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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา) 

วันจันทรที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

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

ผูมาประชุม 

 ๑. นายอนันต  ตันติศิรินทร          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 

 ๒. นายพิพัฒน              นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

        ๓. นางสาวนงนุช            จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

 ๔. นางบัวหลวง             อาษาพล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑        

 ๕. นายเลิศชาย  เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๖. นายช่ืน                      พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

 ๗. นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒ 

        ๘. นายนัฐพล  รัตนูปการ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒     

        ๙. นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒ 

      ๑๐. นางสาวปฏิมาพร       จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒ 

      ๑๑. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

      ๑๒. นายธนพล              โชควิวัฒนวนิช     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๓             

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

      ๑๔. นางลําพูล  แสงวงค             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓ 

      ๑๕. นายสุภชัย                  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔       

     ๑๖.  นายธานินทร               สินธุประสิทธิ์         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๓      

     ๑๗.  นางสาวตนขาว            ตังคโณบล             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔      
  

ผูไมเขารวมประชุม 

     ๑.  นางสาววรรณรัตน          จิรัตนประภา          รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๒ ลากิจ 

     ๒.  นายณภัทร   ลิ้มสุวรรณ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๔ ลากิจ 

     ๓.  นางรฐา                      มณีภาค                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๑ ลากิจ 

     ๔.  นางเฉลียว                   คํานิยม                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๒ ลาปวย  

     ๕.  น.ส.ภรณชนก   น้ําฝน     เฟองงาม               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๔ ลาปวย     

     ๖. นายปยะ                      ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔   ไมทราบสาเหตุ 

     ๗. นายเลิศ                       อาชวานันทกุล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑   ไมทราบสาเหตุ           

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา      กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายวิทวัส     พันธนิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
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๔. นายยอดยุทธ     เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นางนัททิยา สระแกว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นายสุระจิต   เต็งศิริอรกุล 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                 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 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

        ๑๙.  วาที่รอยโทคมกริช    ศรีสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

        ๒๐.  นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

        ๒๑.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

        ๒๒.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

        ๒๓.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

        ๒๔.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี            เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

        ๒๕.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

        ๒๖.  นางสาวทิพยวรรณ    คําโสม        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   ญัตต ิ        ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   

                                        พ.ศ.๒๕๖๐ 

     วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญตัติ” 

     วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   

                                                    พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม” 
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ระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ    ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

                                       พ.ศ.๒๕๕๙  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

ระเบียบวาระที่ ๕  ญัตติ    ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ 

                                       ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

ระเบียบวาระที่ ๖  ญัตติ    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 

                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่อง     อื่นๆ 

 

…………………………………….. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ครั้งที่ ๓     

(ขยายเวลา) ครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานนายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี , ที่ปรึกษาฯ  

เลขาฯนายกเทศมนตรี , ทานปลัดเทศบาลฯ ,  ทานรองปลัดเทศบาลฯ ,ทานหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ       

บัดนี้สมาชิกไดมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุม  วันน้ีเปนการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่  ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ วันนี้มีสมาชิกลา ๕ ทาน คือ  ๑.นางสาววรรณรัตน            

จิรัตนประภา  ลากิจ , ๒.นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  ลากิจ ,  ๓.นางรฐา   มณีภาค  ลากิจ , ๔ .นางเฉลีย ว                   

คํานิยม   ลาปวย , ๕. น.ส.ภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม ลาปวย พรอมกันน้ีก็มีสมาชิกชุมชนบอบําบัดน้ําเสียไดขอเขารับ

ฟงการประชุมและมีความประสงคจะยื่นเอกสารผานทางสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไปถึงทานนายกเทศมนตรี     

มีตัวแทนเขามารับฟงดังตอไปนี้  ทานเริงฤทธิ์  สูงทรง , ทานสําภาร  พูลผล ,  ทานสวรรค  วารีรัตน , ทานปานทอง 

แสนดี  , ทานสังวาล  ศรีดาพันธ , รอยเอกธราวุธ ศรีจันทร  ผูชวยนายทหารฝายสอบสวนสืบสวนมณฑลทหารบก ที่ 

๒๒  มารวมสังเกตการณในครั้งน้ีดวยครับ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

          สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙   ครั้งที่ ๒ 

     วันพฤหัสบดีที่ ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา ๑๐.๐๐น. 

     ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 



4. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญสมาชิกครับ / สมาชิกทานใดจะแกไขสวนไหนเชิญ / เชิญทานนัฐพล 

นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หนาที่  ๒๓ บรรทัดที่  ๓๔ ขอความวา จํ านวน ๑๐ ชุด  เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แกไขเปน จํานวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับไมใช ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมเชิญครับ  / 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 

ประจําป พ.ศ .๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่   ๑ กันยายน 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     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓   ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วาระที่ ๒ “ชั้นแปรญัตติ”  วาระที่ ๓ “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม” เชิญคณะกรรมการครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  

เร่ือง  รายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

ไดดําเนินการรอรับแบบขอเสนอคําแปรญัตติในระหวางวันที่  ๕ - ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ และประชุมพิจารณา       

คําแปรญัตติฯ  ตั้ งแต วันที่  ๑๔ – ๒๐ กันยายน พ.ศ . ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. (ในวันราชการ)                  

ณ หองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ภายในกําหนดระยะเวลา ไปแลวนั้น ซึ่งมีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจ

จากนายกเทศมนตรี   เขารวมชี้แจง บัดนี้คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ไดมีการประชุมสรุปผลการพิจารณาลงมติ   

ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ดังตอไปนี้  
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ๑. นางสุภาภรณ       โหตระไวศยะ  ประธานกรรมการ 

           ๒. นายณัฐวุฒิ         ทองเถาว  กรรมการ 

 ๓. นายสุภชัย   ศรีจรูญ  กรรมการ 

 ๔ นายนัฐพล          รัตนูปการ  กรรมการ 

 ๕.    นายพิพัฒน         นิลรัตนศิริกุล  กรรมการ 

 ๖. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น. 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐      

มาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดการประชุมพรอมนํารางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป          

พ.ศ. ๒๕๖๐  เสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 

 

 สวนที่ ๑ แก ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ.๒๕๖๐ (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

                       ตามหนังสือที่ อบ ๕๒๐๐๘/๕๓๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอ

ยื่นรายการขอแปรญัตติเพิ่มรายจายรายการแกไขเปลี่ยนแปลงในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หมวดคาครุภัณฑ จํานวน ๓๖ รายการ)  เปนเงิน  ๒๒๐,๔๐๐ บาท 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาแลวใหเปนไปตามรายการขอแปรญัตติเพ่ิมรายจายในรายการ 

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 
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 รายการปรบัลดรายจาย งบประมาณประจําป ๒๕๖๐ 

๑. สํานักปลัดเทศบาล  

ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน   ๑,๐๘๐,๐๐๐   บาท 

ดังตอไปนี้   

๑. คาใชจายในการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล (สป.๔)      ตัดลดรายจาย  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๒. คาใชจายในการแขงขันกีฬาสีภายในเทศบาลนครอุบลฯ (สป.๔)  ตัดลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. วัสดุงานบานงานครัว (สป.๕)  ตัดลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. คาตอบแทนปฏิบตัิงานนอกราชการ (สป.๑๐)   ตัดลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. คาจางเหมาบริการ (สป.๑๑)   ตัดลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. คาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเผยแพรวัฒนธรรม  ตัดลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ประเพณ ี(งานประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ) (สป.๑๔) 

๗. โครงการอนุรักษฟนฟูบานเรือนไทยดั้งเดิมภายในเขตเทศบาล  ตัดลดรายจาย ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

         และทัศนศึกษาดูงาน (สป.๑๔) 

๘. คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ  ตัดลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

         บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ (สป.๑๔) 

   (นายปรเมศร   ศริพันธุ   และ นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ) 

      ๒. สํานักการคลัง    

  ตัดลดรายจายทั้งหมด              เปนเงิน   ๓๙๐,๐๐๐  บาท 

  ดังตอไปนี้   

๑. เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน (คลัง๑)          ตัดลดรายจาย ๑๒๐,๐๐๐  บาท 

๒. เงินประจําตําแหนง (คลัง๑)  ตัดลดรายจาย  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

๓. คาจางเหมาบริการ (คลัง ๒)  ตัดลดรายจาย  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

  (นายช่ืน   พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ) 

     ๓.  กองวิชาการและแผนงาน 

  ตัดลดรายจายทั้งหมด  เปนเงิน  ๑,๒๙๘,๓๐๐ บาท 

  ดังตอไปนี้   

๑. คาโฆษณาและเผยแพร (วช.๔)          ตัดลดรายจาย ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๒. คาจางเหมาบริการ (วช.๔)  ตัดลดรายจาย  ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

๓. คาใชจายในโครงการเอกสารเผยแพร ประชาสัมพันธกิจกรรม ตัดลดรายจาย  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

         ของเทศบาลฯ (วช.๔) 

๔. คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ตัดลดรายจาย    ๒๓,๐๐๐ บาท 

        ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู (วช.๖) 

๕. คาชุดเครื่องเสียงรถยนต ครบชุด  (วช.๙) ตัดเหลือ ๑ ชุด ตัดลดรายจาย  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๖. คาชุดเครื่องเสียงกลางแจงครบชุด (วช.๙)   ตัดลดรายจาย ๑๔๗,๕๐๐ บาท 

๗. คากลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (วช.๑๐)   ตัดลดรายจาย ๑๕๗,๘๐๐ บาท 

      (นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ) 
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๔.  กองสวัสดิการสังคม 

     ตัดลดรายจาย    เปนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

     ดังตอไปนี้   

๑. คาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน (สว.๒)  ตัดลดรายจาย ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

         (นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลผูเสนอคําแปรญัตติ) 

๕. สํานักการศกึษา   

        ตัดลดรายจายทั้งหมด      เปนเงิน  ๑๔,๑๓๐,๔๐๐ บาท 

        ดังตอไปนี้   

๑. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน (ศก.๑)  ตัดลดรายจาย ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๒. คาจางเหมาบริการ (ศก.๒)  ตัดลดรายจาย  ๑๐๘,๐๐๐ บาท 

๓. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ศก.๑๖) ตัดลดรายจาย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. คาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานต (ศก.๑๖) ตัดลดรายจาย  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. คาใชจายในการสนับสนุนจัดงานประเพณีเขาพรรษา (ศก.๑๖) ตัดลดรายจาย  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (ศก.๑๘) ตัดลดรายจาย    ๙๖,๐๐๐ บาท 

         ตดัเหลือ   ๕ เครื่อง   

๗. คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA (ศก.๑๘)  ตัดลดรายจาย     ๑๖,๐๐๐ บาท 

