1.
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา)
วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.....................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นายพิ พัฒน
๓. นางสาวนงนุช
๔. นางบัวหลวง
๕. นายเลิศชาย
๖. นายชื่ น
๗. นายปรเมศร
๘. นายนัฐพล
๙. นายณัฐวุฒิ
๑๐. นางสาวปฏิมาพร
๑๑. นางสุภาภรณ
๑๒. นายธนพล
๑๓. ร.ต.อ.ณัฐ พัฒน
๑๔. นางลําพูล
๑๕. นายสุภชัย
๑๖. นายธานินทร
๑๗. นางสาวตนขาว

ตันติศิรินทร
นิลรัตนศิริกุล
จิรันตกาล
อาษาพล
เสนหา
พรหมจารีย
ศริพันธุ
รัตนูปการ
ทองเถาว
จงรักษ
โหตระไวศยะ
โชควิวัฒนวนิช
ศิลปสิทธิ์
แสงวงค
ศรีจรูญ
สินธุประสิทธิ์
ตังคโณบล

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นางสาววรรณรัตน
จิรัตนประภา
๒. นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
๓. นางรฐา
มณีภาค
๔. นางเฉลียว
คํานิยม
๕. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
๖. นายปยะ
ลายวิเศษกุล
๗. นายเลิศ
อาชวานันทกุล

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุ การสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ ลากิจ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔ ลากิจ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑ ลากิจ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒ ลาปวย
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔ ลาปวย
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ไมทราบสาเหตุ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ ไมทราบสาเหตุ

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.

เขต ๔
เขต ๓
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๓
เขต ๔

นางสาวสมปรารถนา วิกรัย เจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายประชา
กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายวิทวัส
พันธนิกุล
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

2.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายยอดยุทธ
นางนัททิยา
นายสุระจิต
นายอาทิตย
นายอธิปไตย
นายกฤชพล
นางเดือนลอย
นายวิสุทธิ์
นางพิมพนภัส
นางอัมพร
นายมนตตรี
นายกรศิริ
นายเรื องศักดิ์
นายสมโภชน
นายประสพ
วาที่รอยโทคมกริช
นางสุจิตรา
นางสมลักษณ
นางสาวธัญญพัทธ
พ.จ.อ.อดิศร
นางสาวดวงใจ
นายอนุ ชิต
นางสาวทิพยวรรณ

เดชรุงเรื อง
สระแกว
เต็งศิริอรกุ ล
คูณผล
โยธามาตย
เมืองเหนื อ
คําแดงสด
เสนาภักดิ์
ภัทรกอพงศสุข
แกวเรือง
ธนะคุณ
มิ่งไชย
ตรีราช
วิทยาขาว
ปรุโปรง
ศรีสวัสดิ์
นามพิทักษ
บุญณพัฒน
ศรีบุญสถิตพงษ
ประจํา
สุพจนนิติภักดี
อัปกาญจน
คําโสม

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
รก.ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจางทั่วไป

………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”
วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม”

3.
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้
ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
อื่นๆ
……………………………………..

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองค ป ระชุม แลว เชิญ ท านประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จุดเทียน ธู ป บู ชา พระรัต นตรัย วั นนี้เป นการประชุม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สาม ประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
(ขยายเวลา) ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกี ย รติ ทุ กท าน ท านนายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี , ที่ ป รึกษาฯ
เลขาฯนายกเทศมนตรี , ท านปลัด เทศบาลฯ , ท านรองปลัด เทศบาลฯ ,ท านหั ว หนาสว นราชการทุ กท านครั บ
บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม วันนี้เปนการประชุม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สาม ประจํ าป
พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๑ ประธานแจ งให ที่ ป ระชุม ทราบ วั น นี้มี สมาชิก ลา ๕ ท า น คื อ ๑.นางสาววรรณรัต น
จิรัตนประภา ลากิ จ , ๒.นายณภั ท ร ลิ้ ม สุ ว รรณ ลากิ จ , ๓.นางรฐา มณี ภ าค ลากิ จ , ๔.นางเฉลี ย ว
คํานิยม ลาปวย , ๕. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม ลาปวย พรอมกันนี้ก็มีสมาชิกชุมชนบอบําบัดน้ําเสียได ขอเขารับ
ฟงการประชุมและมีความประสงคจะยื่นเอกสารผ านทางสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไปถึงท านนายกเทศมนตรี
มีตัวแทนเขามารับฟงดังตอไปนี้ ทานเริงฤทธิ์ สูงทรง , ทานสําภาร พูลผล , ทานสวรรค วารีรัต น , ท านปานทอง
แสนดี , ทานสังวาล ศรีดาพันธ , รอยเอกธราวุธ ศรีจันทร ผูชวยนายทหารฝายสอบสวนสืบ สวนมณฑลทหารบก ที่
๒๒ มารวมสังเกตการณในครั้งนี้ดวยครับ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

4.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สาม
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วั นพฤหั สบดี ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห องประชุม สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญสมาชิกครับ / สมาชิกทานใดจะแกไขสวนไหนเชิญ / เชิญทานนัฐพล
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
หนา ที่ ๒๓ บรรทั ด ที่ ๓๔ ขอ ความว า จํ านวน ๑๐ ชุด เป น เงิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก ไ ขเป น จํ า นวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับไมใช ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิก
ยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิก
ยกมือ๑๕ ทาน
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้ง ที่ ๒ วั นพฤหั สบดี ที่ ๑ กั นยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐
วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”
วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม”
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ต อไปเป นระเบี ย บวาระที่ ๓ ญั ต ติ ขอรับ ความเห็ นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ” วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม” เชิญคณะกรรมการครับ
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒
เรื่อง รายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

5.
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไดดําเนินการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันที่ ๕ - ๑๓ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประชุม พิจ ารณา
คํ า แปรญั ต ติ ฯ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๔ – ๒๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. (ในวั น ราชการ)
ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในกําหนดระยะเวลา ไปแลวนั้น ซึ่งมีเจาหนาที่ที่ไดรับ มอบอํานาจ
จากนายกเทศมนตรี เขารวมชี้แจง บัดนี้คณะกรรมการการแปรญั ต ติ ฯ ได มี การประชุม สรุป ผลการพิจ ารณาลงมติ
ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ดังตอไปนี้

คณะกรรมการแปรญัตติ
๑.
๒.
๓.
๔
๕.
๖.

นางสุภาภรณ
นายณัฐวุฒิ
นายสุภชัย
นายนัฐพล
นายพิพัฒน
นางสาวปฏิมาพร

โหตระไวศยะ
ทองเถาว
ศรีจรูญ
รัตนูปการ
นิลรัตนศิริกุล
จงรักษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น.
เมื่อคณะกรรมการแปรญั ต ติ รางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มาครบองค ป ระชุ ม แล ว ประธานกลา วเป ด การประชุ ม พร อมนํ าร างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ า ป
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
ส วนที่ ๑ แก ไขเปลี่ ยนแปลงคํ า ชี้แ จง ร า งเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ า ย ประจํา ป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี)
ตามหนังสือที่ อบ ๕๒๐๐๘/๕๓๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ขอ
ยื่ นรายการขอแปรญั ต ติ เพิ่ม รายจ ายรายการแก ไ ขเปลี่ย นแปลงในรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หมวดคาครุภัณฑ จํานวน ๓๖ รายการ) เปนเงิน ๒๒๐,๔๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาแลวใหเปนไปตามรายการขอแปรญัตติเพิ่มรายจายในรายการ
แกไขเปลี่ยนแปลงในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๓๖ รายการ
เปนเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๔๐๐ บาท
สวนที่ ๒ คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ
สวนที่ ๓ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- รายงานประมาณการรายรับ / ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไมมีผูเสนอคําแปรญัตติ
- รายงานงบประมาณการรายจาย / มีผูเสนอคําแปรญัตติ
รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไปที่แปรญัตติ ดังรายละเอียดตอไปนี้

6.
รายการปรับลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๖๐
๑. สํานักปลัดเทศบาล
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
ดังตอไปนี้
๑. คาใชจายในการสนับสนุ นการจัดงานของเทศบาล (สป.๔)
๒. คาใชจายในการแขงขั นกีฬาสีภายในเทศบาลนครอุบลฯ (สป.๔)
๓. วัสดุงานบานงานครัว (สป.๕)
๔. คาตอบแทนปฏิบตั ิงานนอกราชการ (สป.๑๐)
๕. คาจางเหมาบริการ (สป.๑๑)
๖. คาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเผยแพรวัฒนธรรม

ตัด ลดรายจาย ๓๐,๐๐๐ บาท
ตัด ลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตัด ลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตัดลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตัดลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตัดลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประเพณี (งานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ) (สป.๑๔)

๗.

โครงการอนุ รักษฟนฟูบานเรื อนไทยดั้งเดิมภายในเขตเทศบาล ตัดลดรายจาย ๑๕๐,๐๐๐ บาท
และทัศนศึกษาดูงาน (สป.๑๔)
๘. คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ
ตัดลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ (สป.๑๔)
(นายปรเมศร ศริพันธุ และ นางสาวนงนุช จิรั นตกาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ)
๒. สํานักการคลัง
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท
ดังตอไปนี้
๑. เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน (คลัง๑)
ตัด ลดรายจาย ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินประจําตําแหนง (คลัง๑)
ตัด ลดรายจาย ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓. คาจางเหมาบริการ (คลัง ๒)
ตัด ลดรายจาย ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ)
๓. กองวิชาการและแผนงาน
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๑,๒๙๘,๓๐๐ บาท
ดังตอไปนี้
๑. คาโฆษณาและเผยแพร (วช.๔)
ตัด ลดรายจาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คาจางเหมาบริการ (วช.๔)
ตัด ลดรายจาย ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๓. คาใชจายในโครงการเอกสารเผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรม ตัด ลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ของเทศบาลฯ (วช.๔)
๔. คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ตัด ลดรายจาย ๒๓,๐๐๐ บาท
ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู (วช.๖)
๕. คาชุดเครื่องเสียงรถยนต ครบชุด (วช.๙) ตัดเหลือ ๑ ชุด
ตัด ลดรายจาย ๕๐,๐๐๐ บาท
๖. คาชุดเครื่องเสียงกลางแจงครบชุด (วช.๙)
ตัด ลดรายจาย ๑๔๗,๕๐๐ บาท
๗. คากลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (วช.๑๐)
ตัด ลดรายจาย ๑๕๗,๘๐๐ บาท
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ)

7.
๔. กองสวัสดิการสังคม
ตัดลดรายจาย
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ดังตอไปนี้
๑. คาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน (สว.๒)
ตัด ลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ)
๕. สํานักการศึกษา
ตัดลดรายจายทั้งหมด เปนเงิ น ๑๔,๑๓๐,๔๐๐ บาท
ดังตอไปนี้
๑. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน (ศก.๑)
ตัด ลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คาจางเหมาบริการ (ศก.๒)
ตัด ลดรายจาย ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๓. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ศก.๑๖) ตัด ลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. คาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต (ศก.๑๖)
ตัด ลดรายจาย ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. คาใชจายในการสนับสนุ นจัดงานประเพณีเขาพรรษา (ศก.๑๖) ตัด ลดรายจาย ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๖. คาเครื่องคอมพิวเตอร สํ าหรับงานสํานักงาน (ศก.๑๘)
ตัด ลดรายจาย ๙๖,๐๐๐ บาท
ตัดเหลือ ๕ เครื่อง
๗. คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA (ศก.๑๘)
ตัด ลดรายจาย ๑๖,๐๐๐ บาท
ตัดเหลือ ๖ เครื่อง
๘. วัสดุการศึกษา (ศก.๙)
ตัด ลดรายจาย ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร (ศก.๒๒) ตัด เหลือ ๔ เครื่อง ตัด ลดรายจาย ๙๖,๐๐๐ บาท
๑๐. คาเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ (ศก.๒๒) ตัดเหลือ ๔ เครื่อง
ตัด ลดรายจาย ๙๖,๐๐๐ บาท
๑๑. คาจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา (ศก.๒๒) ตัดเหลือ ๔ จอ
ตัด ลดรายจาย ๔๑,๖๐๐ บาท
๑๒. คาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (ศก.๒๓)
ตัด ลดรายจาย ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท
๑๓. คาโทรทัศน LED ขนาด ๓๖ นิ้ว (ศก.๒๕)
ตัด ลดรายจาย ๑๕๐,๐๐๐บาท
๑๔. คาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (ศก.๒๗)
ตัด ลดรายจาย ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท
๑๕. คาเครื่องคอมพิวเตอร สํ าหรับงานสํานักงาน (ศก.๒๗)
ตัด ลดรายจาย ๓๖๘,๐๐๐บาท
ตัด เหลือ ๒๓ เครื่อง
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตตอนะคะ
๑๖. คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA (ศก.๒๘)
ตัด ลดรายจาย ๗๓,๖๐๐ บาท
ตัดเหลือ ๒๓ เครื่อง
๑๗. คาโตะพรอมเกาอี้ สําหรับพนักงานครู ๕ ชุด (ศก.๓๒)
ตัด ลดรายจาย ๔๒,๕๐๐ บาท
ตัดเหลือ ๕ ชุด
๑๘. คาโตะพรอมเกาอี้ สําหรับนักเรียนอนุบาล (ศก.๓๒)
ตัด ลดรายจาย ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ตัดเหลือ ๑๐๐ ชุด
๑๙. คาโตะพรอมเกาอี้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ศก.๓๒)
ตัด ลดรายจาย ๑๒๘,๐๐๐ บาท
ตัดเหลือ ๑๐๐ ชุด

