนี้นะคะก็คิดวามี

บุคลากรที่สามารถที่จะใชกลองน้ีไดคะ เดิมทีตอนน้ีเรามีสองตัว ปนี้ก็ขอเพ่ิมอีกสองตัวขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับตามที่ทานสมลักษณขออนุญาตที่ตองเอยนามนะครับเมื่อสักครูได

ชี้แจงมายังสภาตามที่ผมเขาใจก็คือบุคลากรที่สามารถใชกลองนี้ไดมีเพียงสองทานใชไหมครับ สวนที่มาอีกสองทานก็

คือทานยังใชกลองไมเปนเลยถามวากลองในราคาตัวละ ๗๘,๙๐๐ บาทนี้มันเปนราคากลองที่สูงมากนะครับราคาแพง

มากนะครับอยากจะสอบถามถึงความเหมาะสมนะครับวาความจําเปนมันมีความจําเปนแคไหน ที่ทานจะขอซื้อกลอง

เพิ่มในเมื่อบุคลากรที่สามารถจะใชกลองในราคาสูงขนาดนี้ได จริงๆก็มี เพียงไมกี่ทานมีแคสองทานเองในฝาย

ประชาสัมพันธนะครับก็อยากจะสอบถามไปวามันเหมาะสมหรือเปลากับราคากลองขนาดนี้ในเมื่อทานจะซื้อมา 

เพ่ือที่จะฝกพนักงานใหมเฉยๆ มันนาจะราคาถูกกวานี้ไหมนะครับ ก็อยากจะฝากผานทานประธานสภาไปยังผูบริหาร

ครับวาเหมือนเด็กเพิ่งหัดขับรถใหมนะครับทานจะเอารถเบนซมาใหเคาขับไหมทานจะเอารถราคาแพงราคาสองสาม

ลานใหเขาหัดไหมนะครับ เหมือนกันครับกับการซ้ือพัสดุจัดซื้อกลองนะครับทานเลนซื้อของแพงเลยเพื่อมาใหเคาหัด

เกิดการเสียหายขึ้นมานี้ก็คือมันก็พังไปเลยใชไหมครับเหมือนกันครับกับการหัดขับรถครับ ก็อยากจะเรียนฝากทาง

คณะผูบริหารเพียงเทาน้ีครับก็อยากจะใหทานพิจารณาในการตั้งงบประมาณ เหตุผลแคอยากใหเขามาฝกการใชกลอง

แลวก็ใหเคาใชกลองในราคาสูงๆนี้ผมวามันยังไมสมเหตุสมผลนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอพักการประชุมและเริ่มประชุมอีกทีใน

เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอพักการประชุมครับ 

 

(พักการประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น.) 
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เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น. 

นายพิพฒัน   นิลรัตนศริิกุล  เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญประชุมตอครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานผูบริหารและทานรองนายกฯ และเลขานุการฯ ที่ปรึกษาฯ และหัวหนาสวน

ราชการทุกทานครับผม ขอประทานอภัยที่หยุดชะงักเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน บัดนี้ไดเวลาอันสมควรผม       

ขอดําเนินการประชุมตอนะครับ เมื่อเชาเราไดประชุม ถึงกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ผมขอดําเนินการประชุมตอ

นะครับ/ เชิญทานสมาชิกครับ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ๐๐๒๒๑  งานแผนงานสาธารณสุข ฝายบริหารงาน

ทั่วไป / สท. ๑  / สท.๒ ถาไมมี / ตอไป สท.๓ งานบริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอื่น สท.๔ สท.๕ / ไมมีไป   

สท.๖ งานศูนยบริการสาธารณสุข (๐๐๒๒๔) / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขออนุญาต

กราบเรียนเรื่องหมวดของเงินเดือนพนักงานจางของพนักงานทั่วไปเดิมที ปพ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งไว  ๓,๑๓๒,๐๐๐ บาท และ

งบประมาณเพิ่มเติมอีก  ๒๑๖,๐๐๐ บาท และขอมาในป พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๓๔๘,๐๐๐ บาท ขอมาในงานสาธารสุขผม

เขาใจวาหนวยงานเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดพี่นองประชาชนมากที่สุดนะครับ สิ่งที่ตองการถามก็คือ ณ ตอนนี้

พนักงานจางมีอัตราที่วางอยูกี่อัตรา และจะรับเพิ่มใหมอีกกี่อัตรา และที่มาทดแทนอัตราที่วางเปนกี่อัตรา และ

ตําแหนงที่วางลงจะเปนอัตราที่เพิ่มและจะมีเพ่ิมอีกไหมเขาใจคําถามนะครับ ๑. คือมีพนักงานจางวางกี่ตําแหนงและมี

รับเพ่ิมอีกกี่ตําแหนงครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอมอบหมายใหตัวแทนจากกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมเปนผูตอบครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย     หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติ  ดิฉันนางสาววิไลลักษณ  อัครอํานวย หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เงินเดือนพนักงานจางทั่วไปงาน ๐๐๒๒๔ คือ งานสาธารณสุขทั้ง ๗ แหง         

มีอัตราทั้งหมด ๓๑ อัตราๆ วาง ๗ อัตราๆละ ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๐ ก็จะมีการบรรจุเพิ่มคะขอบคุณ

คะ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องครับ ที่ถามเพราะวามีงบที่จายจริงเดือน ตุลาคม ปพ.ศ.๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙     

ถึง ๒,๐๓๘,๐๙๔ บาท ก็คือตอนนี้ยังมีอัตราที่จะตองบรรจุเขาไปเพิ่มอีก ๗ อัตรา และที่เพิ่มอีก ๒๑๖,๐๐๐ บาท 

ถูกตองไหมครับ โดยหลักเกณฑทั่วไปรับพนักงานจางทั่วไปเรารับจากคนนอกเขามาใหมหรือเราปรับจากจางเหมา

บริการขึ้นมา 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย     หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 รับปรับจากพนักงานจางเหมามาเปนพนักงานจางทั่วไปคะ 
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นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดังนั้นพนักงานจางเหมาที่จะปรับมาเปนพนักงานจางทั่วไป ก็จะมีบัญชีเงินเดือนจางเหมาที่มีการจางอยูแลวใช

ไหมครับ 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย     หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ใชคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาพนักงานจางเหมา ทานเอามาจากหนวยงานไหนครับ 

นางอัมพร   แกวเรือง     รก.ผูอํานวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตตอบคะ เปนพนักงานจางเหมาที่อยูกองสาธารณสุขอยูแลวคะที่อยูศูนยบริการบาง และงานจัดเก็บ

และงานรักษาความสะอาดอยูแลวคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาอยางที่ทานพูดมา ผมวามันมีไมถึงเพราะวาจางเหมาอยูใน งาน๒๒๔ มีแค ๒๐,๐๐๐ บาท งาน๒๔๔ ก็มีอยู 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นางอัมพร   แกวเรือง     รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ขออนุญาตตอบคะ โอนเงินมาตั้งจายในสวนน้ีคะ 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย     หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กองสาธารณสุขฯ ไดมีการโอนเพิ่มเขามาตั้งจายในการเปนคาจางเหมาบริการคะ ก็เลยไดจางในสวนน้ีคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมใชครับ เมื่อสักครูทานตอบทานสุภชัยวา เอามาจากจางเหมาในสวนนี้ ที่อยูในงบประมาณที่ทํามาก็มีอยู ๒ 

รายการเทานั้นเอง 

นางวิไลลักษณ    อัครอํานวย     หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 กองสาธารณสุขโอนเงินมาตั้งจายเปนคาจางเหมาบริการคะ อยูที่ประมาณ ๕๒ อัตราคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันนั้นมันไมประกอบกัน สวนที่โอนก็สวนที่โอน และในงบประมาณมันชี้ชัดอยูแคนี้ เดี๋ยวเอาไปวากันในแปร

ญัตติฯ / มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ / ถาไมมีไปงาน ๐๐๒๔๔ สท.๙ งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

เชิญครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ งานจัด เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๐๐๒๔๔ ก็มีลักษณะเหมือนกันคือ

เงินเดือนพนักงานจางทั่วไปตัวนี้ยอดเยอะมากตั้งไว ๑๗,๔๙๖,๐๐๐ บาท ทานขอเพิ่มเขามาอีก ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท    

ทีนี้ในยอด ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทานก็จายจริงไป ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไปแค ๑๑ ลาน แสดงวาในยอดตรงนี้ก็มี

อัตราตําแหนงที่วางอยู ถาทานเอาลักษณะคลายๆกันก็คือทานเอาจางเหมาบริการขึ้นมา จริงๆแลวคาจางเหมาบริการ

ตรงน้ีมันก็มีอยู ๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินที่โอนมาก็ ๒,๔๐๐,๐๐๐ จาย เหมือนตัวเลขมันไมสัมพันธกัน ก็คือ ๑๑ ลานกับ 

๒ ลาน ก็ไมเกิน ๑๔ ลาน ยอดเกาตั้งมา ๑๖ ลาน ทานมาขอเพิ่มอีก ๑.๒ ลาน ก็เปน ๑๗ ลาน ผมวาตัวเลขมันไม

สัมพันธกันและงบประมาณมันตั้งมาเพ่ือนําไปจายโอนเปนคาอื่นๆไปอีกอันนี้ ผมวาถาไดรับคําชี้แจงก็คงไมเคลียร

เทาไหร ใหนําสูการแปรญัตติมากกวาครับ 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ / ไมมีผานไป สท.๑๒ ครุภัณฑสํานักงานและงานสาธารณสุขอ่ืน เชิญครับ/ ถา

ไมมีไปงานบริการสาธารณสุข สท. ๑๕ ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร / ถาไมมีไป สท. ๑๗ งานจัดเก็บขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ครูภัณฑยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑกอสราง  ครุภัณฑคอมพิวเตอร / เชิญทานสุภชัย  ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 งาน ๐๐๒๔๔ ทานขอคายานพาหนะ ทั้งหมด ๙ คัน แตทีนี้เราจะติดตามที่เราเคยอนุมัติใหไปใหแลวเมื่อใน     

ปที่แลวเราอนุมัติรถใหทานไป ๕ คัน ผมอยากทราบขั้นตอนของทานวาขั้นตอนไดดําเนินการไปถึงไหนแลววามีการ

จัดซื้อจัดจางไปถึงไหนแลว และก็สงมอบมาแลวกี่คัน เพราะที่ดูจากทานโจมตีทางเฟสบุค จะวามีแตรถเกาทั้งนั้นเลย

นะครับ สวนรถที่เราอนุมัติใหซื้อใหมไมเห็นทานลงและชมเชย สท. สักทีอันน้ีเปนเรื่องของนาๆจิตตังนะครับ ผมถาม

วางบที่เราใหไปแลว ๕ คัน ทานจัดซื้อไปแลวกี่คันจัดซื้อถึงขั้นตอนไหนแลว กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานอัมพร  แกวเรือง เปนผูชี้แจงคะ 

นางอัมพร  แกวเรือง   รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 อยูระหวางการสงมอบอยูคะทาน ดําเนินการเรียบรอยแลว จัดซื้อจัดจาง 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องครับ ตอนนี้มีสงมอบแลวกี่คันครับ 

นางอัมพร  แกวเรือง   รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ยังไมมีสงมอบเลยคะ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จัดซื้อจัดจางหรือยังครับ  

นางอัมพร  แกวเรือง   รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 จัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลวคะ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราอนุมัติใหตั้งแตปที่แลว ขั้นตอนกระบวนการไมนาจะปลอยใหนานขนาดนี้นะครับ ก็ทราบวาผูมีอํานาจใน

ฝายผูบริหารทานโอนเงินไปใชอยางอื่น ทานโอนไปโอนมาจนการจัดซื้อจัดจางมันชา จริงแลวประโยชนมันไมไดตกที่

ใครแตผลเสียมันตกแกประชาชนแนนอน เมื่อสภาฯอนุมัติแลว อนุมัติวันนี้พรุงนี้มีเงินก็นาจะจัดซื้อไดเลยนะครับ ยิ่ง

เร็วยิ่งมีประโยชนแกพอแมพี่นอง มาถึงงบประมาณปใหม ทานขอมา คารถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกนํ้า ๑ คัน ขนาด ๔ ตัน ๖ ลอ กระบอกสูบไมต่ํากวา ๓,๕๐๐    

ซีซี ๑ คัน รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ อีก ๓ คัน แบบอัดทาย และคารถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร ชนิด     

๖ ลอ และรถบรรทุกขยะขนาด ๖ลอ ๖ ลูกบาศกเมตร ๑๓๐ แรงมาอีก ๑ คัน ก็เกิดเปนขอซักถามขึ้นมาวาถาเกิดวา

เราอนุมัติใหจัดซื้อจัดจางตามครุภัณฑที่ทานขอมามันก็จะไมไปตกปลายปเหรอ จะไดจัดซื้อจัดจางอีกและการรีบ

ดําเนินการจะลงอยางไง คือทานเลือกที่จะบอกวาเร่ืองนี้เปนเรื่องเดือนรอน ถายรูปลงทุกวันก็รูวารถเกาแลวก็ใหเงินไป

ซื้อแลว เมื่อไหรจะซ้ือรถใหมและปนี้ขอมาอีก และขอมาอีกถาใหไปอีกเมื่อไหรจะซื้อรถใหมอีกก็ไมรู ถาไมมีเงินก็อีก
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เร่ืองหนึ่ง อันนี้เทศบาลนครฯ ประชากรเรามากมายหลายแสน ประชากรแฝงเกือบอีกเทาตัว การบริการประชาชนมัน

ก็ยอหยอนลงไป อันนี้เปนหลักการสําคัญ ผมอยากสอบถามวาถาผมใหงบตรงน้ีไป ทานจะจัดซื้อจัดจางไดภายในกี่วัน  

ถามันจัดซื้อจัดจางไมไดทานก็บอกไวเลยนะครับวาไมได แลวผมเช่ือเหลือเกินวาสวนหนึ่งที่จัดซื้อจัดจางไมไดอาจจะมี

โผลเขามาในการกันเงินอีก มันก็วนเขาแบบเดิมๆ ใหเงินไปตั้ งหลายเดือนไมจัดซื้อจัดจางมาบีบบั งคับสภาฯ          

ภายในระยะเวลาจํากัด หมดเวลา ตองกันเงินไปจายประชาชนจะเดือดรอน เรารูเราทราบวาประชาชนเดือดรอนเราถึง

ใหงบประมาณไปจัดซื้อจัดจาง คําถามก็คือวา ถาเราใหงบประมาณตัวนี้ทานจะจัดซื้อจัดจางไดภายในกี่วันและมี

ระเบียบบังคับไหมวามันตอง ๑ ปถึงจะจัดซื้อจัดจางได เหมือนปที่ผานมาผมรูสึกวาผมเปนประชาชนผมก็เสีย

ประโยชนจากการน้ีครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากที่เราทราบกันวางบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศใชเดือนธันวาคม 

๒๕๕๘ ตอนนี้จะหมดปงบประมาณอยูแลว รถขยะที่ทางสภาฯไดอนุมัติไป  ตอนนี้ก็ยังไมไดรับการสงมอบเสร็จแลวก็

เหมือนที่ทานสุภชัยพูด ทานก็บอกวารถเสียรถเกา ผมไดติดตามการทํางานของเทศบาลฯ ในเฟสบุคก็เห็นมาเยอะ

ประชาชนก็บอกวาขยะซอยน้ันซอยน้ียังไมไดเก็บ และก็มีคําชี้แจงของเทศบาลฯวารถเสียรถซอม ทําไมทานไมพูดวารถ

ที่ทางสภาฯอนุมัติใหซื้อใหมยังไมไดรับมอบ ขอมูลตัวนี้ไมเคยชี้แจงใหกับประชาชนทราบวาทางสภาฯไดผาน

งบประมาณไปแลวแตคนไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดก็คือฝายบริหาร แบบนี้ผลเสียตกอยูใครครับผม ที่ประชาชนใช

หรือไมครับ ประชาชนก็เดือดรอนจากการเอางบประมาณ เขาที่ลาชาของทานอีกทั้งเรื่องโบนัสเจาหนาที่เทศบาล

หลายคนเดือดรอน บางคนก็ไมกูหนี้ยืมสินมาแลวเพราะกะวาจะไดเงินโบนัสแตตอนนี้ไมไดแลวก็ตองแสดงความเสียใจ

ดวยก็อยากจะเรียนถามทานประธานสภาฯวา ถาทางสภาฯอยากจะขอหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินโบนัสที่ทางหัวหนา   

เดือนลอย อธิบายไปอยากจะขอเอกสารหลักเกณฑไดไหมครับ อยากเรียนถามทานประธานผานไปยังฝายบริหาร     

วาจะไดหลักเกณฑที่ทานเดือนลอยอธิบายเก่ียวกับเงินโบนัสครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีหลักเกณฑที่พิมพมาอยูทานมีหรือเปลาครับ ขออนุมัติเงินตอบแทนพิเศษ ขอเอกสารหลักเกณฑดวยนะครับ 

ตกลงไดนะครับทานณัฐวุฒิ ที่ทานสุภชัยหารือไปวาถาหากไดรับการอนุมัติรถไปแลวทานจะสามารถจัดซื้อจัดจางไดชา

เร็วขนาดไหน พอจะทราบไดหรือไมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 

นายอาทิตย   คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ โดยหลักเมื่อสภาฯเทศบาลผานงบประมาณ และประกาศใชถาพิจารณาทัน      

๑ ตุลาคม ก็มีผลบังคับใชเงินที่จะดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณไดนั้น ตองมีองคประกอบอยูอยางนอย       

๒ อยาง อยางที่  ๑.เราตองมีเงินเพียงพอ ๒. เราตองมาดูวาเงินที่มาตั้งไวตรงนี้เปนรายไดประเภทไหนถาเปนการตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนหรือวาตั้งจายจากภาษีอากรเราไปดูนะวาเงินภาษีอากรจะเขาเดือนไหน แตโดยปกติเงินจะเขาหลัง

เดือนตุลาคม ประมาณ ๓ เดือนก็ประมาณปลายเดือนธันวาคม เงินก็จะเริ่มเขา เราก็จะดูวาเงินที่จะเขามาก็จะ
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เพียงพอกับการดําเนินการหรือไมนี่คือหลักเกณฑ ก็จะตอบคําถามทานสมาชิกวาการที่จะดําเนินการตามงบประมาณ

ไดเราก็ตองดูเงินงบประมาณ ก็ตองผานไปแลว ๓ เดือน ถึงจะจัดซื้อจัดจางไดครับผม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คําถามยอนกลับแลวงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๙ ทําไมปานนี้ยังจัดซื้อจัดจางยังไมแลวเสร็จครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูชี้แจงคะ 

นายอาทิตย   คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน ปงบประมาณที่ผานมาเปนปที่เราอยูในสภาวะบานเมือง

แบบพิเศษๆแบบไหนผมไมขออธิบาย มีคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ คสช. ฉบับที่ ๑๐๔/๕๘ ออกมา เขา

บอกวาเงินงบประมาณ ของทองถ่ินถาหากวาเงินงบประมาณ สวนไหนที่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตองสงไปใหผูวา

ราชการจังหวัดไปพิจารณาทุกโครงการ เพราะฉะน้ันเงินรถขยะที่อนุมัติไป ๓ คัน ประมาณ ๖ , ๗ ลานบาทตองสงไป

ใหจังหวัดพิจารณา หลายโครงการที่ลาชาทั้งกลอง ซีซีทีวี ทั้งจิปาถะ ที่เกิน ๕ ลานบาทตองสงไปใหจังหวัดพิจารณา 

แตผมไมอยากจะโทษผูวาราชการจังหวัดทุกโครงการ เพราะผูวาราชการจังหวัดก็ตองสงไปใหหนวยงานที่มีความรูใน

ดานน้ันๆ เปนคนตรวจสอบมันก็หลายเทศบาล อยางกลองซีซีทีวี พึ่งอนุมัติเมื่อกลางเดือนสิงหาคม เราสงไปตั้งแตตน

ปงบประมาณ รถขยะพวกน้ีก็สงไปที่จังหวัดใชเวลาอยูที่จังหวัดประมาณ ๓ เดือน ถึงสงกลับมาและเขาสูกระบวนการ

จัดซื้อจัดจาง อันน้ีเปนปญหาการบริหารงานของทองถิ่นทุกทองถิ่น ที่โดนคําสั่งตรงน้ี ก็เปนสวนหนึ่งที่มันลาชา แตถา

ยอดเงินไมถึง ๕ ลานเราสามารถดําเนินการไดตามที่ผมอธิบายมาแตตองเกินจาก ๓ เดือนไปแลวหลังเดือนตุลาคม วา

มีเงินเขาหรือไม 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ โครงการที่เกิน ๕ ลานบาทถาทานชี้แจงวาตองสงผูวาราชการจังหวัดเพื่อ

พิจารณา เราก็พอเขาใจและโครงการไมถึง ๕ ลานหลายๆโครงการที่ทางสภาฯอนุมัติไมวาจะเปนรถตู  ชุดปองกันชุด

ผจญเพลิง ทานก็ยังซื้อไมไดแบบนี้จะโทษใครครับ ตองมีคําตอบเพราะขนาด ๕ ลานก็ยังมีคําตอบใหเลย 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ จริงๆแลวเรื่องรถขยะเราใจรอนมากเพราะใน

ปจจุบัน ถาเปนชวงฤดูฝนผมขอเลาใหฟงวารถขยะเรามีทั้งหมด ๒๘ คัน เราไดมากอนหนาน้ัน ๔ คัน มาแทนคันเกาก็

เหลือ ๒๔ คันที่เปนคันเกาอยู ใน ๒๔ คัน อายุนอยที่สุดคือ ๑๗ ป ตอนนี้จอดซอมอยู ๑๐ คัน เนื่องจากในฤดูฝนรถที่

เขาไปในไซดขยะจะเปนขี้ตมขี้เลนมันจะตองใชแรงบางทีก็ไปติดอยูขางในตองไปลากไปดันกันขึ้นมากระบะเสียหาย

