รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
........................
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายปรเมศร
ศริพันธุ
นายสุภชัย
ศรีจรูญ
นายพิพัฒน
นิลรัตนศิริกุล
นายเลิศชาย
เสนหา
นายชื่น
พรหมจารีย
นางสาวนงนุช
จิรันตกาล
นางบัวหลวง
อาษาพล
นางรฐา
มณีภาค
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
นายนัฐพล
รัตนูปการ
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
นายธนพล
โชควิวัฒนวนิช
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์
นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
นายธานิ นทร
สินธุประสิทธิ์
นายอนันต
ตันติศิรินทร
นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
นางสาวตนขาว
ตังคโณบล
นายปยะ
ลายวิเศษกุล
น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นายเลิศ
๒. นางเฉลียว
๓. นางลําพูล

อาชวานันทกุล
คํานิยม
แสงวงค

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

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

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขต ๑
เขต ๒
เขต ๓

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.นายสุรชัย
๒.นายอาทิตย
๓.นายอธิปไตย
๔.นางเดือนลอย
๕.นายวิสุทธิ์

ยิ้มเกิด
คูณผล
โยธามาตย
คําแดงสด
เสนาภักดิ์

เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการสํานั กการช าง

๒.
๖.นายกรศิริ
๗.ด.ต.เผด็จชัย
๘.นายประสพ
๙.นางพิมพนภัส
๑๐.นางสุจิตรา
๑๑.นางสุรางค
๑๒.นายมนตตรี
๑๓.นางสาวธัญญพัทธ
๑๔.นายชัยยันต
๑๕.นางสาวดวงใจ
๑๖.นางอรอินทร
๑๗.นายอนุชิต
๑๘.นางสาวทิพยวรรณ

มิ่งไชย
บุญศักดิ์
ปรุโปรง
ภัทรกอพงศสุข
นามพิทักษ
ประสระบาล
ธนะคุณ
ศรีบุญสถิตพงษ
จันลองคํา
สุพจนนิติภักดี
ไชยแสง
อัปกาญจน
คําโสม

ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ
รก.ผูอํานวยการสํานั กการคลัง
รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รองผู อํานวยการสํานักการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนางานเลขานุการสภา
หัวหนางานธุรการสภา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เจาพนักงานธุร การ ๒
พนักงานจางทั่วไป

………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ ง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา)
วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ
(เมื่อเวลา ๑๕.๒๐ น. ประธานสภาเทศบาล สั่งใหเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลฯไป
ประชุมตอ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.)
ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
(กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี)
ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การใหความรวมมือ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ)
ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
(สํานักการชาง เสนอโดยนายกเทศมนตรี)
อื่นๆ
……………………………………..

๓.
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. เมื่ อสมาชิกมาครบองค ป ระชุม แลว เชิญ ท านประธานสภาดํ าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระตอไปครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริห าร ท านปลัด รองปลัด
และหัวหนาสวนราชการทุ กท านครับ วั นนี้เราจะประชุม กันต อเป นการประชุม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สี่
ประจํา ปพ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วันนี้มีสมาชิกลา ๓ ทานคือนางลําพูล แสงวงศ , นางเฉลีย ว คํ านิย ม , นายเลิศ อาชวานันทกุล มี ใ บลา
ถูกตอง และมีสื่อเขาบันทึกเทปของโสภณเคเบิ้ลมีใบอนุญาตถูกตองนะครับ ตอจากเมื่อวานเปนระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
ไมทันตามกําหนดเวลา/แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ขอชี้แจงการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘
ไมทันตามกําหนดเวลา มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอให อภิ ป ราย
ในญัตตินี้ ในเมื่อฝายบริหารไมมีอะไรชี้แจง และฝายบริห ารไม สามารถกําหนดวั น เวลาได ก็ขอให นําใสว าระการ
ประชุมเสนอตอผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามนี้วา ทางฝายผูบริหารไมสามารถกําหนดระยะเวลาได ว าจะนํา
งบประมาณนําสงเขาสภาพิจารณาเมื่อไหร ใหสรุปไปเลย ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ครับผม
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ผมนายชูศั กดิ์ รองนายกเทศมนตรี ได รับ มอบหมายจากท านนายกฯ ให ม าชี้แจงในที่ ป ระชุม สภาแห งนี้
เพื่อทราบ ขณะนี้เราอยูระเบียบวาระที่ ๓ แจงเพื่อทราบ ซึ่งพิจารณาตั้งแตเชาเมื่อวานนี้จ นถึงวั นนี้ พอดี สมาชิกผูท รง
เกียรติทุกทานไดนําเรียนทานประธานวาผูบริหารจะนํางบประมาณ ป ๒๕๕๘ เขาเมื่อไหร จริงๆแลว งบประมาณเรา
เตรี ย ม ๙๙% แล ว เหลือ อีก นิด หนอ ยคงจะเสร็ จ เสนอได ไ ม เ กินสิ้ นเดื อนตุ ลาคม ขอเรี ย นให ท านประธานและ
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติรับทราบ ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ

๔.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ดิ ฉันอยากให ท านรองเนนอีกครั้งหนึ่งว าเป น
เดือนตุลาคม พุทธศักราชอะไร จะเปนปนี้หรือปหนา ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกชูศักดิ์
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณทานประธานครับ ถางบ ๒๕๕๘ ก็คงเปนปนี้ ปหนาคงเปนงบ ๒๕๕๙ งบป ๒๕๕๘ ต องป นี้ต าม
กฎหมาย ตองกําหนดตุลาคม ๒๕๕๗ ถาป ๒๕๕๘ ก็เกินแลว ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในมติสภาที่ลงก็ลงวาฝายบริหารจะเสนองบประมาณภายในสิ้นเดือนตุลาคมดวย ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมจะขอมติสภา ทานผูใดไมเห็นชอบที่รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ จะนําเขาสูสภา
พิจารณาภายในสิ้นเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เชิญทานอนันตครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ถาท านใชคํ าว าสิ้นเดื อนมั นจะแคบไป ไม เป นธรรมต อฝายผูบ ริห าร
กราบเรียนวาจะนําเขาภายในสิ้นเดือนตุลาคม ขอเพิ่มคําวาภายในสิ้นเดือนตุลาคมครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกชูศักดิ์ครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ทานประธานสภาที่เคารพ ยื นยันครับยืนยั นภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมจะขอมติสภานะครับ ทานผูใดไมอนุมัติใหนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เขา
ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีนะครับ
ทานผูใดอนุมัติใหนํารางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๘ เขาภายในสิ้นเดื อนตุ ลาคม ๒๕๕๗
โปรดยกมือขึ้น / มติเปนเอกฉันทมีสมาชิกยกมือ ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
- มีมติอนุมัตินํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ เขาสูสภา
พิจารณาภายในสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานอนันต

๕.
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต
เลือกตั้งที่ ๔ ผมขอเลื่อนวาระการประชุมจากระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขอรับ ความเห็ นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาล
นครอุบลราชธานี เรื่อง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขึ้นมาเป นระเบี ย บวาระที่ ๔ และระเบี ย บวาระที่ ๖ ญั ต ติ ขอรับ ความเห็ นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนคร
อุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดั ด แปลง หรือเปลี่ย นการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นมาเปนระเบี ย บวาระ
ที่ ๕ สวนระเบียบวาระที่ ๔ ขอเลื่อนลงมาเปนระเบียบวาระที่ ๖ ครับ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนระเบียบวาระดังกลาวตามที่ทานอนันตเสนอ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิก
สภาเทศบาลยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนระเบียบวาระดังกลาวตามที่ทานอนันตเสนอ โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภา
เทศบาลยกมือ เปนเอกฉันท ๑๘ ทาน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหเลื่อนระเบียบวาระดังกลาวตามที่ทานอนันตเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง การ
ใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริก ารสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี (นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ผูเสนอ)
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญั ต ติ ขอรับ ความเห็ นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง
การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นายณัฐวุฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูเสนอ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรื่อง การให ค วามรว มมื อหนว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ทํ าบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พ.ศ.๒๕๕๗ หลักการ เพื่อออกเทศบัญญัติ เรื่อง การใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ เหตุผล เนื่องจากป จ จุ บั นงบประมาณในการจั ด ทํ าบริการสารธารณะของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ในแตละปไมเพียงพอแกการจัดทําบริการสาธารณะ นายกเทศมนตรีจํา เป นต องขอรับ ความ
ชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐอื่น ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เขามาจั ด ทํ าบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ตามคํารองขอของนายกเทศมนตรี เกิดความมั่นใจวาการจั ด ทํ าบริการสาธารณะจะได รับ ความรว มมื อ
จากฝายบริหารในป จ จุ บั นหรือที่ จ ะได รับ เลือกตั้ งเขามาเป นไปด ว ยความเรีย บรอย เทศบาลนครอุบ ลราชธานีจึ ง
เห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้