8.
๒๐. คาโตะพับอเนกประสงค หนาโฟเมกา (ศก.๓๒)
ตัด ลดรายจาย ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๑. ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่ อน ๒ ชั้น ๔ ฟุต (ศก.๓๒)
ตัด ลดรายจาย ๔๒,๐๐๐ บาท
ตัดเหลือ ๕ ตู
๒๒. คาตูลิ้นชักใสเอกสาร ๑๕ ชอง (ศก.๓๒) ตัดเหลือ ๕ ตู
ตัด ลดรายจาย ๒๔,๐๐๐ บาท
๒๓. ตูเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชักผสมบานเปด (ศก.๓๒) ตัดเหลือ ๓ ตู ตัดลดรายจาย ๒๐,๗๐๐ บาท
๒๔. คากลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล (ศก.๓๓)
ตัดลดรายจาย ๙,๐๐๐ บาท
๒๕. โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๕
ตัดลดรายจาย ๕,๗๗๐,๐๐๐บาท
ชุมชนกานเหลือง (ศก.๓๔)
๒๖. คาเครื่องปรับอากาศแยกสวน ชนิดตั้งพื้ นหรือชนิดแขวน
ตัดลดรายจาย ๒๒๒,๐๐๐บาท
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู (ศก.๓๖) ตัด เหลือ ๖ เครื่อง
๒๗. คาเครื่องปรับอากาศแยกสวน ชนิดตั้งพื้ นหรือชนิดแขวน
ตัดลดรายจาย ๗๗๗,๐๐๐บาท
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู (ศก.๓๗) ตัดเหลือ ๑๐ เครื่อง
(นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ)
๖. กองสาธาณสุขและสิ่งแวดลอม
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๑๑,๑๙๔,๐๐๐ บาท
ดังตอไปนี้
๑. เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน(สธ.๙)
ตัด ลดรายจาย ๑๙,๐๐๐ บาท
๒. คาใชจายชุมชนรักษสิ่งแวดลอม (สธ.๑๐)
ตัด ลดรายจาย ๗๐,๐๐๐ บาท
๓. คาใชจายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน (สธ.๑๐)
ตัด ลดรายจาย ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อสามารถใชงานได
ตัด ลดรายจาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตามปกติ (สธ.๑๑)
๕. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สธ.๑๑)
ตัด ลดรายจาย ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
๖. คารถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๔ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ตัด ลดรายจาย ๑,๓๗๕,๐๐๐บาท
ไมต่ํากวา ๓,๕๐๐ ซีซี (สธ.๑๗)
๗. คารถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอรชนิด ๖ ลอ ความจุ
ตัด ลดรายจาย๒,๙๐๐,๐๐๐บาท
ไมต่ํากวา ๔ ลูกบาศกเมตร (สธ.๑๗) ตัดเหลือ ๑ คัน
๘. คารถบรรทุกขยะขนาด ๖ ลอ ๖ ลูกบาศกเมตร ปริมาตร
ตัด ลดรายจาย๒,๑๐๐,๐๐๐บาท
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๑๓๐ แรงมา (สธ.๑๗)
๙. คารถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ลอ เครื่องยนตด ีเซล
ตัด ลดรายจาย ๒,๘๐๐,๐๐๐บาท
กําลังไมนอยกวา ๗๐ แรงมา (สธ.๑๗)
๑๐. โครงการกอสรางโรงงานผลิตปุยหมัก (สธ.๑๗)
ตัด ลดรายจาย ๓๘๐,๐๐๐บาท
(นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ)

9.
๗. สํานักการชาง
ตัดลดรายจายทั้งหมด
เปนเงิน ๔๙,๘๓๔,๐๐๐ บาท
ดังตอไปนี้
๑. วัสดุยานพาหนะและขนสง (ช.๑๑)
ตัด ลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คาโฆษณาและเผยแพร (ช.๔)
ตัด ลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. คาจางเหมาบริการ (ช.๔)
ตัด ลดรายจาย ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๔. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตัด ลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตามปกติ (ช.๔)
๕. วัสดุอื่นๆ (ช.๔)
ตัด ลดรายจาย ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๖. คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตันปริมาตรกระบอกสูบ
ตัด ลดรายจาย ๑,๓๗๕,๐๐๐บาท
๓,๕๐๐ ซีซี (ช.๑)
๗. คาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ (ช.๕)
ตัด ลดรายจาย ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
๘. วัสดุการเกษตร (ช.๕)
ตัด ลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐บาท
๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ถนนแจงสนิท
ตัดลดรายจาย ๑๓,๙๗๐,๐๐๐บาท
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิทธิ์)
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี
ตัด ลดรายจาย ๘,๑๒๐,๐๐๐ บาท
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกรู)
๑๑. โครงการจัดทําปายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตัด ลดรายจาย ๓,๕๖๙,๐๐๐ บาท
จํานวน ๒๐๐ ปาย
๑๒. โครงการกอสรางแพเหล็กสาธารณะทาแมน้ํามูลริมสะพาน
ตัด ลดรายจาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
ประชาธิปไตย
๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ถนนอุปลีสาน
ตัด ลดรายจาย ๑๐,๒๐๐,๐๐๐บาท
(ชวงถนนชยางกูร – ถนนบูร พาใน)
(นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ)
**ปรับลดรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนเงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๒๖,๗๐๐ บาท
ขอแปรญัตติลดรายจายและเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตามหนั ง สื อ ที่ อ บ ๕๒๐๐๘/๕๓๓๘ ลงวั น ที่ ๑๓ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๕๙ นายกเทศมนต รี
นครอุบลราชธานี ไดยื่นเสนอขอแปรญัตติเ พิ่ม รายจ ายในรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
- รายการขอแปรญัตติปรับเพิ่มรายจายในรายการใหม จํานวน ๓๓ รายการ
เปนเงินทั้งสิ้น ๗๖,๙๐๙,๘๐๐ บาท

10.
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวขอปรับลดรายจายในการแปรญัตติเพิ่มรายจายในรายการใหม
ทั้งหมด จํานวน ๓๐ รายการ ใหคงไว จํานวน ๓ รายการ คือ
๑. โครงการจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อสอนภาษาใหกับนักเรีย นโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี เปนเงิน ๒,๑๒๒,๘๐๐ บาท (สํานักการศึกษา)
๒. กระดานอัจฉริยะพรอมอุปกรณประกอบ จํานวน ๒ หอง เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สํานักการศึกษา)
๓. คารถสุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนตดีเซล ขนาด ๖ ล อ จํานวนหองสุขา ๖ หอง ขนาดเครื่องยนต
ไมนอยกวา ๑๗๐ แรงมา จํานวน ๑ คัน (นอกมาตรฐาน) (กองสาธารณสุข)
เปนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดลง ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท
เปนเงินทั้งสิ้นในการแปรญัตติเพิ่มในรายการใหม ๘,๐๒๒,๘๐๐ บาท
***ปรับลดรายจายเปนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๓,๙๐๐ บาท
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม จะขอมติ ที่ ป ระชุม เป นขอๆตามระเบี ย บการประชุม นะครับ โดยเริ่ม จาก
สํานักปลัดกอน ขอที่ ๑ สํานักปลัดเทศบาล
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มี สมาชิกยกมื อ
๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
ขอที่ ๒ สํานักการคลัง
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มี สมาชิกยกมื อ
๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
ขอที่ ๓ กองวิชาการและแผนงาน
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มี สมาชิกยกมื อ
๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
ขอที่ ๔ กองสวัสดิการสังคม
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มี สมาชิกยกมื อ
๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ

11.
ขอที่ ๕ สํานักการศึกษา
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มี สมาชิกยกมื อ
๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
ขอที่ ๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มี สมาชิกยกมื อ
๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
ขอที่ ๗ สํานักการชาง
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มี สมาชิกยกมื อ
๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
** รายการขอแปรญัตติปรับเพิ่มรายจายในรายการใหม จํานวน ๓ โครงการ
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มี สมาชิกยกมื อ
๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติก็ผานไป ตอไปเปนวาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม” ในวาระที่ ๓ ไมมีการแปรญั ต ติ มี เพีย งแต ว าเห็ นชอบหรือไม เห็ นชอบให ต ราเป น
เทศบัญญัติเทานั้น ผมจะขอมติที่ประชุม
-

ท านสมาชิ กท า นใดไม เห็ นชอบให ต ราเป นเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญยกมือครับ / ไมมี
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ เสนอเขา มา เชิ ญ ยกมื อ ครั บ / มี สมาชิ กยกมื อ ๑๔ ท าน ไม ร วม
ประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

12.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ต อไปเป น ระเบี ย บวาระที่ ๔ ญั ต ติ ขออนุ มั ติ แ กไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอโดยทานนายกเทศมนตรี เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๙ โดย
ฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ไดรับอนุมัติงบประมาณจั ด ซื้อครุภั ณฑ แผนงานรักษาความสงบเรีย บรอย
งานเทศกิจ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เป นเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐
บาท (เกาลานเจ็ ด แสนสามหมื่ น บาทถว น) แต คุ ณ ลักษณะของครุภั ณฑ ดั งกล าวมี ค วามคลาดเคลื่อนไม ต รงกั บ
ขอเท็จจริง จึงจําเปนตองแกไขใหถูกตอง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไ ขเปลี่ย นแปลงคํ าชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริม าณคุ ณภาพเปลี่ย นหรือเปลี่ย นแปลงสถานที่
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผ ล
เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดค าครุภั ณฑ ประเภทค าครุภั ณฑ
โฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรป ด จํ านวน ๑ ชุด ไม ถูกต องตามหลักเกณฑ การจั ด หาตามระเบี ย บ
พัสดุฯ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใหม เพื่อให ถูกต องตามรายละเอีย ดการกําหนดคุ ณสมบั ติ ของ
กลองวงจรปด จึงจะสามารถดําเนินการจั ด ซื้อได เพื่อให การบริห ารงบประมาณของเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเกิด
ประโยชนสูงสุดแกเทศบาลฯ และประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอแก ไ ขเปลี่ย นแปลงคํ าชี้แจงงบประมาณ
ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๙ ดังตอไปนี้
ขอความเดิม
คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท
(เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน)
๑. สาย Fiber ๒๔ Core
จํานวน ๑๖,๑๐๐ เมตร
๒. สาย Fiber ๑๒ Core
จํานวน ๗,๐๐๐ เมตร
๓. สาย Fiber ๔ Core
จํานวน ๑๑๐,๕๐๐ เมตร
๔. กลอง
จํานวน ๑๑๕ ตัว
๕. เครื่องบันทึก WJ –ND ๔๐๐ (๖๔ กลอง)
จํานวน ๒ ตัว
๖. H/D ๙ ตัว x ๕,๐๐๐
จํานวน ๒ ชุด
๗. Switch L๓ ๒๔ Port
จํานวน ๕ ตัว
๘. ชุด Media Converter
จํานวน ๑๑๕ ชุด
๙. POE
จํานวน ๑๑๕ ชุด
๑๐. คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมควบคุม ASM ๒๐๐
จํานวน ๑ ระบบ
๑๑. TV Moniter ๕๐ นิ้ว
จํานวน ๒ ตัว
๑๒. คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน)
จํานวน ๑ งาน