บางก็ตองทําใหรถจอดซอมเพราะถาเขาหนาฝนจะทําใหรถจอดซอมอยูประมาณ  ๘ คัน แตถาปกติก็จะ ๒ ถึง ๓ คัน 

ทีนี้รถขยะที่วาน้ีเราก็เรงรีบมาก ไดอนุมัติมาก็รีบมากผานไปสองสามเดือนพอมีเงินก็สงเรื่องเขาไปจังหวัดก็เสียเวลา  
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ไปอีก สองสามเดือน ในการประชุมทุกวันจันทรของเดือนของสวนราชการที่เทศบาลผมก็ถามเรื่องนี้ตลอดวารถขยะ

เมื่อไหรจะไดผมก็รอนใจไมตางกับสมาชิกเพราะวาเรารับโทรศัพทสายตรงเรื่องขยะ เพราะรถขยะที่วิ่งอยูก็วิ่งประมาณ 

สองสามกะ เราก็เอาคนที่วางมาจากรถที่ซอมมาขับเปลี่ยนกะกัน เมื่อรถเปลี่ยนมือบอยก็ทําใหรถที่เกาอยูแลวก็ช้ําหนัก

กวาเกาอีกเพราะการที่รถเปลี่ยนมือคนขับที่ไมคุนเคยก็ทําใหรถมันช้ํา เพราะในชวงฤดูฝนเราจะไดรับแจงวามีขยะ

ตกคางอยูตลอด ที่ผานมาเราสงเขาจังหวัดเหมือนที่ปลัดฯวา เราก็ตองมาประมูลรถพวกนี้ตองประกอบ เราตองให

เวลาเขาอีก ๑๘๐ วัน ๑๒๐ วัน ถาจําไมผิดนี้ครั้งลาสุดเขาบอกวาหมดเขตเดือนสิงหาคมหมดกําหนดสง ซึ่งก็ไมรูดวย

เหตุอะไร เห็นวาสงไป ๔ คัน รถนํ้าสงไปครั้งแรกก็ไมมีมาประมูล ครั้งที่สองก็ไมมีคนมาประมูล สงครั้งที่สามถึงได

ผูรับเหมา สวนรถตูผมเขาใจเลย ผมไมไดถามทางจัดซื้อหรอก รถตูที่พวกเราเอามาใชเราก็อยากใชรถใหมๆเหมือนกัน

เพราะผมดูแลงานโรงเรียนจีน โรงเรียนจะซื้อรถตูคันเขาก็บอกวาจองวันน้ี เร็วสุด ๖ เดือน แตถาสวนราชการซื้อไมมี

ปญหา เขาบอกวารถตูของโตโยตาหรือบริษัทตางๆ กําลังลดการผลิตลงเพราะวาความไมแนนอนของหนวยราชการ 

ผมเขาไปติดตอเขาบอกวาอยางพวกเราคนปกติไปซื้อรถตูไปซื้อไมไดนะครับเพราะวาเขาไมแนใจวาเราจะไปทํารถ

ขนสงหรือไมจะไปทํารถสายหรือไมเราควรจะมีที่จอดหรือไมเขาเลยลดกําลังผลิตลง เพราะมีปญหาตรงนี้ ถาผานการ

ประกาศประกวดราคาและตองจองรถเขาใจวาเขาไมมีรถสงใหเรา ผมเองก็รอนใจเหมือนกันวาเมื่อไหรจะมีรถใชเพราะ

รถตูเราตอนน้ีก็ทรุดโทรมมาก วิ่งทางไกลเวลานักเรียนยืมไปหรือวาไปแลวก็นาเปนหวงเหมือนกันเพราะวารถตูแตละ

คันก็เปน ๑๐ ป ขึ้นทั้งน้ันก็ขอช้ีแจงภาพรวมแบบนี้ สวนรายละเอียดก็ขอใหสวนราชการเขาเปนคนอธิบายนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ / ในงานกําจัดขยะมูลฝอยในเรื่องคาครุภัณฑ / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สภาฯไดอนุมัติใหรถตูเมื่อปที่แลว แตก็ยังไมไดรถ ทานรองนายกฯทานประชา

ทานก็เขา แตทานเลขาฯที่ปรึกษาฯไมเขาใจ เพราะชอบไปใหขอมูลผิดกับพี่นองประชาชน ดังน้ันแลวก็อยากจะอธิบาย

ใหกับคนใกลๆตัวทานเขาใจบาง ไมใชวาไปพูดวาสภาฯตัดงบประมาณ ก็เหตุผลของทานๆก็ยังเขาใจ ทานก็ตองชี้แจง

กับพวก อสม. ดวยไมใชวารถเสียอยางเดียว เปนเพราะวายังจัดซื้อไมไดอันน้ีก็เปนเหตุผลของทาน แตทานอยาไปบอก

วาสมาชิกไมให เมื่อสมัยที่แลวไมมีการจัดซื้อรถเพิ่มเลย มันก็ไมมีปญหาขยะแบบนี้เลย ก็อยากใหทานพิจารณา

ความสามารถของทานดวย การบริหารจัดการของทานดีแคไหนถึงเกิดปญหาแบบนี้ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก เชิญครับ / ถาไมมีก็ไป กองสวัสดิการและสังคม  สว.๑ เชิญครับ / ถาไมมีก็ไป 

สว.๔ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง และครุภัณฑคอมพิวเตอร เชิญครับ / ถาไมมี ไปสํานักการศึกษา งานบริหารงาน

ทั่วไปสํานักการศึกษา (๐๐๒๑๑) ศก.๑ เชิญครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ มีประเด็นที่ผมสงสัย คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลที่เดิมทีมีงบประมาณ

อยู ๒๑๗,๐๐๐ บาท ทานก็ใชตั้งแต ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๙ ทานใชไปแค ๕๘,๕๐๐ บาท ทานมาขอเพิ่ม

อีก ๒๔๙,๐๐๐ บาท  เปนงบประมาณในป ๒๕๖๐ เปน ๒๔๙,๐๐๐ บาท อยากใหทานชี้แจงวารายจายที่เพิ่มขึ้นมา

เอาไปใชอะไรบางครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 
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นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สํานักการศึกษาทานมนตตรี เปนผูชี้แจง 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ คาตอบแทนประเมินผลงานในสวนที่เพิ่มขึ้น จริงๆแลว

ที่จายไปเปนการสงงวดแรกคําขอเมื่อเดือนตุลาคม และจะมีการสงคําขอเลื่อนวิทยฐานะ ปหนึ่งจะมี ๒ ครั้ง      ครั้ง

แรกตั้งแตวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ครั้งที่ ๒ จะมีตั้งแต ๑ – ๓๑ ตุลาคม ยอดนี้เปนการสงครั้งแรก และจะมีการสงครั้ง

ที่ ๒ คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี จะสงในวันที่ ๒๒ , ๒๓ , ๒๔  กันยายน นี้ครับ ที่มียอดเพิ่มขึ้นเพราะคุณครูของ

เราขอมีวิทยฐานะเพิ่มมากขึ้น จากที่ไมมีวิทยฐานะก็ขอมีวิทยฐานะชํานาญการ และเลื่อนเปนชํานาญการพิเศษและก็

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามลําดับแบบนี้นะครับ จํานวนก็จะไมเทากันแตละโรงเรียนก็จะมีการสํารวจวาคุณครูจะมีการ

ขอวิทยฐานะมากนอยเพียงใด เปนการสํารวจขอมูลจึงมียอดเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในการขอเพิ่มวิทยฐานะหรือประเมินผลงานเพ่ิมขึ้น สิ่งที่คุณครูจะขอเพิ่มขึ้นนี้ตองปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น

ดวยหรือไมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะอภิปรายอีกงานบริหารงานทั่วไป / เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมปรเมศร    ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก 

ตั้งที่ ๒   ขอสอบถามเร่ืองโครงการอบรมและติดตามการจัดทําแผนพัฒนาศึกษาและสํานักการศึกษาที่มีเพิ่มขึ้นมา 

๖๐,๐๐๐ บาท โครงการน้ีเปนโครงการที่ทําขึ้นมาเปนปแรกหรือเปลาครับ และโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ดานการพัสดุของสํานักการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท  ๒ โครงการนี้ไมมีในปกอนเปนโครงการที่ตั้งขึ้นมาใหม

หรือเปลาครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สํานักการศึกษาทานมนตตรี เปนผูชี้แจง

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เคารพครับ ในสวนของโครงการ ในหนา ศก.๓ โครงการอบรม

และติดตามการจัดทําแผนพัฒนาศึกษาและสํานักการศึกษาที่มี เพิ่มขึ้นมา ๖๐,๐๐๐ บาท เปนโครงการใหม

เน่ืองจากวา ๒ , ๓ ที่ผานมาสํานักการศึกษาไมไดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาคุณภาพและการจัดทําแผนใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากวาเราขาดแคลนในเรื่องของบุคลากร แตปนี้เรามีหัวหนาฝายแผนคนใหมมาเราก็จะ

พัฒนาแผนของสํานักการศึกษาใหถูกตองรวมทั้งแผนของโรงเรียนดวย เนื่องจากกรมไดใหจัดทําพัฒนาคุณภาพทาง

ศึกษา ๔ แผนของสถานศึกษารวมทั้งศูนยเด็กดวย รวมทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แหงน้ัน ทางกรมไดสั่งใหมีแผนทั้ง 

๔ แผนใหม ก็เลยจัดทําโครงการน้ีเพ่ือใหพัฒนาคุณภาพของแผนการศึกษาดวยในเรื่องของ ๑.แผนยุทธศาสตรตัดจาก 

๕ ป เหลือ ๔ ป  ๒.แผนพัฒนาคุณภาพ ๓ ป ๓.แผนประจําปงบประมาณ ๔.แผนประจําปการศึกษา อันนี้เปนแผน

ของการศึกษา สวนแผนของสํานักการศึกษาก็จะจัดทําอยู ๒ แผน ก็คือ เรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ ป ของ
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สํานักการศึกษา และก็ของปงบประมาณ ในสวนน้ีเลยจัดทําเปนโครงการใหมครับ สวน ๓๐,๐๐๐ บาท เปนคาใชจาย

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการพัสดุของสํานักการศึกษา เนื่องจากวาทาง สตง. ไดลงไปตรวจ

ติดตามในเรื่องของการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา ปนี้ก็เขาไปที่กาฬสินธุ  และนนทบุรี โดยเฉพาะโครงการ 

SMLD ซึ่งเปนสิ่งที่นาเปนหวงวาสถานศึกษาอาจจะใชจายงบประมาณและทําใหเกิดการตรวจสอบและทําใหบุคลากร

ของเราน้ันโดนสอบสวน ก็เลยจะจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อทานผูบริหารไดเพ่ิมเติมในเรื่องของดําเนินการในการจัดซื้อ

จัดจางในเรื่องการติดตามตรวจสอบเรื่องพัสดุ มีการจําหนายพัสดุประจําป ซึ่งปกติแลวตามระเบียบพัสดุของ

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม ๑๐ ปพ.ศ.๒๕๕๘  กําหนดใหมีการตรวจสอบรับจายพัสดุประจําป

กอนส้ินปงบประมาณ ๓๐ กันยายน เพื่อตั้งกรรมการตรวจสอบประจําป และใหมีการจําหนายและรายงานใหทาน

นายกฯทราบ ภายใน ๓๐ วันทําการ ก็เปนหวงทางสถานศึกษาก็เลยจัดทําโครงการทั้ง ๒ โครงการนี้ข้ึนมาใหมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะอภิปรายอีก / เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมก็ดูวาเมื่อปที่แลวทางสภาฯมีการอนุมัติงบการจางครูชาวตางชาติผมก็

พยายามดู แตปนี้ไมเห็นเสนอเขามา ก็อยากถามวาถาเราไมจางครูชาวตางชาติตอ และการเรียนการสอนของนักเรียน

เราจะมีการตอเนื่องหรือไมครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สํานักการศึกษาทานมนตตรี เปนผูชี้แจง 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เคารพครับ ในสวนของการจางครูชาวตางชาติ ซึ่งในปที่ผาน

มาก็ตองกราบขอบพระคุณทางสภาฯไดอนุมัติใหงบจางครูชาวตางชาติ จํานวน ๕ คน ซึ่งตอนนี้ก็จะหมดสัญญาวันที่ 

๓๐ กันยายน ที่จะถึงนี้ครับ ซึ่งสําหรับปนี้ที่สํานักการศึกษาไมนําเขาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    

พ.ศ.๒๕๖๐ เพราะวาสํานักการศึกษาไดนําเสนอเขาโครงการจายขาดเงินสะสม จํานวน ๒ ลานกวาบาท เห็นวาทาน

ผอ.กองวิชาการวาถานําเขาจายขาดเงินสะสมเรียบรอยก็ไมสามารถที่นําเขาตรงนี้ได แตอยางไรก็ตามถาตรงนั้นไม

อนุมัติหรือพับไปแลว ก็จะเปนหนาที่ของสํานักการศึกษาที่นําเสนอทานนายกฯในกรณีที่มีเงินเหลือจากคาตอบแทน 

หรือเงินที่เหลือจากการที่เราตั้งตามระบบแทงแลว ก็ถาภายใน ๒ เดือนนี้เรามีเงินเราก็จะสามารถจางได กรณีมีเงิน

เหลือจากหมวดอื่น ทานนายกฯดําเนินการตามนโยบายวาเห็นความสําคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือที่จะรองรับการเขาสูอาเซียน ตอนนี้เราก็ไดดําเนินการอยูครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากจะสอบถามทานประธานสภาฯผานไปยังฝายบริหาร เพื่อความตอเนื่อง

ของการเรียนการสอนก็อยากจะใหทานตั้งไวในงบประมาณประจําปของทุกๆป อยาไปหวังเอาในเงินสะสม เพราะการ

ประชุมที่ผานมามันมีเหตุผลในตัวของมันเองถาทานยังจะฟง และก็ยังยึดมั่นหลักการที่ทางกรมสงเขามาทานอยาไป

หวังใหทานนายกฯโอนเงินกองอ่ืนมา อยากใหแปรญัตติฯเพ่ิมเขามาเลยเพ่ือความตอเนื่องไปจางครูชาวตางชาติและไม

มีเงินจายเขาอายเขาครับผม ไปวาเขาฝร่ังข้ีนก เขาจะวาเราได  
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นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แปรฯเพิ่มในสวนน้ีก็ไมไดอีก เพราะจะไปซ้ําซอนกับแผนงานงบประมาณไมได ถาซ้ําซอนเมื่อไหรผิดเมื่อนั้น

เพราะฉะน้ันแปรฯเพิ่มเขามาก็ไมมีประโยชน จะใหดีแตเร่ิมตนแลวทานตัดรายการออกจากเงินสะสมและเอามาเขา

งบประมาณปกติก็จะสําเร็จ ก็จะไมซอนกัน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ  ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ นอกจากผูใหญที่จะไดรับผลระทบแลวแมกระทั่งเด็กก็ยังไดรับผลกระทบอีก 

ดังนั้นทานจะตองพิจารณาใหหนักกวาเดิมในการบริหารงานของทาน ตั้งแตปฐม ผูใหญยังเกษียณ ไดรับผลกระทบ

หมดทุกคน ทานตองคิดใหหนักกวาเดิมวาปหนาทานจะทําอะไร วางแผนงานการงานอยางไร ถึงจะไมมีผลกระทบการ

เรียนการสอนของเด็กนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ฝากไปยังฝายบริหารใหรอบคอบนึกถึงเด็กและประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ / มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม

ครับ / ถาไมมีไปงานระดับงานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา เชิญครับ / เชิญทานสุภชัย  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยูในงานเดียวกัน หนา ศก.๖ คาจางเหมาบริการในป ๒๕๕๙ ไมตั้งไวแตมีรวมรายจายไว ๓๒๔,๐๐๐ บาท 

และทานไดตั้งเพิ่มมาใหม ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท อันนี้เปนอัตราเทากับเงินคาจางหรือเปลาครับ หรือวาทานเอาไปใชจาย

เปนคาอะไรครับ ขอใหชี้แจงตรงน้ีครับ ศก.๖ ครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทาน ผอ.สํานักการศึกษาทานมนตตรี เปนผูชี้แจง 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เคารพครับ ในสวนของคาจางเหมาบริการ ในสวนของ     เทศ

บัญญัติปที่ผานมาไมไดมีการตั้งไว และมีการตั้ง ๓๒๔,๐๐๐ บาทเน่ืองจากสํานักการศึกษาไดมีบุคลากรทางการศึกษา

อยางที่ผมเคยนําเรียนในที่ประชุมวาสํานักการศึกษามีบุคลากรตามกรอบตามอัตรากําลังทั้งหมด ๑๕ อัตราตอนนี้มี

บุคลากรที่วางอยู ๘ อัตรา เพราะวาเดินทางมารับตําแหนงใหม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ที่ผานมา ๑ ทานทําใหการ

บริหารจัดการภายในสํานัก ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากร และไดรายงานใหนายกฯ

ดําเนินการจางเหมาบริการบุคลากรเพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหสํานักการศึกษาดําเนินการไปได ทีนี้ในสวนของ

งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้บุคลากรที่สํานักการศึกษาไดจางไว ที่จางไวเดิมจํานวน ๗ คน จางไวในอัตรา ๙,๐๐๐ 

บาทตอคน และขอจางเพ่ิมเติม เพราะทางศูนยเด็กเล็กมีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมสงเสริมปกครอง

สวนทองถิ่น ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอัตราสัดสวนระหวางนักเรียนกับคุณครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กลดลง

เน่ืองจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองรับนักเรียนต่ํากวา ๓ ป ก็คือ ๒ขวบครึ่งและกําหนดใหมีคุณครู ๑ ทานตอนักเรียน 

๑๐ คน และลดจํานวนนักเรียน หองละ ๓๐ คนเหลือหองละ ๒๐ คน ซึ่งนักเรียนหองหนึ่งตองมีคุณครู ๒ ทาน      

ตามสัดสวนที่กําหนด ก็เลยขอตั้งเพ่ิมอีก ๓ ตําแหนงเพื่อที่จะเอาไปสอนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เรามีอยู เนื่องจากวา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรามีจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น คือศูนยวัดปาใหญเพิ่มจาก ๒๔๖ คน เปน ๒๘๐ คน ศูนยพัฒนา
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วัดใตพระเจาใหญองคตื้อ เพิ่มจากนักเรียน ๑๖๕ คน เปน ๑๗๐ คน ศูนยอนุบาลจาก ๙๔ คน ปนี้ก็เปน ๙๘ คน ก็เลย

ตั้งงบประมาณในสวนนี้เพื่อจางบุคลากรดังกลาวครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ /  เชิญทานสุภชัย  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แสดงวางบน้ี ณ ปจจุบันยังมีบุคลากรทํางานอยู ใชหรือไมครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 ใชครับ ตอนนี้บุคลากรอยู ๗ ทานและจะจางเพิ่มอีก ๓ ทาน 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เปน ๑๐ ตําแหนง ชัดเจนครับและก็ไปในชั้นแปรญัตติฯครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกครับ / เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ดิฉันนางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ใน

หนา ศก.๖ คาใชจายในการแขงกีฬาสีภายใน อยากทราบวาทําไมปที่แลว ป๒๕๕๙ ไมมีตั้งเขามาคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปที่แลวไมมีการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน แตเมื่อยอนกลับไปดูป ๒๕๕๘ มีการแขงขัน ปพ.ศ.๒๕๕๙ ไมมี

การแขงขัน ปพ.ศ.๒๕๖๐ มีตั้งคาใชจาย ทางสมาชิกก็เลยสงสัย / เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก เพ่ือใหไดรายละเอียดชัดเจนขอมอบใหทาน ผอ.สํานักศึกษาทาน

มนตตรี เปนผูชี้แจงครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เคารพครับ ในสวนของกีฬาสีภายในในปที่แลวเราตั้งไวใน

หมวด ของหนา ศก.๑๖ หมวดในฝายกิจกรรมเด็กเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ พอปงบประมาณป

พ.ศ.๒๕๖๐ เลยขอมาตั้งไวที่หมวด ๒๑๒ ที่โรงเรียนไดดําเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จากงานสันทนาการมาอยูงานโรงเรียน เพราะเหตุอะไรครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 เพราะทานรองเสรี บอกวาเพ่ือที่จะใหทางโรงเรียนไดดําเนินการ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ / ในหนา ศก. ๑๐ ขอความรูวา คาใชจายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันทําไมมัน

ลด นาจะไดเพิ่มเพราะของมันแพงข้ึน แตอันนี้ลดไมทราบวาเพราะเหตุใดทานผอ.พอจะใหเหตุผลไดหรือไมครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เคารพครับ ในสวนของอาหารเสริมนมอาหารกลางวัน         

มีจํานวนนักเรียนในภาพรวมลดลง ทั้งภายในของเทศบาลเองและโรงเรียนในสังกัดของ สปฐ. หรือของตํารวจตะเวน

ชายแดนก็ลดลงครับ ก็เลยทําใหงบประมาณลดลง จากนักเรียนที่เคยเขากอนปฐมศึกษาจนถึงระดับปฐมศึกษา ป.๖ 

จํานวนแตจะยกเวนจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นก็คือศูนยเด็กที่เพิ่มขึ้น  แตโรงเรียนที่เครือเทศบาล เชน  เทศบาลบูรพาปนี้ก็
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ลดเหลือ ๕๖๒ คน โรงเรียนหนองบัวจากปที่แลว ๑,๒๘๒ คนลดเหลือ ๑,๒๖๒ คน ก็ลดลง ๒๐ คน  โรงเรียนเทศบาล 

๓ ลดเหลืออยู ๓๘๐ กวาคน  มีโรงเรียนเทศบาลชุมชนกานเหลือง ท. ๕ เพิ่มขึ้น ๑๑๐คน จากปที่แลว ๑๐๓ คน 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ / ไมมีขอไป ศก.๑๑ งานมัธยมศึกษา (๐๐๒๑๓) เชิญครับ / เชิญทานณัฐพัฒน

ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกและผูมีเกียรติทุกทาน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ฝากเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารวา

คาใชจายโครงการฝกอบรมและพัฒนาทักษะการวายน้ํา ในปพ.ศ.๒๕๕๘ กับป พ.ศ.๒๕๕๙ เราไมมีมากอนและตั้งขึ้น

มาในยอด ๕๐,๐๐๐ บาท และทานจะนําไปใชอยางไง เพราะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯเราไมมีสระวายน้ํา อยากให

ทานชวยชี้แจงตรงน้ีดวยวาทานจะนําไปใชจายอยางไร 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก สําหรับเร่ืองโครงการสอนใหเด็กไดวายน้ําถือวาเปนโครงการที่

จะชวยใหผูปกครองและตัวเด็กเองมีทักษะในการวายน้ําซึ่งทางโรงเรียนเห็นความสําคัญ สํานักการศึกษาจึงไดตั้ง

โครงการตัวนี้ข้ึนมา สําหรับเรื่องรายละเอียดเรื่องสระวายน้ําวาเราจะไปใชที่ไหนอยางไรคะ ขอใหทาน ผอ.สํานัก

การศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เคารพครับ สําหรับโครงการฝกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬา

วายน้ํา อันน้ีเปนโครงการของโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  สืบเน่ืองมาจากทานผอ.สมโภชน เนื่องจากทาน

เปนครูพละ ทานไดจัดทําโครงการนี้เพื่อพัฒนาทักษะการวายน้ําของนักเรียนใหมีทักษะในดานน้ี เพื่อที่จะไดชวยเหลือ

ตัวเองได เปนโครงการใหมในหนา ศก.๑๑ และการจัดการเรียนการสอน Stem ดวย แตเปนของโรงเรียน ท.๑ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนัฐพล 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานก็ตอบไมตรงกับคําถามครับ เพราะผมไดยินจากทานณัฐพัฒนวา โครงการนี้

ที่ทานขอไปโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯเราโรงเรียนไหนบางที่มีสระวายนํ้า และทานจะเอาเงินงบประมาณสวนนี้ไปทํา

อะไร ที่ทางสมาชิกอยากจะทราบวาทานจะนําเงินสวนน้ีไปทําอะไร 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผอ.ครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 เร่ืองโครงการวายน้ํา ไดเห็นโครงการและไดสอบถามทานผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

คือทานสมโภชน  วิทยาขาว เน่ืองจากวากิจกรรมตรงน้ี สระวายน้ําตรงนี้เราจะไปใชสระวายน้ําของโรงเรียนนารีนุกูล 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะวาเทคนิควิธีการวายนํ้าน้ันก็เปนอยางที่ทานสมาชิกไดตั้งขอสังเกตวาในเมื่อ
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โรงเรียนของเราไมมีสระวายนํ้าและเราจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาไดอยางไร เราไดสอบถามไปทางโรงเรียนแลวเราจะไปขอ

ความอนุเคราะหในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนารีนุกูล 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนัฐพล 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เปนคําชี้แจงที่ผมรับไดสวนหนึ่งและรับไมไดสวนหนึ่ง ทําไมทานไมตั้งขอเปนงบทําสระวายน้ําเลยในเมื่อ

เทศบาลฯเราเปนองคกรใหญเราสามารถสรางไดเงินพอทําได ถาทานขอมาเพื่อทําสระวายน้ําผมยินดีที่จะสนับสนุนแต

ทานขอมาเพ่ือจะทําโครงการอะไรก็ไมรูที่วาจะไปขอสระวายนํ้าของโรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีกับ

โรงเรียนนารีนุกูลก็ไกลกันพอสมควรทานจะพานักเรียนเราไปเรียนกันอยางไรอาทิตยละ ๑ ครั้งหรืออยางไรไมทราบ

แตผมเชื่อวานักเรียนที่เรียนวายน้ําถาเรียนไมตอเน่ือง อยางนอยๆ ๑ เดือนตองเรียน ๒ ครั้ง เรียนกี่ปถึงจะวายน้ําเปน

อยากจะฝากทานประธานผานไปยังฝายบริหารชวยพิจารณาเกี่ยวกับโครงการนี้ดวยนะครับวาเหมาะสมแลวหรือไมที่

ทานจะมาขอเงินทั้งๆที่สระวายนํ้าเราก็ไมมี 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย  

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่นี่คือสภาฯมีความคิดไดหลากหลาย ทานนัฐพลขออนุญาตเอยนามวันนี้ทาน

ชวนเราสรางสระวายน้ํา แตผมคิดวาคาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาวายน้ําผมวาทานตั้งมานอยไปทาน

นาจะตั้งมาเยอะหนอยเอาความจริงทานนาจะตั้งมาโรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ผมคิดวาก็คงยังไมพอเพราะวาตาม

ขาวทุกวันน้ีเห็นเด็กจมน้ําตายกอดคอกันตาย พากันไปเลนน้ําหนีไปเลนน้ํา ผมเชื่อวาน้ํากับเด็กมันเปนของคูกัน       

ขออนุญาตใชภาษาทองถิ่นวา ตั้งแตเด็กนอยผมก็ยังหนีไปเลนน้ํา พอแมหามไวก็บฟง เพราะฉะน้ันสงเสริมเลยวาจะให

เด็กเรียนรูที่จะรูจักนํ้าการพยุงตัวในนํ้า ไมตองสรางสระก็ไดครับ บานผมมีสระมาเปน ๑๐๐ หรือ ๒๐๐ ปมาแลวบาน

ผมมีน้ํามูล คนที่วายน้ํามูลไดตกสระไมตายคนที่วายน้ําในสระไดตกน้ํามูลอาจจะตาย ผมขออนุญาตเห็นตางกับทาน  

นัฐพลวาผมเห็นดวยกับงบประมาณตรงนี้ที่จะทําแตเพียงผมเห็นวาทานจัดสรรมานอยเกินไปและผมเชื่อวาอยางทาน

อาจารยสมโภชนผมเช่ือวาทานทําไดและทําไดแนนอนเพราะวาผมก็เปนลูกศิษยทานผมไมจมน้ําตายก็เพราะทานผม

ขอสนับสนุนญัตตินี้แตถาเปนไปไดแปรฯเพิ่มเขามาก็ดีนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรฐา 

นางรฐา   มณีภาค     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางรฐา  มณีภาค สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ จากดิฉันไดเปนคณะกรรมการของโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ทุกคนมี

ความเห็นเปนเอกฉันท อยากใหมีสระวายน้ําอยูที่สวนสาธารณะหนองบัว และอยากจะแนะนําวาตรงนั้นจัดวาเปนที่

เหมาะสมอยูพอสมควร และนักเรียนเราก็เยอะสามารถสรางสระวายน้ําได ก็เห็นชอบกับคุณนัฐพล ขออนุญาต 

เอยนามวาเทศบาลของเรานาจะมีสระวายนํ้าของเราสําหรับเด็ก สระลึกสระตื่น ก็อยากจะฝากทานประธานไปยังฝาย

ผูบริหารดวย ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ / ไมมีขอไป ศก.๑๒ งานศึกษาไมกําหนดระดับ (๐๐๒๑๔)  เชิญครับ / เชิญ

ทานตนขาวครับ 
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นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ดิฉันนางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดิฉันอยากทราบวา

ทําไมจึงตั้งงบประมาณตัวนี้เขามาปที่แลวตั้งแลวไมไดใชและปนี้ตั้งเขามาอีก   

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก  ดิฉันขอใหทาน ผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เคารพครับ ในสวนของโครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับ

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปที่แลวปงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ไมไดดําเนินการตั้งเนื่องจากป 

๒๕๕๗ เราไดตั้งแลวและดําเนินการเรียบรอยแลว ทานผูบริหารใหเวนไปปหนึ่ง และในสวนของปนี้ที่ตั้งไวและเมื่อ

ดําเนินการไปเมื่อวันที่ ๑๘ และ ๑๙ สิงหาคม ที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ไดเรียนเชิญคณะผูบริหารและครูที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําแผนดวย รวมทั้ ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปอบรมและสัมมนาโดยเรียนเชิญคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ   

รองศาสตราจารยดอกเตอรชินวัตร ปากโคทาง เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๑๙ ที่ผานมา สวนปนี้ก็ขอตั้งก็เนื่องจากวาระบบ

การประกันคุณภาพภายในนั้นจําเปนจะตองดํ าเนินการทุกป จะตองมีคณะกรรมการจากภายนอกดวยที่เปน

คณะกรรมการประสานงานวิชาการทองถ่ิน และที่ดําเนินการนั้นเพราะสถานศึกษาจะตองจัดใหมีการประเมินอยาง

นอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ตามระบบประกันมีตั้ง ๘  ภารกิจมีตั้งแตกําหนดมาตรฐานจนถึงดําเนินการอยางตอเนื่อง

เพราะฉะน้ันจึงตองจัดทําโครงการนี้ข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ / เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกและผูมีเกียรตทุกทาน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอยอนไปเรื่องคาใชจาย ในหนา ศก.๑๓ เรื่องโครงการถนน

เด็กเดินผมอยากเรียนถามไปยังฝายบริหารวาเปนโครงการเดียวกับถนนคนเดินหรือไม มันมีรูปธรรมเห็นผลและเกิด

ประโยชนอยางไร อยากใหทานอธิบายเร่ืองนี้ใหละเอียดดวยครับ ที่ของบมา ๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก สําหรับโครงการถนนเด็กเดินเปนคนละโครงการกับถนนคนเดิน 

เปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการถนนเด็กเดินเปนคาใชจายเกี่ยวกับภาคีเครือขายของเยาวชนในเขตเทศบาลฯ    รวมไป

ถึงสภาฯเครือขายที่เก่ียวของกับเด็กและเยาวชนตางๆ มารวมทํากิจกรรมรวมกันอยูที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ไดจัดไว เมื่องบประมาณปที่แลวเราก็จัดอยูบริเวณทุงศรีเมืองซึ่งก็มีภาคีเครือขายหลายหนวยงานเขามารวมดวย

ชวยกันมาจัดกิจกรรมดังกลาวเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไมวาจะเปนเร่ืองอาชีพเรื่องของยาเสพติดและก็กิจกรรมอื่นๆที่

ทางหนวยงานเขามาใหความรวมมือในตรงน้ี เพ่ือเด็กๆ และเยาวชนมาแสดงออกและไดโชวผลงานของพวกเขาเอง

ดวยคะ ขอบคุณคะ 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอเน่ืองจากโครงการถนนเด็กเดิน ดิฉันสงสัยวาทําในงบนี้ไมมีโครงการถนนคนเดินเขามาและถนนคนเดินใช

งบประมาณจากไหน และก็รายละเอียดอยางไรดิฉันอยากทราบ และการจัดเก็บรายไดของถนนคนเดินนะคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก  ดิฉันขอใหทาน ผอ.สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ    ผูอํานายการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกที่เคารพครับ ในสวนของถนนคนเดินไดดําเนินการมาอยาง

ตอเน่ืองตั้งแตทานนายกฯทานเดิมและทานนายกฯทานปจจุบันก็เห็นนโยบายตรงนี้มีความสําคัญและมีความจําเปน

ตรงน้ีรับทราบขอมูลจากทั่วประเทศวาโครงการถนนคนเดินที่มีขนาดใหญ และจัดไดอยางดีและมีขนาดใหญและระดับ

ตนๆของประเทศจํานวนผูขายไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ราย ซึ่งเราขายในวันเสาร และวันศุกรและวันอาทิตย ซึ่งโครงการ

ไดดําเนินการตอเนื่องมาในรอบละประมาณ ๖ เดือนครั้งหนึ่ง โครงการที่กําลังจะดําเนินในครั้งนี้ก็ทานรองประชาก็ได

ไปจับสลาก ทานรองเสรีไดเปนผูรับผิดชอบโครงการนี้ อยูที่โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว กับโรงเรียนเทศบาล ๓ 

พรุงน้ีก็จะเปนการจับฉลากอีกครั้งหนึ่งซึ่งเปนโครงการที่ ๗ แลว ก็จะเริ่มดําเนินในวันศุกร จนถึงประมาณเดือน

กุมภาพันธ อันน้ีทานรองประชาทานจะมีรายละเอียด สวนเรื่องคาใชจายเราจะเก็บคาใชจายจากคนที่มาสมัครคนละ 

๕๐๐ บาท ตอโครงการและเราจะเก็บคาขยะวันละ ๒๐ บาท การบริหารจัดการอยูในตัวงบประมาณตัวของเขาเอง

สวนที่เหลือก็จะเปนเงินอุทิศที่จะเขาโครงการถามีอะไรเพิ่มเติมก็จะใชจายในงบของโครงการ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดิฉันอยากทราบวา การที่บอกวาเปนโครงการใหญๆที่ติดอันดับตนๆของประเทศทานเอาอะไรมาวัด           

จากจํานวนคนขาย คนขายเยอะแปลวาเศรษฐกิจดีหรือคะจริงๆแลวคนซ้ือเยอะหรือเปลาที่แสดงวาเศรษฐกิจดี ดิฉันไม

เคยเห็นอะไรมาวัดวาโครงการถนนคนเดินประสบความสําเร็จทําใหประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้น ดิฉันเห็นแตคนมา

ขายเยอะ ล็อคก็มั่วตามที่ไดรับรองเรียนมามีการซ้ือล็อคขายล็อคโดยคนในกันเองดิฉันคิดวาคนที่ดูแลตรงนี้โดยตรง

จะตองทราบอยูแลว ดิฉันเปนเพียงแค สท. รับเรื่องรองเรียนจากชาวบานเขามา ดิฉันอยากใหคนที่ดูแลโครงการ

โดยตรงชวยชี้แจงดวย  ทานรองเสรีไปไหนทําไมไมเขาประชุม ดิฉันไดรับรองเรียนเยอะมากเพียงแตวาทานฝายบริหาร

หรือทานเสรี รับฟงความคิดเห็นของชาวบานจะรูวามันมีปญหาเยอะทั้งขยะและไฟฟา ทั้งการจับฉลากล็อค และอีก

เยอะแยะมากมาย ดิฉันอยากถามวาทําไมวันศุกรใสเส้ือสีฟา วันเสารใสเส้ือสีเหลือง วันอาทิตยใสตามสบาย ทั้งที่คนที่

เขาขายของไมจําเปนตองมาใสสีเสื้อตามที่ทานกําหนด ตรงๆก็คือพวกเขาก็ไมไดมีรายไดมากมายที่จะตองมาซื้อ      

เส้ือใหม มันอาจจะเปนเรื่องเล็กนอยแตทานชวยชี้แจงดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 
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นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานปรานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติ ประการแรกก็คือวาวัดไดอยางไรวาเรานาจะเปนถนนคน

เดินที่ยอมรับติดอันดับประเทศ อันดับแรกจํานวนผูขายประมาณ ๑,๕๐๐- ๑,๗๐๐ ราย ในชวงตนปที่เปดจับฉลาก มี

คนมาลงชื่อ ๒,๐๐๐ เศษ เราจัดล็อกใหได ๑,๕๐๐ กวาล็อก ก็ยอมรับวามีคนที่ผิดหวังที่จะลงล็อก ซึ่งเราเองก็ยอมรับ

วาไมอยากขยายไปมากกวาน้ีแลวเพราะวาที่ผานมาถนนที่มีอยูน่ีถาขยายออกไปก็จะไปรบกวนการสัญจรไปมาของผู

คนเราคิดวาจํานวน ๑,๕๐๐ – ๑,๗๐๐ รายนาจะอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม และเร่ืองปญหารองเรียน ผมไมไดมาประชุม

ชวงเชาเพราะผมไปประชุมถนนคนเดินนี่แหละถนนคนเดินมี ๓ กลุมใหญๆ กลุมแรกก็คือวางกับพื้นไมสูงเกิน ๕๐ 

เซนติเมตร สวนที่สองคือตั้งราวสูงไมเกิน ๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตร พื้นที่ที่ไดกวาง ๒ เมตร ลึก ๒ เมตร ประมาณนี้ 

และมีการจายคาแรกเขา ๕๐๐ บาท เขาไปเปนอุทิศกับตลาดถนนคนเดิน ซึ่งตลอดมาก็แทบจะไมไดใชอะไรเลย

นอกจากจะนําไปติดตั้งหมอไฟ ๒ ถึง ๓ หมอ อยางอื่นก็ไมมีอะไร เรื่องถังขยะและไฟที่จะเขามาเร็วก็เปนเงินที่ไดมา

จากสวนกลางเปนเงินอุดหนุนเขามาประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ หรือ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผมจําตัวเลขไมไดตรงนี้ เปนเงิน

ที่เราไปของบประมาณเหลือจายเมื่อปที่แลวเขามา ไดมากอนหน่ึงเพื่อมาพัฒนาถนนคนเดิน คิดวาจะทําหองน้ําโนนนี่

นั้นอยูระหวางการออกแบบ เร่ืองปญหามีไหม การที่ผูคนมาอยูรวมกันไมมีปญหาไมมีหรอกครับแมกระทั่งตลาดทุกวัน

ก็ยังมีปญหาแมจะอยูดวยกันมา ๑๐ ป ๒๐ ป ก็มีปญหาถามวาเยอะไหม สําหรับปญหาผมยอมรับวามีสงมาหาที่ผมได

หรือไมครับเพราะวาเมื่อเชาผมใหนโยบายไป ๒ , ๓ เรื่องๆแรกผมพยายามที่จะตัดคนคาแพงคือปญหาตอนนี้มีคนมา

คาแผง ผมพยายามที่จะบอกวาเราจะทําอยางไรใหคนที่มาคาขายๆจริงๆ แตเราทําไดก็คือคนหนึ่งจับได ๑ รอบเขาก็

ไปจางคนมา ๕ คน ๑๐ คน พอจางมาเสร็จก็เอาล็อคมาถือเอาไว ผมกําลังจะหาวิธีกําจัดพวกนี้ พอเสร็จแลวพวกที่อก

หักผิดหวังก็มาซ้ือล็อค ผมบอกวาอยาไปซื้อเขาถือล็อคเปลาไว ถา ๓ ครั้งเขาไมมาขายเรายึดล็อกคืนคุณมาซื้อล็อคตอ

จากเรา แตด วยกระบวนการเขายอมไปซื้อแพง รวมแลว ๕๐๐ บาทตอ ๖ เดือนรวมคาขยะคนจายล็อกวันละ        

๒๗ บาทเศษๆ ซึ่งถาคุณไปเชาที่อื่นคุณจะเชาเปน ๑๐๐ บาท บิ๊กซีพวกนี้เปน ๑๐๐ บาทขึ้นไป ซึ่งถือวาเราถูกที่สุด

แลวและเราก็มีคนมาคามากที่สุด พอมีพวกมาซ้ือล็อกกับพวกคาแผงก็จะมีปญหารองเรียนวาไมคาจริงแตเราก็ยอมรับ

การซื้อซึ่งจะเปนปญหาวกวนอยูอยางนี้วาทําอยางไรถึงจะกําจัดพวกน้ีได ตองขออภัยที่เมื่อเชาไมไดมาประชุม ผมตั้งใจ

จะมาประชุมฯ ตอนแรกผมอยากจะเลื่อนประชุมเพราะผมอยากจะพูดเร่ืองนี้มากครับ ถาในที่ประชุมทานพูดเรื่องเสื้อ

เหลืองเสื้อฟา ผมอยากกําจัดพวกคาแผงเพราะมีปญหามาก พวกที่สองคือพวกที่อกหักและพยายามที่จะเขามาพอเขา

มาไมไดก็จะรองเรียนวาการจับฉลากไมเปนธรรม ผมมองวาวิธีที่ทําอยูนี่เปนธรรมที่สุดในการจับฉลากเพราะเรา

ตองการล็อคที่จํากัด เราตองการจํากัดล็อคที่มีอยู ผมวาแคนี้ก็ใหญพอแลวที่มีคน ๑,๕๐๐ คนมาคาขายและก็คนมาซื้อ

การจับฉลากเราก็ยังเชิญทหารมาดูการจับฉลากมาดูการฉีกฉลากมาดูการประชุมของเราก็ยังไดรับความรวมมือจาก

ทางทหารมาเพราะเราก็เชื่อวาเขาก็คงไมเช่ือเราวาเราเอาพรรคพวกเราตองเอาคนกลางอยางทหารมาชวยดูวาสิ่งที่เรา

จับฉลากเปนธรรมไหม เราก็พยายามทําเร่ืองนี้ถาเรื่องใดที่ไมเปนธรรมขออนุญาตเลยวามาคุยกับเราเลย เราอยากจะ

ทําถนนคนเดินนี้เปนธรรมมากที่สุดสําหรับผูคา เพราะเราเขาใจวาการสรางอาชีพสําหรับคน ๑,๕๐๐ คน มันเปนเรื่อง

ที่ยิ่งใหญมากที่จะมาคา ๓ วัน ถาเราเจาะลึกเขาไปบางคนถึงกับสรางอาชีพไดเลยสรางตัวซื้อรถออกรถไดเลย ถาเรา

เจาะลึกเขาไปของพวกที่มาคาจริงถือวาประสบความสําเร็จมาก เราก็ใหโอกาสพวกที่มาคาเกา สวนเรื่องเสื้อนั้นไมได

บังคับเพียงแตวา วันศุกรขอความรวมมือ ผมน่ีหละพูดเองเมื่อเชาวาขอความรวมมือวาวันศุกรใหใสสีฟาเนื่องจากวาเรา

ตองการใหใสเปนชุดผาไทยพื้นเมืองเพื่อเปนการรณรงคสงเสริมใหคนใสชุดพื้นเมือง เขาก็มีการประชุมในกลุมยอยๆ

หลายกลุม เขาก็มองวาการใสชุดพื้นเมืองทําใหการคาขายไมสะดวก เราก็รับฟงมาแตเราไมไดบังคับขอพูดตรงๆวา

ไมไดบังคับ แตเราขอความรวมมือวาวันศุกรเรารณรงคใหใสผาไทยดีไหม จะไดรูวามาเที่ยวเมืองอุบลฯคนที่มาจะไดรู 
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วาคนที่มาคามาขายใสผาไทย ก็ถาผาไทยไมไดขอเปนสีฟาไดไหมผมพูดชัดเพราะวาเพ่ือพระราชินี ๘๔ พรรษาในชวง