๖.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ ง ๔
หลัง จากที่ ท านณัฐ วุ ฒิ ไ ด มี เทศบั ญ ญั ติ ใ ห ส ภานี้แ ละเราก็ไ ด ขอรับ ความเห็ น ชอบรา งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนคร
อุบลราชธานี เรื่องการใหความรว มมื อหนว ยงานของรัฐ ที่ จั ด ทํ าบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
พ.ศ.๒๕๕๗ ทําหนังสือเรียนผูวาราชการจังหวัดไป เรื่องขอสงรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่องการให
ความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ และทางจังหวั ด ได
มีหนังสือตอบกลับมาวา เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไมมีอํานาจตราเทศบัญญัติ เรื่อง การให ค วามรว มมื อหนว ยงาน
ของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ เรียนมาเพื่อโปรดทราบให ค วามเห็ นชอบ
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล อันนี้คื อหนังสือที่ ท างสํานักงานเทศบาลได สงให กับ ทางผูว าราชการ
จั งหวั ด ที นี้ ม าดู ห นั งสือ ผูว าราชการจั งหวั ด ตอบกลับ มานะครับ เรื่ องขอความเห็ นชอบร างเทศบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป
ของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรีย นประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อางถึงหนังสือสํานักงานเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่ อบ ๕๒๐๐๑.๑/๓๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่ สภาเทศบาลได มี ม ติ เห็ นชอบรางเทศ
บัญญัติเรื่องการใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗
ซึ่งเสนอญั ต ติ โ ดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เมื่ อคราวประชุม สภาเทศบาล สมั ญ สามั ญ สมั ย ที่ สาม
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (ขยายเวลา) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงได เสนอรางเทศบั ญ ญั ติ ดั งกลาวให ผูว า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดแจงอยู แลว นั้น จั งหวั ด อุบ ลราชธานีไ ด พิจ ารณา
อํานาจการตราเทศบัญญัติของเทศบาลตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๐ แห งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๓๒ เห็นวาเนื้ อหาในบทเทศบั ญ ญั ติ ดั งกลาว ท านแย งมาว าไม เป นอํานาจหนาที่ ของ
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๓๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ จึงเปนกรณีใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญั ติ เพื่อปฏิ บั ติ การให เป นไปตาม
อํานาจหนาที่ดังกลาว ประกอบกับบทบัญญัติในรางเทศบัญญัติดังกลาวไมมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ
หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติได เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไม มี อํานาจตราเทศบั ญ ญั ติ เรื่องการให ค วามรว มมื อ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ จึ งเรีย นมาเพื่อทราบและ
ดําเนินการตอไป อันนี้คือหนังสือ ที่ทางจังหวัดตอบกลับมา ที่ นําญั ต ติ เขามาเพื่อหารือต อทางสภาและขอความเห็ น
จากทางสภาในการดําเนินการตอไปเราไดทําเปนหนังสือตอบโตไปและจะนําเรียนในลําดับตอไปครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานอนันต
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในเรื่องตราเทศบั ญ ญั ติ นี้เพื่อประโยชนต อองค กรปกครองสว นท องถิ่น
โดยเฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานีของเราครับ เพราะวาในการที่ตรานี้จะมีประโยชนตอผูที่ จ ะนํางบประมาณเขามา
ผมขอกราบเรียนวาบางปงบประมาณของเทศบาลนอย มี ไ ม เพีย งพอจึ งต องไปขอความสนับ สนุนจากหนว ยงานอื่น
สรุปไดวาในกรณีที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไมมีงบประมาณเพีย งพอจะดํ าเนินการจั ด ทํ าบริการสาธารณะได ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนขั้ นตอนการกระจายอํา นาจให องค ก รปกครองสว นท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ โดยมาตรา ๒๑ วรรค ๒ กําหนดวาในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในมาตรา

๗.
๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ องคกรปกครองสวนท องถิ่นอาจรว มกันดํ าเนินการหรืออาจรองขอให รัฐ หรือองค กรปกครองสว น
ทองถิ่นอื่นแลวแตกรณีดําเนินการแทนได เนื่องจากปจจุบันงบประมาณในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในแตละป มีไมเพียงพอ แตการจัดการสาธารณะจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากหนว ยงานของรัฐ อื่น
ดังนั้นการใหจัดทําหนวยงานสาธารณะของรัฐในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เป นไปโดยสะดวกและเรีย บรอย สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้ การที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจะรองขอให ห นว ยงานของ
รัฐเขามาจัดทําบริการสาธารณะแทน ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ กําหนดแผน ขั้นตอนการกระจายอํานาจให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๑ วรรค ๒ นั้น เทศบาลนครอุบ ลราชธานีต องนําเสนอโครงการ
จัดทําบริการสาธารณะนั้นผานยังผูวาราชการจังหวัด ใหออกหนังสือถึงหนวยงานของรัฐ นั้น ในฐานะผูกํากับ ดู แลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไ ขเพิ่ม เติ ม ถึงฉบั บ ที่
๗ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๗(๗) และมาตรา ๖๕(๔) เมื่อผูวาราชการจังหวัดมีหนังสือถึงหนวยงานของรัฐ และหนว ยงาน
ของรัฐนั้นเขามาจัดทําบริการสาธารณะในที่ดินอันเปนที่สาธารณะสมบัติข องแผนดิ นที่ ป ระชาชนใชป ระโยชนรว มกัน
จึงถือไดวาผูวาราชการจังหวัดยินยอมหรือเห็นชอบใหบุคคลอื่นใชที่ดินอันเปนที่สาธารณะของแผนดิ น ที่ ป ระชาชนใช
ประโยชนรวมกัน ตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ.๒๔๕๗ มาตรา ๑๒๒ แลว ที่ ต องตราเทศบั ญ ญั ติ นี้ สมมติ
วาผูบริหารปจจุบันนี้ตองการไปขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เพื่อมาทํ าสาธารณะประโยชนใ นเขตเทศบาลของเรา
กวาเขาจะอนุมัติมาประกอบวาไดเปลี่ยนบุคคลอื่นเขามาดําเนินการ แลว บุ ค คลนั้นจะให ห รือไม ใ ห ที่ ดิ นนั้นแกผูที่ จ ะ
นํามาชวยเหลือเราก็ได เพื่อปองกันเหตุนี้ จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้เพื่อไมใหกีดกันในการที่จะมอบที่ ดิ นนั้นให แก
ผูที่นําเงินมาชวยเหลือ ผมขอยืนยันรางเทศบัญญัติเดิม ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ผมณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ ง ที่ ๒ เกี่ย วเนื่องจาก
เทศบัญญัตินี้ที่ผมเปนผูเสนอ ผมยังยืนยันที่จะเสนอรางตัวนี้ เพราะผมคิดวารางตั ว นี้จ ะเป นประโยชนกับ ผูบ ริห ารชุด
ปจจุบันหรือในอนาคตที่จะเขามาทําหนาที่ตอไป สําหรับทานผูบริหารชุดปจ จุ บั นจะต องขอบคุ ณพวกผมด ว ยซ้ําที่ ไ ด
เสนอรางเทศบัญ ญั ติ นี้ เพราะโดยลําพังงบประจํ าของเทศบาลไม มี ท างที่ จ ะตอบสนองนโยบายที่ ท านผูบ ริห ารได
หาเสียงกับประชาชน ผมยกตัวอยางเปดดูในกูเกิลนโยบายนายกแอนขึ้นทันทีรูปภาพรถราง ทางยกระดับหรือ
แมกระทั่งรถรับสงนักเรียน นโยบายเหลานี้ที่เปดดูด ังมาก ผูบริหารชุดปจจุบันไมมีทางทําไดโดยใชงบปกติของเทศบาล
ดั งนั้นแลว ผูบ ริห ารจะต องขอบคุ ณพวกผมที่ ไ ด เสนอรางนี้ เพราะว าป จ จุ บั นถาเราจะย อนกลับ ไปที่ นโยบายของ
ผูบริหารทานบอกจะวางระบบรถรางภายใน ๒ ป ตอนนี้เดือนมีนาคมจะครบ ๒ ปแลวที่ทานไดเขามาบริหารบ านเมื อง
แตทานก็ยังทําไมไดเลย เพราะมันทําไมไดงบปกติของเทศบาลถาทําไดทานตองนั่งอยูตรงนี้ หรือถาหมดวาระของท าน
ถาทานทําไมไดรวมถึงผูบริหารที่นั่งอยูตรงนี้อาจตองใชปบคลุมหัว เพราะทําตามนโยบายไมได แตรางเทศบั ญ ญั ติ นี้จ ะ
อํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารชุดนี้ ถาทานมีความสามารถไปประสานหนวยงานกลางมาได ทานก็จะสามารถทํา
ตามนโยบายที่ทานไดประกาศกับประชาชนได ทานไมตองเอาปบคลุมหัวถาทานหมดวาระ หรือถาทานได ทํ าต อก็แลว
ไปไมวากัน ดังนั้นแลวกระผมเปนผูเสนอญัตตินี้ก็ขอยืนยันตามรางเทศบั ญ ญั ติ และจะสนับ สนุนตามรางเทศบั ญ ญั ติ นี้
ตอไป ขอบคุณมากครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพล ครับ