13.
(สําหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนสาธารณะและอาคารสถานที่ตางๆ)
ขอความใหม
๑. สาย Fiber ๒๔ Core
จํานวน ๑๖,๑๐๐ เมตร
๒. สาย Fiber ๑๒ Core
จํานวน ๗,๐๐๐ เมตร
๓. สาย Fiber ๔ Core
จํานวน ๑๑๐,๕๐๐ เมตร
๔. กลอง
จํานวน ๑๑๕ ตัว
๕. เครื่องบันทึก (๖๔ กลอง)
จํานวน ๒ ตัว
๖. H/D ๙ ตัว x ๕,๐๐๐
จํานวน ๒ ชุด
๗. Switch L๓ ๒๔ Port
จํานวน ๕ ตัว
๘. ชุด Media Converter
จํานวน ๑๑๕ ชุด
๙. POE
จํานวน ๑๑๕ ชุด
๑๐. คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมควบคุม
จํานวน ๑ ระบบ
๑๑. TV Moniter ๕๐ นิ้ว
จํานวน
๒ ตัว
๑๒. คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน)
จํานวน ๑ งาน
(สําหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนสาธารณะและอาคารสถานที่ตางๆ)
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
นี้ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ / ไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภณ
ั ฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนีผ้ ูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนวาระที่ ๕ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียั งไม ไ ด กอหนี้ผูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดยนายกเทศมนตรี เชิญครับ

14.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได ป ระกาศใชเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๙
โดยฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ไดรับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ แผนงานรักษาความสงบเรีย บรอย
งานเทศกิจ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เป นเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐
บาท (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน) ตอมาฝายพัสดุและทรัพย สิน สํานักการคลัง ได ดํ าเนินการประมู ลซื้อและ
ติด ตั้งระบบกลองวงจรปดตามที่ ไ ด รับ จั ด สรร แต ไ ม สามารถดํ าเนินการได เนื่องจากคํ าชี้แจงงบประมาณรายจ าย
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ค าติ ด ตั้ งระบบกลองวงจรป ด จํ านวน
๑ ชุด ดังกลาว ไมถูกตองตามหลักเกณฑการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ จึงมีความจําเป นต องเปลี่ย นแปลงคุ ณลักษณะ
ใหม เพื่อใหถูกตองตามรายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติของกลองวงจรปด จึงจะสามารถดําเนิ นการจั ด ซื้อได เพื่อให
การบริห ารงบประมาณของเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเ กิด ประโยชนสูงสุด แกเทศบาลฯและประชาชน เทศบาล
นครอุบลราชธานี จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับรายการที่ จ ะขอแกไ ข
เปนรายการในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง ในรายการกลองวงจรป ด ต อสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แตเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เกรงวา จะดํ าเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิ กจ าย
ไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการรับ เงิน การเบิ กจ ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและตรวจเงินขององค กรปกครองสว นท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕๙ กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมี
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต อสภาท องถิ่นได อีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”
หลักการ
การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เหตุผ ล
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เกิด ประโยชนสูงสุด แกเทศบาลและ
ประชาชน ซึ่งขณะนี้ใ กลสิ้นป งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไม สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ คาติดตั้งระบบกลองวงจรป ด ดั งกลาว ได ทั นภายในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาล
นครอุบลราชธานีจําเปนตองดําเนินการกันเงิน โดยขออนุมั ติ กันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสรางกรณียั ง
มิไดกอหนี้ผูกพันประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังรายการตอไปนี้
คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท (เกาลานเจ็ ด แสนสามหมื่ น
บาทถวน)
๑.สาย Fiber ๒๔ Core
จํานวน ๑๖,๑๐๐ เมตร
๒.สาย Fiber ๑๒ Core
จํานวน ๗,๐๐๐ เมตร
๓.สาย Fiber ๔ Core
จํานวน ๑๑๐,๕๐๐ เมตร
๔.กลอง
จํานวน ๑๑๕ ตัว
๕.เครื่องบันทึก (๖๔ กลอง)
จํานวน ๒ ตัว
๖.H/D ๙ ตัว x ๕,๐๐๐
จํานวน ๒ ชุด
๗.Switch L๓ ๒๔ Port
จํานวน ๕ ตัว

15.
๘.ชุด Media Converter
จํานวน ๑๑๕ ชุด
๙.POE
จํานวน ๑๑๕ ชุด
๑๐.คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมควบคุม
จํานวน ๑ ระบบ
๑๑.TV Moniter ๕๐ นิ้ว
จํานวน ๒ ตัว
๑๒.คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน)
จํานวน ๑ งาน
(สําหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนสาธารณะและอาคารสถานที่ตางๆ)
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอกันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง กรณี
ยังมิไดกอหนี้ผูกพันในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ต อสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาครับ กระผมนายสุภ ชัย ศรีจ รู ญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ จริงๆที่อยากจะอภิ ป รายก็คื อว า อยากทราบเหตุ ผลหลักใหญ ๆ ที่ มี การเปลี่ย นแปลงคํ าชี้แจงของ
รายละเอียดเกี่ยวกับกลอง CCTV ทั้งหมดนะครับ เพราะวามันจะไปสะทอนเกี่ยวกับเรื่องของราคาไหม แลว ก็มี สว นที่
ปรับลดปรับเพิ่มตรงไหนบางครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ทางฝายผูบริหารจะชี้แจงไหมครับ เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา กิจตรงศิ ริ รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี ในเรื่องรายละเอียดของอุปกรณนี้นะครับ เขาใจวานาจะมีบางตัวที่มีการคลาดเคลื่อนกัน เหมื อนกับ
ว าการกําหนดด ว ยลักษณะที่ ว าในขอ ๕ กับ ข อ ๑๐ นี้ เขาใจว าทางจั งหวั ด ท ว งติ งมาว า การกําหนดสเปคตรงนี้
รายละเอีย ดตรงนี้ไ ม ค อยถูกต อ ง ก็เลยแนะนํา ว านาจะกําหนดมาเป นแบบนี้ แต รายละเอีย ดทั้ งหมดนี้เขาใจว า
ทานปลัดฯ เปนคนประสานงานเรื่องนี้เพราะวาเรื่องนี้ไปคางอยูจังหวัดหลายเดือนนะครับ หลายเดือนมากจั งหวั ด เขาก็
ดูรายละเอียดในทั้ง ๑๒ รายการตรงนี้ และทวงติงมาในรายละเอียดทั้ง ๑๒ รายการ ผมขออนุญ าตให ท านเจ าหนาที่
เปนผูชี้แจงในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท านนะคะ การแกไ ขขอความใหม นี้มั นมี การ
เปลี่ยนแปลงก็ไมทราบวาเปนสเปคหรืออะไร ก็อยากฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารนะคะวานาจะมี เอกสารให กับ
สภาดูดวย ถามาชี้แจงโดยใหฝายวิชาการหรืออะไรมาชี้แจงโดยปากเปลา แตเราไม ไ ด ท ราบว าทางจั งหวั ด ตอบมาว า
อยางไรหรือวาเอกสารใหมที่ตองเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไร เพราะวามันเปนเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิค ไม ใ ชที่ จ ะมาอธิ บ าย
วาจะใชงานอยางไรได ก็ขอเปนเอกสารดีกวาคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ

16.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาฯผานไปยั งท านสมาชิกนะคะ ดิ ฉันขอมอบให เจ าหนาที่ ที่ ดู แลฝายไอที เป นผูชี้แจง
รายละเอียดคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเจาหนาที่ครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมได รับ มอบให ดํ าเนินการหาสเปค
ของ CCTV ในขั้นแรก คือเราก็สอบถามจากหนวยงานไหนที่ มี CCTV กอน เพราะว าผมก็พึ่งมาจั บ CCTV นะครับ ก็
เลยไดสอบถามไปทาง สภ.เมือง ไดรับทราบวาบริษัทที่ทําอยู ของอุบ ลก็คื อบริษั ท CC คอมพิว เตอรนะครับ ก็เลยได
สอบถามขอมูลวาสเปคกลองนี้เปนอยางไรอะไรอยางนี้นะครับ ในขั้นแรกเราก็เลยไดสเปคมา ผมก็ลืมดูวาเขาใสยี่ ห อมา
ดวยนะครับ เปนสเปครุนนะครับคือขอที่ ๕ และขอที่ ๑๐ ที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัตินะครั บ นี้คื อความผิด พลาดของ
ผมเองครับ แตวาในขั้นตอนของไอซีทีจังหวัดที่ผมไปประชุมที่จังหวัดสามถึงสี่รอบนี้ทางจังหวัดไมไดดูต รงรุนหรื อสเปค
ครับ เขาดูแครายละเอียดวาสเปคกลอง คุณสมบัติตรงตามเกณฑของไอซีที ที่ กําหนดมาคื อของเราก็ต รงหมดนะครับ
ของจังหวัดเขาก็ไมไดมาดูวาของเรานี้ไปกรอกใสรหัส ยี่หอระบุรุนดวยนะครับ เลยตองกลับมาแกไขครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ทีนี้วาทางทานสุภาภรณ ก็มีความสงสัยวาในเรื่องขอเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้แจงนั้นมี เอกสารหลักฐาน
ในการสั่งการที่จะเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงหรือไม เพื่อประกอบการพิจารณา พอจะมีไหมครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร
ขออนุญาตครับ ในขั้นตอนนี้ผมได ทํ าบั นทึ กชี้แจงแลว ครับ ว าเหตุ ผลเพราะอะไรถึงต องขอให ตั ด ชื่อรุนออก
แคนั้นเองครับ มีบันทึกอยูครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานสุภาภรณพอที่จะกระจางไหมครับหรือวายังสงสัยอีกเชิญครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาเปนเกี่ยวกับวาทางเจาหนาที่ระบุสเปคไปใชไหมคะ แลวจะมีปญหาในการจัดซื้อจั ด จ าง จั งหวั ด ทั กท ว งมาก็
แคอยากไดหนังสือที่วาตรงนี้เปนสเปคจริงๆอยางนี้นะคะเทานั้นค ะ เขาใจที่ เจ าหนาที่ อธิ บ ายแลว แต ว าอยากได เป น
หนังสืออยางนี้นะคะเพื่อพิจารณา แตเราตองพิจารณาวันนี้ใชไหมคะก็ขอใหสงตามหลังก็ไดคะ เพราะว ามั นแค บ อกว า
ตรงนี้ไมใชสเปคแคนั้นเพราะวาถาเกี่ยวกับสเปค ถาสเปคเปลี่ยนไปราคาเหมือนเดิมไหมแคนี้ที่สงสัยคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองขออภัยนะครับเมื่ อสักครูนี้ผมรับ แจ งมาว าทาง
จังหวัดมีการประชุมและทักทวง จังหวัดไมไดทักทวงนะครับขออภั ย ครับ แต ว าเป นเรื่องที่ ว าเรามาค นพบว า WJND
๔๐๐ นี้ และก็ขอ ๑๐ คอมพิวเตอรโปรแกรมควบคุม ASM ๒๐๐ นี้มั นเป นการล็อคสเปคนะครับ ทางจั งหวั ด มี การ
ตรวจสอบรายละเอียดวามันมีราคากลางตามที่ใชไดต ามนี้เทานั้นเองครับ แตวาทางเรามาค นพบว า ๒ ตั ว นี้ถาผานไป
แลวมันเทากับวาเปนการล็อค สเปคเราก็เลยมาขอใหตัด ๒ รายการนี้ออกเพราะวาถาใสแลวมันจะเหมื อนกับ เป นการ
ล็อคสเปคครับ จะไมถูกตองตามระเบียบครับ ขออภัยดวยนะครับ