ของปนี้ผมขอเปนสีฟาไดไหม สีฟาอะไรก็ไดขอใหเปนสีฟาสักวันหนึ่ง เพื่อความแสดงถึงความจงรักภักดี เพื่อความ  

เปน Unity  ความเปนกลุมเปนกอนความรวมมือ สวนวันเสารนั้นผมก็ขอเปนสีเหลืองเพราะนายหลวงเราครองราช

ครบ ๗๐ ปแตผมก็พูดชัดในที่ประชุมผมไมอยากใหเส้ือเหลืองเสื้อแดงตรงนี้มันไมเกี่ยวกัน แตผมใหแสดงออกมาวา

ตองเอาเสื้อเหลืองกลับมาคืนเพราะเส้ือเหลืองแสดงถึงความจงรักภักดีถึงนายหลวงของเราถาเปนไปไดวันเสารผมขอ

เปนเส้ือเหลืองสวนวันอาทิตยขอเปนฟรีสไตลอะไรก็ได แตทั้งน้ีทั้งน้ันขอ ๒ ผมขอความรวมมืออยากจะไดแบบนี้เวลา

คนมาเดินเห็นเราใสชุดผาไทยเหมือนกับเราไปเที่ยวขอนแกนสงกรานตเขาใสชุดพื้นเมือง เหมือนเชียงใหมเวลาเขาใส

ชุดพื้นเมืองคนขายคนมาซื้อเห็นแลวมันรูสึกดีๆ ผมก็อยากจะสรางถนนคนเดินแบบเราๆขึ้นมาวาจะทําอยางไร      

สวนเรื่องระเบียบความระเกะระกะ ตองยอมรับวาเรื่องสูกับแมคาแมขายบางคนไดเกินมานิดหนึ่งก็ดีใจ เราก็ตอสูเรื่อง

นี้มาตลอดมาเครงครัดหนอยก็พูดวารังแกคนจนบางอะไรบางมันก็เปนเร่ืองนี้มาตลอดผมก็เห็นใจอาจารยเสรี ทานตอง

มาทําเร่ืองนี้ซ่ึงเราตองยอมรับวาทุกคนมีงานประจําอยูแลว การที่จะมาทําถนนคนเดินก็จะมาทํานอกเหนือเวลาที่ควร

จะตองมาดูแล ศุกร เสาร อาทิตย  กลางคืนทุกคนตองมาดูแล ซึ่งมันก็เปนการเพ่ิมงานแตผมมองวาการเพิ่มงานตรงนี้

เปนประโยชนตอประชาชน ๑,๕๐๐ กวาคน เพราะฉะนั้นการประชุมเรื่องถนนคนเดินวันนี้ผมพยายามจะทําใหทุก

อยางมันชัดเจนโปรงใส และตรวจสอบไดและการกระทําทั้งหมดนี้ ตั้งกรรมการถนนคนเดินขึ้นมากลุมหนึ่ง รวมกับ

เทศบาลฯวาถาทําไดใหพวก you ชวยกันดูแลเร่ืองพวกนี้ถามันทําไดก็ลองนึกภาพวาคนขายก็อยากมาขายคนซื้อก็

อยากมาซื้อและใหเขามาจัดระเบียบเขาเองบางทีเราไปจัดระเบียบบางทีเราไปตอสูกับเรื่องพวกนี้มันลําบากก็ตองให

เขาไปสูกับพวกเขาเอง เพราะวาตลาดนี่เปนของพวกคุณถาคุณอยากจะทําใหตลาดมันดีคุณก็ตองชวยทําใหมันดีขึ้นมา

อันนี้ก็เปนรายละเอียดจะเลาใหฟงวาเงินที่เก็บเขามาก็อยูกระบวนการของเงินอุทิศ เทาที่ผมดูมาผมก็พยายามทําเรื่อง

นี้ใหมันชัดเจนมากที่สุดตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯถามันมีอะไรที่มันไมชัดเจนหรือมีปญหาขึ้นผมอยากจะคุยกับ

คนที่มีปญหาเหมือนกันวาเขามีปญหาอะไรจริงๆ  เพราะวาเราก็พยายามแกไขกันมาตลอดระยะเวลา ๒ , ๓ ป และ

รวบรวมปญหาเกาๆขึ้นมาตลอดเวลาผมคิดวาผมเขาไปทําในเรื่องน้ีเพราะผมเปนหวงวาคน ๑,๕๐๐ กวาคนเขามาตอง

มีปญหาแนๆ แตก็แกกันตลอดเวลาหากมีอะไรจะใหชี้แจงเพิ่มเติมก็ยินดีครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ  

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอดําเนินการตอเลยนะครับ เพราะวาเหลืออีกไมมากก็ทําใหมันเสร็จนะครับ ตอไปเปนงานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น เชิญทานนัฐ

พลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ก็ขอขอบคุณทานประธานนะครับที่วาใหผมขึ้นมาสอบถามทางฝาย

บริหารและก็งบตัวนี้ผมรอมานานแลวครับที่จะสอบถาม ในหนา ศ.ก.๑๗ นะครับ คาใชจายในโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนงบประมาณในการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานตนะครับประจําป ๒๕๖๐ ก็อยากจะสอบถาม

หลักเกณฑการใชเงินตรงสวนน้ีของป ๕๙ คือปที่ผานมาทานไดนําไปใชอะไรครับเพราะวาในยอดโชวการใชเงินตั้งแต

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีการใชจายจริงไป ๑๙๕,๐๐๐ บาท ครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 
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นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานมนตตรี   ธนะคุณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนของโครงการขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณการจัดขบวนแหในงานประเพณีสงกรานตนะครับ ซึ่งในปที่ผานมาทางวัดเพราะวาตอนนั้นระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยป ๒๕๕๙ ยังไมออกนะครับ ก็เลยใชระเบียบตัวเดิมนะครับ เพราะวาตอนหลังนี้ระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยวาไมสามารถที่จะอุดหนุนใหแกวัดได ก็เลยปที่ผานมาน้ีสามารถที่จะอุดหนุนใหวัดในเรื่องของการ

จัดทําขบวนแหวันสงกรานต ขบวนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๓ ขบวนครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาในป ๒๕๕๙ มี ๑๓ ขบวน ขบวนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ใชไหมครับ  

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ใชครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตมันก็ไมสอดคลองกับที่เราตั้งใหเขา วัดละ ๓๐,๐๐๐ อยางนี้ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 วัดละ ๓๐,๐๐๐ นี้เปนขบวนแหประเพณีเขาพรรษาครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อยางนั้นเปนเขาพรรษาใชไหมครับ นี่สงกรานต ขบวนแหเขาพรรษาน้ีไปอยูกับสองลานหาแสนใชไหมครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ใชครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันก็เปนขบวนแหเหมือนกันทําไมไดคนละระเบียบ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 คืออยางนี้ครับทาน ในสวนของขบวนแหสงกรานตนี้ปที่แลวที่เราอุดหนุนใหการสนับสนุนคุมวัดนะครับ ที่เราจัด

ในวันที่ ๑๓ เมษายน นะครับ แหจากมูลนิธิวัดศรีอุบลฯและก็ออมไปทางในชุมชนเมืองเกานะครับ อันนี้เปนชุมชนละ 

๑๕,๐๐๐ บาท คือเราบอกวาเราสนับสนุนใหจํานวนเทานี้คือ ๑๕,๐๐๐ บาท ทีนี้สวนของขบวนแหงานประเพณีแห

เทียนเขาพรรษาน้ันเรากําหนดวาจะตองมีจํานวนผูเขาขบวนแหนั้นไมต่ํากวา ๘๐ คน คือเรากําหนดจํานวนคนดวยนะ

ครับ แลวเราบอกวาเราอุดหนุนใหจํานวนไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท แตจริงๆแลวขบวนแหเหลานั้นเราจะใหเขาใชเงิน

จํานวน ๕๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท แลวแตความพรอมของแตละขบวนครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ศ.ก. ๑๖ คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แขง

เรือยาวและลอยกระทง คือปที่แลวนี้นะครับไมมีการจัดงานตัวนี้ขึ้น ซึ่งผมก็ไดสอบถามไปยังผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ ก็มี

การอางกฎระเบียบของสตง. แลวปนี้มีการตั้งขึ้นมาใหม ซึ่งผมอยากจะถามวาถาเกิดตั้งแลวนั้นมันจะไปขัดกับระเบียบ
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ของ สตง. ไหมนะครับเพราะวาปที่แลวจะมีปญหาเก่ียวกับการเชิญเรือที่จะมาแขงนะครับ ซึ่งในระเบียบของ สตง. นี้

การที่เราไปออกคาใชจายใหเขามาแขงเรือนะครับในแมน้ํามูลของเราน้ีทําไมได นี่จึงเปนสาเหตุที่ไมมีการแขงเรือยาว

นะครับ แลวทีนี้ผมอยากถามวาปนี้มันทําไดแลวหรือครับถึงไดมีการตั้งขึ้นมาใหม อยากจะสอบถามนะครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานมนตตรี   ธนะคุณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในสวนของการจัดงานประเพณี       

ออกพรรษาไหลเรือไฟ ปที่แลวเราจัดงานประเพณีลอยกระทงไหลเรือไฟในเทศกาลออกพรรษาแตไมมีการแขงเรือยาว

นะครับ เน่ืองจากวาปที่แลวนี้ติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบและขอทวงติงจาก สตง. นะครับ ที่ทานบอกวาไมสามารถที่

จะจายเงินเปนคาชักลากไดก็เลยทําใหการจัดการแขงขันเรือน้ันก็เลยงดกิจกรรมน้ันไป สวนปนี้ทานรองเสรีฯไดรวมกับ

ทานเลขานายกฯนพพรนะครับ ไดไปปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ สตง. หรือทานผูอํานวยการ สตง. ในสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน ที่ ๕ อุบลราชธานี วาเราจะสามารถที่จะจัดงานแขงเรือไดอยางไรนะครับ ไดรับการยืนยันวาถาจัดอยางนี้

โดยที่ไมมีคาชักลากก็สามารถที่จะดําเนินการไดและในการเตรียมงานนั้นมีการประชุมคุมวัดหรือประชุมคณะกรรมการ

ชุมชนเปนที่เรียบรอยแลวนะครับ ว าทางชุมชนก็ไดมาประชุมจัดใหมีการประชุมโดยทานรองนายกฯยอดยุทธ        

เดชรุงเรือง วันน้ันมีการประชุมปรึกษาหารือกันวาเราจะมีงานจัดงานประเพณีลอยกระทง ไหลเรือไฟ และแขงเรือ     

ในวันออกพรรษาอยางไรนะครับมีการปรึกษาหารือกันเรียบรอยแลว ทานรองเสรีก็บอกวาจัดไดนะครับ สวนกระทงก็

บอกวาปที่แลวมีรัศมี ๑ เมตร ปนี้เปน ๒ เมตร เพิ่มขึ้น สวนรายละเอียดนั้นกําลังเตรียมการอยูวาจะจัด มีหลักเกณฑ

วิธีการอยางไร ก็คงจะมีการประกาศและก็รับสมัครนะครับ อันนี้เปนที่ยืนยันวาทานไดเรียนปรึกษาหารือกับ สตง. 

ภูมิภาคที่ ๕ แลวครับทาน ขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ใชวิธีไหนหรือครับเพราะวาในอดีตที่ผานมาจะมีการจายคาชักลากเรือเพื่อ

เชิญใหมาแขงขันกับเรา แลวปนี้เราใชวิธีไหนครับ ชวยชี้แจงกับทางสภาไดหรือไมครับ เพราะวาจะไดไปบอกกับพี่นอง

ประชาชน เขาคงจะดีใจมากเลยนะครับ ทานใชวิธีไหนที่ไมขัดตอระเบียบของ สตง. ครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอที่จะชี้แจงไดหรือไมครับ เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ครับ คือที่จัดนี้ก็ตัดงบประมาณในสวนที่เปนคาชัดลากออกไปนะครับ ไมมีคาชักลาก และก็ทานรองเสรีบอกวา

ตอนน้ีไดไปเชิญเรือยาวน้ันมาไดจํานวนหนึ่งแลวนะครับ ผมดูอาจจะเปนแรงจูงใจในเรื่องของเงินรางวัลก็ไดเพราะวา

ผมดูแลวรางวัลชนะเลิศ ๘๐,๐๐๐ บาท อยางนี้นะครับ รองชนะเลิศเทานั้นเทาน้ีนะครับ ก็อาจจะเปนสวนหนึ่งนะครับ

วาสามารถจัดได เพราะวาที่ทาง สตง. บอกวาอยางอื่นจายไดหมดนะครับ คือถวยน้ีเราก็มีแลวเราขอพระราชทานตอ
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สมเด็จพระเทพฯมาเรียบรอยแลวตั้งแตปที่แลว แตไมสามารถที่จะจัดได คือถวยรางวัลมีแลวนะครับ เพียงแตติดขัด

ตรงจุดวาไมใหเบิกจายคาชักลาก สวนอ่ืนๆทําไดหมดครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ สําหรับเร่ืองเงินรางวัลมันก็มีระเบียบของมันอีกน่ันแหละนะครับ ซึ่งจะใหได

ไมเกินเทาน้ันเทานี้ในเลสของมันนะครับ ถาเราจะไมดูการจัดแขงขันกีฬาของเทศบาลไมวาบาสเก็ตบอล ฟุตซอล 

รางวัลมันก็จุมจิ๋มเหลือเกินแตวาแขงเรือน้ี ๘๐,๐๐๐ บาทนะครับ ผมอยากจะทราบวาทานใชหลักเกณฑอะไรในการให

รางวัลผูชนะเลิศนะครับ รูสึกวาถาเกิดผมศึกษามาไมผิดนะครับจะมีรางวัลที่ ๑ ๒ ๓ เทานั้น ไมมีรางวัลที่ ๔ แลวทีนี้

คนที่เขามาแขงกับเรานี้เขาจะไดจากจุดไหน ตรงนี้ตองชี้แจงใหชัดเจนนะครับวาทานใชหลักเกณฑอะไรในการให

รางวัลผูชนะเลิศการแขงขันเรือยาวนะครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ในสวนของการจัดการแขงขันก็การแขงขันเรือยาวหรือการแขงขันทุกประเภทนะครับ ก็เปนอยางที่ทานสมาชิก

ผูทรงเกียรติไดนําเสนอเมื่อสักครูวาเงินรางวัลนั้นจะตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เขาใหบริหารจัดการ

ได ในสวนน้ีการแขงขันกีฬาหรือการแขงขันทุกประเภทนั้นเงินรางวัลจะตองไมเกินรอยละ ๒๕ สวนรายละเอียด

นอกเหนือจากนี้ก็คงจะเปนรายละเอียดที่ทานรองเสรีเปนผูที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการออกแบบวางแผนตรงนี้

นะครับ ก็คงจะตองขอนําเสนอทานสมาชิกเปนรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ก็สรุปประเด็นงายๆก็คือทั้งถนนคนเดินกับโครงการไมวาจะเปนออกพรรษา 

สงกรานต แหเทียน คียแมนชื่อวาอาจารยเสรี แลวทําไมทานไมใหคียแมนคนน้ันมาช้ีแจงกับเรา ผมสงสัยวาถาขาดคน

นี้ไปเทศบาลฯจะดําเนินการไดไหม ตองฝากทุกอยางไวที่ตรงนี้หรือครับ แตสิ่งที่ผมไดยินมามันไมใช สิ่งที่ผมไดยินมา

มันมีการสอบสวนการแขงขันเรือยาวในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน เขาพูดในชาวบานวา เปนตามภาษาชาวบานเขาพูด

ตอนไปอุบลฯฉันไดคาลากเรือฉันก็ไดแบงเปอรเซ็นตใหเขา เขาทํางานอยูเทศบาลฯ อันนี้คณะกรรมการสอบสวนเขา

โทรมาบอก เขาประสานมา โอเคอันน้ันมันเปนอดีตที่ผานมา สมมุติคียแมนในเรื่องนี้ชื่อวาทานรองเสรี ผมหวังเปน

อยางยิ่งวาคงจะไดพบกับทานรองคนน้ีเขามาชี้แจงโครงการตางๆที่ทานทําขึ้นมา ในเมื่อทานเปนคียแมนทานก็นาจะ

เขามาชี้แจงได เรื่องน้ีผมใครอยากทราบถึงความกระจางและก็หนังสือที่ทานหารือกับทาง สตง. วาเราสามารถเบิกจาย

ดวยระเบียบอะไรและก็ทําไดอยางไรในเมื่อหลายๆที่เขาก็ยังไมสามารถจัดทําไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ  

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมอยากจะยอนกลับไปที่หนา ศก.๑๗ ที่ผมสอบถามไปเกี่ยวกับเงิน

อุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแหประเพณีสงกรานตนะครับ ตัวนี้คือขอที่หนึ่งที่ผมถามไปนะครับ ก็ไดรับการชี้แจง

มาแลววาเปนการสนับสนุนเกี่ยวกับขบวนแหเปนขบวนละ ๑,๕๐๐ บาทนะครับ ก็จะมาที่โครงการที่สองตอเลยนะ
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ครับ ก็เปนคาใชจายในโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนและขบวนแหในงานประเพณีแห

เทียนพรรษานะครับ ประเด็นอยูที่วาเมื่อป ๒๕๕๖ มีการใชจายไป ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ ผมก็ไดรับการรองเรียน

จากชุมชนหาดวัดใตนะครับ คือทางเทศบาลนี้ใหมีเจาหนาที่ใหคนในชุมชนเซ็นรับเงินเปนจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

นะครับในขบวนแห เสร็จแลวพอชาวบานเซ็นเงินไปแลวมอบเงินไปแลวก็มีเจาหนาที่เทศบาลของเรานี่แหละกลับไปที่

ชุมชนอีกครั้งหนึ่งและก็ขอเงินคืนในยอดเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยอางวาทานนายกฯทานจะเขามามอบดวยตัวทานเอง  

ซึ่งดวยความไวใจของทางชุมชนนะครับชุมชนก็ไดใหไป ใหคืนกลับไปในยอด ๓๐,๐๐๐ บาท โดยหวังวาทางเทศบาลฯ

นี้โดยการนําของทานนายกเทศมนตรี คาดวาทานนายกฯจะกลับมามอบใหซึ่งเวลาก็ไดลวงเลยไปก็ไมไดกลับมามอบให 

ทางชาวบานก็ไดมีการมาทวงถามนะครับเพราะวาเกิดความเสียหายแลวเพราะวาเขาไดซื้อของ ซื้อชุด เชาชุด ซื้อ

อุปกรณในการรวมขบวนแหงานแหเทียน ทางเทศบาลฯก็เลยตอบกลับไปอีกวาตอนนี้มีขบวนหลักแลว พวกทานไม

ตองเขามารวมขบวน ชาวบานเขาไมยอมครับ สุดทายแลวทางเจาหนาที่ที่ไดนําเงินไปในยอดเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ก็ได

เอาเงินมาคืนกับชาวบานจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท แลวประเด็นที่ผมจะถามคือวาเงินอีก ๑๐,๐๐๐ บาทนี้มันหายไป

ไหนครับ อยากจะสอบถามครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานระวีวรรณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานระวีวรรณครับ 

นางสาวระวีวรรณ    จันทรสอง    นักสันทนาการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นะคะ จริงๆแลวการอุดหนุนเราอุดหนุนใหชุมชนละ 

๓๐,๐๐๐ บาท คือนโยบายที่ สตง. บอกวาการจะเบิกจายใหกับคุมวัดไมสามารถเบิกจายไดตองเบิกจายให

คณะกรรมการชุมชนที่มีบุคลากรที่มีตัวบุคลากรจริงๆที่ทางเทศบาลแตงตั้งนะคะ รองรับแตนโยบายในน้ีเราประชุมกัน

แลววาการที่จะมอบหมายใหคณะชุมชนรับผิดชอบไดคือจัดนําตนเทียนเขามาแตขอความอนุเคราะหใหชุมชน

สนับสนุนรับเงินสนับสนุนขบวนแห เพราะวาถาเราไปใหโรงเรียนโรงเรียนบอกวาออกใบคาสนับสนุนที่ เราจะ

ดําเนินการออกเปนใบเสร็จของโรงเรียนมามันจะยุงยาก ตรงจุดนี้เราก็เลยวาขอความอนุเคราะหชุมชนรับเงินตัวนี้เพื่อ

เอามามอบใหกับโรงเรียน หนวยงานตางๆที่เขารวมขบวนแหเราทุกปนะคะ จะมีทั้งหมด ๑๖ ขบวนนะคะที่เรามอบให 

เราคุยกันแลวตกลงกันเรียบรอยเผอิญวาประธานชุมชนทานมาใหมนะคะ ทานไมเขาใจจุดนี้วาเงินตัวนี้เราจะนําไป

อยางไรเพราะวาวันที่ประชุมอีกคนหนึ่งมา วันที่ดําเนินการเปนประธานมาเอง ประธานไมเขาใจประธานเลยไปบอก

โรงเรียนวาใหเตรียมอุปกรณอยางนั้นอยางนี้ ใหเตรียมเด็กอยางนี้ โรงเรียนก็ดําเนินการไปซื้ออุปกรณมาวงเงิน 

๒๐,๐๐๐ บาท ทีนี้ตรงจุดนี้เราประสานกับคณะโรงเรียนตางๆประชุมกันสองสามรอบเขาใจบริบทตรงนี้แลวเราก็

อธิบายใหกับประธานชุมชนเขาใจแลว เขาก็บอกวาโอเคอยางนั้นก็ขอความกรุณาใหทางเทศบาลนําเงินคาใชจาย

เก่ียวกับการซื้ออุปกรณ การตกแตงขบวนแหของเขาน้ีจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คืนเขา ทางเทศบาลก็ดําเนินการนํา

เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ใหเรียบรอยแลวคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ  
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นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับตามที่ผมไดรับเรื่องรองเรียนมาก็คือครั้งแรกที่ทางเทศบาลไดนําเงิน