๘.
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ตามที่ ท านอนันต และ
ทานณัฐวุฒิ ขออนุญาตที่เอยนามที่กลาวเมื่อสักครู ในสวนตัวผมในนามตั ว แทนประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบ ลฯ
เห็นวารางเทศบัญญัตินี้เหมาะสมที่จะนําเขาสูสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งเพื่ออนุมัติ เพราะเป นประโยชนกับ ฝายบริห าร
ยุคปจจุบันตามที่ทานณัฐวุฒิกลาวเมื่อสักครู มันเปนไปไมไดที่ทานจะใชงบประมาณรายจายประจําป แต ละป ทํ าระบบ
รถราง คงจะไม ใ ชเงินหลักสิบ หรือยี่ สิบ ลานในการทํ าแนนอนคงเป นหลักรอย และถาท านมี ค วามสามารถในการ
ประสานงบประมาณจากสวนกลางมาได แลวเกิดมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารชุดใหมเขามา รางเทศบั ญ ญั ติ ตั ว นี้ก็
จะเกราะคุ ม ครองให โ ครงการของท า นยั ง ดํ า เนิน ต อ ไปได ตามที่ ท า นณัฐ วุ ฒิ กลา วมาผมขอสนับ สนุน กับ ร างนี้
ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานธานินทร ครับ
นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมนายธานินทร สินธุ ป ระสิท ธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเรียนวางบประมาณประจําปของเทศบาลนครอุบลราชธานีมี ไ ม เพีย งพอกับ การ
พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีและการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะได ดังนั้นเทศบาลรว มกับ หรือรัฐ หรือขอให
รัฐหรือองคกรปกครองอื่นดําเนินการแทนได จึงจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นเพื่ อให เกิด การจั ด ทํ า
สาธารณะของหนวยงานของรัฐในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนไปโดยสะดวกและเรียบรอย เชนที่ ดํ าเนินการมาที่
ไดรับคือสะพานเลียบถนนแมน้ํามูลที่ไดดําเนินการเสร็จไปเรียบรอย ผลประโยชนตางๆที่ดําเนินการมาก็เป นประโยชน
ตอพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีหรือในเขตชุมชน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจการท องเที่ ย ว แถวริม
มูลเปนที่โชวเปนผลงานใหพี่นองชาวตางจังหวัดไดมาชมความสวยงามของแมน้ํามูลและใชประโยชนอื่นๆมากมาย เป น
แหลงทองเที่ยว พักผอนหรือออกกําลังกาย และยั งเป นสถานที่ จั ด ลอยกระทง แขงเรือทุ กอย าง ไม ว าจะเป นตลาด
การคา เปนยานชุมชนที่พัฒนาใหพี่นองในเขตชุมชนมีรายไดตอการค าขายในพื้นที่ ทั้ งกลางวั นกลางคื น มี รานอาหาร
เกิดขึ้นมากมาย มีแสงสวาง ไฟฟา ประปาลงในพื้นที่ในแหลงชุมชน ถาเปนเมื่อสิบยี่สิบปกอนแหลงชุมชนตลาดใหญ ถึง
หาดวัดใตเปนแหลงอบายมุข เกิดอาชญากรรมขึ้นมากมายวัยรุน โจรผูราย เปนแหลงหลีกหนีของผูกอความไม สงบจะ
ใชเสนทางนี้เปนแหลงอบายมุข เมื่อแสงสวาง ไฟฟา ประปาลงไปในที่ชุมชนทุกอย างก็สะดวกปลอดภั ย เป นอย างมาก
ผมจึงมีความเห็นวาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีค วรที่ จ ะมอบพื้นที่ ใ นการที่ จ ะดํ าเนินการตามหนว ยงานอื่นที่ จ ะทํ า
งบประมาณมาเพื่อพัฒ นาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ผมจึ งขอสนับ สนุนให มี เทศบั ญ ญั ติ เรื่องการให ค วามรว มมื อ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในนามตัวแทนของประชาชนเห็ นชอบในการรางเทศบั ญ ญั ติ นี้เพื่อให เกิด ประโยชน
สูงสุดแกประชาชน ในการประสานงานของบประมาณแตละคณะแตละฝายผูบ ริห ารที่ เขามาหรือจากหนว ยงานอื่นๆ
ซึ่งอยากจะพัฒนาจังหวัดอุบลฯ ทางเทศบาลนครอุบลฯนาจะใหความรวมมือในการประสานงานและมอบพื้นที่ ใ ห เขา
พัฒนาจังหวัดอุบลฯตอไป ขอบคุณคะ