17.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานสุภาภรณมีอะไรสงสัยอีกไหมครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คะ อีกขอหนึ่งนะคะทานประธาน ถาวาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางนี้เหมื อนทางฝายบริห ารทํ าเขามาแลว
เปนการล็อคสเปคแลวมาแกไ ขในสภาเพื่อเปลี่ย นแปลงไม ใ ห ล็อคสเปค ราคาเท าเดิ ม ที นี้ก็เหมื อนกับ สภาต องมา
พิจารณาใหมไหมคะ เขาตองทําเปนงบประมาณเขามาใหมหรือวาเราแค แกไ ขคํ าเปลี่ย นแปลงแค นี้แลว ก็ผานให เลย
โดยเราก็ไมไดศึกษาวาตามที่ทานทําเขามานี้ คือทุกครั้งที่เราพิจารณางบประมาณเราก็จะไปดู ว าราคานี้ไ ด ไ หมใชไ หม
คะ ที่ผานมาก็คือเราดูแลวราคาแบบนี้เราเช็คดูแลวราคานี้เราใหได แตพอมาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแลวเราก็ไ ม มี เวลาที่
จะไปเช็ควาถาเปนแบบนี้ราคานาจะเทานี้ มันจะมีปญหาในภายหนาไหมคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ก็คงเปนอยูที่การจัดซื้อจัดจางก็ตองไปดูตรงนั้นอีกทีหนึ่ง ถึงเวลาจั ด ซื้อจั ด จ างแลว ดํ าเนินการอย างไรนะครับ
หลักฐานคงไปอยูตรงนั้น เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตนะคะ ถาอยางนั้นรายการนี้ก็ถามีการจัดซื้อจัดจางก็ขอใหสงสําเนาใหทางสมาชิกทราบดวยคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ก็อยากใหสภาแหงนี้บันทึกไวด วยนะครับวารายการที่มัน ลดลงไปก็คื อจะเป น
รายการที่ ๑๒ คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน) จํานวน ๑ งานนะครับ ขออภัยนะครับอยูหนา ๓
ตองขออภัยทางสภาดวยนะครับผมไมรอบคอบเองนะครับ ถามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความโปรงใสในการจั ด ซื้อจั ด จ าง
ผมก็เห็นดีดวยนะครับ เพียงแตวาเราจะนําสเปคก็คื อทางไอที ไ ปเช็ค มาแลว ว าสเปคของมั นก็คื อตั ว WJND ๔๐๐ นี้
ลักษณะของการทํางาน และรอบของการทํางานหรือบิทของการทํางานนี้ใ นรุนนี้ค อนขางที่ จ ะเป นสเปคที่ ค อนขางจะ
สูง เพราะฉะนั้นในการที่ จ ะลงรายละเอีย ดลงไปในการจั ด ซื้อจั ด จ างตั ว นี้ ท างฝา ยไอที ไ ด นํ าสเปคตั ว นี้ เพื่ อมา
เปรียบเทียบอยางไรบางครับ อันนี้สอบถามไปยังฝายไอทีนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเจาหนาที่ครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร
ในสวนของตัวกลองที่ระบุไปในเทศบัญ ญั ติ นะครับ เราก็ไ ด สอบถามทางผูรับ เหมารายอื่นเขาก็บ อกว าสเปค
กลองรุนนี้อยูในสเปคที่วาสูงอยูในขณะนี้ครับ เพราะวาในตอนเริ่มแรกที่เราขอขอมู ลตั ว กลองของ CCTV ตอนแรกเรา
ยังไมมีความรูและก็ยังหาแหลงขอมูลบริษัทอื่นที่สามารถสอบถามได เพราะสวนมากบริษั ท ที่ รับ ติ ด ตั้ ง CCTV จะอยู ที่
กรุงเทพฯ แตพอดีวาบริษัท CC คอมพิวเตอรตรงนี้อยูในอุ บ ลฯเราก็เลยสอบถามในเบื้ องต นเขาไปกอน พอเราได รุน
มาแลวก็ไปสอบถามผูรับเหมารายอื่นที่เรารูจักวาสเปครุนนี้โอเคไหม เขาก็บอกวาใชตัวนี้จะเปนสเปคที่สูงเพราะว าเป น
รุนที่ไมคอยมีปญหาในปจจุบันนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ

18.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
แลวการนําสเปคนี้จะยึดจากตัวรุนนี้เปนหลักหรือเปลาครับ รวมทั้ง ASM ๒๐๐ ดวย ตัวนี้ถาสเปครูสึกว าถาทํ า
ออกมาแลว ASM ๒๐๐ จะไมมีสเปคตัวอื่นเปรียบเทียบไดเลยในจังหวัดอุบลฯและก็โรงงานผูผลิตในอุบลฯเพราะว ามั น
เปนสเปคเหมือนเขียนออกมาวาเสื้อตัวนี้ตองมีแขนขางเดียวอะไรประมาณนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเจาหนาที่ครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร
ขออนุญาตนะครับ อยางที่ผมกลาวเริ่มแรกวาเราไมมีขอมูลทางดาน CCTV ในเบื้องตนเราก็เลยได ยื นพื้นตามที่
บริษัทเขาเสนอมาโดยมีโปรแกรมในการควบคุมกลองนั่นก็คือตัวที่ปรากฏในแผนนะครับ ก็คือ ASM ๒๐๐ ที นี้เราก็ม า
คุยกับทางที่ปรึกษาทานอื่นนะครับวาโอเคไหม ถาเปลี่ยนวาสเปคไมใชรุนขออนุญาตกลาวถึงยี่หอที่ระบุ ณ ป จ จุ บั นนี้ก็
คือ Panasonic ที่ถือวาแบรนดนี้ดีที่สุด มันก็จะมีแบรนดที่วาเทียบเคียงมาเรื่อยๆแตวาถาเรากําหนดตัว ASM ๒๐๐ นี้
คือเปนการผูกขาดไปเลยวา โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมของ Panasonic โดยตรงซึ่งกลองยี่ ห ออื่นไม สามารถใชไ ด ก็เลย
ตองมาขออนุญาตเปลี่ยนเอาคําสองคํานี้ออกนะครับ ที่ปรากฏในแผนนี้ออกนะครับ ในสว นของรายละเอีย ดของสเปค
ของกลองนี้ก็คือมันก็ถูกกําหนดไวดวยสเปคของไอซีทีจังหวัดไวอยูแลวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็นั่งฟงไดสักพักหนึ่งก็ไดยินมาวาเจาหนาที่เราพอดีเมื่อสั กครูเจ าหนาที่ บ อกว าไม มี
ความรูเรื่องนี้มากอน แลวถาไปจัดซื้อมานี้เงินเกาลานกวาบาทนี้จัดซื้อมาแลวคืออยากทราบว าตอนนี้มี ค วามรูห รือยั ง
ครับที่วาจะไปจัดซื้อกลองแบบนี้มานะครับ คือเจาหนาที่ของเราจะสามารถดูแลอุปกรณชิ้นนี้ไดไหมกับการลงทุ นครั้งนี้
ของเรานะครับ เพราะเมื่อสักครูนี้นั่งฟงก็บอกวาไมเคยมีความรูเรื่องนี้มากอน ก็คือใหบริษัทเสนอมาดวยซ้ําคือสเปค
พวกนี้ ก็อยากจะถามความชัดเจนนะครับวาถาเราดูแลเองนี้เราจะดูแลไดไหมนะครับ ถาเราเสียเงินไปนี้ ก็อยากทราบ
ความชัดเจนตรงนี้นะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเจาหนาที่ครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร
ครับจากที่ผมกลาวมาตอนแรกว ายั งไม มี ค วามรูต รงนี้ ตอนที่ ผมหาสเปคของ CCTV ในโครงการนี้เมื่ อ ๓ ป
ที่แลว ผมยอมรับเลยว าเมื่ อตอนนั้นผมยั งไม มี ค วามรู แต ต อนนี้ก็อย างที่ ผมบอก ผมได ไ ปปรึกษาคอนซัลท และที่
ปรึกษาหลายๆเจานะครับ และก็อยางที่วาเราไปดําเนินการติด ตั้งกลอง CCTV ตามรานค าเป นพรรคพวกรูจั กกันเราก็
ลองไปสํารวจและก็ติดตั้งใหกันดูนะครับ ตอนนี้มีค วามรูและก็ท ราบเทคนิค ในการติ ด ตั้ งและก็เราได ป รึกษาไปทาง
ทีม อบจ. ที่เปนนักวิชาการคอมพิวเตอรเขาก็ใหคําแนะนําในการติด ตั้ งว าเราต องใชสายอย างไร กลองอย างไร เขาก็
แนะนํามาครับวาระเบียบที่จะผานงบประมาณนี้ตองใชเปนอยางไรนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอความรูนิดหนึ่งวา CCTV นี้ จุดศูนยรวมอยูที่ไหนครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร
จุดศูนยรวมอยูที่เทศกิจครับ

19.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แลวเจาหนาที่เทศกิจจะมีความรูในดานนี้ไหมครับ
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร
ในฝายของเทศกิจ จะเปนในสวนของการมอนิเตอรครับ คือ ดูวาเหตุเกิ ด ที่ ไ หน อย างไร บริเวณจุ ด เกิด เหตุ อยู
ตรงไหนเขาก็จะรูวากลองตัวนี้ตั้งอยูที่ไหนครับ เขาก็จะดึงภาพตรงนั้นออกมาเฉยๆครับ ในสวนของไอที จ ะเป นสว นซัพ
พอรทในเรื่องของเทคนิความีขอบกพรองอะไร แกไขอยางไร เราก็จะประสานทีมชางใหเขาไปดําเนินการครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ / ไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภณ
ั ฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนีผ้ ูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนวาระที่ ๕ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียั งไม ไ ด กอหนี้ผูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดยนายกเทศมนตรี เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยฝาย
รักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ไดรับอนุมัติงบประมาณจัดซื้ อครุภั ณฑ แผนงานรักษาความสงบเรีย บรอย งาน
เทศกิจ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท
(เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน) ตอมาฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง ได ดํ าเนินการประมู ลซื้อและติ ด ตั้ ง
ระบบกลองวงจรปดตามที่ไดรับจัดสรร แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากคํ าชี้แจงงบประมาณรายจ ายประจํ าป
พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภั ณฑ โ ฆษณาและเผยแพร ค าติ ด ตั้ งระบบกลองวงจรป ด จํ านวน ๑ ชุด
ดังกลาว ไมถูกตองตามหลักเกณฑการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ จึ งมี ค วามจํ าเป นต องเปลี่ย นแปลงคุ ณลักษณะใหม
เพื่อใหถูกตองตามรายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติของกลองวงจรปด จึงจะสามารถดํ าเนินการจั ด ซื้อได เพื่อให การ
บริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเกิด ประโยชนสูงสุด แกเทศบาลฯและประชาชน เทศบาลนคร
อุบลราชธานี จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับรายการที่ จ ะขอแกไ ขเป น