เขาไปใหก็คือในยอด ๓๐,๐๐๐ บาท แลวก็มีการเรียกคืนกลับเทศบาลโดยไปอางกับชาวบานวาเดี๋ยวทานนายกฯ จะไป

มอบเองนะครับ ดวยความไวเน้ือเชื่อใจทางคณะกรรมการของชุมชนทานก็ไดคืนเงินใหกับทางเจาหนาที่ไปในยอด 

๓๐,๐๐๐ บาท พอถึงเวลาทานก็เอาเงินมาใหชาวบานเขาซึ่งตามหลักความเปนจริงก็คือสมควรที่จะใหคืนเขาในจํานวน 

๓๐,๐๐๐ บาท ไมใช ๒๐,๐๐๐ บาท ประเด็นที่ผมถามคืออีก ๑๐,๐๐๐ บาท หายไปไหนครับ 

นางสาวระวีวรรณ    จันทรสอง    นักสันทนาการ 

 ขออนุญาตชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะ จริงๆแลวงบประมาณเราตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท จริง แตตอนที่มารับที่

เทศบาลฯเปนเช็คนะคะ เปนเช็คกอนใหญทั้งขบวนแหและตนเทียน เราพูดในที่นี้วาเราขอเงินสนับสนุนขบวนแหมา

เพ่ือจะใหกับหนวยงานที่เราประชุมกันเรียบรอยแลว แตตรงที่ทานบอกวาทานนายกฯจะลงไปมอบเราไมไดพูดเรื่อง

นายฯ  ลงไปมอบนะคะ เราบอกวาตรงจุดนี้เราคุยกันเรียบรอยแลววาทานนายกฯประชุมกับคณะหนวยงานภาคี

เครือขายที่จะจัดขบวนเขารวม ๑๖ หนวยงาน วาเราจะสนับสนุนวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนที่ทางชุมชนนี้ไป

จัดแลวไมไดเขารวมขบวนแหนะคะ คําวาไมไดเขารวมยังไมไดดําเนินการแตทานบอกวาทานเตรียมความพรอมซื้อแต

อุปกรณ ๒๐,๐๐๐ บาท ทานของบประมาณคืนแค ๒๐,๐๐๐ บาท เงินจํานวนน้ีเราสงคืนและทานก็ไมไดเขารวมขบวน

แหนะคะ ตรงจุดนี้นะคะทาน ขอบพระคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เทาที่ฟงดูนี้เจาหนาที่ชักจะแยแลวนะครับ เพราะอะไรเพราะวาใหเขาเซ็นตใบคํารองอยางหนึ่งแลวไป

ปฏิบัติการอีกอยางหนึ่ง มันไมตรงกับที่ใหเขาเลย ตอนที่ทําคํารองมาขอเงินจากสภาเปนแบบหนึ่ง แลวก็บอกวามี

ขบวนหลัก ถาอยางนั้นทานก็ไมสมควรที่จะใหชุมชนเขาเซ็นตมารับ ทานก็ไปดําเนินการตาม ๑๖ ขบวนหลัก มันชักจะ

มีอะไรแปลกๆอยูนะครับ เพราะวาตอนที่ทําเรื่องมาขอสภาก็ใหประธานชุมชนเขาเซ็นตเพื่อเปนหลักฐานในการที่จะ

จัดขบวนแห พอเขาเซ็นตไปแลวก็บอกวามีขบวนหลัก ทานไมตองทําใหขบวนหลักเขาทํา แลวเมื่อสักครูทานก็บอกวา

มี ๑๖ ขบวน ก็แสดงวาทานจัดเตรียมไวแลว แลวใหประธานชุมชนเขาเซ็นตมาทําไม มันไมถูกนะครับ เพราะฉะนั้น

เร่ืองนี้คงยาวนะครับ ขอบอกไวกอนไมไดยุติแคนี้ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับก็คงจะเปนไปตามที่ผมเขาใจนะครับคือใหชุมชนเซ็นตเบิก ๓๐,๐๐๐ 

บาท แตวาเขาไมไดรับ ๓๐,๐๐๐ บาท แสดงวาทานไมไดตั้งใจที่จะใหทางชุมชนเขารวมจริงเพราะวาทานไดจัดเตรียม

ขบวนแหไวแลว ก็เหมือนคลายๆวาเปนการมาหลอกสภาเพื่อจะเอางบประมาณ ผมคิดวาเรื่องนี้มันไมถูกไมควรนะ

ครับ อยางไรก็ผมก็จะขอติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวาสุดทายแลวเรื่องมันจะเปนอยางไรนะครับ ในเรื่อง

เก่ียวกับงบประมาณตรงสวนนี้ครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ก็แสดงวาทางเจาหนาที่ปฏิบัติมิชอบหรือเปลาครับ ถาปฏิบัติมิชอบมันก็คง

จะตองมีการตั้งกรรมการสอบสวน กรรมการสืบสวน ไมวาจะเปนความผิดทางวินัย สภาแหงน้ีไมไดมีอํานาจในตรงนั้น

เพียงแตวาคือถาจะมาโกหกสภากันแบบนี้ก็แสดงวายังมีอีกหลายเรื่องในนี้ที่มันไมถูกไมควร ทานขอเงินไปซื้อรถแต

ทานเอาเงินไปซื้อลา ทานขอเงินไปซื้อมาแตทานเอาเงินไปซื้อควาย มันซ้ือไดเหมือนกันแตมันคงละเรื่องนะครับ อันนี้

ผมวาคงตองจบแคนี้ไมไดนะครับ อันนี้เปนแคเร่ืองเดียวที่เหมือนวันน้ีที่ทางสภาแหงน้ีถูกโกหกในสภา พอตามขึ้นมาก็
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ผมวาเร่ืองนี้ไมนาจะจบแคนี้นะครับ ก็คือในสภาแหงน้ีก็ใหบันทึกไวเพื่อใหผูมีอํานาจไดทําการสืบสวน สอบสวนลําดับ

ตอไปครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมฟงดูแลวคําชี้แจงก็ไปคนละทิศละทาง ที่

ทานวาซื้อมาซื้อรถอะไรมันก็ไปคนละทิศละทาง ผมวาเพ่ือความกระจางนะครับ เร่ืองนี้น้ันมีเจาหนาที่ทํางานโดยตรง 

คืออาจารยเสรี   ทองเลิศ ซึ่งเปนกลไกตัวจักรในการที่ประชุมและก็หาชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดงานวันนี้ 

พรอมแลวที่จะชี้แจงครับเพื่อจะไดชัดเจนเรื่องน้ีครับ สรางความชัดเจนใหกับสภาแหงนี้ครับขออนุญาตใหทานเสรี

ชี้แจงครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไมอนุญาตครับ เพราะวาผมไดขอมูลมาเยอะแลว ชี้แจงก็แกตัวนะครับ ไมอนุญาต เชิญทานสมาชิกอภิปราย

ครับ มีหรือไมครับ เมื่อไมมีผมจะไปตอที่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ศก.๑๘ ครุภัณฑสํานักงาน มีสมาชิกทาน

ใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีผานไปยัง ศก.๒๐ โรงเรียนเทศบาลบูรพา ๒๑๒ ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ คอมพิวเตอร ที่ดินและสิ่งกอสราง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีผานไปยัง ศก.๒๒ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ขออนุญาตเขาเรื่องครุภัณฑนะครับ ผมมาติดใจตรงคําวาครุภัณฑดนตรีและ

นาฏศิลปเปนเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตในหนา ศก.๒๓ นะครับ ตัวนี้รูสึกวาปที่แลวเราก็อนุมัติใหไป ๑ โรงเรียน ผมไม

ทราบวาขั้นตอนการดําเนินการไปถึงไหนแลวและก็คือการที่จะทําวงโยธวาทิตนี้ ถาผมจะอภิปรายลงลึกนี้ไมทราบวา

จะถูกหนังสือตําหนิอีกหรือเปลานะครับ คือการทําวงโยธวาทิตนี้มันจะตองแบงเซ็กชั่นออกเปนก็คือ ๑.ในเรื่องของ

แบนดแบนดมิวสิกนี้ก็คือวาดนตรีในแตละชิ้นสวนของดนตรีก็คือเด็กสามารถเลนดนตรีไดเลนเพลงได ๒.ขบวนมารชชิ่ง

นอกจากขบวนมารชชิ่งเสร็จแลวมันก็ตองมีเรื่องของการแตงกายเครื่องแตงกาย นอกจากเครื่องแตงกายแลวก็จะมีใน

เร่ืองของยานพาหนะในการเดินทางไปมา ซึ่งในเรื่องน้ีเองผมก็ไดรับเร่ืองรองเรียนจากผูจําหนายเครื่องวงโยธวาทิตวา

ในการจัดซื้อจัดจางในปที่แลว มีการล็อคสเปกเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตในบางช้ินสวนเอื้อประโยชนใหกับเจาใดเจาหนึ่ง 

ผูจําหนายที่ไดมาคุยกับทางผูจัดซื้อไปแลว ตัวนี้มีหนังสือรองเรียนไปทางสํานักพัสดุที่ทําเรื่องจัดซื้อจัดจาง       ผม

อยากสอบถามไปวาเปนสองประเด็นนะครับ ๑.บุคลากรในการทําเรื่องวงโยธวาทิตพรอมหรือไม ๒.เรื่องรองเรียนในป

ที่แลวที่มาลักษณะเดียวกันที่รองเรียนมาที่พัสดุตอนนี้มีการสืบสวนและสอบสวนไปถึงไหนแลว กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานมนตตรี   ธนะคุณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในสวนของวงโยธวาทิตที่ขออนุมัติที่

ประชุมสภาเพื่อที่จะดําเนินการตรงนี้นะครับ ทางโรงเรียนทั้ง ๓ แหง คือ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียน
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เทศบาล ๒ หนองบัว และ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี นั้นมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีทักษะในเรื่องของ

การสอนเด็กในเรื่องของวงโยธวาทิตนี้ไดนะครับ จะสังเกตไดวาโรงเรียเทศบาลบูรพาอุบลนั้นที่ผานมาก็สามารถที่

ดําเนินการไดนะครับแตเน่ืองจากวาอุปกรณหรือวาเครื่องดนตรีน้ันยังไมมีประสิทธิภาพ และไดรับการอนุมัติจากทาน

สมาชิกนะครับไดอนุมัติ ใหจัดซื้อปที่ ผานมานะครับ ซึ่งจะมีจํานวนเครื่องดนตรีอยูประมาณ ๔๐ ชิ้นนะครับ            

ซึ่งดําเนินการซ้ือแลวตอนนี้ก็ไดดําเนินการโดยทานอาจารยประสิทธิ์นะครับ อยูที่โรงเรียนเทศบาลบูรพา และโรงเรียน

เทศบาล ๒ หนองบัวนั้นก็มีวงโยธวาทิตอยูแลวนะครับแตก็ในเร่ืองขอจํากัดในเรื่องของอุปกรณตรงนี้ก็ไมสามารถที่จะ

มีประสิทธิภาพอยางที่เห็นนะครับ แตสามารถที่จะจัดในเรื่องของเพลงที่เขาแถวประจําวันและก็งานกีฬาและก็งาน 

อื่นๆที่สามารถดําเนินการนะครับ รวมทั้งโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร อันนี้ทาง อสม. มีงาน ทางเทศบาลฯ   

มีงานก็เอามาดําเนินการแตดวยขอจํากัดเร่ืองเครื่องดนตรีก็ไมสามารถที่จะทําเปนวงใหญได แตทั้ง ๓ แหงนี้มีคุณครูที่

มีความสามารถในเรื่องน้ีสามารถที่จะดําเนินการไดครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผมเรื่องนี้นะครับเคยไปดูงานที่เทศบาลนนทบุรีมาแลวนะครับคือในโรงเรียนของเทศบาลนนทบุรีการ

ประกอบตัวของวงมารชชิ่งเขา ใน ๓ โรงเรียนเคาจะชัดเจนวาหนึ่งวงสองวงสามวงแลวพอมีงานใหญเขาก็มารวมกัน

เปนวงมารชชิ่งของเทศบาลเมืองนนทบุรี แตวาลักษณะของการที่ทานลิสตแพลนมาก็คือเร่ืองของดนตรีทั้งหมดนี้มันไม

สามารถที่จะเอามาตอเชื่อมกันไดเพราะวามันเหมือนกับเอาวงดนตรี ๓ วงมาเลนพรอมกัน ทีนี้คําถามของผมมีคําถาม

หนึ่งทานยังไมไดตอบวาปที่แลวที่มีเรื่องรองเรียนในการจัดซื้อจัดจางที่ไปล็อคสเปกน้ันตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแลวครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี  ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 ขออนุญาตครับทานประธานเรื่องน้ีตองขออนุญาตเพราะวาการจัดซื้อจัดจางนี้จะเปนฝายพัสดุสํานักการคลัง

ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ มีทานใดสามารถตอบไดหรือไมครับตองขออภัยทานสุภชัยตอนนี้ผูรับผิดชอบไมอยูมีสมาชิกทาน

ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีไปโรงเรียนเทศบาล๓ สามัคคี ศก.๒๕ ครุภัณฑเหมือนกันเชิญครับ เชิญ

ทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ศก.๒๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีผมก็พยายามพลิกดูจนจบนะครับ

เก่ียวกับงบประมาณที่ขอมาพอดีผมอยากทราบวาโรงเรียนสามัคคีนี้มีเครื่องตัดหญาหรือเปลาครับ เพราะวาถาจําไม

ผิดนะครับเมื่องบประมาณป ๕๘ นะครับทางสภาไดอนุมัติงบประมาณในการปรับพื้นที่หนาโรงเรียนสนามหนา

โรงเรียนเปนสนามหญานะครับลานกวาบาท แตตอนน้ีมันเหมือนสนามแสนกวาบาทนะครับ หญามันขึ้นรกเต็มไปหมด

ซึ่งโรงเรียนสามัคคีระยะหลังมามันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับจากภาพเกาในอดีตซึ่งโรงเรียนก็อยูใจกลางเมืองนะครับก็

อยากจะใหทางผูบริหารโรงเรียนชวยดูแลเอาใจใสดวยนะครับเงินลานกวาบาทนะครับไมใชเงินแสนกวาบาทที่ปรับปรุง

สนามตัวนั้นไปเครื่องตัดหญาไมมีทานก็ตองขอเขามานะครับก็อยากจะใหเอาใจใสดวยนะครับเพราะวาไมวาจะเปน

โรงเรียนสามัคคีหรือวาโรงเรียนท.๕ บานกานเหลืองซ่ึงภาพในปจจุบันน้ีก็เปลี่ยนไปเยอะเลยจากที่เปนโรงเรียนที่แบบ

ดูเหมือนเปนโรงเรียน ถาจะพูดกันจริงๆก็เหมือนกับโรงเรียนที่ยังไมมีการพัฒนานะครับแตทุกวันน้ีมันเปลี่ยนไปแลวนะ
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ครับ ก็อยากจะใหทานผูบริหารชวยเอาใจใสตรงน้ีดวยมันจะเปนหนาเปนตาใหกับเทศบาลฯของเรานะครับไมใชสภา

อนุมัติงบไปลานหกใหไปปลูกหญาเลี้ยงงูนะครับคือใหปลูกหญาทําสนามฟุตบอลนะครับและก็สนามฟุตบอลนี้ก็ชวย

เปดใหประชาชนเขาใชอยางเสรีบางนะครับไมใชจะล็อคไวใหเฉพาะหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งนะครับมันเปนเงินภาษี

ของประชาชนใครก็มีสิทธิ์ใชไดไมใชเอาไวจัดงานใหเฉพาะองคกรใดองคกรหนึ่งนะครับหรือวากลุมผูหลักผูใหญบาง

กลุมอยางนี้นะครับก็อยากจะใหทานผมคิดวาทานอาจารยสมโภชผมเรียกมัสเซอรสมโภชนะครับเมื่อกอนผมอยู

โรงเรียนนั้น ผมคิดวาทานคงจะสามารถดูแลตรงนี้ไดนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คําถามเดียวกันครับวงโยธวาทิตมีบุคลากรหรือยังครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในสวนของโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี

วิทยาคารนะครับคุณครูที่รับผิดชอบในเรื่องของดนตรีและเปนคนที่กํากับดูแลในเรื่องน้ีโดยตรงก็คืออาจารยบัณฑิตไข

แสงนะครับซึ่งมีความสามารถในดานน้ีสามารถที่จะดําเนินการไดครับขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมขออนุญาตถามแทนนะครับเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงานจอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้วจํานวน ๔๖ เครื่องเอาไปติดไวที่ไหนครับในหนา ศก. ๒๗ นะ

ครับ อันนี้เกินความจําเปนหรือเปลาครับเชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขออนุญาตครับสําหรับตรงนี้นาจะเขาใจผิดนะครับ

เปนที่บรรจุอยูในหองเรียนครับในหองเรียนครับไมใชในสํานักงานคืออยางนี้ครับหองคอมพิวเตอรที่อยูในโรงเรียน

สามัคคีที่ผมไดมีโอกาสเขาไปดูนี้ ที่มีใชอยูประมาณสิบกวาเครื่องเปนเครื่องของไอซีทีที่เราปรับปรุงซอมแซมอาคาร

แลวเราใหเขายืมใช และปจจุบันน้ีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูในโรงเรียนสามัคคีนี้มันใชไมไดนะครับไมมี ใหใชถาเกิดวา

ไอซีทีเขาเอาคืนไปซึ่งเราจะมาทําหองไอซีทีที่ตึกปองกันนะครับ เราจะยายมาอยูที่นี่เพราะเราไปฝากไวก็เลยเอาไปไว

ใหเด็กนักเรียนไดเรียนกอนปนี้ก็เลยขอนําเสนอเขามาเพื่อใชในหองเรียนนะครับไมใชในสํานักงานครับเพราะวามี

ระดับประถมกับระดับมัธยมเพราะเครื่องที่มีใชอยูนี้เหลือใชไดไมกี่เครื่องนะครับจะไปทําหองคอมพิวเตอรสําหรับ

ประถมและมัธยมนะครับไมใชในสํานักงานครับนาจะเขาใจผิดตรงน้ี 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานศุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขออนุญาตหารือครับถาแบบนี้ก็ตองแปรฯรับเปลี่ยนคําชี้แจงมาใชไหมครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ใชครับตองแปรญัตติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เชิญทานรองประชาครับ 
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นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

เมื่อสักครูผมถามเจาหนาที่มันเปนชื่อมาตรฐานของครุภัณฑครับแตวาเราไปใชสําหรับในหองเรียนครับ เปน

ชื่อมาตรฐานของครุภัณฑครับวาจะตองเปนคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานนี้

เปนชื่อมาตรฐานของครุภัณฑครับขออนุญาตครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๔๖ เครื่องน้ีเกินความจําเปนไหมครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

คือเกินไหมไมเกินหรอกครับเพราะวาจะใช ๒ หองเรียนครับของมัธยมกับของประถมครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผมคิดนะครับวานาจะสอนเปนกลุมเลยแลวนี้ไปใชเปนหองละเครื่องใชไหมครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

ตอคนตอเครื่องครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

หนึ่งความปลอดภัยมีหรือไมสองคุมคาไหมครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

ความปลอดภัยนี้ปลอดภัยครับหองนี้มีลูกกรงครับเพียงแตวาเครื่องที่มีอยูน้ีมันใชไมไดเครื่องเดิมที่มีอยูใชไมได

เลยนะครับเปนรุนเกาเทาที่ผมไปดูมานะครับแตวาโดยการเรียนนี้ปจจุบันน้ีนาจะตองเปนตอคนตอเครื่องแลวนะครับ

โดยมาตรฐานทั่วไปนะครับ เพราะวาถาดูจากในนี้เขาใจวาเราไมไดขอนาจะไมมีโตะคอมพิวเตอรเพราะวาเราจะไป

แทนเครื่องเกาที่มีอยูนะครับแลวก็สวนหนึ่งก็จะไปใชในสํานักงานไมกี่เครื่องครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผมวาถาจะใหคุมคานาจะจัดเปนหองเรียนคอมพิวเตอรเลยแลวเอาเด็กเขาไปเรียนแตที่นี้ถาเผื่อไปตั้งหองละ

เครื่องน้ีกลายเปนครูใชเด็กไมไดใช 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

จัดเปนหองคอมพิวเตอรครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ก็เรียนฝากไวดวยวาอยากใหคุมคาน้ีจัดเปนหองเลยนะครับสอนคอมพิวเตอรโดยตรงเลยครับมีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่เทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ ๒๑๒๒ ศก. ๒๙ เชิญทานตนขาว

ครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ในหนา ศก. ๒๙ นะคะคาจัดหาเครื่องเลนสนามเด็กเลนกลางแจงตรงน้ีนะคะดิฉันอยากทราบวาพื้นที่ตรงไหน

แลวก็พ้ืนที่ขนาดเทาไหรคะถึงใชงบประมาณตั้ง ๔๕๐,๐๐๐ บาทคะขอบคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

ขออนุญาตครับกราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ ถาพวกเราไดมีโอกาสไปโรงเรียน

แหงน้ีนะครับผมขออธิบายอยางนี้วาพอผานเขาประตูจะเปนอาคารโลงเปนอาคารโคงโลงสําหรับเขาแถวทีนี้พอดาน

ขวามือน้ีจะมีพื้นที่ทางดานขวามือซ่ึงตอนนี้ก็ทําบอทรายสวนหน่ึงนะครับแลวก็เครื่องเลนที่เกาดวยนะครับแลวเราก็จะ
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เพ่ิมเติมตรงนี้เขาไปตรงพื้นที่ทางดานขวามือซ่ึงเครื่องเลนในลักษณะชิ้นใหญอยางนี้นั้นราคาก็อยูประมาณนี้นะครับ

พื้นที่ที่ใชก็คือดานขวามือ ถานึกภาพออกจะเปนพื้นที่เปนส่ีเหลี่ยมคางหมูแลวก็จะอยูระหวางศูนยเด็กกับฝงอนุบาลนะ