๙.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ และเพื่อนสมาชิก ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ การของบจากหนว ยงานอื่นที่ ยื่ นมื อเขามาชว ยเหลือในเขตเทศบาล
ของเรามี เงิ นไม เพี ย งพอถา คนอื่ นจะชว ยใยเลา จะคั ด ค าน เราก็แบมื อรั บ อย างสวยงาม เพื่ อเมื องอุบ ลของเรา
เพื่อประชาชนของเรา ถาหากจะอยูคนเดียวไมมีเพื่อน ทํางานอะไรก็ไปไมได เรามีเพื่อนชว ยเหลือกระเป าเราก็ไ ม ต อง
ใชใหมาก เราใชเพียงนอยๆ เราใชสติปญญาไมควรคัดคาน เราใชสติปญญาเพื่อขอเงินจากหนว ยงานอื่น สําหรับ ที่ ดิ น
นั้นเขาก็แบกเอาไปไมไดหรอกมันก็อยูจังหวัดอุบลฯของเรานี่แหละ ได อุป กรณก็ไ ด ได สิ่งอํานวยความสะดวกให แก
ประชาชน ไดความเจริญมาสูเทศบาลของเรา ฉะนั้นผมขอสนับสนุนเกี่ยวกับญัตตินี้โดยไมมีขอแม สําหรับเพื่อนสมาชิก
ครับเรามองเห็นจังหวัดอุบลฯกําลังนั่งอยูโดยไมเดินไปขางหนา ดังนั้นญัตตินี้จะชวยใหเมืองอุบลฯของเราเป นหนาเป น
ตาใหรวดเร็ว เร็วเทาไหรยิ่งดี เราจะเปนเมืองที่ใหญที่สุด แต กอนอุบ ลราชธานีของเราเป นจั งหวั ด หนึ่งในภาคอีสาน
และนัมเบอรสองดวย ทุกวันหลนมาที่สี่เกือบจะเปนที่หาแลว ถาหากจะมี ผูที่ ยื่ นมื อเขามาชว ยเมื องอุบ ลฯของเราให
เจริญ ถาทานจะหลับหูหลับตาอยางเดิมคงจะไมสวยงาม ขอใหชวยเหลือขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ และผูมี เกีย รติ ทุ กท านผม
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ผมมีความเห็ นชอบด ว ยเกี่ย วกับ
รางเทศบัญญัติเรื่องการใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดย
เจตนารมณของผูเสนอรางเทศบัญญัติ เปนเทศบัญญัติที่มีประโยชนตอสาธารณชนและไมมีเจตนาที่จะทําให ขัด แย งต อ
กฎหมายอื่นหรือขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน แตเปนประโยชนต อสาธารณะผมขอเอย นามเชนโครงการ
ของคุณเกรียง กัลปตินันท ไดประสานของบประมาณของกรมทางหลวงมาสรางเกาะกลางถนนแจ งสนิท ซึ่งเดิ ม ที ถนน
แจงสนิทไมมีเกาะกลางถนนสองฝงทางจะเปนแนวกางปลาจํานวนมาก ทํ าให เกิด อุบั ติ เหตุ ม ากที่ สุด บนถนนแจ งสนิท
ทั้งที่เปนถนนเสนตรงตลอด สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเพราะมีรถวิ่งออกมาจากซอยออกมาเพื่อจะขามซอยที่ อยู ฝงตรงขาม
กันอยางไมเปนระเบียบ ทําใหการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ เมื่อมีเกาะกลางถนนที่ประสานงบประมาณของกรม
ทางหลวงโดยคุณเกรียง กัลปตินันท ไดมาสรางเกาะกลางถนนนี้ ทําใหมีกฎระเบี ย บอัต โนมั ติ คื อไม มี การขามทางต อง
ไปยูเทินรที่อนุญาติใหกลับรถไดซึ่งเปนประโยชนตอสาธารณะชน ยิ่งคณะผูบริหารชุด ป จ จุ บั นของเทศบาลนครอุบ ลฯ
ไดมีนโยบายทําโครงการเอาสายไฟฟาลงใต ดิ นฯ ซึ่งลว นแลว แต ต องประสานของบประมาณอื่นจากหนว ยงานของ
รัฐบาลเพื่อเขามาดําเนินการเชนการไฟฟาตองเขามาดําเนินการ หากไมมีเทศบัญญัติฉบับนี้การดําเนินการก็ไ ม สามารถ
ทําไดโดยสะดวก เชนประปาจะเขามาเปลี่ยนหรือวางทอประปาใหม ถาเขามาขุดมาเจาะในเขตเทศบาลมี การเสีย หาย
ก็เกิดการละเมิดทางแพงมาอีก เปนคดีบุกรุกทําใหเสียทรัพยทําใหเสียหายกับทรัพยสินของทางราชการในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีซึ่งเปนปญหาหลายอยางที่จะเกิดขึ้ นถาไม มี กฎหมายขอนี้ ที่ เอื้อประโยชนใ ห กับ หนว ยงานอื่นของ
รัฐบาลที่เขามาจัดทําบริการสาธารณะประโยชนใ นเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ผมเห็ นว าเจตนารมณของผูราง
เทศบัญญัตินี้ไมมีเจตนาใหขัดแยงตอกฎหมายอื่น เพราะโครงการอะไรก็ต ามแต ที่ จ ะเสนอขอให ห นว ยงานอื่นเขามา
จัดทําเพื่อสาธารณะประโยชน โดยหลักการเราก็เสนอขอความเห็นชอบไปถึงทานผูวาราชการจังหวัด