         ตดัเหลือ ๖ เครื่อง   

๘. วัสดุการศึกษา (ศก.๙)  ตัดลดรายจาย    ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร (ศก.๒๒) ตัดเหลือ ๔ เครื่อง ตัดลดรายจาย    ๙๖,๐๐๐ บาท 

๑๐. คาเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ (ศก.๒๒)  ตัดเหลือ ๔ เครื่อง ตัดลดรายจาย    ๙๖,๐๐๐ บาท 

๑๑. คาจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา (ศก.๒๒)  ตัดเหลือ ๔ จอ ตัดลดรายจาย    ๔๑,๖๐๐ บาท 

๑๒. คาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (ศก.๒๓)  ตัดลดรายจาย ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท 

๑๓. คาโทรทัศน  LED ขนาด ๓๖ นิ้ว (ศก.๒๕)  ตัดลดรายจาย   ๑๕๐,๐๐๐บาท 

๑๔. คาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (ศก.๒๗)  ตัดลดรายจาย ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท 

๑๕. คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (ศก.๒๗)  ตัดลดรายจาย   ๓๖๘,๐๐๐บาท 

        ตัดเหลือ ๒๓ เครื่อง  

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

ขออนุญาตตอนะคะ 

๑๖. คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA (ศก.๒๘)  ตัดลดรายจาย    ๗๓,๖๐๐ บาท 

        ตดัเหลือ ๒๓ เครื่อง 

๑๗. คาโตะพรอมเกาอ้ี สําหรับพนักงานครู ๕ ชุด (ศก.๓๒) ตัดลดรายจาย    ๔๒,๕๐๐ บาท 

         ตดัเหลือ ๕ ชุด   

๑๘. คาโตะพรอมเกาอ้ี สําหรับนักเรียนอนุบาล  (ศก.๓๒) ตัดลดรายจาย  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

        ตดัเหลือ ๑๐๐ ชุด 

๑๙. คาโตะพรอมเกาอี ้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ศก.๓๒)  ตัดลดรายจาย  ๑๒๘,๐๐๐ บาท 

        ตดัเหลือ ๑๐๐ ชุด 
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๒๐. คาโตะพับอเนกประสงค หนาโฟเมกา (ศก.๓๒)  ตัดลดรายจาย   ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒๑. ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน ๒ ชั้น ๔ ฟุต (ศก.๓๒)       ตัดลดรายจาย   ๔๒,๐๐๐ บาท     

        ตดัเหลือ  ๕ ตู 

๒๒. คาตูลิ้นชักใสเอกสาร ๑๕ ชอง (ศก.๓๒)  ตัดเหลือ  ๕ ตู         ตัดลดรายจาย   ๒๔,๐๐๐ บาท 

๒๓. ตูเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชักผสมบานเปด (ศก.๓๒)  ตัดเหลือ ๓ ตู   ตัดลดรายจาย   ๒๐,๗๐๐  บาท 

๒๔. คากลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล (ศก.๓๓)                   ตดัลดรายจาย     ๙,๐๐๐ บาท 

๒๕. โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๕        ตัดลดรายจาย ๕,๗๗๐,๐๐๐บาท 

ชุมชนกานเหลือง (ศก.๓๔) 

๒๖. คาเครื่องปรับอากาศแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน         ตัดลดรายจาย   ๒๒๒,๐๐๐บาท 

        ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู  (ศก.๓๖)  ตัดเหลือ ๖ เครื่อง 

๒๗. คาเครื่องปรับอากาศแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน         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. เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน(สธ.๙)   ตัดลดรายจาย   ๑๙,๐๐๐  บาท 

๒. คาใชจายชุมชนรักษสิ่งแวดลอม (สธ.๑๐)  ตัดลดรายจาย    ๗๐,๐๐๐ บาท 

๓. คาใชจายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน (สธ.๑๐) ตัดลดรายจาย    ๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อสามารถใชงานได ตัดลดรายจาย  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

        ตามปกติ (สธ.๑๑) 

๕. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (สธ.๑๑)  ตัดลดรายจาย ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท 

๖. คารถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๔ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ตัดลดรายจาย ๑,๓๗๕,๐๐๐บาท 

        ไมต่ํากวา ๓,๕๐๐ ซีซี (สธ.๑๗) 

๗. คารถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอรชนิด ๖ ลอ ความจุ         ตัดลดรายจาย๒,๙๐๐,๐๐๐บาท 

        ไมต่ํากวา ๔ ลูกบาศกเมตร (สธ.๑๗)  ตัดเหลือ ๑ คัน 

๘. คารถบรรทุกขยะขนาด ๖ ลอ ๖ ลูกบาศกเมตร ปริมาตร ตัดลดรายจาย๒,๑๐๐,๐๐๐บาท 

       กระบอกสูบไมต่ํากวา ๑๓๐ แรงมา (สธ.๑๗) 

๙. คารถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ลอ เครื่องยนตดีเซล  ตัดลดรายจาย ๒,๘๐๐,๐๐๐บาท 

        กําลังไมนอยกวา ๗๐ แรงมา (สธ.๑๗) 

๑๐.   โครงการกอสรางโรงงานผลิตปุยหมัก (สธ.๑๗)   ตัดลดรายจาย   ๓๘๐,๐๐๐บาท 

        (นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ) 
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 ๗.   สํานักการชาง 

ตัดลดรายจายทั้งหมด        เปนเงิน   ๔๙,๘๓๔,๐๐๐ บาท 

ดังตอไปนี้   

๑. วัสดุยานพาหนะและขนสง (ช.๑๑)  ตัดลดรายจาย     ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. คาโฆษณาและเผยแพร (ช.๔)  ตัดลดรายจาย    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. คาจางเหมาบริการ (ช.๔)  ตัดลดรายจาย    ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได ตัดลดรายจาย    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

        ตามปกติ (ช.๔) 

๕. วัสดุอื่นๆ (ช.๔)  ตัดลดรายจาย    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตันปริมาตรกระบอกสูบ ตัดลดรายจาย   ๑,๓๗๕,๐๐๐บาท 

         ๓,๕๐๐ ซีซี  (ช.๑) 

๗. คาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ (ช.๕) ตัดลดรายจาย   ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท 

๘. วัสดุการเกษตร (ช.๕)  ตัดลดรายจาย      ๑๐๐,๐๐๐บาท 

๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ถนนแจงสนิท       ตัดลดรายจาย ๑๓,๙๗๐,๐๐๐บาท 

         (ชวงหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิทธิ์)    

๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี  ตัดลดรายจาย  ๘,๑๒๐,๐๐๐ บาท 

         (ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกรู) 

๑๑. โครงการจัดทําปายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   ตัดลดรายจาย  ๓,๕๖๙,๐๐๐ บาท 

        จํานวน ๒๐๐ ปาย 

๑๒. โครงการกอสรางแพเหล็กสาธารณะทาแมน้ํามูลริมสะพาน ตัดลดรายจาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท 

        ประชาธิปไตย  

๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ถนนอุปลีสาน  ตัดลดรายจาย ๑๐,๒๐๐,๐๐๐บาท 

        (ชวงถนนชยางกูร – ถนนบูรพาใน) 

        (นางสาวตนขาว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเสนอคําแปรญัตติ) 

 

**ปรบัลดรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เปนเงินทั้งสิ้น  ๗๘,๐๒๖,๗๐๐  บาท 
 

 

ขอแปรญัตติลดรายจายและเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

  ตามหนังสือ ที่อบ ๕๒๐๐๘/๕๓๓๘ ลงวันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ .๒๕๕๙ นายกเทศมนต รี            

นครอุบลราชธานี ไดยื่นเสนอขอแปรญัตติเพิ่มรายจายในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี  

- รายการขอแปรญัตตปิรับเพิ่มรายจายในรายการใหม จํานวน  ๓๓ รายการ  

                            เปนเงินทั้งสิ้น   ๗๖,๙๐๙,๘๐๐  บาท 
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 คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวขอปรับลดรายจายในการแปรญัตติเพิ่มรายจายในรายการใหม     

ทั้งหมด  จํานวน ๓๐ รายการ  ใหคงไว จํานวน  ๓ รายการ คือ 

๑. โครงการจัดหาครูชาวตางชาติเพ่ือสอนภาษาใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล                 

   นครอุบลราชธานี  เปนเงิน   ๒,๑๒๒,๘๐๐ บาท  (สํานักการศึกษา) 

๒. กระดานอัจฉริยะพรอมอุปกรณประกอบ  จํานวน  ๒ หอง เปนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

   (สํานักการศึกษา) 

๓. คารถสุขาเคลื่อนที่  เครื่องยนตดีเซล ขนาด ๖ ลอ 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 
 

 

 

***ปรบัลดรายจายเปนเงินทั้งสิ้น   ๗๐,๐๐๓,๙๐๐  บาท 
 

 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม จะขอมติที่ประชุมเปนขอๆตามระเบียบการประชุมนะครับ โดยเริ่มจาก

สํานักปลัดกอน ขอที่ ๑ สํานักปลัดเทศบาล 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
 

ขอที่ ๒ สํานักการคลัง 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
 

ขอที่ ๓ กองวิชาการและแผนงาน 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
 

ขอที่ ๔  กองสวัสดิการสังคม 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
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ขอที่ ๕ สํานักการศึกษา 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
 

ขอที่ ๖ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
 

ขอที่ ๗  สํานักการชาง 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
 

** รายการขอแปรญัตติปรับเพ่ิมรายจายในรายการใหม จํานวน ๓ โครงการ 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ 

๑๔ ทาน ไมรวมประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 วาระที่ ๒  ชั้นแปรญัตติก็ผานไป  ตอไปเปนวาระที่ ๓  “ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือไม” ในวาระที่ ๓ ไมมีการแปรญัตติ มีเพียงแตวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใหตราเปน    

เทศบัญญัติเทาน้ัน ผมจะขอมติที่ประชุม  
 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๖๐  เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ เสนอเขามา เชิญยกมือครับ / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน ไมรวม

ประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ 

 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ.๒๕๕๙ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํ าชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอโดยทานนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ โดย

ฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ไดรับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

งานเทศกิจ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ 

บาท (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน) แตคุณลักษณะของครุภัณฑดังกลาวมีความคลาดเคลื่อนไมตรงกับ

ขอเท็จจริง จึงจําเปนตองแกไขใหถูกตอง โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ 

รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เหตุผล 

  เน่ืองจากคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑ

โฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด ไมถูกตองตามหลักเกณฑการจัดหาตามระเบียบ  

พัสดุฯ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใหม เพื่อใหถูกตองตามรายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติของ

กลองวงจรปด จึงจะสามารถดําเนินการจัดซื้อได เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิด

ประโยชนสูงสุดแกเทศบาลฯ และประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

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 น้ิว     จํานวน      ๒    ตัว 

๑๒. คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน) จํานวน       ๑    งาน 
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(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 น้ิว     จํานวน        ๒    ตัว 

๑๒. คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน) จํานวน ๑ งาน 

(สําหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนสาธารณะและอาคารสถานที่ตางๆ) 

  ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

นี้ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ / ไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ  

ที่ประชุม  

 - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

            พ.ศ.๒๕๕๙   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

             โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง  

 

  ที่ประชุม    

              มมีติเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตติ  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภณัฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนีผู้กพัน 

   ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนวาระที่ ๕  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดยนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
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นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙     

โดยฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ไดรับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

งานเทศกิจ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ 

บาท (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน) ตอมาฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง ไดดําเนินการประมูลซื้อและ

ติดตั้งระบบกลองวงจรปดตามที่ไดรับจัดสรร แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน   

๑ ชุด ดังกลาว ไมถูกตองตามหลักเกณฑการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

ใหม เพ่ือใหถูกตองตามรายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติของกลองวงจรปด จึงจะสามารถดําเนินการจัดซื้อได เพื่อให

การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชนสูงสุดแกเทศบาลฯและประชาชน เทศบาล       

นครอุบลราชธานี จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับรายการที่จะขอแกไข

เปนรายการในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ในรายการกลองวงจรปดตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

แตเน่ืองจากขณะน้ีใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เกรงวาจะดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจาย

ไมทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ      

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)      

พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕๙ กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมี 

ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก

ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” 

หลักการ 

  การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหตุผล 

  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุดแกเทศบาลและ

ประชาชน ซึ่งขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมสามารถ

ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดดังกลาว ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาล    

นครอุบลราชธานีจําเปนตองดําเนินการกันเงิน โดยขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางกรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพันประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังรายการตอไปนี้ 

  คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท (เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่น

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 
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๘.ชุด Media Converter    จํานวน  ๑๑๕    ชุด 

๙.POE      จํานวน  ๑๑๕    ชุด 

๑๐.คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมควบคุม   จํานวน     ๑    ระบบ 

๑๑.TV Moniter  ๕๐ น้ิว    จํานวน     ๒    ตัว 

๑๒.คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน) จํานวน ๑ งาน 

(สําหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนสาธารณะและอาคารสถานที่ตางๆ) 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณี  

ยังมิไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตอสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          

เขตเลือกตั้งที่ ๔ จริงๆที่อยากจะอภิปรายก็คือวา อยากทราบเหตุผลหลักใหญๆที่มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของ

รายละเอียดเก่ียวกับกลอง CCTV ทั้งหมดนะครับ เพราะวามันจะไปสะทอนเกี่ยวกับเรื่องของราคาไหม แลวก็มีสวนที่

ปรับลดปรับเพิ่มตรงไหนบางครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ทางฝายผูบริหารจะชี้แจงไหมครับ เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี ในเรื่องรายละเอียดของอุปกรณนี้นะครับ เขาใจวานาจะมีบางตัวที่มีการคลาดเคลื่อนกัน เหมือนกับ

วาการกําหนดดวยลักษณะที่วาในขอ ๕ กับขอ ๑๐ นี้ เขาใจวาทางจังหวัดทวงติงมาวาการกําหนดสเปคตรงนี้ 

รายละเอียดตรงนี้ไมคอยถูกตอง ก็เลยแนะนําวานาจะกําหนดมาเปนแบบนี้ แตรายละเอียดทั้ งหมดนี้เขาใจว า      

ทานปลัดฯ เปนคนประสานงานเรื่องน้ีเพราะวาเร่ืองนี้ไปคางอยูจังหวัดหลายเดือนนะครับ หลายเดือนมากจังหวัดเขาก็

ดูรายละเอียดในทั้ง ๑๒ รายการตรงนี้ และทวงติงมาในรายละเอียดทั้ง ๑๒ รายการ ผมขออนุญาตใหทานเจาหนาที่

เปนผูชี้แจงในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ การแกไขขอความใหมนี้มันมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ไมทราบวาเปนสเปคหรืออะไร ก็อยากฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารนะคะวานาจะมีเอกสารใหกับ

สภาดูดวย ถามาชี้แจงโดยใหฝายวิชาการหรืออะไรมาชี้แจงโดยปากเปลา แตเราไมไดทราบวาทางจังหวัดตอบมาวา

อยางไรหรือวาเอกสารใหมที่ตองเปลี่ยนแปลงน้ีคืออะไร เพราะวามันเปนเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคไมใชที่จะมาอธิบาย

วาจะใชงานอยางไรได ก็ขอเปนเอกสารดีกวาคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับ 
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นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกนะคะ ดิฉันขอมอบใหเจาหนาที่ที่ดูแลฝายไอทีเปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายพงศธร    โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมไดรับมอบใหดําเนินการหาสเปค

ของ CCTV ในขั้นแรก คือเราก็สอบถามจากหนวยงานไหนที่มี CCTV กอน เพราะวาผมก็พึ่งมาจับ CCTV นะครับ ก็

เลยไดสอบถามไปทาง สภ.เมือง ไดรับทราบวาบริษัทที่ทําอยูของอุบลก็คือบริษัท CC คอมพิวเตอรนะครับ ก็เลยได

สอบถามขอมูลวาสเปคกลองนี้เปนอยางไรอะไรอยางน้ีนะครับ ในขั้นแรกเราก็เลยไดสเปคมา ผมก็ลืมดูวาเขาใสยี่หอมา

ดวยนะครับ เปนสเปครุนนะครับคือขอที่ ๕ และขอที่ ๑๐ ที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัตินะครับ นี้คือความผิดพลาดของ

ผมเองครับ แตวาในขั้นตอนของไอซีทีจังหวัดที่ผมไปประชุมที่จังหวัดสามถึงสี่รอบนี้ทางจังหวัดไมไดดูตรงรุนหรือสเปค

ครับ เขาดูแครายละเอียดวาสเปคกลอง คุณสมบัติตรงตามเกณฑของไอซีทีที่กําหนดมาคือของเราก็ตรงหมดนะครับ 

ของจังหวัดเขาก็ไมไดมาดูวาของเราน้ีไปกรอกใสรหัส ยี่หอระบุรุนดวยนะครับ เลยตองกลับมาแกไขครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ทีนี้วาทางทานสุภาภรณ ก็มีความสงสัยวาในเรื่องขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนั้นมีเอกสารหลักฐาน

ในการส่ังการที่จะเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงหรือไม เพ่ือประกอบการพิจารณา พอจะมีไหมครับ 

นายพงศธร    โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ขออนุญาตครับ ในขั้นตอนนี้ผมไดทําบันทึกชี้แจงแลวครับวาเหตุผลเพราะอะไรถึงตองขอใหตัดชื่อรุนออก     

แคนั้นเองครับ มีบันทึกอยูครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสุภาภรณพอที่จะกระจางไหมครับหรือวายังสงสัยอีกเชิญครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ถาเปนเกี่ยวกับวาทางเจาหนาที่ระบุสเปคไปใชไหมคะ แลวจะมีปญหาในการจัดซื้อจัดจาง จังหวัดทักทวงมาก็

แคอยากไดหนังสือที่วาตรงน้ีเปนสเปคจริงๆอยางนี้นะคะเทานั้นคะ เขาใจที่เจาหนาที่อธิบายแลวแตวาอยากไดเปน

หนังสืออยางนี้นะคะเพื่อพิจารณา แตเราตองพิจารณาวันน้ีใชไหมคะก็ขอใหสงตามหลังก็ไดคะ เพราะวามันแคบอกวา

ตรงน้ีไมใชสเปคแคนั้นเพราะวาถาเกี่ยวกับสเปค ถาสเปคเปลี่ยนไปราคาเหมือนเดิมไหมแคนี้ที่สงสัยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองขออภัยนะครับเมื่อสักครูนี้ผมรับแจงมาวาทาง

จังหวัดมีการประชุมและทักทวง จังหวัดไมไดทักทวงนะครับขออภัยครับ แตวาเปนเรื่องที่วาเรามาคนพบวา WJND 

๔๐๐ น้ี และก็ขอ ๑๐ คอมพิวเตอรโปรแกรมควบคุม ASM ๒๐๐ นี้มันเปนการล็อคสเปคนะครับ ทางจังหวัดมีการ

ตรวจสอบรายละเอียดวามันมีราคากลางตามที่ใชไดตามนี้เทานั้นเองครับ แตวาทางเรามาคนพบวา ๒ ตัวนี้ถาผานไป

แลวมันเทากับวาเปนการล็อค  สเปคเราก็เลยมาขอใหตัด ๒ รายการนี้ออกเพราะวาถาใสแลวมันจะเหมือนกับเปนการ

ล็อคสเปคครับ จะไมถูกตองตามระเบียบครับ ขออภัยดวยนะครับ 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสุภาภรณมีอะไรสงสัยอีกไหมครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 คะ อีกขอหน่ึงนะคะทานประธาน ถาวาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางนี้เหมือนทางฝายบริหารทําเขามาแลว

เปนการล็อคสเปคแลวมาแกไขในสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงไมใหล็อคสเปค ราคาเทาเดิม ทีนี้ก็เหมือนกับสภาตองมา

พิจารณาใหมไหมคะ เขาตองทําเปนงบประมาณเขามาใหมหรือวาเราแคแกไขคําเปลี่ยนแปลงแคนี้แลวก็ผานใหเลย 

โดยเราก็ไมไดศึกษาวาตามที่ทานทําเขามานี้ คือทุกครั้งที่เราพิจารณางบประมาณเราก็จะไปดูวาราคานี้ไดไหมใชไหม

คะ ที่ผานมาก็คือเราดูแลวราคาแบบนี้เราเช็คดูแลวราคาน้ีเราใหได แตพอมาเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแลวเราก็ไมมีเวลาที่

จะไปเช็ควาถาเปนแบบนี้ราคานาจะเทาน้ี มันจะมีปญหาในภายหนาไหมคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คงเปนอยูที่การจัดซื้อจัดจางก็ตองไปดูตรงน้ันอีกทีหนึ่ง ถึงเวลาจัดซื้อจัดจางแลวดําเนินการอยางไรนะครับ 

หลักฐานคงไปอยูตรงนั้น เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ขออนุญาตนะคะ ถาอยางนั้นรายการน้ีก็ถามีการจัดซื้อจัดจางก็ขอใหสงสําเนาใหทางสมาชิกทราบดวยคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ก็อยากใหสภาแหงนี้บันทึกไวดวยนะครับวารายการที่มันลดลงไปก็คือจะเปน