ครับ อยูตรงครึ่งกลางดานขวามือชิดกําแพงนะครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาครับผมยังสงสัยในสนามเด็กเลนนะครับคําวานอกมาตรฐานถาจะดูในนี้นะครับก็มีอยู ๕ 

ชนิดก็มีระบุวาอื่นๆมาโยกสไลเดอร ไมกระดกสี่ที่นั่งแปลวาคูหนึ่ง ผมเขาใจถูกใชไหมครับ แลวก็คําวานอกวัด

มาตรฐานนี้ถาเกิดวาคิดมาเปนหาชนิดนี้อยางละ ๙๐,๐๐๐ บาท นะครับซึ่งมันเปนไปไดเหรอครับวาเครื่องเลนจะราคา

ขนาดนี้ตรงน้ีอยากจะฝากทางผูรับผิดชอบชวยดูดวยนะครับวามันสมเหตุสมผลหรือไมนะครับถาราคา ๔๕๐,๐๐๐ 

บาท นั้นมันไดดีกวาน้ีนั้นผมยินดีนะครับยินดีที่จะรับพิจารณาตรงจุดนี้ใหนะครับกราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ครับมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง         

ศก. ๓๒ เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ในหนา ศก. ๓๒ นะคะ ถา ท.๕ เขาบอกวาคาโตะพรอมเกาอี้สําหรับนักเรียนอนุบาล ๒๐๐ ชุด  และ

ประถมศึกษา ๑๘๐ ชุด ดิฉันอยากทราบวาตอนน้ีมีจํานวนเทาไหร และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเทาไหรคะ และก็ที่มีอยู

ดวยนะคะ ที่กําลังใชอยูน้ีมีจํานวนเทาไหรคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานผูอํานวยการโรงเรียนครับ 

วาที่ ร.ท.คมกริช   ศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับเกาอี้นักเรียนอนุบาลนะครับ 

ณ เวลานี้ที่โรงเรียนเราไมมีเลยนะครับ ในงบประมาณป ๖๐ เราไดขออาคารเรียนอนุบาลเอาไวในคาที่ดินและสิ่งปลูก

สรางนะครับ เพราะฉะน้ันเราเลยขอเกาอี้เพื่อรองรับอาคารเรียนซึ่งมี ๘ หองนะครับ เมื่อคิดสัดสวนแลวก็ตกหองละ 

๒๕ ตัวนะครับ และขออนุญาตชี้แจงตอนะครับวาสําหรับอาคาร ๔ ชั้น ของประถมนะครับ ขอ ๑๘๐ ชุด ซึ่งตอคนตอ

หองแลวมีเพียง ๑๕ ตัว เทาน้ันครับ เพราะวามี ๑๒ หองเรียนครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือในที่สมาชิกสภาไดอนุมัติใหทําตึกอาคารตัวใหม วันน้ีทานผูอํานวยการมาขอจํานวนโตะเกาอี้ก็เพื่อไปลงใน

อาคารใหม ทางสมาชิกสภามองประวัติของโรงเรียนเทศบาล ๕ ในชุมชนที่นาจะพัฒนาไดอยางกาวไกลนะครับ 

เพราะวาเปนชุมชนที่ตอนน้ีจํานวนของประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็คิดวาโดยศักยภาพของทานผูอํานวยการ

ทานคงพัฒนาใหโรงเรียนแหงนี้ ผมมองเห็นศักยภาพของการพัฒนาเปนโรงเรียนศูนยอนุบาลที่จะเปนคูแขงกับ
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โรงเรียนอื่นๆไดนะครับ แตวาสิ่งที่เปนหวงจริงๆนี้ก็คือแถวนั้นมันก็จะเปนปา หองเรียนทานผูอํานวยการไดทํามุงลวด

ไวไหมครับ ถายังไมทํานาจะขอมาในงบนี้เลยนะครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล

อุบล  ศก. ๓๕ สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เมื่อไมมีผมจะไปที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พระเจาใหญองคตื้อ    

เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ศก. ๓๖ ครุภัณฑสํานักงาน คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ๑๒ เครื่อง 

ตรงน้ีนะครับผมอยากจะทราบวาถาทางสภาผานงบประมาณตัวนี้ไป แอร ๑๒ เครื่อง แลวทีนี้ทางโรงเรียนมีเงินคาไฟ

รองรับอยางไรครับ เพราะวาผมก็ดูนะครับวาแตละโรงเรียนก็ขอแอรทั้งน้ันเลย จึงอยากทราบวาคาใชจายสวนที่เปนคา

ไฟฟานี้มันมีรวมอยูดวยหรือไมครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานมนตตรี   ธนะคุณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานในสวนของคาไฟฟาตอนนี้ก็คงจะเปนปกติ

ธรรมดาที่จะตองมีการใชจายเพ่ิมมากขึ้นอยางที่ทานสมาชิกทานหวงใยนะครับ การเบิกจายตอนนี้ในเรื่องของคาน้ํา 

คาไฟ ค าโทรศัพทนะครับ ในสวนของงบตรงนี้นั้นทางสถานศึกษาทุกแหงจะมาเบิกที่สวนกลางก็คือจะมาเบิก

งบประมาณที่ตั้งไวที่สํานักการศึกษานะครับ แตอยางไรก็ตามทางสํานักการศึกษาเทศบาลนครฯก็ไดกําชับและใหทาง

สถานศึกษาทุกแหงไดจัดทํามาตรการในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับวา ทานจะมีมาตรการในเรื่องของการ

ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟอยางไรอยางน้ีนะครับ คืองบประมาณในเรื่องของคาไฟน้ีทางสถานศึกษาทั้ง ๗ แหง โรงเรียน 

๕ แหง ศูนยเด็ก ๓ แหงน้ี จะมาเบิกที่สํานักการศึกษาที่เราตั้งงบประมาณไวนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหา   

วนาราม เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ผมมาติดใจในครุภัณฑสํานักงานในหมวดคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

ชนิดตั้งพ้ืน หรือชนิดแขวนขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พรอมติดตั้ง ทานขอมา ๓๑ เครื่องนะครับ อันนี้เราก็ไดลงพื้นที่ไปดู

ขนาดของหองและก็ดูตามสภาพจริงนะครับ ปรากฏวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กนี้เปนหองที่คือถาจะเอื้ออํานวยใหติดไดนี้มัน

ก็ตองมีการติดตั้งกระจก ก็คืองายๆวาตอนนี้มันเปนหองพัดลมแลวทานจะไปติดแอรมันก็ตองมีการปรับปรุงขึ้นมาเพื่อ

สอดรับกับตัวนี้ เมื่อสอดรับกับการติดแอรเสร็จแลวคาไฟที่ ๓๑ เครื่องน้ีมหาศาลนะครับ เราจะสามารถรองรับไดไหม

และจํานวนของนักเรียนที่เรียน ถา ๓๑ เครื่อง ตอหองจํานวนนักเรียนก็คือไดเรียนหองแอรหมดทุกหองนะครับ 

คําถามก็คือวาเราสามารถแบกรับภาระตรงน้ีไดไหมครับ และงบปรับปรุงหองเอามาจากไหนครับ 
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นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานมนตตรี   ธนะคุณ เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานมนตตรีครับ 

นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในสวนของการปรับปรุงและพัฒนา

หองเรียนนะครับ ตองยอมรับวาตอนนี้หองเรียนที่มาตรฐานนะครับคือสวนใหญก็จะเปนโรงเรียนอนุบาลอุบล โรงเรียน

มูลนิธิวัดศรีอุบล หรือโรงเรียนที่ไดรับความไววางใจจากทานผูปกครองนะครับ หองเรียนนั้นจะตองมีการปรับปรุง

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ อันนี้ก็เปนที่มาของการขอตอสภาในครั้งนี้นะครับ 

สวนในเร่ืองขอปลีกยอย เรื่องของการปรับปรุงหองวากอนที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นจะตองปรับปรุงและพัฒนา

หองใหไดมาตรฐานนะครับ สวนในหองเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาใหญนั้นมันมีอาคารที่เราขอใชอยู ๒ ชั้น     

นะครับ ชั้นที่ ๑ กับชั้นที่ ๒ ที่หองเรียนเนื่องจากวานักเรียนเพิ่มขึ้น เดิมนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กตรงนี้เรารับเฉพาะเด็กที่

มีอายุ ๓ ป ทีนี้เนื่องจากวาทางกรมสงเสริมบอกวามีนโยบายในเรื่องของการกระจายอํานาจวาทองถิ่นจะตอง

รับผิดชอบในสวนของปฐมวัยนะครับ เพราะวาเราพัฒนาในสวนของมัธยมปลายก็คงสูกับ ศพฐ. หรือวาเอกชนไมได 

แตอยางไรก็ตามเพ่ือความสุขของพี่นองประชาชนในเรื่องของการเล้ียงดูเด็กนะครับ ทานผูบริหารก็เลยมีนโยบายใหรับ

เด็กต่ํากวา ๓ ปนะครับ อันนี้เปนที่มาของปนี้ทําใหเด็กนักเรียนของวัดปาใหญปกอนนูนมีนักเรียนเพียงแค ๒๑๗ คน   

ปที่แลวเพ่ิมขึ้นเปน ๒๔๖ คน ปนี้เพิ่มขึ้นเปน ๒๘๐ คน ก็เลยวาอยากจะใหเด็กเขาไดมีบรรยากาศที่ดีเพื่อเปนการ

พัฒนาใหเด็กเต็มตามศักยภาพก็เลยของบประมาณในสวนน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่สํานักการชาง งานบริหารทั่วไป

เก่ียวกับเคหะชุมชน ชาง ๑ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่งานไฟฟาถนน  ชาง ๓ เชิญทาน

สุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับงานไฟฟาถนนงบประมาณเกี่ยวกับคาจางลูกจางประจํา ลดลง ๑๓๓,๒๐๐ 

บาท ซึ่งมันขัดแยงกับเทศบาลนครปจจุบันนะครับ วาปริมาณไฟฟาแสงสวางสําหรับถนนเราก็ยังไมพอ แลวทีนี้จํานวน

ที่ลดลงนี้เปนนายชางในสวนไหนที่ลดลงครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการ

ชาง เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 
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นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์   ผูอาํนวยการสํานกัการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ที่ลดลงเพราะวาพนักงานของเรานี้โดนทาง

วินัยไปหนึ่งคนครับ ขอไมเอยช่ือนะครับ ออกจากราชการไปแลวครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ แลวในประเภทพนักงานจางมันมีเงินจางตามภารกิจเพิ่มขึ้นมา ๒๔๖,๘๖๐ 

บาทนี้ เปน ๒,๙๗๐,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มมานี้เพิ่มตําแหนงขึ้นมากี่คนครับ และก็ตอนน้ีพนักงานจางตามภารกิจมีกรอบ

วางอยูกี่คนครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานัก     

การชาง เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์   ผูอาํนวยการสํานกัการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ จากน้ีไปตั้งแตหนาที่ ๒ ถึงหนาตางๆที่จะถึง

นะครับ ผมในฐานะผูอํานวยการสํานักการชาง ขอมอบหมายใหคุณภัสรา  สวัสดิ์กุล ซึ่งเปนเจาหนาที่และนโยบายเปน

ผูทําการตอบแทนนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานภัสราครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ในสวนของพนักงานจางตามภารกิจปจจุบัน

มีทั้งหมด ๑๗ คนนะคะ และที่เพิ่มขึ้นเพราะวาในแตละปภารกิจจะมีสิทธิ์ไดรับการขึ้นเงินเดือน ประเมินขึ้นเงินเดือน

นะคะ อัตราวางมี ๑ ตําแหนงคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขออนุญาตตอเนื่องเลยครับทานประธานฯ และก็กรอบลูกจางตามภารกิจนี้เราเอาขึ้นตามหลักการของสํานัก

ปลัดหรือไมครับ ก็คือเพิ่มจากอัตราเดิมที่มีใชหรือไมครับ  

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

ใชคะ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่ งานสวนสาธารณะ ชาง ๕ มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
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กราบเรียนทานประธานสภาฯครับชาง ๗ คาบริการเพื่อกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มมาอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อยากจะทราบขอมูลตรงน้ีนะครับ คือเพ่ิมขึ้นมาเนื่องจากอะไรครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานภัสรา  เปนผูชี้แจงคะ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานภัสราครับ 

นางสาวภัสรา    สวัสดิ์กุล   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ คาขยะมูลฝอยสาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากวา

ทางเทศบาลวารินชําราบไดเพ่ิมคาจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้นเปนตันละ ๓๓๐ บาท ปจจุบันเฉลี่ยเราจายเดือนละประมาณ 

๙๐๐,๐๐๐ บาท คะ แตกอนตันละ ๓๐๐ คะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่ งานบําบัดน้ําเสีย ฝายชางสุขาภิบาล  เชิญ

ทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ผมขออนุญาตไปงานบําบัดน้ําเสียนิดหนึ่งนะครับ เมื่อในปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ทางสภาแหงน้ีไดอนุมัติเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคารถดูดโคลนโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ําชนิด

สิบลอ มีกําลังแรงมาไมนอยกวา ๒๕๐ แรงมา ถุงบรรจุสิ่งโสโครกมีปริมาณความจุไมนอยกวา ๘ ลบ.เมตร พรอมติดตั้ง 

เครนไฮโดรลิก พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีวิทยุติดตอส่ือสารภายในรถ อนุมัติเมื่อป ๒๕๕๙ 

ตอนน้ีขั้นตอนการดําเนินการอยูในชวงไหนครับ และมีการสงมอบหรือยังครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการ

ชาง เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์   ผูอาํนวยการสํานกัการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ โครงการน้ีไดจัดซื้อจัดจางแลวครับ รอการ

สงมอบครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ชัดเจนนะครับ เสียดายที่ทานที่ปรึกษาฯนันทิยา ไมอยูตรงน้ีนะครับ ทานจะไดไดยินดวย คนใกลชิดทานก็

รบกวนนิดหนึ่งนะครับ เวลาจะลงขาวเร่ืองรถดูดโคลนก็ลงใหดวยวาตอนน้ีสมาชิกสภาไดอนุมัติงบใหตั้งแตปที่แลวและ

กําลังจัดซื้อจัดจางนะครับ อยาเอาแตรูปรถคันเกาลงมากนักนะครับ ตอนน้ีทาน ผอ. มีโบรชัวอยูก็สงใหทานเลขาดวย

นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
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นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่งานบริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ชาง ๑๐  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่งาน

บริหารงานทั่วไป เก่ียวกับเคหะชุมชน ครุภัณฑ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะไปที่งานไฟฟา 

ถนน ครุภัณฑ  เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ครับ หนาชาง ๑๓ นี้เรื่องครุภัณฑ 

ยานพาหนะและขนสงนะครับ ที่ทําเสนอขึ้นมาค ารถบรรทุกดีเซล ขนาด ๔ ตัน ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน ในราคา 

๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท ผมอยากทราบวาเปนรถเพื่อไปใชในกิจกรรมอะไรครับ เปนรถมีกระเชาหรือไม เพราะวาตอนนี้

เร่ืองไฟฟาสาธารณะในเขตพื้นที่เขต ๓ ที่อยูในเขตที่ผมอยูนะครับ มีเรื่องขัดของถนนหลายเสนนะครับเรื่องไฟฟา

สาธารณะ และผมไดประสานมายังสํานักการชางเพ่ือไปดําเนินการซอมแกไขไฟฟาที่ขัดของถนนหลายๆเสนก็ไดรับ

คําตอบวารถกระเชาน้ีเสีย ผมจึงไดไปตรวจสอบตรงสํานักการชางที่ที่จอดยานพาหนะที่สวน ๑๑ ไร ก็เห็นรถคันนี้จอด

ทิ้งอยู ก็เลยทําการสอบถามทางชางก็บอกวารถคันน้ีเสียซึ่งจะเอาเขาซอมนี้ก็จะเปนเงินไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ บาท และ

รถคันน้ีจะเสียบอยมากเพราะวาผมเคยติดตามเร่ืองการซอมไฟฟาในเขต ๓ นะครับ ผมก็เลยอยากสอบถามในเรื่องนี้

วารถที่เสนอขึ้นมานี้แทนคันนี้หรือเปลาหรือวาเอาไปใชในกิจการอะไรนะครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานัก     

การชาง เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์   ผูอาํนวยการสํานกัการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับรถคันนี้เปนรถที่จะใชในหมวดสถานที่นะ

ครับ ที่ขอมาน้ีเก่ียวกับงานสถานที่ จะเปนพวกจัดสถานที่ในงานตางๆ ขนสัมภาระตางๆที่ไปจัดสถานที่นะครับ ขนโตะ

ขนเกาอี้บริการชาวบานอยางน้ีครับ เพราะวารถเราสวนน้ีจะไมมีใช จะเปนรถที่เกาเสื่อมสภาพมากนะครับ ก็เลยขอ

กับทางสภาสักคันหนึ่งครับเพื่อใชในกิจการน้ีครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขออนุญาตตอเนื่องนะครับ รถกระเชาไฟฟาคันที่ผมวานี้ผมเคยไดติดตามการซอมมาปรากฏวารถคันนี้ประมาณ

ไมเกิน ๒ เดือน ก็ซอมอีกไมนานก็ซอมอีก ทีนี้จะใหมองในแงที่วาการซอมน้ีหัวหนาฝายจะมีผลประโยชนอะไรเกี่ยวกับ

อูการซอมหรือไม ทําไมไมทําเสนอขึ้นมาเพื่อซื้อรถคันใหม เพราะวารถคันเกาเดี๋ยวก็ซอมเดี๋ยวก็ซอมแลวทีนี้ไฟฟา

สาธารณะที่ชาวบานเดือดรอนน้ีปกติมันจะดับเกิน ๓ วันก็ไมไดเพราะวามันมืดมาก ถาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี้ผมอยาก

ถามวาใครจะรับผิดชอบในสวนน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับเมื่อไมมีผมจะผานไปที่งานบําบัดน้ําเสีย ครุภัณฑคอมพิวเตอรมี

สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับเมื่อไมมีก็ผานไปเปนโครงการกอสรางพื้นฐาน มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย
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หรือไมครับเมื่อไมมีถือวาในเอกสารรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งไดผานการพิจารณา

ของเทศบาลไปแลวนะครับ เพราะฉะน้ันก็จะเหลืออยูที่ขั้นรับหลักการในวาระที่ ๑ นะครับ กอนที่จะพิจารณาในเรื่อง

รับหลักการนะครับ ขอเช็คองคประชุมกอนนะครับ เช็คองคประชุมที่อยูในหองประชุมนะครับ มีทั้งหมด ๑๖ ทานนะ

ครับตอไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

 

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

           ในวาระที่ ๑ ช้ันรับหลักการโปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   

           ในวาระที่ ๑ ช้ันรับหลักการโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง  
 

 

 

 

 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ตามระเบียบการประชุมสภาฯ ในขอ ๔๙ วรรคแรก ไดบอก  

ไววาผูที่จะเสนอคําขอแปรญัตติตองระบุ วัน เวลา ในการยื่นคําขอแปรญัตติ เพราะฉะนั้นสมาชิกทานใดจะเสนอครับ

เชิญเสนอครับ เชิญทานนัฐพลครับ  

นายนัฐพล    รัตนปูการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมขอเสนอยื่นคําแปร

ญัตติ กําหนด ๗ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และพิจารณา

คําแปรญัตติ ๕ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีก็เสนอใหคํา

แปรญัตติ ๗ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พิจารณาคําแปร

ญัตติ ๕ วันทําการ ตั้งแตวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ ทานใดจะยื่นคําแปร

ญัตติขอใหทานยื่นคณะกรรมการแปรญัตติ มี ๖ ทาน คือ ทานสุภชัย ศรีจรูญ เปนประธานกรรมการแปรญัตติ  

ทานณัฐวุฒิ  ทองเถาว  เปนกรรมการ ทานนัฐพล รัตนูปการ เปนกรรมการ ทานสุภาภรณ  โหตระไวศยะ เปน

กรรมการ ทานพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการและทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการและเลขานุการ          

ก็ขอใหทานยื่นตอประธานกรรมการในกําหนดเวลาดังกลาวครับ  

 

ระเบียบวาระที่ ๔   ญัตติ    เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดย 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเชิญทานนายกฯครับ 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐   

ในวาระที่ ๑ “ชั้นรับหลักการ” 
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นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยผูวาราชการจังหวัด ไดมีหนังสือที่ อบ ๑๑๒๓.๔/๑๓๓๘๑   

ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติใชจายเงินสะสม โดยใหเทศบาลนครอุบลราชธานี      

เสนอญัตติ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทบทวนการใชจายเงินสะสมของ

เทศบาลโดยใหคํานึงถึงประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลฯเปนสําคัญนั้น และกรณีดังกลาวเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ไดเสนอญัตติจายขาดเงินสะสมใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทบทวนไปแลวสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี กําหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งวันดังกลาวนายกเทศมนตรี ติดภารกิจ

จําเปนเรงดวนและสําคัญ ทําใหไมสามารถเขารวมเสนอญัตติ จึงยื่นหนังสือขอเลื่อนการพิจารณา แตสภาเทศบาลฯไม

อนุญาตใหเล่ือนการพิจารณาญัตติจายขาดเงินสะสมจึงถูกถอนออกจากระเบียบวาระตามขอ ๕๖  แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนั้น  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอ

เสนอญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ใหมอีกครั้ง เพื่อกอสรางและปรับปรังระบบ

สาธารณูปโภคและระบบโครงสรางพ้ืนฐานภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๑ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยเฉพาะโครงการ

ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) และความเปนระเบียบเรียบรอยความสวยงามของบานเมือง และเทศบาลนคร 

อุบลราชธานี จะสงเสริมการเรียนดานภาษาตางประเทศ ใหนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรองรับเขา

สูประชาคมอาเซียน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
 

หลักการ 
 

 เพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ จํานวน ๒๙  โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๗,๖๐๑,๘๐๐ 

บาท (สองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหกแสนหน่ึงพันแปดรอยบาทถวน) 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออภัยครับทานนายกฯ ใหผานไปที่เหตุผลเลยใหตามเอกสารที่แนบเลยครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 