20.
รายการในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง ในรายการกลองวงจรป ด ต อสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี แต
เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เกรงว าจะดํ าเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิ กจ ายไม
ทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ เงิน การเบิ กจ ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ
๕๙ กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจํา เป นจะต อง
ใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมั ติ กันเงินต อสภาท องถิ่นได อีกไม เกินระยะเวลา
หนึ่งป”
หลักการ
การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เหตุผ ล
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เกิด ประโยชนสูงสุด แกเทศบาลและ
ประชาชน ซึ่งขณะนี้ใ กลสิ้นป งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไม สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ คาติดตั้งระบบกลองวงจรป ด ดั งกลาว ได ทั นภายในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาล
นครอุบลราชธานีจําเปนตองดําเนินการกันเงิน โดยขออนุมั ติ กันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสรางกรณียั ง
มิไดกอหนี้ผูกพันประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังรายการตอไปนี้
คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เป นเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท (เกาลานเจ็ ด แสนสาม
หมื่นบาทถวน)
๑.สาย Fiber ๒๔ Core
จํานวน ๑๖,๑๐๐ เมตร
๒.สาย Fiber ๑๒ Core
จํานวน ๗,๐๐๐ เมตร
๓.สาย Fiber ๔ Core
จํานวน ๑๑๐,๕๐๐ เมตร
๔.กลอง
จํานวน ๑๑๕ ตัว
๕.เครื่องบันทึก (๖๔ กลอง)
จํานวน ๒ ตัว
๖.H/D ๙ ตัว x ๕,๐๐๐
จํานวน ๒ ชุด
๗.Switch L๓ ๒๔ Port
จํานวน ๕ ตัว
๘.ชุด Media Converter
จํานวน ๑๑๕ ชุด
๙.POE
จํานวน ๑๑๕ ชุด
๑๐.คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมควบคุม
จํานวน ๑ ระบบ
๑๑.TV Moniter ๕๐ นิ้ว
จํานวน ๒ ตัว
๑๒.คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน)
จํานวน ๑ งาน
(สําหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนสาธารณะและอาคารสถานที่ตางๆ)
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียั ง
มิ ไ ด กอหนี้ผูกพัน ในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ต อสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ / ไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ
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ที่ประชุม
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพั น
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ
๑๓ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไประเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดย
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบแปลนประมาณราคาตามโครงการที่
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน ๓๔ โครงการ จํานวน ๒๔ ชุด ๒.รายละเอียดเงินสะสมที่ สามารถใชไ ด ณ วั นที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๔ ชุด ดวยผูวาราชการจังหวัด ไดมีหนังสือดวนที่สุดที่ อบ ๐๐๒๓.๔/๑๖๔๒๗ ลงวั นที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การพิจารณาขออนุมั ติ ใ ชจ ายเงินสะสม และหนังสือที่ อบ ๐๐๒๓.๔/๑๖๖๐๗ ลงวั นที่ ๙
กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การพิจารณาจายขาดเงินสะสม เนื่องจากผลการพิจารณาของสภาเทศบาลฯมี ม ติ ไ ม เห็ นชอบให
นายกเทศมนตรีใชจายเงินสะสมเนื่องจากเห็นวานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีไมสามารถดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม ไดทันภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น ตามหนังสือที่ อางถึง ผูว าราชการจั งหวั ด อุบ ลราชธานี จึ งให
เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดทําญัตติเสนอความเห็นชอบต อสภาเทศบาลให พิจ ารณาใหม อีกครั้ง โดยให เทศบาลฯ
พิจารณารับขอสังเกตและขอเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาลที่เปนประโยชนมาปรับปรุงแกไขแลว นําเสนอโครงการ
จายขาดเงินสะสมให สภาเทศบาลฯพิจ ารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชนของประชาชนในท องถิ่น ดั งนั้น เทศบาล
นครอุบ ลราชธานี จึ งขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ ไ ด พิจ ารณา
ปรับปรุงแกไขรายการกอสรางใหมแลว เพื่อดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณู ป โภคและระบบโครงสราง
พื้นฐานภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยเฉพาะโครงการ
ติด ตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ที่เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลเพื่อลดปญหาการกอความวุนวายและความไม สงบของ
บานเมือง
โดยให เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เสนอญั ต ติ ต อ สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่อให สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ทบทวนการใชจายเงินสะสมของเทศบาลโดยให คํ านึงถึงประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ
เป นสํ าคั ญ นั้ น และกรณี ดั ง กล าวเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ได เ สนอญั ต ติ จ า ยขาดเงิ นสะสมให ส ภาเทศบาล
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นครอุบลราชธานี ทบทวนไปแลวสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กําหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาในวั นที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๙ ซึ่งวันดังกลาวนายกเทศมนตรี ติดภารกิจจําเปนเรงดวนและสําคัญ ทําใหไมสามารถเขารว มเสนอญั ต ติ จึ งยื่ น
หนังสือขอเลื่อนการพิจารณา แตสภาเทศบาลฯไมอนุญาตใหเลื่อนการพิจารณาญัตติจายขาดเงินสะสมจึ งถูกถอนออก
จากระเบียบวาระตามขอ ๕๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึ งขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสมประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ใหม อี กครั้ง เพื่อ กอ สร างและปรับ ปรุ งระบบสาธารณู ป โภคและระบบโครงสรา งพื้ นฐานภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ตามแผนพัฒ นาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพื่อแกไ ขป ญ หาความเดื อดรอนให กับ ประชาชน
เพื่อความปลอดภัยในชีวิ ต และทรัพย สินโดยเฉพาะโครงการติ ด ตั้ งกลองวงจรป ด (CCTV) และความเป นระเบี ย บ
เรียบรอยความสวยงามของบานเมือง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ จํานวน ๓๔ โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้น ๒๗๗,๐๑๙,๐๐๐
บาท (สองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) ดิฉันขออนุญาตอานแตหัวขอโครงการนะคะ
๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบรายน้ําซอยชยางกูร ๑๒ และซอยชยางกูร ๑๔ งบประมาณ ๗,๔๘๙,๐๐๐ บาท
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห ๙ งบประมาณ ๒,๗๗๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยโพธิ์ทอง ๓ งบประมาณ ๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ วัดใหมกุดคูณ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก (ชวงถนนพโลชัย – ถนนสรรพสิทธิ์)
งบประมาณ ๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท
๗.โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ชวงถนนสรรพสิทธิ์ – ถนนราชธานี) งบประมาณ
๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท
๙. โครงการปรับปรุงถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท – ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๑) งบประมาณ ๗,๙๙๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี ๔ (ชวงถนนธรรมวิถี – ลํารางนาควาย) งบประมาณ ๒,๙๐๙,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนเทพโยธี (ชวงถนนอุปลีสาน – ประตูทางเขาสนามบินนานาชาติ) งบประมาณ
๗,๘๖๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการปรับปรุงซอยธรรมวิถี ๑ (ชวงถนนธรรมวิถี – ถนนแจงสนิท) งบประมาณ ๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําภายในเขตเทศบาล (ชวงถนนเลียบแมน้ํามูลชุมชนบุงกาแซว) งบประมาณ
๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญญาณไฟ) จํานวน ๓๕ จุด งบประมาณ
๓๙,๑๔๑,๐๐๐ บาท
๑๕. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหนองบัว งบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑๖. โครงการปรับปรุงบอน้ําโจก งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท
๑๗. โครงการจัดทําปายบอกสถานที่สําคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๑๘. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ (หนองฮาง) งบประมาณ ๒,๕๖๖,๐๐๐ บาท
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๑๙. โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐. โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย งบประมาณ ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท
๒๑. โครงการกอสรางลานอเนกประสงคหวยมวง งบประมาณ ๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๒. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางเปนหลอด LED ขนาด ๑๑๐ วัตต จํานวน ๕๒๐ ชุด งบประมาณ
๘,๖๓๐,๐๐๐ บาท
๒๓. โครงการกอสรางติดตั้งเสาไฟฟาสองสวาง (เสาไฮแมส) ขนาดความสูง ๒๐ ม. จํานวน ๑๐ ชุด งบประมาณ
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔. คาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ
๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท
๒๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตซอยเลี่ยงเมือง ๗ งบประมาณ ๔,๐๑๐,๐๐๐ บาท
๒๖. โครงการติด ตั้งกลองวงจรปด (CCTV) งบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๒๗. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร ๖ งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท
๒๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร ๘ งบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ บาท
๓๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร ๑๐ งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ บาท
๓๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร ๑๒ งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ บาท
๓๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุริยาตร ๑๔ งบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ บาท
๓๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ซอยบูรพาใน ๓ งบประมาณ ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท
๓๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ชวงถนนแจงสนิท – ถนนบูรพานอก)
หนาวัดศรีประดู งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุผ ล
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เป นเทศบาลขนาดใหญ ป จ จุ บั นการพั ฒ นาเมื องในด านต างๆยั ง ไม ทั่ ว ถึงและ
ครอบคลุม โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา ที่ปจจุบันไดเกิดปญหาน้ําทวมขังเวลาฝนตกเนื่องจาก
ระบายน้ําไมทัน และระบบโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปจจุบันยั งไม สมบู รณและมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
เทาที่ควร เชน การกอสรางเมรุเผาศพแบบไรมลพิษ การกอสรางสถานที่จัด แสดงงานเทียนพรรษาซึ่งเปนงานประเพณี
ทองถิ่นระดับประเทศ การปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย รวมทั้งการแกปญหาการจราจรซึ่งเทศบาลฯ จึ งจะ
ดําเนินการแกไขปญหารถติด โดยจะเพิ่ม ชองทางระบบขนสงใหม เพื่อรองรับ การขยายตั ว เมื องซึ่งจะสามารถแกไ ข
ปญหารถติดในชั่วโมงเรงดวนใหกับประชาชนได และระบบไฟสัญ ญาณจราจรไม ทั นสมั ย เกิด ป ญ หารถติ ด ในชั่ว โมง
เรงดวนและความไมชัดเจนของสัญลักษณจราจรทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และเทศบาลฯไดเล็งเห็นความสําคั ญ ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่อเพิ่ม คุ ณภาพชีวิ ต ให กับ ประชาชนเพราะ
ป จ จุ บั นประชาชนหั นมาออกกําลังกายกันเป นจํ านวนมากเทศบาลฯจึ งจํ าเป นต องปรับ ปรุงสวนสาธารณะให ไ ด
มาตรฐานและสวยงามเปนที่พักผอนหยอนใจใหกับประชาชนทั้งการดูแลรักษาสวนสาธารณะใหเกิด ความสวยงามและ
สมบูรณอยูเสมอและเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จํ าเป นต องมี ม าตรการด านการรักษาความปลอดภั ย ในชีวิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชนในชุมชนที่ปจจุบันพบวามี ป ญ หาอาชญากรรมและป ญ หายาเสพติ ด เพิ่ม ขึ้นจํ านวนมากและ
ปญหากอการวุนวายในบานเมืองในปจจุบัน เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันปญหาดังกลาวเทศบาลฯจึงจะดํ าเนินการ

24.
ติ ด ตั้ งกล อ งวงจรป ด (CCTV) ในแหล ง ชุม ชนต า งๆภายในเขตเทศบาลฯ รวมทั้ ง การเสริ ม สร า งความรู ด า น
ภาษาตางประเทศใหกับเด็กนักเรียนในสังกัด เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่อรองรับ การเขาสูอาเซีย น เทศบาลนคร
อุบลราชธานี จะไดนําปญหาดังกลาวมาบรรจุเปนแผนพัฒนาเทศบาลฯและเทศบาลฯไม ไ ด ตั้ งงบประมาณไว เพื่อให
สามารถแกไขปญหาตางๆใหกับประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึ งขออนุมั ติ
จายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ ซึ่งปจจุบันมีเพียงพอที่จะจายขาดได โดยการจ ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ จะต องได รับ
อนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจา ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ (๑) ประกอบกับ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ การใชจ ายเงิน
สะสมขององค กรปกครองสว นท องถิ่น โดยให อปท. ที่ มี เงิน สะสมเพีย งพอมี อํานาจหนาที่ ต ามกฎหมายในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท องถิ่น สามารถนําเงินสะสมไปใชจ ายเพื่อแกไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนไดตามอํานาจหนาที่ รวมทั้งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม ท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวั นที่
๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเรงรัด ติ ด ตามการใชจ ายเงินสะสมเพื่อแกไ ขความเดื อดรอนของประชาชนและ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน ๒๗๗,๖๐๑,๘๐๐ บาท (สองรอยเจ็ ด
สิบเจ็ดลานหกแสนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) ตอ สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี พิจ ารณาอนุมั ติ ต อไปซึ่งป จ จุ บั น
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได (ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้) จึ งเรีย นมาเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ ขอแสดงความนับถือคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากว าเรา
ไดรับญัตติต ั ว นี้ม าและมี การประชุม ปรึกษาหารือในสมาชิกทั้ งหมดเกี่ย วกับ เรื่องขอกฎหมายที่ ท านอางเขามาถึง
หลักการตามคําสั่งก็ดี แตหลักใหญก็คือวาเมื่อมีการตรวจสอบในญัตติที่ทานเสนอเขามาปรากฏว าตั ว เลขงบประมาณ
ไมตรงกัน ทานเสนอเขามาในโครงการเยอะกวาจํานวนรวม อันนี้สมาชิกเราไม สบายใจว าโครงการที่ นําเสนอเขามา
ลวนเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน แลวทานจะไปตัดรายการไหนลง จะไปปรับ รายการไหนลง อันนี้คื อขอห ว งใย
เพราะวาญัตติตองอนุมัติทั้งญัตติ อนุมั ติ เป นกอนก็เหมื อนกับ ว าในหลักการและ ณ ป จ จุ บั น เราเพิ่งอนุมั ติ รางเทศ
บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณหกรอยสี่สิบกวาลาน แตกระนั้นเราก็ยังเห็นประโยชนของโครงการที่อยูใน
การจายขาดเงินสะสม การนําเงินสะสมมาใชเราเห็ นประโยชนเหมื อนที่ รัฐ บาลได กระตุ นเศรษฐกิจ เรามา อันนี้เราก็
เห็นชอบดวย เพียงแตวาในหลักการใหญๆ ทานเสนอขอซื้อรถมาคันหนึ่งแตจํานวนเงินไมเทากัน รถคันนี้เขาขายเพียง
ราคา ๑๐ บาท ทานขอซื้อเกาบาทในรถคันนี้ ทานจะไปตัดตรงไหนออก ทานจะไปตัด ระบบเบรคออกไหม อันนี้ผม
เปรียบเทียบใหทราบเฉยๆ เพราะฉะนั้นในหลักการตัวนี้ผมขอไมอนุญาตพิจารณาลงไปในญั ต ติ ตั ว นี้ แลว ก็ค งอนุญ าต
ใหผานไมไดครับ แลวถาคิดวาเปนประโยชนทานสามารถนําโครงการเหลานี้ปรับเปลี่ย นเขามาเพื่อใชเงินได อีก แลว ก็
มาขอสภา สภาแหงนี้ก็ยินดีที่จะอนุมัติให ก็ขอเสนอท านประธานว าในญั ต ติ นี้เราคงไม ต องอภิ ป รายกันแลว ในเมื่ อ
หลักการมันไมตรงกันแบบนี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดมีความเห็นอื่นตางจากทานสุภชัยไหมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ

25.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบ เรี ย นท านป ระธานที่ เคารพและสม าชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ กท านใ นห ลั ก การและเห ตุ ผ ลของ
ทานนายกเทศมนตรีฯ ก็ยังอางถึงหนังสือลงวั นที่ ๑๐ มี นาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ การใชเงินสะสมขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นก็ไมทราบวาทานอางขึ้นมา ถาอางถึงหนังสือตัวนี้สมาชิกสภาก็ยังคงตองพิจารณาตามหนังสือที่ ไ ด
อางถึง ซึ่งหลักสําคั ญ ของหนังสือ ๑๐ มี นาคม นี้ก็ยั งพูด ถึงว าต องดํ าเนินการให แลว เสร็จ กอนวั นที่ ๓๐ มิ ถุนายน
ซึ่งการดําเนินการตองผานสภาแลว เมื่อทานไดอางถึงหนังสือตั ว นี้ ดิ ฉันก็ต องคิ ด ว านําหลักเกณฑ ของหนังสือตั ว นี้ม า
เปนหลักในการพิจารณา ซึ่งที่ยื่นเขามาตั้ งแต ค รั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ก็ยั งไม ทั นท านก็ยั งคงอางหนังสือตั ว นี้อยู
ตามเอกสิทธิ์ของดิฉันๆ จึงไมเห็นดวยที่จะอนุมัติญัตตินี้ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาลผูท รงเกีย รติ และคณะผูบ ริห าร
ผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ ตามโครงการ
ของคณะผูบริหารเสนอเขาจายขาดเงินสะสมเสนอมาทั้งหมด ๓๔ โครงการ ก็อยากฝากเรีย นไปถึงทางฝายบริห ารก็มี
หลายโครงการที่สมาชิกสภาเคยติงไปและเคยเสนอแนะไป อยางเชนการกอสรางถนนซอยโพธิ์ทอง ๓ ถนนหินคลุก
ทางสมาชิกสภาเคยเสนอไปวาอยากใหเปนคอนกรีตหรือ ค.ส.ล. เพราะการกอสรางถนนหิ นคลุกนําเงินงบประมาณมา
ใชซึ่งไมกอประโยชนสูงสุดตอประชาชน เพราะถาอยากจะสรางก็สรางใหดีเลยเปน ค.ส.ล.หรือคอนกรีต เสริม เหล็ก เชน
โครงการที่ ๓๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ของเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ควรจะ
ปรับเปลี่ยนเปนคอนกรีต เพราะว าแอสฟลท ค อนกรีต ที่ ท านเสนอมาคื อยางมะตอยภาษาชาวบ านผสมกับ หิ นคลุก
สภาพพื้นผิวถนนหรือตัวภูมิศาสตรเทศบาลนครอุบลฯ ยังมีน้ําทวมขังหรื อน้ําระบายไม ทั นหรือระบบระบายน้ํายั งไม
สมบูรณแบบ ถาทานเสนอโครงการแบบนี้เขามากระผมเห็นวามั นไม กอให เกิด ประโยชนสูงสุด ต อประชาชนเป นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ และกอใหเกิดความเดื อดรอนต อประชาชนภายหลัง เพราะเวลาน้ําท ว มขังพวกหิ นคลุกก็จ ะ
กระจายออกมา ผมยกตัวอยางเชนสี่แยกตรงโรงแรมทอแสงเปนถนนพโลชัยตัดกั บ ถนนชวาลานอก จะเห็ นตรงหั ว มุ ม
บานเลขที่ ๑๙๔ ในปหนึ่งทางสํานักการชางก็ไปซอมหลายครั้งไมต่ํากวา ๓-๕ ครั้งเพราะเป นแอสฟลท ผสมหิ นคลุกก็
ไปปะซอมตรงนั้น เมื่อซอมไปไมนานก็เกิดการยุบตัวหรือการกระจายรถที่ผานไปมาเชนรถจักรยานยนต ก็เกิด อุบั ติ เหตุ
บอยครั้งก็อยากใหทานไดรับฟงขอเสนอแนะของทางสมาชิกสภาดวยวามีขอเสนอแนะและขอแนะนําอย างไรในการที่
จะเอาเงินสะสมไปใชใหเกิดประโยชนกับ ประชาชนอย างสูงสุด บางโครงการที่ เสนอมาก็มี ป ระโยชนเชนการจะเอา
หลอดแอลอีดีเขามาใช ผมก็เห็นวามีประโยชนเพราะอายุการใชงานไดนานกวา ประหยั ด ไฟกว า หรือเสาไฟฟาเสาสูง
ไฮแมสผมก็เห็นดวยเชนถนนอุปราชบริเวณหนาทุงศรีเมืองขางทุงศรีเมืองมันมืดมากอยางนี้ก็เห็นดวย ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
เมื่อพิจารณาจากหลักการของท านคื อเหตุ ผลในที่ นี้ท านบอกว าเทศบาลฯจะดํ าเนินแกไ ขป ญ หารถติ ด โดยจะเพิ่ม
ชองทางระบบขนสงใหมเพื่อรองรับการขยายตัวซึ่งจะสามารถแกไขปญหารถติ ด ได คื อผมไม เขาใจว าโครงการที่ ท าน
เสนอมากับเหตุผลที่ทานเสนอมามันไมตรงกันเลย โครงการที่ทานเสนอมาไมมีโครงการไหนที่ บ อกว าจะสรางหรือเพิ่ม
ระบบจราจร อีกทั้งที่สําคัญที่สุดเหตุผลที่ทานอางมาคือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยไมวาจะเป นหนังสือวั นที่

26.
๑๐ มีนาคมหรือวันที่ ๑๒ เมษายน สภาแหงนี้พิจารณาเหตุผลและหลักการตามหนังสือสั่งการ ถาท านอางหนังสือสั่ง
การ ๒ ฉบับนี้ มันก็ตองเปนไปตามหลักการของหนังสือ ๒ ฉบั บ นี้ หรือท านจะมี เหตุ ผลไหนอีกที่ ท านจะมาใชใ นที่ นี้
ทานก็ตองแนบมา แตนี่ไมมีหนังสือสั่งการ ๑๐ มีนาคม , ๑๒ เมษายน เขากลาวว าอย างไรก็ชัด เจนท านก็ยั งขอใชเงิน
งบประมาณสะสมตัวนี้ ซึ่งถาจะใหสภาอนุมัติ สภาก็ตองพิจารณาตามหนังสื อสั่งการของรัฐ บาลซึ่งหนังสือสั่งการของ
รัฐบาลเปนอยางไร ก็อยากใหผูบริหารเอาไปพิจารณาดูดีๆ เพื่อที่จะชี้แจงขอมูลไดถูกตอง
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ กระผมนายสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
กอนการพิจารณาญัตตินี้ผมขอเอาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยขอบั งคั บ การประชุม สภาท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ รวบรวมโดยฝายกิจ การสภา สํานักปลัด เทศบาล ขอ ๗๗ สมาชิกสภา
ทองถิ่นคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสีย งลงคะแนน ประธานสภาท องถิ่นหรือรองประธานสภาท องถิ่น ซึ่งทํ า
หนาที่ประธานในที่ประชุมหรือสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไดรับเลือกใหทําหนาที่ประธานที่ประชุม ตามขอ ๒๖ และขอ ๒๙
วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาทองถิ่นได โดยไมตองลงมาจากที่ นั่งประธานสภาท องถิ่นก็ไ ด
อันนี้ก็คือวาเอกสิทธิ์ของสมาชิกเรามีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในการที่ จ ะพิจ ารณา ขอให สมาชิกพึงตระหนักประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีอภิปรายอีกไหมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญยกมือครับ / ไมมี
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เชิญยกมือครับ / ๑๔ ทาน
ที่ประชุม
มติไมเห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๗
เรื่องอื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆเชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้ งที่ ๔ วั นนี้นับ เป นวั นดี
วันหนึ่งที่ทางสภาแหงนี้ไดอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ไปหกรอยสี่สิบกวาลาน
ที่ผมตองพูดหนึ่งคือจากที่เราไดรับงบประมาณมาผมในฐานะกรรมการแปรญั ต ติ และสมาชิกทุ กท านที่ เสนอคํ าแปร
ญัตติฯ เขามา เราลวนแตต องมาศึกษาหรือแมถนนแตละเส นที่ ท านสงเขามา เราก็มี ที ม งานในการแบ งเขตพื้นที่ ส.ท.
แตละคน ทั้งนี้ผมคงกลาวอางไดไมหมดเพราะตั้ง ๒๔ ทาน เอาเป นว าทุ กท านก็ลงพื้นที่ ใ นการทํ างานของตั ว เองไปดู
ถนนที่ทานขอเขามา ทานของบประมาณที่ไดจากภาษีประชาชนไปทํามันจะคุมคาไหม และมีประโยชนโดยองคร วมสม
กับงบประมาณมากนอยแคไหน งบประมาณทุกอยางที่เขามาชี้แจงขาราชการ ณ ที่นี้บอกเราถึงวิ ธี การในการนําไปใช

27.
บอกเราถึ งพี่นองประชาชนจะได รับ มากนอยแค ไ หน เราจึ งมี การพิจ ารณาตรงนี้ขึ้ นมา สว นที่ สองถา ท านคิ ด ว า
งบประมาณที่เราใหไปทานสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มเติมเขามาอีกทานสามารถตั้งโครงการและตั้งเป นงบประมาณเขา
มาขออนุมัติกับสภาแหงนี้ไดอีก แตขอรองวาใหคํานึงถึ งพี่นองประชาชนเป นหลัก วาระนี้อยู ใ นวาระอื่นๆ วั นนี้ก็มี พี่
นองประชาชนที่มีความเดือดรอนเขามาพบทางสภา เขาชี้แจงตอสภา เดี๋ยว ส.ท.ตนขาวจะมานําเรีย นเพราะท านเป น
ส.ท.ในพื้นที่ กราบขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว ตั งคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๔ วันนี้ดิฉันมีเรื่องราวที่อยากจะนําเรียนไปถึงฝายบริหาร ชุมชนบอบํ าบั ด ดิ ฉันได รับ ทราบ
มาวาจะมีการทํากําแพงหรือรั้วกั้นขึ้นมาทั้ งที่ ชาวบ านอยู อาศั ย กันมาเป นเวลาหลายป แลว ตั้ งแต ขอย อนไปถึงท าน
นายกฯรจนาสมัยกอนและกอนหนานั้นดวยชาวบานอยูดวยการถอยทีถอยอาศั ย แต วั นนี้ดิ ฉันได ท ราบขาวว าท านจะ
ทํารั้วกั้นกําแพงปดทางเขาออก โดยที่ทานไมถาม คือเหลือทางเขาออกให ชาวบ านนิด เดี ย ว ท านไม เคยถามชาวบ าน
เลยถือเปนคําสั่งเพราะไมมีการทําประชาพิจารณหรือประชามติใดๆ ทั้งสิ้น ถาชาวบานรองเรี ย นไปก็ไ ด รับ การนิ่งเงีย บ
เฉย วันนี้ดิฉันจะขออาศัย เวลาที่ ป ระชุม สภา มี ชาวบ านที่ ไ ด รับ ความเดื อดรอนเป นตั ว แทนชาวบ านดิ ฉันอยากให
ชาวบานบอกถึงวาความเดือดรอนอยางไรบาง บอกถึงฝายบริหาร อันนี้จะขอทานประธานสภาพอจะไดไหมคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คงไมไดต องยื่นเปนหนังสือ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใหยื่นเปนหนังสือใชไหมคะ แตวันนี้จะขอวาวันนี้มีตัวแทนชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนเขามารวมประชุมดว ย
และอยากทราบวาฝายบริหารจะมีแนวทางแกปญหาอยางไรคะเพราะน้ําทวมดวย ชาวบ านได รับ ความเดื อดรอนด ว ย
ขอคําชี้แจงจากฝายบริหารดวย ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก จากที่ช าวบ านได ขึ้นมาทํ าเรื่องรองเรีย นเกี่ย วกับ เรื่องของการ
ปรับปรุง ซอมแซมกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย ในแบบนั้นจะตองมีการทํากําแพงขึ้นมา ซึ่งเรื่องนี้ท านได บ อกว าเราไม เคย
คุยกับชาวบานเลย ไมใชนะคะเรามี ภ าพด ว ย ดิ ฉันได ลงพื้นที่ เองและเรีย กประชุม ชาวบ านและชาวบ านก็ไ ด ลงชื่อ
ประชุมในวันนั้นดวย และไดมีการพูดคุยเจรจา แตทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงที ม งานของบริษั ท องค การกําจั ด น้ําเสีย ได ม า
ชี้แจงใหชาวบานไดทราบ ชาวบานทุกคนไดเห็นแบบและเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกําแพงวาเราจะมีชองทางไหนที่
เขาสัญจรไดหรือเปลา วามีผลกระทบในเรื่องระเบียบกฎหมายหรือไมอีกดวย ก็เปนที่นาเห็นใจของชาวบ านทราบว าก็
อยูมานานแลว แตทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ตองยึดระเบียบดวย เราก็เห็นความเดือดรอนของเขาอย างชว งนี้เห็ นแจ งมาว า เมื่ อ
สักครูก็ไดคุยกับชาวบานแลววาน้ําเริ่มทวมขึ้นมาแลว ถาเขาเกิดผลกระทบเรื่องน้ําทวม ทางปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลฯเราก็จะไปตั้งจุดอพยพใหเขาอยูตลอดทุกครั้งที่ไดรับความเดือดรอน ซึ่งในครั้งนี้ก็ถามเขาว า
มีบานหลังไหนที่ไดรับความเดือดรอน ก็สามารถแจงความจํานงได และเราก็ไปชวยเหลือได สวนเรื่องรายละเอีย ดอื่นๆ
นั้น ดิ ฉันขออนุญ าตมอบให ท านรองฯยอดยุ ท ธ เป นผูชี้แ จง เพราะท านก็ไ ด เ รีย กประชุ ม ชาวบ านอยู ห ลายรอบ
เชนเดียวกันคะ