๑๐.
เมื่อทานผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบก็ถือวาเปนการอนุญาตถูกตองตามกฎหมายท องถิ่น หนว ยงานอื่นถึงเขา
มาดําเนินการได ผมจึงขอสนับสนุนรางเทศบัญญัติเรื่องนี้ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานประธานสภา ผมณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ งที่ ๒ ต องขอขอบคุ ณท านสมาชิก
หลายๆทานที่เห็นพองตองกันกับรางเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมขอเสริมประโยชนเกี่ย วกับ เทศบั ญ ญั ติ นี้ เมื่ อสักครูท านชื่น
ขออนุญาตที่เอยนาม ทานไดบอกองคกรแหงนี้ทานอยูคนเดียวไมไดหรืออยูดวยตัวๆเองนั้นคงจะไม ไ ด ขอยกตั ว อย าง
เหมือนองคกรนี้เปนบุคคลจะทําอะไรสักอยางเงินก็มีแตไมพอ สุดทายแลว ก็ค งหลีกเลี่ย งไม ไ ด ที่ จ ะกูเขามาทํ า ถาราง
เทศบัญญัตินี้ไดเขามาก็จะเปนการตัดปญหาการกูยืมเงินจากองคกร องคกรของเราไมต องกูยื ม เงินใครเลยสามารถทํ า
ไดถาทานผูบริหารมีพาวเวอรประสานงบประมาณมา ไม ต องลว งกระเป าสักแดงเดี ย ว หลายๆผูบ ริห ารที่ ไ ด เขามา
บริหารองคกรนี้ดูทางกรอบรูปซายมือของสมาชิกตองขอขอบคุณทานเหลานั้นขวามื อด ว ย ผมหวั งว าจะไม ม าหมดที่
ทางขวามือ ทางซายมือกอรางสรางมาเก็บเงินเก็บทองหารายไดเขาคลัง แตถาจะมาสุดเพราะวาผูบริหารทางขวามือ
ผมวามันคงไม เขาท าเท าไหร ผมอยากให องค กรแห งนี้เป นที่ นาอิจ ฉาขององค กรอื่นๆต อไป องค กรนี้ถาเป นคนก็
เปรียบเสมือนเสี่ยมีตังคไมตองกูยืมเงินใครและมีพาวเวอรดวย ดังนั้นอยากใหองคกรนี้เปนอยางนั้นตอไป อยากให
องคกรนั้นๆอิจฉาเทศบาลนครอุบ ลฯ ถาเรามองดู รอบๆตั ว เราหลายๆองค กรจากที่ เป นหนี้สินมากมายไปกูม าทํ า
สุดทายมานั่งดูเขาใชเงินไมอยากใหใชคํานี้ครับ องคกรอื่นแตละปมีการพัฒนามากมาย สุดทายองคกรเราแต ละป แต ละ
เดือนตองมาใชหนี้สิน ผูบริหารตองปวดหัวไมรูจะซอกเงินทางไหนมาใชจายในกิจกรรมของเทศบาล ดั งนั้นแลว อยาก
ใหรักษาระดับการเงินการคลังเอาไวดวยรางเทศบัญญัตินี้ ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพล
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยาก
พูดถึงประโยชนเทศบัญญัตินี้ เหมือนหลายๆทานพูดผานมางบประมาณเรามีใชอยูจํากัด เงินเก็บเราก็ควรที่จะเก็บไว
เมื่ อยามจํ า เป น แลว ในการให ค วามร ว มมื อ กับ หน ว ยงานอื่น ผมอยากให สมาชิกทุ กท านเล็งเห็ นประโยชนรา ง
เทศบัญญัตินี้ ผมขอยกตัวอยางโครงการหนึ่งคือโครงการอยูหวยวังนองเพราะเหตุใดทําไมถึงทําไมไ ด เพราะยั งไม มี การ
สงมอบพื้นที่ใหกับหนวยงานที่เขานํางบประมาณมาลง คือเทศบาลนครอุบลฯไมมอบพื้นที่ ใ ห เขาทํ าด ว ยเหตุ อันใดผม
ไมทราบพูดภาษาชาวบานเหมือนการขัดขากันเอง เขาจะทําประโยชนเขาจะมาสรางสิ่งที่ สวยงามให กับ เทศบาลนคร
อุ บ ลฯ ของเรา แต ทํ าไม เราถึ ง ไม เ อาเพราะเห ตุ ใ ด ถ า สม าชิ ก ทุ กท านเ ห็ นชอบ กั บ ร า งเท ศ บั ญ ญั ติ
ฉบั บ นี้ผ มคิ ด ว าจะเป นประโยชน เขาจะได ทํ างานราบรื่น ผมเชื่อ ว า ในจั งหวั ด อุบ ลฯคนที่ มี พ าวเวอร ผูนํ าที่ มี
ความสามารถที่จะเขาไปของบประมาณจากสว นกลางได เขาก็มี ค วามยิ นดี ที่ จ ะนํางบประมาณต างๆเขามาสูเมื อง
อุบลฯของเรา เรามารวมมือกันทําดีกวาไมใชกลัวคนอื่นเขาจะทําดีกวา กลัว คนอื่นเขาจะได ห นากว า ไม มี ใ ครได ห นา
ประโยชนสุดทายแลวผูที่ไดรับประโยชนคือประชาชน และฝายบริห ารก็จ ะได ป ระโยชนจ ากรางเทศบั ญ ญั ติ นี้อย าง
ตรงๆ ในวาระที่ ท านจะหมดไป ถาท านไปของบประมาณจากสว นกลางมาได โครงการของท านก็ไ ม ต องกลัว ว า
ผูบริหารชุดใหมเขาจะไมทํา ก็ขอสนับสนุนรางเทศบัญญัตินี้ ขอบคุณครับ