รายการที่ ๑๒ คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน) จํานวน ๑ งานนะครับ ขออภัยนะครับอยูหนา ๓  

ตองขออภัยทางสภาดวยนะครับผมไมรอบคอบเองนะครับ ถามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง

ผมก็เห็นดีดวยนะครับ เพียงแตวาเราจะนําสเปคก็คือทางไอทีไปเช็คมาแลววาสเปคของมันก็คือตัว WJND ๔๐๐ นี้

ลักษณะของการทํางาน และรอบของการทํางานหรือบิทของการทํางานนี้ในรุนนี้คอนขางที่จะเปนสเปคที่คอนขางจะ

สูง เพราะฉะนั้นในการที่ จะลงรายละเอียดลงไปในการจัดซื้อจัดจางตั วนี้ทางฝายไอทีไดนําสเปคตัวนี้ เพื่อมา

เปรียบเทียบอยางไรบางครับ อันนี้สอบถามไปยังฝายไอทีนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายพงศธร    โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ในสวนของตัวกลองที่ระบุไปในเทศบัญญัตินะครับ เราก็ไดสอบถามทางผูรับเหมารายอื่นเขาก็บอกวาสเปค

กลองรุนนี้อยูในสเปคที่วาสูงอยูในขณะนี้ครับ เพราะวาในตอนเริ่มแรกที่เราขอขอมูลตัวกลองของ CCTV ตอนแรกเรา

ยังไมมีความรูและก็ยังหาแหลงขอมูลบริษัทอื่นที่สามารถสอบถามได เพราะสวนมากบริษัทที่รับติดตั้ง CCTV จะอยูที่

กรุงเทพฯ แตพอดีวาบริษัท CC คอมพิวเตอรตรงนี้อยูในอุบลฯเราก็เลยสอบถามในเบื้องตนเขาไปกอน พอเราไดรุน

มาแลวก็ไปสอบถามผูรับเหมารายอ่ืนที่เรารูจักวาสเปครุนนี้โอเคไหม เขาก็บอกวาใชตัวนี้จะเปนสเปคที่สูงเพราะวาเปน

รุนที่ไมคอยมีปญหาในปจจุบันน้ีครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 
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นายสุภชัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 แลวการนําสเปคนี้จะยึดจากตัวรุนน้ีเปนหลักหรือเปลาครับ รวมทั้ง ASM ๒๐๐ ดวย ตัวนี้ถาสเปครูสึกวาถาทํา

ออกมาแลว ASM ๒๐๐ จะไมมีสเปคตัวอื่นเปรียบเทียบไดเลยในจังหวัดอุบลฯและก็โรงงานผูผลิตในอุบลฯเพราะวามัน

เปนสเปคเหมือนเขียนออกมาวาเสื้อตัวนี้ตองมีแขนขางเดียวอะไรประมาณน้ีครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายพงศธร    โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ขออนุญาตนะครับ อยางที่ผมกลาวเริ่มแรกวาเราไมมีขอมูลทางดาน CCTV ในเบื้องตนเราก็เลยไดยืนพื้นตามที่

บริษัทเขาเสนอมาโดยมีโปรแกรมในการควบคุมกลองน่ันก็คือตัวที่ปรากฏในแผนนะครับ ก็คือ ASM ๒๐๐ ทีนี้เราก็มา

คุยกับทางที่ปรึกษาทานอ่ืนนะครับวาโอเคไหม ถาเปลี่ยนวาสเปคไมใชรุนขออนุญาตกลาวถึงยี่หอที่ระบุ ณ ปจจุบันนี้ก็

คือ Panasonic ที่ถือวาแบรนดนี้ดีที่สุด มันก็จะมีแบรนดที่วาเทียบเคียงมาเรื่อยๆแตวาถาเรากําหนดตัว ASM ๒๐๐ นี้

คือเปนการผูกขาดไปเลยวา โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมของ Panasonic โดยตรงซ่ึงกลองยี่หออื่นไมสามารถใชไดก็เลย

ตองมาขออนุญาตเปลี่ยนเอาคําสองคํานี้ออกนะครับ ที่ปรากฏในแผนนี้ออกนะครับ ในสวนของรายละเอียดของสเปค

ของกลองนี้ก็คือมันก็ถูกกําหนดไวดวยสเปคของไอซีทีจังหวัดไวอยูแลวครับ 

 นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็น่ังฟงไดสักพักหนึ่งก็ไดยินมาวาเจาหนาที่เราพอดีเมื่อสักครูเจาหนาที่บอกวาไมมี

ความรูเรื่องน้ีมากอน แลวถาไปจัดซื้อมานี้เงินเกาลานกวาบาทนี้จัดซื้อมาแลวคืออยากทราบวาตอนนี้มีความรูหรือยัง

ครับที่วาจะไปจัดซื้อกลองแบบนี้มานะครับ คือเจาหนาที่ของเราจะสามารถดูแลอุปกรณชิ้นนี้ไดไหมกับการลงทุนครั้งนี้

ของเรานะครับ เพราะเมื่อสักครูนี้น่ังฟงก็บอกวาไมเคยมีความรูเร่ืองนี้มากอน ก็คือใหบริษัทเสนอมาดวยซ้ําคือสเปค 

พวกน้ี ก็อยากจะถามความชัดเจนนะครับวาถาเราดูแลเองนี้เราจะดูแลไดไหมนะครับ ถาเราเสียเงินไปนี้ ก็อยากทราบ

ความชัดเจนตรงน้ีนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายพงศธร    โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ครับจากที่ผมกลาวมาตอนแรกวายังไมมีความรูตรงนี้ ตอนที่ผมหาสเปคของ CCTV ในโครงการนี้เมื่อ ๓ ป       

ที่แลว ผมยอมรับเลยวาเมื่อตอนนั้นผมยังไมมีความรู แตตอนนี้ก็อยางที่ผมบอก ผมไดไปปรึกษาคอนซัลทและที่

ปรึกษาหลายๆเจานะครับ และก็อยางที่วาเราไปดําเนินการติดตั้งกลอง CCTV ตามรานคาเปนพรรคพวกรูจักกันเราก็

ลองไปสํารวจและก็ติดตั้งใหกันดูนะครับ ตอนนี้มีความรูและก็ทราบเทคนิคในการติดตั้งและก็เราไดปรึกษาไปทาง    

ทีม อบจ. ที่เปนนักวิชาการคอมพิวเตอรเขาก็ใหคําแนะนําในการติดตั้งวาเราตองใชสายอยางไร กลองอยางไร เขาก็

แนะนํามาครับวาระเบียบที่จะผานงบประมาณน้ีตองใชเปนอยางไรนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอความรูนิดหนึ่งวา CCTV นี้ จุดศูนยรวมอยูที่ไหนครับ 

นายพงศธร    โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 จุดศูนยรวมอยูที่เทศกิจครับ 
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นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวเจาหนาที่เทศกิจจะมีความรูในดานนี้ไหมครับ 

นายพงศธร    โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ในฝายของเทศกิจ จะเปนในสวนของการมอนิเตอรครับ คือ ดูวาเหตุเกิดที่ไหน อยางไร บริเวณจุดเกิดเหตุอยู

ตรงไหนเขาก็จะรูวากลองตัวนี้ตั้งอยูที่ไหนครับ เขาก็จะดึงภาพตรงน้ันออกมาเฉยๆครับ ในสวนของไอทีจะเปนสวนซัพ

พอรทในเรื่องของเทคนิความีขอบกพรองอะไร แกไขอยางไร เราก็จะประสานทีมชางใหเขาไปดําเนินการครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภณัฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนีผู้กพัน 

   ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี) 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนวาระที่ ๕  ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดยนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยฝาย

รักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล ไดรับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย งาน

เทศกิจ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท 

(เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน) ตอมาฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง ไดดําเนินการประมูลซื้อและติดตั้ง

ระบบกลองวงจรปดตามที่ไดรับจัดสรร แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด 

ดังกลาว ไมถูกตองตามหลักเกณฑการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใหม 

เพ่ือใหถูกตองตามรายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติของกลองวงจรปด จึงจะสามารถดําเนินการจัดซื้อได เพื่อใหการ

บริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชนสูงสุดแกเทศบาลฯและประชาชน เทศบาลนคร

อุบลราชธานี จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับรายการที่จะขอแกไขเปน
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รายการในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ในรายการกลองวงจรปดตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แต

เน่ืองจากขณะน้ีใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เกรงวาจะดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไม

ทันในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ 

๕๙ กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตอง

ใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา

หนึ่งป” 

หลักการ 

  การขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เหตุผล 

  เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกิดประโยชนสูงสุดแกเทศบาลและ

ประชาชน ซึ่งขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมสามารถ

ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ คาติดตั้งระบบกลองวงจรปดดังกลาว ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาล    

นครอุบลราชธานีจําเปนตองดําเนินการกันเงิน โดยขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางกรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพันประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังรายการตอไปนี้ 

  คาติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙,๗๓๐,๐๐๐ บาท   (เกาลานเจ็ดแสนสาม

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 น้ิว    จํานวน     ๒    ตัว 

๑๒.คาติดตั้งกลองและอุปกรณ (Rack,ยึด TV,ขาแขวน) จํานวน ๑ งาน 

(สําหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สวนสาธารณะและอาคารสถานที่ตางๆ) 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขอกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพันในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ตอสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ตอไป 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ / ไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ  
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ที่ประชุม  

 - มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

   ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

   ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ 

            ๑๓ เสียง  

 

           ที่ประชุม    

                มีมติเห็นชอบใหกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

   ในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 

   (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน)ี 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไประเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอโดย 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สิ่งที่สงมาดวย  ๑. แบบแปลนประมาณราคาตามโครงการที่

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน ๓๔ โครงการ จํานวน ๒๔ ชุด  ๒.รายละเอียดเงินสะสมที่สามารถใชได ณ วันที่ ๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๔ ชุด   ดวยผูวาราชการจังหวัด ไดมีหนังสือดวนที่สุดที่ อบ ๐๐๒๓.๔/๑๖๔๒๗  ลงวันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๕๙  เร่ือง การพิจารณาขออนุมัติใชจายเงินสะสม และหนังสือที่ อบ ๐๐๒๓.๔/๑๖๖๐๗  ลงวันที่ ๙ 

กันยายน ๒๕๕๙ เร่ือง การพิจารณาจายขาดเงินสะสม เน่ืองจากผลการพิจารณาของสภาเทศบาลฯมีมติไมเห็นชอบให

นายกเทศมนตรีใชจายเงินสะสมเน่ืองจากเห็นวานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีไมสามารถดําเนินการตามโครงการ/ 