28.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองฯยอดยุทธ ครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุ กท าน เกี่ย วกับ เรื่องการแกป ญ หา
เรื่องชาวบานเดือดรอนในชุมชนบําบัด น้ําเสีย ขออนุญาตเรียนวาบอบําบัดน้ําเสียเราได รับ มอบให ดํ าเนินการจากกรม
โยธาธิการ เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๑ จนปจจุบันนี้ชํารุดเดินระบบไมได เมื่อปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทางองค การบ อบํ าบั ด น้ํา
เสียไดมีโครงการที่จ ะมาเดิ นระบบพรอมทั้ งแบบแปลนแผนผังทั้ งหมด ซึ่งกอนที่ เราจะพิจ ารณาดั งนี้ เราก็ไ ด เชิญ
องคการบอบําบัดน้ําเสียมาคุยกอนวาแบบแปลนแผนผังที่ ท านได ออกแบบไว นั้น กระทบกับ ความเดื อดรอนชุม ชน
ทั้งหมด ๔๒ ครัวเรือน หรือไมอยางไร ซึ่งในนอกระบบเราก็ไดเชิญชาวบานมาทั้ งหมด ๔๒ ครัว เรือน มาประชุม กันที่
หองประชุมสภาแหงนี้รอบหนึ่ง เพราะมี โ ครงการใหม ๆ ที่ จ ะเกิด ขึ้นว ามี ผลกระทบกับ ท านอย างไร และเรีย นเชิญ
เจาหนาที่จากองคการบอบําบัดน้ําเสียเอาแบบมาหารือกับชาวบานด ว ย และสรุป ในที่ ป ระชุม ๒-๓ ครั้ง ว าถาจะกั้น
เลยในระบบราชการเพื่ อป องกันความปลอดภั ย และการบริห ารงานอย างมี ป ระสิท ธิ ภ าพเขาจะป ด หมด แต เรา
ปรึกษาหารื อว าทางออก
ให ชาวบ านได รับ ความเดื อดรอนนอยที่ สุด เราจะมี กี่ป ระตู โดยคํ านึงถึงชุม ชนที่
หนาแนนที่กระจายอยูในรอบบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย วาจะมีประตูไหนเขาออก และจะมี การควบคุ ม เพื่อทั้ งสองฝาย
ฝายหนึ่งคือชาวบานได รับ ความสะดวกในการสัญ จรไปมา อีกฝายหนึ่งคื อรักษาความปลอดภั ย ทรัพย สินของทาง
ราชการสวนหนึ่ง ซึ่งขอยุติหารือแลววาประตูที่จะเขาออกสี่ประตู ทางนายกฯเองก็ไ ด ลงพื้นที่ ซักซอมความเขาใจกัน
๓-๔ รอบ ก็เปนขอยุติแลว แตขณะนี้เองเห็นชาวบ านเดื อดรอนก็ต องมาคุ ย อีกรอบว าเดื อดรอนเรื่องอะไร ประเด็ น
อะไร เพราะวาเราคุยกันยุติกันไปรอบหนึ่งแลว อันนี้อยากกราบเรียนใหทางสภาทราบว าทางฝายบริห ารไม ไ ด นิ่งนอน
ใจนะครับ ปญหาความเดือดรอนของพอแมพี่นอง ถึงแมวาโดยหลักนิตินัยอาจจะถือครองพื้นที่ในสว นของทางราชการ
ไมชอบ แตเราก็เห็นใจความยากจนซึ่งไมมีที่ไป ไมมีที่อยูเราก็ตองเห็นวาถึงแมวาเขาอยูได อย างนอยที่ สุด ก็ชว ยเป นหู
เปนตาใหบอบําบัดน้ําเสียที่จะตองดูแล ระบบบอบําบัดน้ําเสียของชุมชนอุบลราชธานีขยายผลไปเยอะได ม ากมาย แต
วันนี้ยังไมมีระบบเลย ถาหากมีแบบนี้เราจะเอื้อประโยชนไดรับประโยชนทั้งสองสวนไดอยางไรนี่คื อโจทย ของทางฝาย
ผูบริหารไดคิดอยูครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มี ชุม ชนที่ ท านให
เหตุผลวาเพื่อดูแลทรัพยสิน ทานคงลืมไปวาประชาชนที่อยูตรงนั้นหลายๆ ครอบครัว อยู ม ากอนที่ เราไปทํ าบ อบํ าบั ด
ตรงนั้นดวยซ้ําไป เราไปสงผลกระทบกับพี่นองประชาชน และในหลายสมัยที่ผานมาผมเชื่ อเหลือเกินว าฝายบริห ารแต
ละยุคแตละสมัยพยายามที่จะปรับ ตั ว ให การดํ าเนินการของเทศบาลควบคู ใ นการอยู อาศั ย ของพี่นองประชาชนไป
ดวยกันได หรือแมกระทั่งวาการนําสายสงไฟฟาลงไปเพื่อเอื้อประโยชนใหพี่นองประชาชน ไปอํานวยความสะดวกกับพี่
นองประชาชน เทศบาลแหงนี้ก็เคยเปนเจาภาพในการดําเนินการนี้ดวยแลว ทุกครั้ งที่ มี น้ําท ว มคู คั นเล็กๆ แค ไ ม กี่กาว
เปนที่อยูที่อาศั ย ของเขาได และท านลองจิ นตนาการภาพตามว ามี กําแพงลอมรอบ มี ป ระตู เขาออกอาศั ย เป นแค
ทางผาน แตผมวาถาเราจะอยูกับชุมชนได ถาเรารวมกันปรับปรุงไดผมเชื่อเหลือเกินวาทางตัวแทนชุมชนก็ยินดีที่จะ
เปนโลปองกันที่ดี เปน รปภ.ที่ดี เปนผูรักษาที่ดี เปนผูรวมเมืองที่ดี แมกระทั่งเปนประชากรที่ดีใ ห กับ เราได ณ วั นนี้ถา
ทานไดลงประชุมกับชุมชนโดยแทจริง ตอนนี้พี่นองประชาชนไมมาขอพึ่งเทศบาลฯแหงนี้หรอกครับ ไม ม าขอพึ่งสภาฯ
แหงนี้หรอกครับ ในการที่จะสงเสียงของพวกเขาใหทานไดยินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตระหนักถึงว าเขาอยู ม ากอนเรา เขาอยู

29.
มากอนที่จะมีบอบําบัด วันนี้ทานตองตระหนักถึงวาทานจะทําอยางไรที่พี่นองประชาชนอยูได อยาสรางภาพที่ มั นใหญ
ขึ้นมาเพื่อเปนเกราะปองกัน ทานอยาลอมกรอบตัวเองโดยหันหลังใหกับประชาชนเลยครับ วั นนี้เราลดกําแพงลง และ
ใหประชาชนมามีสวนรวมบางตรงนี้ นําปญหาของเขามาบูรณาการเพื่อชว ยกันหาทางออกนาจะดี กว าผมขออนุญ าต
พูดคําหนึ่งถึงชุมชนที่มาคุยกับผมวาการที่ทานลงไปประชุมกับเขา ทานไปสั่งมากกวา อันนี้ผมไดยินมาผมก็ไ ม สบายใจ
ทานไปสั่ง ทานไปทุบโตะเปรี้ยงสั่งทานจะทําประตูออกตรงไหนโดยไม คํ านึงถึงวิ ถีชุม ชน ขนบของชุม ชนว ามี อย างไร
แตละคนผมคิดวาอยางนอยๆ เขาก็เปนประชาชนในเขต ถาทานไมฟงเสียงประชาชน แตทา นมาจากประชาชน กราบ
ฝากทานประธานผมไมตองการคําตอบเรื่องนี้ผมอยากใหทานไดฟงลองนึกตามผมดวยวาทํ าอย างไรท านถึงจะอยู กับ พี่
นองประชาชนได ฝากทานประธานแคนี้ครับและก็ถึงประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนวาวันนี้ตามที่ทานไดมาเล าความ
เดือดรอนใหเราฟง จะตามวามีการแกไขปญหาความเดือดรอนอยางไร ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธาน เมื่อกี้มีทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดพูดถึงวาลงพื้นที่จริงหรือเปลา ประเด็ นพูด ถึงว าหั น
หลังใหกับประชาชนลอมกรอบประชาชน อันนี้ขออนุญาตเลยวาโครงการนี้เราลงพื้นที่ แมแตนายกฯ และเชิญ ชาวบ าน
กอนที่จะมีโครงการนี้วามาคุยมาทําความเขาใจกันเราไมเคยใชถืออํ านาจเลยเพราะเราเป นคนของประชาชนอยู แลว
และตรงนี้โปรดเขาใจใหมทานอยาลืมวาทานมาจากการเลือกตั้ง ผมมาจากภาคประชาชนเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นให
เกียรติซึ่งกันและกันในการลบหลูดูถูกกัน สภานี้สภาทรงเกียรติ พูดอะไรชัดถอยชัดคําพูดอะไรตรงไปตรงมาไม เชื่อท าน
ไปถามประชาชนนั่งอยูขางๆ วาลงพื้นที่จริงหรือไมจริง ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ฝายบริหารที่เคารพ ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
ผมภูมิใจที่ไดฟงฝายบริหารพูดวาผมไมไดนิ่งนอนใจ ไมไดอยูเฉยๆ ผมเคยลงไปในเขตพื้นที่ตางๆ อันนี้ภูมิใจครับ แต ใ น
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ ในโซนหวยมวงมีถนนชลประทาน-ทาบอ ถนนเลี่ยงเมือง ๗ ผมไม เคยเห็ น อสม.
หรือพนักงานทําความสะอาดถนนเลยครับ เพราะวาที่นั่นมีหญาขึ้นขางถนนเต็ ม ไปหมด ถาเจ าของบ านในครอบครัว
นั้นมีความเอาใจใสบานตัวเองก็พอดูได แตบางคนไมไดทําเองปลอยไวอยางนั้น ก็อยากให ท างเทศบาลไปดู ด ว ย ถนน
เลี่ยงเมือง ๗ มันมีทอระบายน้ําฝาครอบแตกเอาใบไมเอากิ่งไมไปเสียบไว ๒ เดือนแลว ไม เห็ นไปแกไ ข กรุณาไปแกไ ข
ดวยในฐานะที่วาเคยออกทองที่บอยๆ ก็อยากจะใหทําตรงนั้น ทางทิศใตวัดปาแสนอุดม และซอยต างๆ ที่ รกรุงรังอยู ก็
อยากใหมีเจาหนาที่ไปดูดวยเพราะหญาขึ้นขางถนนแลว มันไมใชเทศบาลเปนบานนอกไปแลว ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เทาที่ฟงดูในเรื่องบอบําบัดน้ําเสีย ก็อยากจะขอฝากทานผูบริหารดวยว าขอให คํ านึงถึงการบํ าบั ด ทุ กขบํ ารุงสุข
กับประชาชน ถาทานทําเยอะเกินไปรูสึกจะไมมีทางเดิน ก็ขอฝากใหมีทางเดินดวยเพราะการสัญจรไปมาเปนสิ่งสําคัญ
เพราะวาชาวบานตาดําๆ หาเชากินค่ําไมเหมือนกับคนในเมืองที่เลี้ย งตั ว เองได ก็ขอฝากไว ด ว ยว าในการสัญ จรไปมา
ขอใหเขาสะดวกบาง เชิญทานยอดยุทธครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯในหวงขั้นตอนนี้องคการบอบําบั ด น้ําเสีย ออกแบบมาเรีย บรอยแลว เราเองเห็ น
ชาวบานมีผลกระทบแนนอนถาหากมีรั้วปดกั้น พยายามจะผอนปรนวาทางองค การบ อบํ าบั ด น้ําเสีย จะแกแบบแปลน