เหตุผล 
 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเทศบาลขนาดใหญ ปจจุบันการพัฒนาเมืองในดานตางๆยังไมทั่วถึงและ

ครอบคลุม โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา ที่ปจจุบันไดเกิดปญหานํ้าทวมขังเวลาฝนตกเนื่องจาก

ระบายน้ําไมทัน และระบบโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปจจุบันยังไมสมบูรณและมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร เชน การกอสรางเมรุเผาศพแบบไรมลพิษ การกอสรางสถานที่จัดแสดงงานเทียนพรรษาซึ่งเปนงานประเพณี

ทองถิ่นระดับประเทศ การปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย รวมทั้งการแกปญหาการจราจรซึ่งเทศบาลฯ จึงจะ

ดําเนินการแกไขปญหารถติดโดยจะเพิ่มชองทางระบบขนสงใหมเพื่อรองรับการขยายตัวเมืองซึ่งจะสามารถแกไข

ปญหารถติดในชั่วโมงเรงดวนใหกับประชาชนไดและระบบไฟสัญญาณจราจรไมทันสมัยเกิดปญหารถติดในชั่วโมง

เรงดวนและความไมชัดเจนของสัญลักษณจราจรทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และเทศบาลฯไดเล็งเห็นความสําคัญในการ

ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนเพราะ

ปจจุบันประชาชนหันมาออกกําลังกายกันเปนจํานวนมากเทศบาลฯจึงจําเปนตองปรับปรุงสวนสาธารณะใหได

มาตรฐานและสวยงามเปนที่พักผอนหยอนใจใหกับประชาชนทั้งการดูแลรักษาสวนสาธารณะใหเกิดความสวยงามและ
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สมบูรณอยูเสมอและเทศบาลนครอุบลราชธานี จําเปนตองมีมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในชุมชนที่ปจจุบันพบวามีปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดเพื่อขึ้นจํานวนมากและ

ปญหากอการวุนวายในบานเมืองในปจจุบัน เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันปญหาดังกลาวเทศบาลฯ จึงจะ

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ในแหลงชุมชนตางๆภายในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งการเสริมสรางความรูดาน

ภาษาตางประเทศใหกับเด็กนักเรียนในสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเขาสูอาเซียน เทศบาล        

นครอุบลราชธานี จะไดนําปญหาดังกลาวมาบรรจุเปนแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบาลฯไมไดตั้งงบประมาณไว เพื่อให

สามารถแกไขปญหาตางๆใหกับประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติ

จายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ ซึ่งปจจุบันมีเพียงพอที่จะจายขาดได โดยการจายขาดเงินสะสมครั้งนี้ จะตองไดรับ

อนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ (๑) ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑการใชจายเงิน

สะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยให อปท. ที่มีเงินสะสมเพียงพอมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการ

จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น สามารถนําเงินสะสมไป ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ ๑๒ 

เมษายน  ๒๕๕๙  เร่ือง การเรงรัดติดตามการใชจายเงินสะสมเพ่ือแกไขความเดือดรอนของประชาชนและสนับสนุน

การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

 ดังนั้น  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน ๒๗๗,๖๐๑,๘๐๐ บาท (สองรอยเจ็ด

สิบเจ็ดลานหกแสนหน่ึงพันแปดรอยบาทถวน) ตอ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติตอไปซึ่งปจจุบัน

เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได (ตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณาอนุมัติ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายญัตตินี้เชิญครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะดิฉันนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ตามที่ทานนายกฯเสนอญัตติขออนุมติจายขาดเงินสะสมเขามา

ซึ่งไดอางถึงการประชุมวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งวันดังกลาวมีการนัดประชุมลวงหนาอยูแลว จะเปนการเสีย

มารยาทไหมคะถาสมาชิกจะขอเรียนถามทานประธานสภาฯผานไปยังทานนายกฯวาภารกิจใดที่สําคัญและเรงดวนซึ่ง

นายกฯไดอางถึง กับการนําเสนอเงินสะสมเขามาเกือบสามรอยลาน สมาชิกขอทราบดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันตองกราบขออภัยดวยนะคะที่วันนั้นติดภารกิจเรงดวน

จริงๆ ดิฉันไดไปทําภารกิจเกี่ยวกับทางสันนิบาตเทศบาลคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ตามหนังสือสั่งการจากทางจังหวัด

ซึ่งใหทบทวนการใชจายเงินสะสมของทางเทศบาล ซึ่งสมาชิกก็รับทราบ และสมาชิกโดยทานประธานก็ไดทําหนังสือ
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หารือไปทางกรมสงเสริมแลววา ตามหนังสือของทานผูวานั้น ซึ่งทางสภาไดยึดหนังสือเรงรัดการใชจายเงินสะสม ลง

วันที่ ๑๒ เมษายน ซึ่งในหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนั้นใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

ซึ่งก็ไดผานเวลานั้นมาแลว ทานผูวาไดมีหนังสือใหทบทวนกลับมาซึ่งทางกรมสงเสริมก็ยังไมไดตอบสภามานะคะ แต

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ในขอ ๘๙ วา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมไดไมเกิน

รอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของปนั้น โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้   

(๑)ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชน

และสังคมหรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความ

เดือดรอนของประชาชนทั้งน้ีตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด

ซึ่งตามญัตติที่ทางนายกทําเขามานะคะมีบางรายการซึ่งจะเห็นวาเปนเงินถึง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขอที ่ ๒๒ 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการกอสรางระบบขนสงสาธารณะอุบลราชธานี(รถราง) 

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่แนบนั้น ดิฉันอยากถามทานวาเปนการทํานอก

เขตหรือไมคะ ขอคําตอบตรงนี้กอนคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะในสวนของตัวศึกษาทางดานระบบขนสงสาธารณะเมือง

อุบลราชธานีนะคะ ในนั้นก็จะมีสวนของทางเทศบาลนครอุบลราชธานีรวมอยูดวยนะคะ และสําหรับรายละเอียดนั้น

จะขอมอบใหทาน ผ.อ.สํานักการชาง เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์   ผูอาํนวยการสํานกัการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอทวนคําถามอีกครั้งหนึ่งครับทาน 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เปนการทํานอกเขตไหมคะ เปนการศึกษานอกเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลไหมคะโครงการที่ ๒๒ คะ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภกัดิ์   ผูอาํนวยการสํานกัการชาง 

 โครงการรถรางเปนการศึกษาภายในเขตเทศบาลที่อยูในเขตของเรา แตโครงการรถรางนี้เปนการศึกษาเฉพาะ

ในเขตของเราตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหแลวก็จะแบงเปนชวงๆนะครับ เพราะวามันจะมีการประชุมของ

คณะกรรมการ สนข. ของจังหวัดอยูแลว ก็จะแบงกันไปวาวารินฯชวงไหน ศรีไคชวงไหน แตเรื่องนี้มันก็จะเปนเรื่อง

ของที่วาทุกหนวยงานจะตองมาบูรณาการตามที่ สนข. ที่ใหมหาวิทยาลัยอุบลฯเปนผูดําเนินการให ของเราก็จะศึกษา

ตรงของเรา เมืองศรีไคก็ศรีไคไป ม.อุบล ตรงนี้ก็มีการประชุมกับจังหวัดอีกทีหนึ่งเพื่อจะหาขอยุติ แลวก็เอา

งบประมาณแตละตัวนี้มารวมกันวาจะเปนงบที่ศึกษาความเหมาะสมนี้เทาไหรนะครับ ก็คงจะแยกกันออกนะครับ

เพราะวามันเปนหนวยงานที่ถานอกเขตเราก็คงทําไมไดหรอกครับ ถาเปนนอกเขตก็คงเปนหนาที่ของผูวาราชการ

จังหวัดเปนประธานในการจัดประชุมเร่ืองของรถรางนี้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือจัดระบบขนสงมวลชนน้ีครับ  

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

 



66. 
 

นางสุภาภรณ     โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ก็ไดคําตอบแลวนะคะวาเปนการทํานอกเขตถาฟงงายๆกัน ที่ทานพูดยากแตวาพูดงายๆวานอกเขตแนนอน     

ก็อยากสอบถามอีกนิดหนึ่งวาทานไดรับความยินยอมจากสวนอ่ืนๆหรือไมคะ จากที่นอกเขตแลวคือ อบต.อ่ืน ที่ทานจะ

ทําการศึกษาผานคะ ขอทราบคําตอบดวยคะ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ผมไมอยากไดคําตอบจากที่อ่ืนนะครับ ไรนอยก็ไมตองได วารินฯก็ไมตองได ผมขอแควาทานขอกับสภาแหงนี้

หรือยังวาทานจะไปปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่เทศบาลทานขอกับสภาแหงน้ีหรือยัง มันผานสภาแหงนี้ไปหรือยังครับที่

ทานจะไปกระทําการนอกเขตครับ 

นายอนันต     ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ / เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯ ดวยการที่เราประชุมกันในครั้งที่แลวและมีมติที่ประชุมเห็นชอบใหทําหนังสือหารือ

กระทรวงมหาดไทยในหนังสือดวนที่สุด ที่สั่งการเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน อันนั้นเปนเรื่องหนึ่งที่เราไมเห็นชอบกับญัตติ

จายขาดเงินสะสมตัวนี้ สวนที่สองในญัตติจายขาดเงินสะสม ผมขออนุญาตอธิบายใหพี่นองทางบานไดเขาใจ ที่ผานมา

ตั้งแตเชาจนถึงเย็นนี้ เราทําเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ เราหยิบออกมาเปนโครงการไดโครงการไหนเราไม 

เห็นชอบเชนโครงการ สมมุติโครงการจัดซื้อนมให สท.ณัฐวุฒิเราไมเห็นชอบเราตัดออกไดเพราะ สท.ณัฐวุฒิ โตแลวหา

กินเองได เราตัดออกไดแปรญัตติตัดออกไดเปนโครงการๆ ได แตนี่โครงการจายขาดเงินสะสมหลายโครงการ  ทาน

ผูอํานวยการสํานักการศึกษาขออนุญาตพาดพิงทานก็บอกวาหลายโครงการที่เขามาเชนงบจัดจางครูตางประเทศเปน

โครงการที่เปนประโยชน แตทานเอาไปบรรจุเอาไวในโครงการจายขาดเงินสะสม ซึ่งเราไมสามารถหยิบออกมาเปน

โครงการไดวาผมอนุมัติใหจางครูตางประเทศมาเพ่ือทําการสอนได แมพวกผมจะเห็นวามันมีประโยชนตอนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลมากเพียงใดก็ตาม เพราะอํานาจเราไมไดมาวาใหอนุมัติขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ แลวขอ ๕ ไมอนุมัติ 

มันตองอนุมัติเปนญัตติทั้งญัตติ เชนเดียวกันในญัตตินี้ในหัวขอที่ ๒๒ การกระทําการนอกเขตของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี พวกกระผมรูซ้ึงดีวาอํานาจพวกกระผมมีแคไหน เขตเทศบาลขีดเสนถึงตรงไหน ถาทานมาขอกับเราทํา

การนอกเขตแลวมีองคาพยพใหญที่มาสนับสนุนอยางทานผูอํานวยการสํานักการชาง ทานวาทางมหาวิทยาลัยมาเปน

เจาภาพมาจัดการแลวทานมาขอทําการนอกเขต แลวเปนงบศึกษาและถาเปนประโยชนจริงๆ เราก็อนุมัติได เพราะเงิน

ทั้งหมดที่มาโครงการทั้งสองรอยเจ็ดสิบกวาลานบาท มันเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนทั้งสิ้น แตเราใหไมได ถา

ทานคิดวาเปนโครงการที่เขามาเปนประโยชนทานก็แปรในชั้นแปรญัตติได แตเรากลัวเหลือเกิน โครงการหลายๆอยาง

ที่อยูในจายขาดเงินสะสมที่เปนประโยชนตอพี่นองประชาชนเรากลัวมันตกลงไป ใครเสียประโยชนพี่นองประชาชนเสีย

ประโยชนแนนอน เพราะอํานาจเราใหมาแคนั้นในการดําเนินการ ชัดเจนครับขอ ๑ เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายนตาม

หนังสือสั่งการ ขอ ๒ อยูนอกเหนือเขตอํานาจที่สภาแหงน้ีจะอนุมัติได เพราะฉะน้ันญัตตินี้ผมไมเห็นชอบดวยประการ

ทั้งปวงครับ ถึงจะเห็นชอบบางหัวขอก็ไมสามารถอนุมัติได กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

 

 



67. 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกผูทรงเกียรติและ  

คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมมีคําถามอยากจะยอนถามฝากประธานสภาถึงคณะฝายผูบริหาร 

กระผมอยากจะยอนถามไปวาในเมื่อกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดมีหนังสือกําชับหรือหนังสือมาใหเสนอ

โครงการเพ่ือใหสภาอนุมัติภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน กระผมอยากยอนถามวาถาทางฝายคณะผูบริหารเปนสภา

เทศบาลทานจะอนุมัติไหมถาหากวาเกินกําหนดเวลาที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นสั่งลงมาวาใหอนุมัติในวันที่ 

๓๐ มิถุนายน  ผมอยากยอนถามวาถาทานเปนสภาทานจะอนุมัติไหมหรือทานจะรอคําชี้ขาดจากกระทรวงมหาดไทย 

กระผมขอฝากเรียนถามไปถึงคณะฝายบริหารดังน้ีขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ถาถามผม ผมเปนสภาฯผมอนุมัติครับ เพราะวันที่ ๓๐ ไมเปนขอกําหนด เปนขอที่เขาเรงรัดเขามาแคนั้นเอง

ไมใชเปนเดดไลนเขาไมไดบอกวาหลัง ๓๐ คุณไมตองยื่นเขามา ทานผูวาก็ทําหนังสือชัดเจนแลว ถาถามผมวาผมเปน

สภาฯแลวผมอนุมัติครับ ถาไมอนุมัติผมก็ไมเอาเขาวันนี้ อันนี้เปนตรรกะที่แนนอนอยูแลว ผมเชื่อวาหลัง ๓๐ ก็ยัง

อนุมัติ    ไดครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมวาทานถามผูบริหารไมชัดเจน ผมตอบแทนไหมจะไดชัดเจนคือในกรอบที่ทางผูบริหารตอบไปเมื่อกี้  ก็เปน

สวนหนึ่ง ใน ๑๒ เมษายนนั้น ไมใชเรงรัดธรรมดาขนาดกอนที่จะ ๓๐ มิถุนายนนั้น ทานจะตองเรงทําโครงการ         

ใหสภาฯอนุมัติกอน แลวนําโครงการหรือกิจกรรมนั้นไปใชใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน นี่คือขอความ ที่เขา

เรงรัดมาน้ันเพื่อที่จะใหทําใหเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน แตทางผูบริหารก็สามารถยื่นเขามาไดโดยใชระเบียบ 

การเงินซ่ึงเขาอุตสาหยกเวนโดยใชหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ยกเลิกระเบียบที่หยุมหยิมทําไดยากใหทําเพื่อที่

ใหไดใชเงิน เรงรัดกระตุนเศรษฐกิจภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน แตหลัง ๓๐ มิถุนายนก็ยังยื่นเขามาไดโดยพิจารณาไป

ตามปกติ ขึ้นอยูกับวาโครงการยื่นเขามาน้ันถูกตองตามระเบียบหรือไม ผิดหลักการไหม ถาผิดหลักการก็อนุมัติใหไมได 

ถาไมผิดทานพิจารณาเอาเองนะครับวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ จําเปนหรือไมจําเปน เรงดวนแคไหน แตในญัตตินี้อยาง

ที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายไปนั้น ผมใหขอคิดวาทานดูตามนี้ เขาบอกวางบประมาณที่ดําเนินการทั้งหมด

สามสิบหาลานบาท งานที่ ๑ งบประมาณสิบลานบาท งานที่ ๒ และ ๓ งบประมาณยี่สิบหาลานบาท ก็คือขอวันนี้ แต

ในงานที่ ๒ คือการศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดลอมและออกแบบรายละเอียด

โครงการนํารองจํานวนหนึ่งเสนทาง งานที่ ๓ งานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอดทีโอดี

และแผนการจัดระบบการจราจรโดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอดและพ้ืนที่ตอเนื่องตลอดแนวเสนทางโครงการนํารอง 

ที่นี้คําวาหนึ่งเสนทางมันไมไดอยูในเฉพาะในเขตเทศบาลอยางเดียว มันมีสวนหนึ่งที่นอกเหนือจากนั้น ในสวนที่

นอกเหนือจากเขตเทศบาล สมาชิกเขาติดใจวามันเปนการทํานอกเขตไหม เมื่อการทํานอกเขตทานไดขอตามระเบียบ 

ทานบัญญัติไหมวาการทํานอกเขตนั้นทําอยางไร มันอยูจุดนี้เอง ทีนี้ถาหากวาไมเปนไปตามระเบียบ ไมถูกตอง สมาชิก

เขาก็สงสัยวาเขาอนุมัติใหไดไหมในจุดนี้เอง เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติ ในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการนี้ เราเองใน

ฐานะที่เปนเทศบาลนคร เรามองวาเราตองใจกวางพอสมควร เพราะวาเราจะทํารถรางแลวมาวิ่งในเขตเทศบาล มันก็

คงเปนไปไมได เรามองวาถาเราทํารถรางเราวิ่งไปเทศบาลวารินฯ วิ่งไปสถานีรถไฟ ถามวาเราจะศึกษาแคสะพาน
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แมน้ํามูลแลวจะรอใหทางวารินฯมาทําตอเพื่อจะไปถึงสถานีรถไฟ การทําการนอกเขตอยู ในอํานาจผูวาฯซึ่ง

กระทรวงมหาดไทยมอบอํานาจใหทานผูวาฯเมื่อทําการนอกเขต ถาเรามองแคบๆ วาถาเราทําศึกษาเฉพาะในเขต

เทศบาลนครอุบลฯ ถามวาคนในเขตเทศบาลนครอุบลฯจะไดประโยชนไหมจากตรงน้ี ถาเราทําเฉพาะของเรา ถาเราใจ

กวางพอที่จะศึกษาตรงนี้ ผมมีความเชื่อวาตรงนี้ถาสภาอนุมัติเรามีใจกวางพออนุมัติใหทําตรงนี้ ผมเชื่อวาทานผูวาไม

ขัดแนนอน หรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไมขัดแนนอน เพราะเปนประโยชนรวมกัน เพราะคนในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานีสวนหนึ่งไปพักนอกเขตเทศบาลนครฯ ยกตัวอยางเชนทานปลัดเทศบาลฯบานทานอยูเทศบาลวารินฯ 

หลายๆทานก็อยูวารินฯ หลายๆทานก็อยูนอกเขต แตวาในความเห็นของพวกเราเห็นวาเราควรจะศึกษาความเปนไปได 

เพราะวาจะมีผลกระทบในเรื่องของ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เดี๋ยวครับทานรองประชา ทานสุภาภรณ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวประเด็นจะผิดไป ตอนนี้สภาพูดถึงวาเปนการทําการนอกเขตโดยทานยังไมไดขอสภาและ

ทานยังไมไดขอการทํานอกเขต เรื่องของความใจกวางสภาใจกวาง เราก็อยากใหอุบลฯพัฒนาไปอยูแลว แตวาถาเปน

การทําผิดระเบียบสภาคงใหไมได ตอนนี้สภาฯกําลังแนะนําทานวาทําไมไมทําใหถูกระเบียบ ขอบคุณคะ 

นายประชา กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ก็ดูวาทานพิจารณาในประเด็นที่วาตอนน้ีถาเราจะพูดวาหลังวันที่ ๓๐ ไมมีประโยชนแลวเราก็ควรจะลงมติไป

เลย ผมก็พูดครั้งที่แลวชัดเจนแลววาหลังวันที่ ๓๐ ถาไมผานก็จบไปเลย อันนี้ผมเห็นวา ๓๐ มันไมเกิดประโยชนอะไร 

อันที่ ๒ ถาทานเห็นวา 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เดี๋ยวครับขอโทษที ทานสุภชัยวาอยางไรครับ  

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานวันน้ีผมขออนุญาตใหมีการลงมติไปเลยครับ ขอใหมีการลงมติในญัตตินี้ขอผูรับรอง  

ดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีผูรับรองไหม พอที่จะใหเสนอลงมติ ไมมีผูรับรองใชไหมครับ ไมมีผูรับรองก็ไมถูกตอง เชิญทานรองประชา 

นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ผมมองวาเราคิดตางนะครับ คิดวาไมไดเปนเรื่องที่แตกแยกอะไร ทางผูบริหารก็มีแนวความคิดแบบนี้ถึงได

นําเสนอเขามา คิดวาทําการนอกเขตไหม ถาสมมติวาไกกับไขผมพูดเสมอวาอะไรจะเกิดกอนกัน ผมมองวาถาสภาผาน

ชุดนี้ ก็คิดวาสภาอนุมัติใหเราทํานอกเขตก็เทากับวาสภาใจกวาง ที่อนุมัติใหโดยกลายๆ แตถาสมมุติวาตรงนี้ผานไป

แลวมาอนุมัติทีหลัง เร่ืองดีๆ ของบานเมือง ก็ไมแปลกอะไร ถาทําไมไดก็คือทําไมไดก็ตามมติที่ลงไป แตเรามองวาเรา

นาจะตองศึกษากระบวนการเพื่อใหเกิดประโยชนสอดคลองกับพี่นองที่ใชเทศบาลนครอุบลฯเปนศูนยกลาง ตอง

ยอมรับวาเทศบาลนครฯถือเปนเมืองหลวงไมใชอําเภอเมือง เปนเมืองหลวงของทั้งหมดที่จะมาถึงที่น่ี เพราะฉะนั้นแลว

ถามวาวันนี้ถาเราทําไปถึงตรงนี้ ถามวาถาสมมุติวารถรางตัวนี้จะไปเชื่อมแคสถานีขนสง ถามวาทําการนอกเขตไหม นี่

คือถาเรามองวาถานอกเขตแสดงวารถรางก็ควรจะจอดฝงตรงขาม สมมตินะครับ ก็ไมควรจะขามไปฝงทางโนน ซึ่ง