กิจกรรม ไดทันภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น ตามหนังสือที่อางถึง ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงให

เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดทําญัตติเสนอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลใหพิจารณาใหมอีกครั้ง โดยใหเทศบาลฯ

พิจารณารับขอสังเกตและขอเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาลที่เปนประโยชนมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอโครงการ

จายขาดเงินสะสมใหสภาเทศบาลฯพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น เทศบาล     

นครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ไดพิจารณา

ปรับปรุงแกไขรายการกอสรางใหมแลว เพื่อดําเนินการกอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสราง

พื้นฐานภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยเฉพาะโครงการ

ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ที่เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลเพื่อลดปญหาการกอความวุนวายและความไมสงบของ

บานเมือง  

   โดยให เทศบาลนครอุบลราชธานี  เสนอญัตติ ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหสภาเทศบาล        

นครอุบลราชธานี ทบทวนการใชจายเงินสะสมของเทศบาลโดยใหคํานึงถึงประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ

เปนสําคัญนั้น และกรณีดังกลาวเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดเสนอญัตติจายขาดเงินสะสมใหสภาเทศบาล           
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นครอุบลราชธานี ทบทวนไปแลวสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กําหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๕๙  ซึ่งวันดังกลาวนายกเทศมนตรี ติดภารกิจจําเปนเรงดวนและสําคัญ ทําใหไมสามารถเขารวมเสนอญัตติ จึงยื่น

หนังสือขอเลื่อนการพิจารณา แตสภาเทศบาลฯไมอนุญาตใหเล่ือนการพิจารณาญัตติจายขาดเงินสะสมจึงถูกถอนออก

จากระเบียบวาระตามขอ ๕๖  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 

ดังนั้น  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    

ใหมอีกครั้ง เพื่อกอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสรางพื้นฐานภายในเขตเทศบาล            

นครอุบลราชธานี ตามแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน      

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยเฉพาะโครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) และความเปนระเบียบ

เรียบรอยความสวยงามของบานเมือง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
 

หลักการ 
 

 เพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ จํานวน ๓๔  โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๗,๐๑๙,๐๐๐ 

บาท (สองรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) ดิฉันขออนุญาตอานแตหัวขอโครงการนะคะ 
 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบรายนํ้าซอยชยางกูร 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. โครงการปรับปรุงบอนํ้าโจก 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. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (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 
 

เหตุผล 
 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเทศบาลขนาดใหญ ปจจุบันการพัฒนาเมืองในดานตางๆยังไมทั่วถึงและ

ครอบคลุม โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ํา ที่ปจจุบันไดเกิดปญหานํ้าทวมขังเวลาฝนตกเนื่องจาก

ระบายน้ําไมทัน และระบบโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปจจุบันยังไมสมบูรณและมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร เชน การกอสรางเมรุเผาศพแบบไรมลพิษ การกอสรางสถานที่จัดแสดงงานเทียนพรรษาซ่ึงเปนงานประเพณี 

ทองถิ่นระดับประเทศ การปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย รวมทั้งการแกปญหาการจราจรซึ่งเทศบาลฯ จึงจะ

ดําเนินการแกไขปญหารถติดโดยจะเพิ่มชองทางระบบขนสงใหมเพื่อรองรับการขยายตัวเมืองซึ่งจะสามารถแกไข

ปญหารถติดในชั่วโมงเรงดวนใหกับประชาชนไดและระบบไฟสัญญาณจราจรไมทันสมัยเกิดปญหารถติดในชั่วโมง

เรงดวนและความไมชัดเจนของสัญลักษณจราจรทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และเทศบาลฯไดเล็งเห็นความสําคัญในการ

ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนเพราะ

ปจจุบันประชาชนหันมาออกกําลังกายกันเปนจํานวนมากเทศบาลฯจึงจําเปนตองปรับปรุงสวนสาธารณะใหได

มาตรฐานและสวยงามเปนที่พักผอนหยอนใจใหกับประชาชนทั้งการดูแลรักษาสวนสาธารณะใหเกิดความสวยงามและ

สมบูรณอยูเสมอและเทศบาลนครอุบลราชธานี จําเปนตองมีมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในชุมชนที่ปจจุบันพบวามีปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นจํานวนมากและ

ปญหากอการวุนวายในบานเมืองในปจจุบัน เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันปญหาดังกลาวเทศบาลฯจึงจะดําเนินการ



24. 
 

ติดตั้ งกลองวงจรปด  (CCTV) ในแหลงชุมชนตางๆภายในเขตเทศบาลฯ รวมทั้ งการเสริมสรางความรูด าน

ภาษาตางประเทศใหกับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเขาสูอาเซียน เทศบาลนคร

อุบลราชธานี จะไดนําปญหาดังกลาวมาบรรจุเปนแผนพัฒนาเทศบาลฯและเทศบาลฯไมไดตั้งงบประมาณไว 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 สามารถนําเงินสะสมไปใชจายเพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหแกประชาชนไดตามอํานาจหนาที่ รวมทั้งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๐๘๖ ลงวันที่ 

๑๒ เมษายน  ๒๕๕๙  เรื่อง การเรงรัดติดตามการใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนและ

สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

 ดังนั้น  เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมจํานวน ๒๗๗,๖๐๑,๘๐๐ บาท (สองรอยเจ็ด

สิบเจ็ดลานหกแสนหน่ึงพันแปดรอยบาทถวน) ตอ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติตอไปซึ่งปจจุบัน

เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดําเนินการได (ตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณาอนุมัติ ขอแสดงความนับถือคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายในญัตตินี้เชิญครับ  เชิญทานสุภชัยครับ  

นายสุภชัย ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เนื่องจากวาเรา

ไดรับญัตติตัวนี้มาและมีการประชุมปรึกษาหารือในสมาชิกทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องขอกฎหมายที่ทานอางเขามาถึง

หลักการตามคําสั่งก็ดี แตหลักใหญก็คือวาเมื่อมีการตรวจสอบในญัตติที่ทานเสนอเขามาปรากฏวาตัวเลขงบประมาณ

ไมตรงกัน ทานเสนอเขามาในโครงการเยอะกวาจํานวนรวม อันนี้สมาชิกเราไมสบายใจวาโครงการที่นําเสนอเขามา

ลวนเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน แลวทานจะไปตัดรายการไหนลง จะไปปรับรายการไหนลง อันนี้คือขอหวงใย

เพราะวาญัตติตองอนุมัติทั้งญัตติ อนุมัติเปนกอนก็เหมือนกับวาในหลักการและ ณ ปจจุบัน เราเพิ่งอนุมัติรางเทศ

บัญญัติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณหกรอยส่ีสิบกวาลาน แตกระน้ันเราก็ยังเห็นประโยชนของโครงการที่อยูใน 

การจายขาดเงินสะสม การนําเงินสะสมมาใชเราเห็นประโยชนเหมือนที่รัฐบาลไดกระตุนเศรษฐกิจเรามา อันนี้เราก็

เห็นชอบดวย เพียงแตวาในหลักการใหญๆ ทานเสนอขอซื้อรถมาคันหนึ่งแตจํานวนเงินไมเทากัน รถคันน้ีเขาขายเพียง 

ราคา  ๑๐ บาท  ทานขอซื้อเกาบาทในรถคันน้ี ทานจะไปตัดตรงไหนออก ทานจะไปตัดระบบเบรคออกไหม อันนี้ผม

เปรียบเทียบใหทราบเฉยๆ เพราะฉะน้ันในหลักการตัวนี้ผมขอไมอนุญาตพิจารณาลงไปในญัตติตัวนี้ แลวก็คงอนุญาต

ใหผานไมไดครับ แลวถาคิดวาเปนประโยชนทานสามารถนําโครงการเหลาน้ีปรับเปลี่ยนเขามาเพื่อใชเงินไดอีก แลวก็

มาขอสภา สภาแหงน้ีก็ยินดีที่จะอนุมัติให ก็ขอเสนอทานประธานวาในญัตตินี้เราคงไมตองอภิปรายกันแลว ในเมื่อ

หลักการมันไมตรงกันแบบนี้ครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดมีความเห็นอื่นตางจากทานสุภชัยไหมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 

 



25. 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบ เรี ยนท านประธานที่ เคารพและสมาชิกผู ท รง เกี ย รติ ทุ กท านในหลักการและเหตุผลของ                   

ทานนายกเทศมนตรีฯ ก็ยังอางถึงหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑการใชเงินสะสมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นก็ไมทราบวาทานอางขึ้นมา ถาอางถึงหนังสือตัวนี้สมาชิกสภาก็ยังคงตองพิจารณาตามหนังสือที่ได

อางถึง ซึ่งหลักสําคัญของหนังสือ ๑๐ มีนาคม นี้ก็ยังพูดถึงวาตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน       

ซึ่งการดําเนินการตองผานสภาแลว เมื่อทานไดอางถึงหนังสือตัวนี้ ดิฉันก็ตองคิดวานําหลักเกณฑของหนังสือตัวนี้มา

เปนหลักในการพิจารณา ซึ่งที่ยื่นเขามาตั้งแตครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ก็ยังไมทันทานก็ยังคงอางหนังสือตัวนี้อยู    

ตามเอกสิทธิ์ของดิฉันๆ จึงไมเห็นดวยที่จะอนุมัติญัตตินี้ ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก เชิญทานณัฐพัฒนครับ  

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร      

ผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ ตามโครงการ

ของคณะผูบริหารเสนอเขาจายขาดเงินสะสมเสนอมาทั้งหมด ๓๔ โครงการ ก็อยากฝากเรียนไปถึงทางฝายบริหารก็มี

หลายโครงการที่สมาชิกสภาเคยติงไปและเคยเสนอแนะไป อยางเชนการกอสรางถนนซอยโพธิ์ทอง ๓  ถนนหินคลุก  

ทางสมาชิกสภาเคยเสนอไปวาอยากใหเปนคอนกรีตหรือ ค.ส.ล. เพราะการกอสรางถนนหินคลุกนําเงินงบประมาณมา

ใชซึ่งไมกอประโยชนสูงสุดตอประชาชน เพราะถาอยากจะสรางก็สรางใหดีเลยเปน ค.ส.ล.หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เชน

โครงการที่ ๓๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ควรจะ

ปรับเปลี่ยนเปนคอนกรีตเพราะวาแอสฟลทคอนกรีตที่ทานเสนอมาคือยางมะตอยภาษาชาวบานผสมกับหินคลุก 

สภาพพ้ืนผิวถนนหรือตัวภูมิศาสตรเทศบาลนครอุบลฯ ยังมีนํ้าทวมขังหรือน้ําระบายไมทันหรือระบบระบายน้ํายังไม