30.
รั้ว ได ห รือไม ตอนนี้เราเจรจาไปแลว ส ว นหนึ่ งว าเรามี ป ระตู ๔ ประตู สว นความคื บ หนา จะเจรจาเรามองเห็ น
ความสําคัญของประชาชนเปนที่ตั้ง กราบเรียนตอประธานสภาทราบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดีครับที่หวงใยคือขอใหชาวบานสัญจรไปมาไดสะดวก การที่เขาหาเชากินค่ํ าเป นเรื่องกระทบจิ ต ใจเขาอยู แลว
ถามาเจอสิ่งที่เขาออกไมสะดวกยิ่งหนักเขาไปอีก ก็ขอฝากเรียนทานไวดวย เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนที่นายินดีที่นายกฯบอกว าจะทํ างานอะไรก็ชางยึ ด ถือ
ระเบียบ กระนั้นแลวก็อยากใหบอกกับ ที ม งานของท านด ว ยว าท านทํ างานตามระเบี ย บไม ไ ด ทํ างานตามความรูสึก
บางคนไมรูระเบียบไปเขียนตามความรูสึก สภาฯก็เสียหายใครก็ไมรูทานไปหาดูสภาฯเขาเสีย หาย แลว ที่ สําคั ญ ชว งนี้
หนาฝนหนาเทศบาลฯใกลๆ บานเรานี้เอง อยากทราบวาสาเหตุเป นเพราะอะไรที่ เป นเชนนั้น และการแกป ญ หาของ
ทานจะทําอยางไร ทวมทีหนึ่งจะกระทบกับบัวที่ทานจะปลูกไหม เพราะว าในงบประมาณก็มี การปลูกบั ว รอบทุ งศรี
เมืองจะเปนการใชงบประมาณที่สิ้นเปลืองไหม ก็อยากจะถามทานนายกฯทานจะมีแนวทางแกป ญ หาอย างไรเกี่ย วกับ
ปญหาน้ําทวมขังหนาเทศบาล เพราะถาเราดูงบประมาณที่ทานตั้งขึ้นมาแตละตั ว มั นไม มี งบประมาณตั ว ไหนเลยที่ จ ะ
เอาไวใชแกปญหาน้ําทวมขัง จึงอยากจะเรียนถามทานจะทําอยางไรครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯ สําหรับเรื่องเหตุน้ําทวมหนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดิ ฉันขอ
มอบใหทานวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทาน ผ.อ.วิสุทธิ์ ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เหตุที่น้ําทวม ๒-๓ วันที่แลว ฝนตกหนัก เป นที่ รู
กันวาน้ํารอการระบายจากทอ เนื่องจากมีขยะไปติดอยู ผมไดมีหนวยทหารไปชวยชาวบา นในการที่ จ ะเอารถผานน้ํานี้
ไปได เพราะมันทวมเยอะ ผมมาอยูกับทีมงานชวงนั้นผมอยู แถวถนนพรหมราชหนาศาลากลางหลังเกา ทุ กบ อพักมี
พลาสติกเต็มหมดเลย ผมลงไปโกยขยะนั้นออกโกยออกประมาณ ๑๐ นาที น้ําก็ลดลงฮวบฮาบเพราะมั นไม มี น้ําลงเลย
ตรงจุดนั้นเปนจุดที่ต่ํารับน้ําทั้งหมดที่มาอยู ทานจะสังเกตวาจากอุบลพลาซาลงมาและจากหนาประตู ศ าลากลางหลัง
เกาหนาโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนฯ ลงมาและจากหนาวัดศรีอุบลรัตนฯ ถนนอุปราชลงมาจะทวมหนักตรงนี้ ประกอบกับ
ทางฝงโรงเรียนอนุบาลก็มีน้ําทวมก็สาเหตุเดียวกัน ที่ผมเดินดูกับทีมงานชางสุขาฯ ก็ไปโกยขยะออกมาเสร็จ น้ําก็จ ะลด
ภายใน ๑๐ นาที ไมนานครับน้ําลดลง ปองกันภัยก็เอารถมาชวยน้ําก็ลดลงไปแลว ผมก็ใหสูบน้ําจากทุ งศรีเมื องออกให
หมดเพื่อรองรับน้ําที่จะมาในวันนี้ตามกรมอุตุฯ วา นองทหารทั้งหลายก็ไ ม รูว าบ อพักอยู ต รงไหนก็จ ะตามเก็บ เฉพาะ
ปายจราจรที่หลุดออกมา ๑๐-๒๐ ปาย คืนชาวบานตอไป ปญหาหลักคือเรื่องขยะมูลฝอยปดบอระบายน้ําถนนอุป ราช
สวนนี้จะรับน้ําจากทุงศรีเมืองและจากโรงเรียนอนุบาลไปลงที่ถนนพนม ก็ใหทีมงานไปดูวาถนนพนมปลายน้ําไมมี
ทางออก เนื่องจากขยะเหมือนกัน เรื่องขยะเปนเรื่องสําคัญที่ชุมชนจะตองชวยกันอยูหนาบาน อันดั บ แรกฝนตกมาขยะ
ก็จะมา พลาสติก แผนใสตางๆ จะเต็มไปหมดเลยหนามาก ผมโกยออกน้ําจะลงแบบฮวบฮาบเลย ผมอยูในเหตุการณ
ตลอดวาในชวงที่ผมโกยขยะออกกับนองๆ ทีมทหารและทีมงานที่อยูตรงนั้น ใชเวลาไมนานถาเราชวยกันรักษาและเก็บ
ขยะใหเปนที่เปนทางก็จะดี ก็จะเปนการแกปญหาไดสวนหนึ่งครับ

31.
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ สรุปวาที่น้ําลงเพราะทาน ผ.อ.ใชไหมครับ เพราะท านเฝาอยู นั่น ก็ไ ม ใ ชเพีย งแต
หนาเทศบาลฯ หลายๆแยกที่น้ําไมเคยทวมขังก็ทวมขัง ท านจะอางแต ว าขยะอย างเดี ย วก็ไ ม ใ ช เพราะว าถาท านไป
สังเกตดูวาฝาตะแกรงทานไมวาเปนฝาแบบเหล็กหรือฝาแบบปูนทานเอาวางไวอยางมิดชิด และการระบายน้ําของท าน
ชองทางการระบายขนาดไหน ถาทานขับรถสังเกตดูริมฟุตบาททุงศรีเมืองหนาศาลากลางเกาชองทางระบายน้ําแม แต
หนูก็ยังเขายากเลย ประสาอะไรกับน้ํา อยากใหทานสังเกตตรงนี้ดวยแยกถนนผาแดงแยกรั้วสนามบินตรงจุด ๆ นี้ไ ม เคย
ท ว มขัง แบบนี้ก็ ท ว มขั ง มี ห ลายๆ จุ ด ก็ อยากให ท านผูบ ริห ารช ว ยโฟกัส ตรงจุ ด นี้ ไม ใ ชน้ํ าท ว มแต ท านไปเน น
ถนนลาดยางๆ ไมไดชวยแกปญหาน้ําทวมขัง แตละเมืองมหานครใหญๆ เขาตอสูกับปญ หาตั ว นี้ ไม ใ ชน้ําท ว มขังเสร็จ
ทานไปทําถนนลาดยางทับ ผมคิดวามันไมใชการแกปญหา และไมใชการยกระดับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามที่ ท าน
อางมา ไมวาจะในงบสะสมหรืองบอะไร ทานบอกวาเพื่อยกระดับชีวิตประชาชน น้ําท ว มแต ทํ าถนนลาดยางอย างนี้ก็
ไมใช คนเรามีเงินแตตองรูจักใชดวย อันไหนมันดีมันคุมคา คิดดูด ีๆ ไมใชวาเงินบรรพบุรุษใครหามา เปนเงินภาษี ของพี่
นองประชาชนก็ตองใชแกปญหาใหคุมคาดวย ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานบัวหลวงครับ
นางบัวหลวง อาษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน คณะผูบริหาร เรื่องน้ําทวมอยางที่ ท าน ผ.อ. และท าน ส.ท.ว าที่ ท าน
ผ.อ.วิสุทธิ์วาขยะไปปดปากทอตรงนี้เปนเรื่องจริง เพราะตรงนี้ฝนตกน้ําทวมดิฉันก็อยูในเหตุการณตรงแยกโตโยต าท ว ม
เกือบถึงครี่งรถ ตรงนี้ถาทานบอกว าขยะแลว คนเก็บ ขยะคื อใคร คื อคนเทศบาลฯของเราเอง ตรงนี้คื องานของเรา
โดยเฉพาะ ภาวะอยางนี้ฝนตกพายุเขา ตัวดิฉันเองก็เรียนทางคณะผูบริหารชวยดูแลตรงนี้ใหถี่ขึ้นมีวิธีการใดซึ่งสามารถ
จะชวยใหน้ําจะไดเร็วไหลไมใชน้ํารอทวมเหมือน กทม. เราไมอยากใชคํานี้ที่อุบลฯ เพราะวาในเฟรสก็บอกวาน้ํารอท ว ม
ที่อุบลฯเหมือนกัน ก็อยากฝากผูบริหารชวยดูแลตรงนี้ใหถี่ๆ ขึ้น ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะใหความคิดเห็นอีกเชิญครับ ถาไมมีผมอยากจะฝากไปยังทานผูบ ริห ารว าเท าที่ ผานมามี การ
ไปลงเฟรสไดรูไดเห็นมา บางครั้งคนใกลชิดของทานนายกฯ เอาไปลงไม ค อยตรงกับ ขอเท็ จ จริง ก็อยากฝากว าให เอา
ขอเท็จจริงไปลงดีกวา ถาไมใชขอเท็จจริงแลวตอไปเกิดเปนเรื่องเปนราวกันมันก็ไมดี หรือวาไมสบายใจว าสภาทํ าอะไร
ไมถูกตองเอามาหารือในสภาดีกวา ถาเปนเรื่องจริงลงไปเลยไมมี ป ญ หาก็อยากฝากไว ด ว ย ไม มี อะไรแลว ใชไ หมครับ
กอนปดประชุมผมตองขอบพระคุณทานรอยเอกธราวุธ ศรีจันทรผูชวยนายทหารฝายสอบสวนสืบ สวนมณฑลทหารบก
ที่ ๒๒ ที่ ไ ด ม าสัง เกตการณ ใ นวั นนี้ เ ป น อย า งสูง พร อมทั้ งกราบขอบพระคุ ณท า นสมาชิ ก ผูท รงเกี ย รติ ท า น
นายกเทศมนตรีท านรองนายกฯ ท านเลขานายกฯ ท านที่ ป รึกษาฯ ท านปลัด เทศบาลฯ ท านรองปลัด เทศบาลฯ
หัวหนาสวนราชการทุกทานขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอปดประชุม
ปดประชุม ๑๒.๓๐ น.

32.
(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

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

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

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

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

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการสามั ญ ประจํ าสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภา
เทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่ .............................................

(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

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

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

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

(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