การศึกษาความเปนไปไดของพวกน้ีไมรูวาไกกับไขอะไรเกิดกอนกัน แตผมมองวาถาเราเปดประเด็นตรงนี้ เรากลาทํา

ตรงน้ี เราก็วัดใจวาถาผูวาฯ เขามองวาไมไดคุณทําการนอกเขตไมไดไมเหมาะสมก็ตองตกไป โครงการนี้ก็ตองตกไป 

มันก็ยังเหลือโครงการดีๆ ที่ทานมองเห็นวาดีๆ อยูก็ทําตอไปได เงินก็กลับมาเปนเงินสะสมเหมือนเดิม มันไมไดหายไป
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ไหน มองวาวันน้ียี่สิบสามสิบโครงการ หาโครงการทําไมไดก็กลับมาเปนเงินสะสมเหมือนเดิม อีกยี่สิบหาโครงการเพื่อพี่

นองประชาชน เราก็ตองทําตอไป อันนี้เราก็คิดวานาจะตองมีการทําอะไรตอไป แตถาทานมองวาคิดตางก็เปนสวนของ

ทางสมาชิกสภา แตตองขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ใจกวางที่มีการพูดคุยในเนื้อหาเรื่องนี้ตอ ตองขอกราบขอบพระคุณ

อยางสูงที่เปนหวงเปนใยในโครงการพวกน้ีอยางถี่ถวน ตองกราบขอบพระคุณอยางมาก ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาฯถาทานรองฯใจกวางเหมือนที่ทานพูดวันนี้    

ทานก็ชวยบอก อสม.ดวยวาสมาชิกสภาฯไมเคยตัดงบประมาณอะไรทั้งสิ้นถาทานใจกวาง สําหรับเรื่องการขอใชเงิน

สะสมผมคิดวาในหนังสือสั่งการก็ชัดเจน มันไมใชเปนเพียงแคมาตรการเทาน้ัน ถาทานอานดูดีๆ เขาบอกวาใหกระทํา

ใหแลวเสร็จใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แลวทีนี้ทานทําเขามาชาเอง แลวผมก็ไมทราบวาทานไปตัดสินใจแทนทานผูวาฯ 

ไดอยางไรหรือทานรัฐมนตรีไดอยางไร วาเขาจะเห็นดีเห็นงามดวย แมกระทั่งเร่ืองบางเรื่องทําหนังสือไปหารือผูวาฯ ๆ 

ยังตองสงหนังสือไปหารือกรมเลย หนังสือไมต่ํากวาปนะครับ ตรงนี้ทานอยาตัดสินใจแทนทานผูวาฯ ผมอยากจะ

แนะนําทานวาใหทานตระหนักวาทานเปนผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ทานไมใชนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด หรือถาทานอยากเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตอนนี้เขาก็หมดวาระแลว เพียงแตเขาก็รักษาการ

ชั่วคราว ประมาณป ๖๑ เขาก็จะมีการเลือกตั้งใหม ผมอยากจะแนะนําทานทั้งคณะเลยไปสานตอความฝนของทานที่ 

อบจ. ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น   พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกทานที่เคารพ ผมนายชื่น พรหมจารีย  สมาชิก

สภาเทศบาล เขต ๑  ที่วาจะใหรับหลักการหรือไมรับหลักการ อนุมัติหรือไมอนุมัติ เมื่อฟงแลวเราไมสามารถที่จะ

อนุมัติได เพราะวาหนวยเหนือส่ังมาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน แลวมันเกินระยะเวลาที่สั่งการมาแลว เราจะสามารถที่จะ

อนุมัติไหม ไมสามารถครับ ทั้งน้ีเพราะวาคําสั่งของใครที่จะมารับรองใหเราอนุมัติ แตถาอนุมัติไปแลวเกิดกรมสงเสริม

ทวงมาวาใครอนุมัติ สภาอนุมัติ เมื่อเรียกเงินคืนสภาสามารถหาเงินคืนไดไหม เงินไมใชนอยๆนะครับ ตายสามครั้งแลว

ก็ยังหาไมได จะใหตอบอยางไร จะใหยกมืออนุมัติหรือไมใหอนุมัติ ตอบไมไดครับ ถาจะถามทางผูบริหารก็ยังนั่งอึ้งอยู

ไมรูจะเอายังไง มิฉะน้ันผมยอมวาไมสามารถที่จะอนุมัติได ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ  

นางสุภาภรณิ์   โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตอนที่ญัตติที่ทานนายกฯนําเขามาอันนี้ไมได

อางถึงหนังสือสั่งการทั้งวันที่ ๑๒และวันที่ ๒๐ เมษายน ซึ่งทานประธานก็บอกแลววาอาจจะนําเขามาในปกติก็ไดใน

การใชเงินสะสมนี้ แตการนําเขาของฝายบริหาร มีบางโครงการซึ่งนําเขามาผิดระเบียบ ซึ่งเปนการทํานอกเขตอํานาจ

หนาที่และแปรญัตตินี้ทําเปนญัตติเดียว โครงการอ่ืนๆ ซึ่งมีประโยชนกับประชาชนเปนอยางมาก แตการนําญัตติเขา

เปนญัตติเดียว ซึ่งญัตติที่นําเขามาเปนเงินถึงสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานนี้ไมใชนําเขามาเหมือนงบประมาณ ซึ่งมีบาง

โครงการเราสามารถปรับลดไดหรือวาเราดูรูปแบบโครงการแลวราคาเกินจริงไปนิดหนอยเราก็สามารถมาปรับลดได  
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แตนําเปนญัตติอยางน้ีเราไมสามารถนําเขาขบวนการแปรญัตติได จึงทําใหการพิจารณาของสภายิ่งทําไดยากขึ้น มีขอ

จะที่พิจารณาคือ หนึ่งผิดระเบียบสองการปรับลดก็ทําไมได เพราะฉะน้ันญัตตินี้ที่นําเขามาเปนญัตติเดียว ดิฉันคิดวาจึง

ผิดสภาไมสามารถพิจารณาได ซึ่งในการอภิปรายครั้งที่แลว ๑๐ สิงหาคม ทานนายกฯไมไดเขารวมประชุมดวย ไมใช

เฉพาะนายกเทศมนตรีไมไดเขารวมประชุมดวย ฝายบริหารทั้งชุดเลยไมไดเขารวมประชุมดวย ซึ่งสภาก็ไดแนะนําแลว

วานําเขามาเปนญัตติเดียวนี้ผิด แตบางโครงการเปนประโยชนมากก็พูดเปนนัยๆวาทําไมทานไมทําญัตติที่เปน

ประโยชน นําเขามาสภาจะไดพิจารณาได แตนาเสียดายวาทานนายกฯไมไดเขา ฝายบริหารก็ไมไดเขา มีเพียง

ขาราชการประจําเทาน้ันที่เขา จึงเปนจุดที่สภาดูวาทานไมไดใหความสําคัญกับเงินสะสมกอนน้ีเลย นําเขามาเพียงเพื่อ

ทําตามนโยบายของรัฐบาลที่บอกวาใหนําเงินสะสมมาใชเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ แตทานทําไมทันทานสงเขามาในวันที่ 

๒๙ สิงหาคม ซึ่งเกือบจะเปนวันสุดทายของเง่ือนเวลาที่คําสั่งออกมาแลว ดิฉันคิดวาเปนการปดความรับผิดชอบ ซึ่ง

ความรับผิดชอบของทานตองทําใหเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน แตพอทานทําวันที่ ๒๙ ทานทํามาแลวถือวาสภาคง

ใหผานไปงายๆ ไมได ซึ่งจะเปนการบอกนัยๆ วาการบริหารงานของทานผิดพลาดไหมคะ ดิฉันคนหนึ่งจึงเสนอวาญัตติ

นี้ไมขอผาน ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากจะขอหารือ ถาสมมุติวาทางสภาอนุมัติญัตติตรงนี้ไป จะเปนการขัดตอ

คําสั่งของกระทรวงมหาดไทยหรือไม ตรงนี้ใครจะใหความรูแกสภาแหงนี้ไดครับ ในเมื่อกระทรวงสั่งมาอยางนี้และ

หนังสือสั่งจากผูวาฯตรงนี้อยากจะปรึกษาหารือสภาแหงน้ีวาเราควรจะเชื่อคําสั่งตัวไหนกันแน ซึ่งวันนั้นทานรองนายก

ฯ รวมถึงทานรองนายกฯทานอ่ืนๆ เขา วันน้ันผมไดเอาตัวอยางกรณีศึกษาของอบจ.บุรีรัมย ซึ่งตัวอยางของการขัด

คําสั่งของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีโทษอยางไร โดนหมดทานผูวาฯ ทานนายกฯ เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของโดนหมด 

โดนใหเอาผิดและโดนใหเรียกเงินคืน ตรงนี้ผมจึงอยากหารือในสภาแหงนี้วาเราจะยึดคําสั่งตัวไหนกันแน ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คงไมมีใครใหคําตอบไดจะยึดของใครเปนหลัก เปนแตละทานจะพิจารณาเองวาคําสั่งไหนถูก คําสั่งไหนผิด 

แมกระทั่งจังหวัดเองยังแปลความวาเรงรัดเทานั้นเอง ไมไดพูดถึงเรื่องกรอบ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯในเมื่อเราไมรูวาจะหาคําตอบใดๆ ได สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มาจาก

การเลือกตั้งของพี่นองประชาชนเรามีเอกสิทธิ์ในการลงมติของเรา ตามดุลยพินิจของเราตามความถูกตอง ทุกคนอาน

หนังสือออกแปลหนังสือเปนผมคิดวาใหเปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาทุกทานดีกวา ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาอยางนั้นเอกสิทธิ์ของแตละทาน จะเห็นชอบอยางไรก็แลวแตทาน ก็คงจะลงมติไดนะ กอนจะลงมติขอเช็ค

องคประชุมอีกครั้งครับ  

นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทั้งหมด ๑๗ ทานครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ที่ประชุมมีสมาชิกทั้งหมด ๑๗ ทานนะครับ  ผมจะขอมติที่ประชุม 

   - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙/ โปรดยกมือ         

                   ไมมีสมาชิกยกมือ  
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   - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙/ โปรดยกมือขึ้น  

                   มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง  ไมออกเสียง ๑ เสียง 
 

 

 

 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๑๖ เสียงไมออกเสียง ๑  เมื่อก้ีองคประชุม ๑๗ นั้นไมรวมเลขาฯกับประธานฯ ลืมตัวเองกับเลขา เปน ๑๙ เสียง 

เปนอันวาใหจายขาด ๑๖ เสียง ไมออกเสียง ๑รวมทั้งเลขาสภาฯกับประธานสภาฯไมไดลงมติดวย เปนอันวาก็ผาน

ญัตติฯนี้ไป    

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆเชิญครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ กราบเรียนทาน

ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลคณะทานผูบริหาร และผูมีเกียรติ ฝากอยูเร่ืองเดียวถนนคนเดินทางกลุมผูคาเขาฝาก

มาพูดตรงๆก็ไมอยากลงรายละเอียดกับเขามาก ไมวาจะเปนแผงวางกับพื้นหรือขึ้นราวผา ถาไปลงรายละเอียดกับเขา

มากเกินไปเขาก็เสียเงินอุทิศใหทุกแผงๆละ ๕๐๐  เขาบอกวาเรื่องนี้ไปจํากัดสิทธิเขาเกินไป แคไมไปกั้นหองหรือกั้น

ถาวรบนถนนผมก็วานาจะพอแลว อีกอยางหนึ่งเขาไดรับความเดือดรอนเมื่อโครงการที่ผานมาคือมีคนที่ตั้งตั ว        

เปนผูมีอิทธิพลคือเขาไปเก็บเงินกับแผงผูคาอีกวันละ ๑๐๐ บาทตอลอค ซึ่งเงินในสวนน้ีเปนการเก็บนอกระบบนอก 

ระเบียบไมมีใบเสร็จและเปนการกระทําที่ทาทายอํานาจกฎหมาย ยุค คสช. ซึ่งปราบปรามผูกระทําความผิด ไมวาจะ

เปนทุกสิ่งทุกอยางผูมีอิทธิพลก็ไมนาจะหลงเหลืออยูก็ขอฝากในสวนน้ีขอบคุณมากครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชา 

นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกียรติ เรื่องถนนคนเดินผมตองการความชัดเจน โปรงใสและ

ตรวจสอบได คนที่มารองเรียนขอเชิญมาพบผมหนอยนะครับ ถาเปนขาราชการเจาหนาที่ที่อยูที่นี่ไปเรียกเก็บเงิน ผม

จะตั้งกรรมการสอบเอาเรื่องจนถึงที่สุด รับไมไดกับเรื่องน้ี สวนเรื่องระเบียบที่วากันมันเปนไปไมได เพราะวาจะมาตั้ง

ใหมีระเบียบสูงเมตรหาสิบ สองเมตร สามเมตร มันไมไดเพราะเปนแผงชั่วคราว เพราะฉะน้ันการที่เราจัดระเบียบอยาง

นี้จะไปหยุมหยิม ยอมรับวาหยุมหยิม แตเพ่ือความเปนระเบียบ เพื่อความเปนตลาดที่มั่นคงนาซื้อนาขาย ผมคิดวา

เร่ืองพวกน้ีถาเรามองกันดีๆผมวาเปนเรื่องที่ดีมาก ไมใชการที่อยากจะมาขายอยากจะมาทําอะไรก็มาทํา ผมคิดวาใน

คนหมูมากถาไมมีระเบียบกฏเกณฑอะไรเลยมันทําไมได จริงๆเราก็อยากปลอยอิสระ ถาเราดูวาในสวนแผงของที่ขาย

อาหาร เราปลอยอิสระพอสมควรในอุปกรณที่มาจัดวาง แตแผงปูพื้นกับตั้งราวตองขอเลย เพราะบางคนสูงมาก

ทัศนียภาพไมสวยงาม ไฟที่สองลงมาก็จะมาบดบังอีกรานหนึ่ง ไฟแสงสวางดานบนก็จะมาบดบังอีกรานหนึ่ง ก็ตองมี

ความจําเปน ผมคิดวาขอความรวมมือถาเดือดรอนจริงๆ ขอเชิญมาพบผมๆ จะจัดการใหหมดเลย ขอบคุณมากครับ 

ที่ประชุม 

             มมีติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



72. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ความจริงก็นาเห็นใจคนทํา ทํากับคนหมูมากถาไมมีระเบียบก็เละ เพราะฉะนั้นวาการจะทํากับคนหมูมาก  

จะตองมีหลักการปฏิบัติซึ่งเหมือนๆ กันโดยไมเอนเอียงไปคนใดคนหน่ึง อยางที่ทานรองประชาวา ผมก็เห็นดีดวยวา

เมื่อทานรูวาใครทุจริตเอามาพูดคุยกันจะไดชวยกัน เชิญครับ 

นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดิฉันชื่นชมทานประชาที่พยายามจะกําจัดผูที่จะทําทุจริต แตวาจากการที่ทานบอกวาจัดถนนคนเดิน มา ๗ ครั้ง 

แตยังกําจัดพวกที่คาแผงไมได ตรงน้ีดิฉันอยากทราบวาทานมีมาตรการอยางไรที่จะกําจัดพวกน้ี หรือทานจะบอกวาถา

ใครเห็นใหเอามา ก็ไมมีใครกลาเอามาหรอกคะ เพราะพอคาแมคาสวนมากเขาก็ใชถนนคนเดินตรงนี้คาขายใครจะมี

อิทธิพลอะไรเขาคงไมกลาพูด ไมกลาออกมาพูดมาก กลัวไมมีที่ขายที่ทํากินเพราะวาเปนที่ทํากินของเขา เพราะทาน

บอกคือที่หลักที่ทําใหเขามีรายได ดิฉันขออางอิงนิดหนึ่งดิฉันไดรับไลนจากหองกลุมถนนคนเดินอุบลฯเรื่องเสื้อทานขอ

ความรวมมือ แตในน้ีอาจารยเสรีขออภัยที่เอยนามบอกวาการแตงกายวันศุกรใสเสื้อฟา วันเสารใสเสื้อสีเหลือง วัน

อาทิตยตามสบาย สวนโซนอาหารใสเสื้อสีตามที่กําหนดและตองใสผากันเปอน อันน้ีผากันเปอนดิฉันเห็นดีดวย แตขอ 

๔ ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม ครั้งที่ ๑ ตักเตือน ครั้งที่ ๒ ตักเตือน ครั้งที่ ๓ แสดงถึงเจตนา จะงดในการตอสัญญาเชิญ

ออก ตรงน้ีทานบอกวาทานขอความรวมมือแตอันนี้ยังไงก็เปนคําสั่ง ถาทานขอความรวมมือดิฉันอยากใหอาจารยเสรี

หรือใครก็ตามที่มีบทบาทในถนนคนเดินตรงนี้ ออกเปนเอกสารขอความรวมมือแทน พวกพอคาแมคาเขาไมกลาพูด

หรอกคะ เขากลัวไมมีที่ทํากินกันทั้งน้ัน สวนที่ทานบอกวามีการของบประมาณสวนกลาง แลวอยางนี้มาบริหารถนน

คนเดิน แตทานเก็บจากพอคาแมคาอีกคนละ ๗๖๐ บาท ก็รวมเปนเงินเกือบๆ หาลานบาท ทําไมทานไมเอางบกลางที่

ทานไดมาแลวใหพอคาแมคาขายฟรี ถาทานอยากทําเพื่ออุบลฯ เพื่อคนอุบลฯจริงๆ ถูกไหมคะ ปริมาณคนขาย 

๑,๕๐๐ ลอค ถึง ๑,๗๐๐ ลอค เปนการอางวาเศรษฐกิจดี อันนี้ดิฉันก็ไมเห็นดวย เพราะตองเปนคนซื้อที่มากกวา

คนขายถูกไหมคะถึงจะเปนการบงบอกวาเศรษฐกิจดี คนขายมากๆ นาเปนหวงนะคะสําหรับจังหวัดเรา และอีกปญหา

หนึ่งที่ดิฉันไดยินมาคือเด็ก ป.๒ มาลงชื่อจับสลากลอค อันนี้ไมรูวาทานพอจะทราบไหม แตวาพอแมเขาก็ลงชื่อ

เหมือนกัน มันเปนการกันลอคหรือเปลาคะ ชวยดูแลและแกไขตรงนี้หนอยเพราะดิฉันถามอาจารยเสรีๆ วามีจริงๆ คะ 

ปญหาเยอะถาใสใจจริงๆ ปญหายิบยอยเพียงแตวามันเปนปญหาที่สําคัญเหมือนกัน ขอบคุณมากคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชา 

นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตองกราบขอบพระคุณในความหวงใย เรื่องไลน  ผมถึง

บอกวาการสงไลนบางทีเปนขอความสั้นๆ บางทีไมไดสื่อความหมายที่ตรงไปตรงมา หรือสื่อความหมายที่ไมมีความ

เขาใจกัน ขอแรกถูกตอง ขอสองถูกตอง ขอสามที่บอกวาหนึ่งเตือน สองเตือน สามออก ขอสามความหมายคือถาคุณ

ไมมาขาย ผมพูดในที่ประชุมชัดเจนวาถาครั้งแรกคุณไมมาขาย เราจะเตือนคุณครั้งที่หนึ่ง ครั้งสองคุณไมมาขาย เราจะ

เตือนครั้งที่สอง ครั้งที่สามคุณไมมาขายเราจะเชิญออกเพราะเรารูแลววาพอคาคนน้ีเขาคาแผง เราตองใชมาตรการตรง

นี้เพื่อกําจัดตรงนั้น และการที่จับสลากทําไมหกเดือนจับสลากทีหนึ่งเพราะวาเราไมตองการใหเขามีลอคที่แนนอน ถา

มีลอคที่แนนอนมันจะกําจัดพวกน้ีออกไปไมได เพราะฉะน้ันเราเลยตองคนใหมเรื่อยๆ ตองเสียเวลามาคนใหมเพื่อจะ

ไมใหเขามีลอคเปนของตัวเองเพราะถาเขามีลอคเปนของตัวเองนานวันเขาเขาก็จะคิดวาตรงนี้คือพื้นที่ของเขา เราไม

อยากใหบอกวาพ้ืนที่ตรงน้ี จุดตรงน้ีเปนจุดของเขา ก็เลยตองมีการคนใหม และสวนที่บอกวามีการเก็บเงินสวนหนึ่งก็

เปนการเก็บคาขยะและคาธรรมเนียม ซึ่งเงินทั้งหมดก็เขาสูกระบวนการของเทศบาลฯ ไมมีการไปเรียกเก็บอันนี้ผม

มั่นใจเลยวาถามีอยางที่ทานประธานฯใหกําลังใจเราก็ตองชวยกัน ผมยินดีชวยกันเพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาสคาขาย ผมก็
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อยากไดคนที่คาขายจริงๆ เขามาคาขายผมพูดชัดเจน เรียนเลยวาผมอยากไดเปนแบบนั้น ผมอยากใหตลาดถนนคน

เดินที่เปนถนนคนเดินจริงๆ เปนตลาดของชาวบานที่มาคาขายจริงๆ ผมก็เชื่อวาถาไมดีจริงจะไมมีคนเกือบสองพันคน

มาแยงลอคกันแบบนี้ขอกราบเรียนทานประธานฯ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ คงพอสมควรแลวนะครับ กอนจะปดประชุมสภาขอขอบพระคุณทานนายกเทศมนตรี ทานรอง

นายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหนาสวนราชการทุกทาน โดยเฉพาะทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ยังไง

ก็อภัยใหผมดวย ถาผิดก็อภัยใหผมหนอยอายุมากแลว โดยเฉพาะกราบขอบพระคุณทานรอยเอกธราวุธ ศรีจันทร

ผูชวยนายทหารฝายสอบสวนสืบสวนมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เปนอยางสูง พรอมทั้งกราบขอบพระคุณโสภณเคเบิ้ลทีวี 

ขอบคุณครับ ขอปดประชุม 

 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๘.๑๕ 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 (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล)  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว 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 