สมบูรณแบบ ถาทานเสนอโครงการแบบนี้เขามากระผมเห็นวามันไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนเปนการ

สิ้นเปลืองงบประมาณ และกอใหเกิดความเดือดรอนตอประชาชนภายหลัง เพราะเวลาน้ําทวมขังพวกหินคลุกก็จะ

กระจายออกมา ผมยกตัวอยางเชนส่ีแยกตรงโรงแรมทอแสงเปนถนนพโลชัยตัดกับถนนชวาลานอก จะเห็นตรงหัวมุม

บานเลขที่ ๑๙๔ ในปหนึ่งทางสํานักการชางก็ไปซอมหลายครั้งไมต่ํากวา ๓-๕ ครั้งเพราะเปนแอสฟลทผสมหินคลุกก็

ไปปะซอมตรงน้ัน เมื่อซอมไปไมนานก็เกิดการยุบตัวหรือการกระจายรถที่ผานไปมาเชนรถจักรยานยนตก็เกิดอุบัติเหตุ

บอยครั้งก็อยากใหทานไดรับฟงขอเสนอแนะของทางสมาชิกสภาดวยวามีขอเสนอแนะและขอแนะนําอยางไรในการที่

จะเอาเงินสะสมไปใชใหเกิดประโยชนกับประชาชนอยางสูงสุด บางโครงการที่เสนอมาก็มีประโยชนเชนการจะเอา

หลอดแอลอีดีเขามาใช ผมก็เห็นวามีประโยชนเพราะอายุการใชงานไดนานกวา ประหยัดไฟกวา หรือเสาไฟฟาเสาสูง 

ไฮแมสผมก็เห็นดวยเชนถนนอุปราชบริเวณหนาทุงศรีเมืองขางทุงศรีเมืองมันมืดมากอยางนี้ก็เห็นดวย ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒     

เมื่อพิจารณาจากหลักการของทานคือเหตุผลในที่นี้ทานบอกวาเทศบาลฯจะดําเนินแกไขปญหารถติดโดยจะเพิ่ม

ชองทางระบบขนสงใหมเพ่ือรองรับการขยายตัวซึ่งจะสามารถแกไขปญหารถติดได คือผมไมเขาใจวาโครงการที่ทาน

เสนอมากับเหตุผลที่ทานเสนอมามันไมตรงกันเลย โครงการที่ทานเสนอมาไมมีโครงการไหนที่บอกวาจะสรางหรือเพิ่ม

ระบบจราจร อีกทั้งที่สําคัญที่สุดเหตุผลที่ทานอางมาคือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยไมวาจะเปนหนังสือวันที่ 
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๑๐ มีนาคมหรือวันที่ ๑๒ เมษายน สภาแหงนี้พิจารณาเหตุผลและหลักการตามหนังสือสั่งการ ถาทานอางหนังสือสั่ง

การ ๒ ฉบับนี้ มันก็ตองเปนไปตามหลักการของหนังสือ ๒ ฉบับนี้ หรือทานจะมีเหตุผลไหนอีกที่ทานจะมาใชในที่นี้

ทานก็ตองแนบมา แตนี่ไมมีหนังสือสั่งการ ๑๐ มีนาคม , ๑๒ เมษายน เขากลาววาอยางไรก็ชัดเจนทานก็ยังขอใชเงิน

งบประมาณสะสมตัวนี้ ซ่ึงถาจะใหสภาอนุมัติ สภาก็ตองพิจารณาตามหนังสือสั่งการของรัฐบาลซึ่งหนังสือสั่งการของ

รัฐบาลเปนอยางไร ก็อยากใหผูบริหารเอาไปพิจารณาดูดีๆ เพื่อที่จะชี้แจงขอมูลไดถูกตอง 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ  

นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี               

กอนการพิจารณาญัตตินี้ผมขอเอาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ รวบรวมโดยฝายกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล ขอ ๗๗  สมาชิกสภา

ทองถิ่นคนหนึ่งยอมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่น ซึ่งทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุมหรือสมาชิกสภาทองถ่ินที่ไดรับเลือกใหทําหนาที่ประธานที่ประชุมตามขอ ๒๖ และขอ ๒๙ 

วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาทองถิ่นได โดยไมตองลงมาจากที่นั่งประธานสภาทองถิ่นก็ได 

อันนี้ก็คือวาเอกสิทธิ์ของสมาชิกเรามีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในการที่จะพิจารณา ขอใหสมาชิกพึงตระหนักประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆเชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔  วันนี้นับเปนวันดี

วันหนึ่งที่ทางสภาแหงน้ีไดอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  ไปหกรอยส่ีสิบกวาลาน       

ที่ผมตองพูดหนึ่งคือจากที่เราไดรับงบประมาณมาผมในฐานะกรรมการแปรญัตติและสมาชิกทุกทานที่เสนอคําแปร

ญัตติฯเขามา เราลวนแตตองมาศึกษาหรือแมถนนแตละเสนที่ทานสงเขามา เราก็มีทีมงานในการแบงเขตพื้นที่ส.ท.     

แตละคน ทั้งน้ีผมคงกลาวอางไดไมหมดเพราะตั้ง ๒๔ ทาน เอาเปนวาทุกทานก็ลงพื้นที่ในการทํางานของตัวเองไปดู

ถนนที่ทานขอเขามา ทานของบประมาณที่ไดจากภาษีประชาชนไปทํามันจะคุมคาไหม และมีประโยชนโดยองครวมสม

กับงบประมาณมากนอยแคไหน งบประมาณทุกอยางที่เขามาช้ีแจงขาราชการ ณ ที่นี้บอกเราถึงวิธีการในการนําไปใช 
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บอกเราถึงพี่นองประชาชนจะไดรับมากนอยแคไหน เราจึงมีการพิจารณาตรงนี้ขึ้นมา สวนที่สองถาทานคิดว า

งบประมาณที่เราใหไปทานสามารถจัดเก็บรายไดเพ่ิมเติมเขามาอีกทานสามารถตั้งโครงการและตั้งเปนงบประมาณเขา

มาขออนุมัติกับสภาแหงน้ีไดอีก แตขอรองวาใหคํานึงถึงพี่นองประชาชนเปนหลัก วาระนี้อยูในวาระอื่นๆ วันนี้ก็มีพี่

นองประชาชนที่มีความเดือดรอนเขามาพบทางสภา เขาชี้แจงตอสภา เดี๋ยว ส.ท.ตนขาวจะมานําเรียนเพราะทานเปน 

ส.ท.ในพื้นที่ กราบขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน   ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล       

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๔  วันน้ีดิฉันมีเร่ืองราวที่อยากจะนําเรียนไปถึงฝายบริหาร ชุมชนบอบําบัด ดิฉันไดรับทราบ

มาวาจะมีการทํากําแพงหรือร้ัวกั้นขึ้นมาทั้งที่ชาวบานอยูอาศัยกันมาเปนเวลาหลายปแลว ตั้งแตขอยอนไปถึงทาน

นายกฯรจนาสมัยกอนและกอนหนาน้ันดวยชาวบานอยูดวยการถอยทีถอยอาศัย แตวันนี้ดิฉันไดทราบขาววาทานจะ

ทํารั้วกั้นกําแพงปดทางเขาออก โดยที่ทานไมถาม คือเหลือทางเขาออกใหชาวบานนิดเดียว ทานไมเคยถามชาวบาน

เลยถือเปนคําสั่งเพราะไมมีการทําประชาพิจารณหรือประชามติใดๆ ทั้งสิ้น ถาชาวบานรองเรียนไปก็ไดรับการนิ่งเงียบ

เฉย วันน้ีดิฉันจะขออาศัยเวลาที่ประชุมสภา มีชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนเปนตัวแทนชาวบานดิฉันอยากให

ชาวบานบอกถึงวาความเดือดรอนอยางไรบาง บอกถึงฝายบริหาร  อันน้ีจะขอทานประธานสภาพอจะไดไหมคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คงไมไดตองยื่นเปนหนังสือ 

นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหยื่นเปนหนังสือใชไหมคะ แตวันน้ีจะขอวาวันนี้มีตัวแทนชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนเขามารวมประชุมดวย 

และอยากทราบวาฝายบริหารจะมีแนวทางแกปญหาอยางไรคะเพราะน้ําทวมดวย ชาวบานไดรับความเดือดรอนดวย 

ขอคําชี้แจงจากฝายบริหารดวย ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก จากที่ชาวบานไดขึ้นมาทําเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการ

ปรับปรุง ซอมแซมกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย ในแบบนั้นจะตองมีการทํากําแพงขึ้นมา ซึ่งเร่ืองนี้ทานไดบอกวาเราไมเคย

คุยกับชาวบานเลย ไมใชนะคะเรามีภาพดวย ดิฉันไดลงพื้นที่เองและเรียกประชุมชาวบานและชาวบานก็ไดลงชื่อ

ประชุมในวันน้ันดวย และไดมีการพูดคุยเจรจา แตทั้งน้ีทั้งน้ันรวมไปถึงทีมงานของบริษัทองคการกําจัดน้ําเสียไดมา

ชี้แจงใหชาวบานไดทราบ ชาวบานทุกคนไดเห็นแบบและเราก็พูดคุยกันเก่ียวกับเร่ืองกําแพงวาเราจะมีชองทางไหนที่ 

เขาสัญจรไดหรือเปลา วามีผลกระทบในเรื่องระเบียบกฎหมายหรือไมอีกดวย ก็เปนที่นาเห็นใจของชาวบานทราบวาก็

อยูมานานแลว แตทั้งน้ีทั้งน้ันเราก็ตองยึดระเบียบดวย เราก็เห็นความเดือดรอนของเขาอยางชวงนี้เห็นแจงมาวา เมื่อ

สักครูก็ไดคุยกับชาวบานแลววานํ้าเริ่มทวมขึ้นมาแลว ถาเขาเกิดผลกระทบเร่ืองน้ําทวม ทางปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัยของเทศบาลฯเราก็จะไปตั้งจุดอพยพใหเขาอยูตลอดทุกครั้งที่ไดรับความเดือดรอน ซ่ึงในครั้งนี้ก็ถามเขาวา

มีบานหลังไหนที่ไดรับความเดือดรอน ก็สามารถแจงความจํานงได และเราก็ไปชวยเหลือได สวนเรื่องรายละเอียดอื่นๆ

นั้น ดิฉันขออนุญาตมอบใหทานรองฯยอดยุทธ เปนผูชี้แจง เพราะทานก็ไดเรียกประชุมชาวบานอยูหลายรอบ

เชนเดียวกันคะ 
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯยอดยุทธ ครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน เกี่ยวกับเรื่องการแกปญหา

เร่ืองชาวบานเดือดรอนในชุมชนบําบัดน้ําเสีย ขออนุญาตเรียนวาบอบําบัดน้ําเสียเราไดรับมอบใหดําเนินการจากกรม

โยธาธิการ เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๑ จนปจจุบันน้ีชํารุดเดินระบบไมได เมื่อปงบประมาณ ๒๕๕๙ ทางองคการบอบําบัดน้ํา

เสียไดมีโครงการที่จะมาเดินระบบพรอมทั้งแบบแปลนแผนผังทั้งหมด ซึ่งกอนที่เราจะพิจารณาดังนี้ เราก็ไดเชิญ

องคการบอบําบัดน้ําเสียมาคุยกอนวาแบบแปลนแผนผังที่ทานไดออกแบบไวนั้น กระทบกับความเดือดรอนชุมชน

ทั้งหมด ๔๒ ครัวเรือน หรือไมอยางไร ซึ่งในนอกระบบเราก็ไดเชิญชาวบานมาทั้งหมด ๔๒ ครัวเรือน มาประชุมกันที่

หองประชุมสภาแหงนี้รอบหนึ่ง เพราะมีโครงการใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นวามีผลกระทบกับทานอยางไร และเรียนเชิญ

เจาหนาที่จากองคการบอบําบัดน้ําเสียเอาแบบมาหารือกับชาวบานดวย และสรุปในที่ประชุม ๒-๓ ครั้ง วาถาจะกั้น

เลยในระบบราชการเพื่อปองกันความปลอดภัยและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพเขาจะปดหมด แตเรา

ปรึกษาหารือวาทางออก        ใหชาวบานไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด เราจะมีกี่ประตู โดยคํานึงถึงชุมชนที่

หนาแนนที่กระจายอยูในรอบบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย วาจะมีประตูไหนเขาออก และจะมีการควบคุม เพื่อทั้งสองฝาย 

ฝายหนึ่งคือชาวบานไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา อีกฝายหนึ่งคือรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของทาง

ราชการสวนหนึ่ง ซึ่งขอยุติหารือแลววาประตูที่จะเขาออกสี่ประตู ทางนายกฯเองก็ไดลงพื้นที่ซักซอมความเขาใจกัน 

๓-๔ รอบ ก็เปนขอยุติแลว แตขณะนี้เองเห็นชาวบานเดือดรอนก็ตองมาคุยอีกรอบวาเดือดรอนเรื่องอะไร ประเด็น

อะไร เพราะวาเราคุยกันยุติกันไปรอบหนึ่งแลว อันน้ีอยากกราบเรียนใหทางสภาทราบวาทางฝายบริหารไมไดนิ่งนอน

ใจนะครับ ปญหาความเดือดรอนของพอแมพี่นอง ถึงแมวาโดยหลักนิตินัยอาจจะถือครองพื้นที่ในสวนของทางราชการ

ไมชอบ แตเราก็เห็นใจความยากจนซ่ึงไมมีที่ไป ไมมีที่อยูเราก็ตองเห็นวาถึงแมวาเขาอยูได อยางนอยที่สุดก็ชวยเปนหู

เปนตาใหบอบําบัดน้ําเสียที่จะตองดูแล ระบบบอบําบัดน้ําเสียของชุมชนอุบลราชธานีขยายผลไปเยอะไดมากมาย แต

วันน้ียังไมมีระบบเลย ถาหากมีแบบนี้เราจะเอื้อประโยชนไดรับประโยชนทั้งสองสวนไดอยางไรนี่คือโจทยของทางฝาย

ผูบริหารไดคิดอยูครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีชุมชนที่ทานให

เหตุผลวาเพ่ือดูแลทรัพยสิน ทานคงลืมไปวาประชาชนที่อยูตรงน้ันหลายๆ ครอบครัวอยูมากอนที่เราไปทําบอบําบัด

ตรงน้ันดวยซ้ําไป เราไปสงผลกระทบกับพี่นองประชาชน และในหลายสมัยที่ผานมาผมเช่ือเหลือเกินวาฝายบริหารแต

ละยุคแตละสมัยพยายามที่จะปรับตัวใหการดําเนินการของเทศบาลควบคูในการอยูอาศัยของพี่นองประชาชนไป

ดวยกันได หรือแมกระทั่งวาการนําสายสงไฟฟาลงไปเพื่อเอ้ือประโยชนใหพี่นองประชาชน ไปอํานวยความสะดวกกับพี่ 

นองประชาชน เทศบาลแหงน้ีก็เคยเปนเจาภาพในการดําเนินการน้ีดวยแลว ทุกครั้งที่มีน้ําทวมคูคันเล็กๆ แคไมกี่กาว

เปนที่อยูที่อาศัยของเขาได และทานลองจินตนาการภาพตามวามีกําแพงลอมรอบ มีประตูเขาออกอาศัยเปนแค

ทางผาน แตผมวาถาเราจะอยูกับชุมชนได ถาเรารวมกันปรับปรุงไดผมเชื่อเหลือเกินวาทางตัวแทนชุมชนก็ยินดีที่จะ 

เปนโลปองกันที่ดี เปน รปภ.ที่ดี เปนผูรักษาที่ดี เปนผูรวมเมืองที่ดี แมกระทั่งเปนประชากรที่ดีใหกับเราได ณ วันนี้ถา

ทานไดลงประชุมกับชุมชนโดยแทจริง ตอนนี้พ่ีนองประชาชนไมมาขอพึ่งเทศบาลฯแหงน้ีหรอกครับ ไมมาขอพึ่งสภาฯ

แหงน้ีหรอกครับ ในการที่จะสงเสียงของพวกเขาใหทานไดยินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตระหนักถึงวาเขาอยูมากอนเรา เขาอยู
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มากอนที่จะมีบอบําบัด วันน้ีทานตองตระหนักถึงวาทานจะทําอยางไรที่พี่นองประชาชนอยูได อยาสรางภาพที่มันใหญ

ขึ้นมาเพ่ือเปนเกราะปองกัน ทานอยาลอมกรอบตัวเองโดยหันหลังใหกับประชาชนเลยครับ วันนี้เราลดกําแพงลง และ

ใหประชาชนมามีสวนรวมบางตรงน้ี นําปญหาของเขามาบูรณาการเพื่อชวยกันหาทางออกนาจะดีกวาผมขออนุญาต

พูดคําหนึ่งถึงชุมชนที่มาคุยกับผมวาการที่ทานลงไปประชุมกับเขา ทานไปสั่งมากกวา อันนี้ผมไดยินมาผมก็ไมสบายใจ

ทานไปสั่ง ทานไปทุบโตะเปรี้ยงสั่งทานจะทําประตูออกตรงไหนโดยไมคํานึงถึงวิถีชุมชน ขนบของชุมชนวามีอยางไร 

แตละคนผมคิดวาอยางนอยๆ เขาก็เปนประชาชนในเขต ถาทานไมฟงเสียงประชาชน แตทานมาจากประชาชน กราบ

ฝากทานประธานผมไมตองการคําตอบเรื่องน้ีผมอยากใหทานไดฟงลองนึกตามผมดวยวาทําอยางไรทานถึงจะอยูกับพี่

นองประชาชนได ฝากทานประธานแคนี้ครับและก็ถึงประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนวาวันน้ีตามที่ทานไดมาเลาความ

เดือดรอนใหเราฟง จะตามวามีการแกไขปญหาความเดือดรอนอยางไร ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธาน เมื่อกี้มีทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดพูดถึงวาลงพ้ืนที่จริงหรือเปลา ประเด็นพูดถึงวาหัน

หลังใหกับประชาชนลอมกรอบประชาชน อันนี้ขออนุญาตเลยวาโครงการนี้เราลงพ้ืนที่ แมแตนายกฯ และเชิญชาวบาน

กอนที่จะมีโครงการนี้วามาคุยมาทําความเขาใจกันเราไมเคยใชถืออํานาจเลยเพราะเราเปนคนของประชาชนอยูแลว 

และตรงน้ีโปรดเขาใจใหมทานอยาลืมวาทานมาจากการเลือกตั้ง ผมมาจากภาคประชาชนเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นให

เกียรติซึ่งกันและกันในการลบหลูดูถูกกัน สภานี้สภาทรงเกียรติ พูดอะไรชัดถอยชัดคําพูดอะไรตรงไปตรงมาไมเชื่อทาน

ไปถามประชาชนนั่งอยูขางๆ วาลงพื้นที่จริงหรือไมจริง ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ฝายบริหารที่เคารพ ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

ผมภูมิใจที่ไดฟงฝายบริหารพูดวาผมไมไดนิ่งนอนใจ ไมไดอยูเฉยๆ ผมเคยลงไปในเขตพื้นที่ตางๆ อันนี้ภูมิใจครับ แตใน

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ ในโซนหวยมวงมีถนนชลประทาน-ทาบอ ถนนเลี่ยงเมือง ๗ ผมไมเคยเห็น อสม.

หรือพนักงานทําความสะอาดถนนเลยครับ เพราะวาที่นั่นมีหญาขึ้นขางถนนเต็มไปหมด ถาเจาของบานในครอบครัว

นั้นมีความเอาใจใสบานตัวเองก็พอดูได แตบางคนไมไดทําเองปลอยไวอยางนั้น ก็อยากใหทางเทศบาลไปดูดวย ถนน

เล่ียงเมือง ๗ มันมีทอระบายนํ้าฝาครอบแตกเอาใบไมเอากิ่งไมไปเสียบไว ๒ เดือนแลว ไมเห็นไปแกไข กรุณาไปแกไข

ดวยในฐานะที่วาเคยออกทองที่บอยๆ ก็อยากจะใหทําตรงนั้น ทางทิศใตวัดปาแสนอุดม และซอยตางๆ ที่รกรุงรังอยูก็

อยากใหมีเจาหนาที่ไปดูดวยเพราะหญาขึ้นขางถนนแลว มันไมใชเทศบาลเปนบานนอกไปแลว ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เทาที่ฟงดูในเรื่องบอบําบัดน้ําเสีย ก็อยากจะขอฝากทานผูบริหารดวยวาขอใหคํานึงถึงการบําบัดทุกขบํารุงสุข

กับประชาชน ถาทานทําเยอะเกินไปรูสึกจะไมมีทางเดิน ก็ขอฝากใหมีทางเดินดวยเพราะการสัญจรไปมาเปนสิ่งสําคัญ 

เพราะวาชาวบานตาดําๆ หาเชากินค่ําไมเหมือนกับคนในเมืองที่เลี้ยงตัวเองได ก็ขอฝากไวดวยวาในการสัญจรไปมา

ขอใหเขาสะดวกบาง เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯในหวงขั้นตอนน้ีองคการบอบําบัดน้ําเสียออกแบบมาเรียบรอยแลว เราเองเห็น

ชาวบานมีผลกระทบแนนอนถาหากมีรั้วปดกั้น พยายามจะผอนปรนวาทางองคการบอบําบัดน้ําเสียจะแกแบบแปลน
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รั้วไดหรือไม ตอนนี้เราเจรจาไปแลวสวนหนึ่งวาเรามีประตู  ๔ ประตู สวนความคืบหนาจะเจรจาเรามองเห็น

ความสําคัญของประชาชนเปนที่ตั้ง กราบเรียนตอประธานสภาทราบครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดีครับที่หวงใยคือขอใหชาวบานสัญจรไปมาไดสะดวก การที่เขาหาเชากินค่ําเปนเรื่องกระทบจิตใจเขาอยูแลว 

ถามาเจอสิ่งที่เขาออกไมสะดวกยิ่งหนักเขาไปอีก ก็ขอฝากเรียนทานไวดวย เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว  เปนที่นายินดีที่นายกฯบอกวาจะทํางานอะไรก็ชางยึดถือ

ระเบียบ กระนั้นแลวก็อยากใหบอกกับทีมงานของทานดวยวาทานทํางานตามระเบียบไมไดทํางานตามความรูสึก    

บางคนไมรูระเบียบไปเขียนตามความรูสึก สภาฯก็เสียหายใครก็ไมรูทานไปหาดูสภาฯเขาเสียหาย แลวที่สําคัญชวงนี้

หนาฝนหนาเทศบาลฯใกลๆ บานเราน้ีเอง อยากทราบวาสาเหตุเปนเพราะอะไรที่เปนเชนนั้น และการแกปญหาของ

ทานจะทําอยางไร ทวมทีหนึ่งจะกระทบกับบัวที่ทานจะปลูกไหม เพราะวาในงบประมาณก็มีการปลูกบัวรอบทุงศรี

เมืองจะเปนการใชงบประมาณที่สิ้นเปลืองไหม ก็อยากจะถามทานนายกฯทานจะมีแนวทางแกปญหาอยางไรเกี่ยวกับ

ปญหาน้ําทวมขังหนาเทศบาล เพราะถาเราดูงบประมาณที่ทานตั้งขึ้นมาแตละตัวมันไมมีงบประมาณตัวไหนเลยที่จะ

เอาไวใชแกปญหาน้ําทวมขัง จึงอยากจะเรียนถามทานจะทําอยางไรครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิกฯ สําหรับเร่ืองเหตุน้ําทวมหนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดิฉันขอ

มอบใหทานวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง เปนผูชี้แจงคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทาน ผ.อ.วิสุทธิ์ ครับ 

นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เหตุที่น้ําทวม ๒-๓ วันที่แลว ฝนตกหนัก เปนที่รู

กันวาน้ํารอการระบายจากทอ เน่ืองจากมีขยะไปติดอยู ผมไดมีหนวยทหารไปชวยชาวบานในการที่จะเอารถผานน้ํานี้

ไปได เพราะมันทวมเยอะ ผมมาอยูกับทีมงานชวงนั้นผมอยูแถวถนนพรหมราชหนาศาลากลางหลังเกา ทุกบอพักมี

พลาสติกเต็มหมดเลย ผมลงไปโกยขยะนั้นออกโกยออกประมาณ ๑๐ นาที นํ้าก็ลดลงฮวบฮาบเพราะมันไมมีน้ําลงเลย

ตรงจุดนั้นเปนจุดที่ต่ํารับนํ้าทั้งหมดที่มาอยู ทานจะสังเกตวาจากอุบลพลาซาลงมาและจากหนาประตูศาลากลางหลัง

เกาหนาโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนฯ ลงมาและจากหนาวัดศรีอุบลรัตนฯ ถนนอุปราชลงมาจะทวมหนักตรงนี้ ประกอบกับ

ทางฝงโรงเรียนอนุบาลก็มีนํ้าทวมก็สาเหตุเดียวกัน ที่ผมเดินดูกับทีมงานชางสุขาฯ ก็ไปโกยขยะออกมาเสร็จน้ําก็จะลด

ภายใน ๑๐ นาที ไมนานครับน้ําลดลง ปองกันภัยก็เอารถมาชวยน้ําก็ลดลงไปแลว ผมก็ใหสูบน้ําจากทุงศรีเมืองออกให

หมดเพื่อรองรับน้ําที่จะมาในวันน้ีตามกรมอุตุฯ วา นองทหารทั้งหลายก็ไมรูวาบอพักอยูตรงไหนก็จะตามเก็บเฉพาะ

ปายจราจรที่หลุดออกมา ๑๐-๒๐ ปาย คืนชาวบานตอไป ปญหาหลักคือเร่ืองขยะมูลฝอยปดบอระบายน้ําถนนอุปราช

สวนน้ีจะรับนํ้าจากทุงศรีเมืองและจากโรงเรียนอนุบาลไปลงที่ถนนพนม ก็ใหทีมงานไปดูวาถนนพนมปลายนํ้าไมมี 

ทางออก เน่ืองจากขยะเหมือนกัน เร่ืองขยะเปนเร่ืองสําคัญที่ชุมชนจะตองชวยกันอยูหนาบาน อันดับแรกฝนตกมาขยะ

ก็จะมา พลาสติก แผนใสตางๆ จะเต็มไปหมดเลยหนามาก ผมโกยออกน้ําจะลงแบบฮวบฮาบเลย ผมอยูในเหตุการณ 

ตลอดวาในชวงที่ผมโกยขยะออกกับนองๆ ทีมทหารและทีมงานที่อยูตรงน้ัน ใชเวลาไมนานถาเราชวยกันรักษาและเก็บ

ขยะใหเปนที่เปนทางก็จะดี ก็จะเปนการแกปญหาไดสวนหนึ่งครับ 
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นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สรุปวาที่น้ําลงเพราะทาน ผ.อ.ใชไหมครับ เพราะทานเฝาอยูนั่น ก็ไมใชเพียงแต

หนาเทศบาลฯ หลายๆแยกที่น้ําไมเคยทวมขังก็ทวมขัง ทานจะอางแตวาขยะอยางเดียวก็ไมใช เพราะวาถาทานไป

สังเกตดูวาฝาตะแกรงทานไมวาเปนฝาแบบเหล็กหรือฝาแบบปูนทานเอาวางไวอยางมิดชิด และการระบายน้ําของทาน

ชองทางการระบายขนาดไหน ถาทานขับรถสังเกตดูริมฟุตบาททุงศรีเมืองหนาศาลากลางเกาชองทางระบายน้ําแมแต

หนูก็ยังเขายากเลย ประสาอะไรกับนํ้า อยากใหทานสังเกตตรงนี้ดวยแยกถนนผาแดงแยกรั้วสนามบินตรงจุดๆ นี้ไมเคย

ทวมขังแบบนี้ก็ทวมขัง มีหลายๆ จุดก็อยากใหทานผูบริหารชวยโฟกัสตรงจุดนี้ ไมใชน้ําทวมแตทานไปเนน

ถนนลาดยางๆ ไมไดชวยแกปญหานํ้าทวมขัง แตละเมืองมหานครใหญๆ เขาตอสูกับปญหาตัวนี้ ไมใชน้ําทวมขังเสร็จ

ทานไปทําถนนลาดยางทับ ผมคิดวามันไมใชการแกปญหา และไมใชการยกระดับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามที่ทาน

อางมา ไมวาจะในงบสะสมหรืองบอะไร ทานบอกวาเพ่ือยกระดับชีวิตประชาชน น้ําทวมแตทําถนนลาดยางอยางนี้ก็

ไมใช คนเรามีเงินแตตองรูจักใชดวย อันไหนมันดีมันคุมคา คิดดูดีๆ ไมใชวาเงินบรรพบุรุษใครหามา เปนเงินภาษีของพี่

นองประชาชนก็ตองใชแกปญหาใหคุมคาดวย ขอบคุณครับ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบัวหลวงครับ 

นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน คณะผูบริหาร เรื่องนํ้าทวมอยางที่ทาน ผ.อ. และทาน ส.ท.วาที่ทาน 

ผ.อ.วิสุทธิ์วาขยะไปปดปากทอตรงน้ีเปนเร่ืองจริง เพราะตรงน้ีฝนตกน้ําทวมดิฉันก็อยูในเหตุการณตรงแยกโตโยตาทวม

เกือบถึงครี่งรถ ตรงน้ีถาทานบอกวาขยะแลวคนเก็บขยะคือใคร คือคนเทศบาลฯของเราเอง ตรงนี้คืองานของเรา

โดยเฉพาะ ภาวะอยางนี้ฝนตกพายุเขา ตัวดิฉันเองก็เรียนทางคณะผูบริหารชวยดูแลตรงนี้ใหถี่ขึ้นมีวิธีการใดซึ่งสามารถ

จะชวยใหน้ําจะไดเร็วไหลไมใชน้ํารอทวมเหมือน กทม. เราไมอยากใชคํานี้ที่อุบลฯ เพราะวาในเฟรสก็บอกวานํ้ารอทวม

ที่อุบลฯเหมือนกัน ก็อยากฝากผูบริหารชวยดูแลตรงนี้ใหถี่ๆ ขึ้น ขอบคุณคะ 

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะใหความคิดเห็นอีกเชิญครับ ถาไมมีผมอยากจะฝากไปยังทานผูบริหารวาเทาที่ผานมามีการ

ไปลงเฟรสไดรูไดเห็นมา บางครั้งคนใกลชิดของทานนายกฯ เอาไปลงไมคอยตรงกับขอเท็จจริง ก็อยากฝากวาใหเอา

ขอเท็จจริงไปลงดีกวา ถาไมใชขอเท็จจริงแลวตอไปเกิดเปนเรื่องเปนราวกันมันก็ไมดี หรือวาไมสบายใจวาสภาทําอะไร

ไมถูกตองเอามาหารือในสภาดีกวา ถาเปนเร่ืองจริงลงไปเลยไมมีปญหาก็อยากฝากไวดวย ไมมีอะไรแลวใชไหมครับ 

กอนปดประชุมผมตองขอบพระคุณทานรอยเอกธราวุธ ศรีจันทรผูชวยนายทหารฝายสอบสวนสืบสวนมณฑลทหารบก

ที่ ๒๒  ที่ ไดมาสังเกตการณในวันนี้ เปนอยางสูง พรอมทั้ งกราบขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ทาน

นายกเทศมนตรีทานรองนายกฯ ทานเลขานายกฯ ทานที่ปรึกษาฯ ทานปลัดเทศบาลฯ ทานรองปลัดเทศบาลฯ 

หัวหนาสวนราชการทุกทานขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอปดประชุม 

 

ปดประชุม  ๑๒.๓๐ 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 