๑๑.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะขอสนับสนุนรางเทศบัญญัติฉบั บ นี้ ดิ ฉันคิ ด ว างบประมาณเงินอุด หนุนอื่นๆที่ เขามาให กับ
เทศบาลเปนงบประมาณที่ดีๆทั้งนั้น ผลประโยชนทุกอยางก็จะเกิดในเขตเทศบาล และเทศบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ใ ห เกิด ความ
มั่นใจกับหนวยงานอื่นที่ใหเงินสนับสนุนเรามา ถาสมมติวาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารขึ้นมา ผูบริหารชุด ถัด ไป
ตองใหความรวมมือนะ ประโยชนทุกอยางก็จะดีกับเทศบาลกับประชาชนของเรา ยังไงก็ฝากดวย ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันขออภิปรายสนับสนุนเพื่อนสมาชิกทุกทานที่ สนับ สนุนราง
เทศบัญญัติฉบับนี้ ตามญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่องการให ค วามรว มมื อ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากที่ทานสมาชิกสภาไดอภิปรายมา
ทั้งหมดจะเห็นไดวาการพัฒนาของจังหวัด ดิฉันอยากขอใหมองอีกมุมหนึ่งดวยวาสิ่งที่เราอภิ ป รายมาทั้ งหมดนั้นคงจะ
เปนอีกขอหนึ่งวา ส.ท.ไมไดมีแตความขัดแยง ไมไดตัด งบประมาณ มองเห็ นวิ สัย ทั ศ นและทํ าทุ กอย างเพื่อประชาชน
ชาวอุบลฯนะคะ ดิฉันขอสนับสนุน ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา เพื่อนสมาชิก ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต
เลือกตั้ง ๔ ในฐานะรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กอนอื่นผมขอเตื อนเพื่อนสมาชิกท านอย าเลนของสูง
ถาสมัยกอนก็เราตองอยูหางๆกรวย ตอนนี้ท านณัฐ วุ ฒิ ไ ปเลนกับ ป บ ระวั งให ดี ตอนนี้ป บ เป นเรื่องละเอีย ดออนมาก
ผมพูดถึงการใหความรวมมือรางเทศบัญญัติเรื่องการใหความรวมมือหนวยงานของรัฐที่ จั ด ทํ าบริการสาธารณะในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบาลนครอุบลราชธานีทานลองนึกตามผมทานตื่นเชาขึ้นมาท านอาบน้ําลาง
หนาแปรงฟน เกี่ยวกับเทศบาล ระบบระบายน้ําพอไหมครับ ขับรถออกจากบ านไปสงลูกหลาน ถนนหนทางเกี่ย วกับ
เทศบาล ไปถึงโรงเรียนในเขตเทศบาล เกี่ยวของอยางยิ่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลไมไดมี ไ ว ใ ชแจกใบปลิว โจมตี ส.ท.
อยางเดียว ใหลูกใหหลานเราไปเรียนดวย ทานอยาลืมนึกถึงขอนี้ ทา นไปทํ างานกิจ วั ต รของท านในแต ละวั นเกี่ย วกับ
เทศบาลไหมครับเกี่ยวครับ บทบาทหนาที่ของเทศบาลคือเอื้ออํานวยความสะดวก ยิ่งกวานั้นเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรามีประชากรสองแสนกวา นอกจากนั้นแลวขางบานทานประธานก็มีคนไมอยูในเขตเทศบาลแต เขามาพัก มี ไ หมครับ
มีครับ คนที่อยูขางนอกเขามาทํางานในเขตเทศบาลมีไหมครับ เยอะแยะครับ เขาเรีย กว าราษฎรแฝงและประชากร
แฝง นอกเหนือจากนั้นรถที่วิ่งเขามาในเขตเทศบาลก็ตองใชทรัพยากรในเขตเทศบาลเชนกัน ที่ ท านนัฐ พลขออนุญ าตที่
เอยนามที่ถนนหวยวังนองที่เทศบาลนครอุบลราชธานียังไม สงมอบพื้นที่ ใ ห เขา อันนั้นผมได รับ เรื่องท ว งติ งเป นอย าง
มากวาเทศบาลนครอุบลราชธานีเห็นแกตัวมากเกินไป คนที่ไดรับผลกระทบไมใชแตราษฎรในเขตเทศบาล แตห มายถึง
สวนอื่นที่จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเชื่อมอยางเชนเทศบาลตําบลปทุม เสนนั้นถาถนนวิ่งไดสะดวกมีการขยายอยางเต็มที่

๑๒.
มีการวิ่งออกไปชุมชนก็ไดรับความขยายตัว ชุมชนก็ไดรับการพัฒนาวิ่งออกไปสูเสนบายพาสได ทานประธานกับ ผมก็วิ่ ง
ไปเสนนั้นประจํา มันออกแหลงท องเที่ ย วอําเภอพิบู ลมั งสาหาร โขงเจี ย ม ชองเม็ ก เสนอุบ ล-ตระการ การบริห าร
บานเมืองไมใชใชงบประมาณอยางเดียว ใชสมองบริหาร ใชเงินมาทํ าคุ ณมี พาวเวอรของบประมาณมาทํ าไม ลงพื้นที่
ไหม เสนอุบล-ตระการ สัญจรวันนี้สะดวกสบาย ทอน้ําขางลางระบบน้ําระบายน้ําสะดวก แจงสนิท เมื่ อกอนมี อุบั ติ เหตุ
มากมาย ขออนุญาตเอยนามทาน ส.ส.วรสิทธิ์ กัลปตินันท ทานไดประสานกับกรมทางหลวงขอเกาะกลางถนนเพื่อให มี
การยูเทินรอยางเปนระบบ ไมใชคิดจะกลับรถก็กลับรถ รถขับมาขางหลังไมทันระวังตัวก็เกิดอุบัติเหตุ เรื่องเหลานี้คนที่
เปนฝายบริหารหรือเราๆที่เปนตัวแทนของประชาชนตระหนักในเรื่องนี้ดีวาการบริห ารบ านเมื องไม ต องใชเงินก็ไ ด ไม
ตองใชเงินอยางเดียวใชสมองบางก็ได ประสานงานเปนไหม เปรีย บงายๆถนนเสนนี้ก็มี ชาวบ านเขามาไม ใ ชเฉพาะใน
เขตเทศบาลนครอุบลฯ กรมทางหลวงทานชวยหนอยไดไหมงบเราไมพอ หรืองบเราจะไปใชอยางอื่น เราก็ประสานงาน
เอาเขามาได ถาเอาเขามาสมัยนี้ทานนายกฯทานนี้ของบประมาณไวรอยลานขยายถนน หมดสมั ย ท านเลือกตั้ งเขามา
ผมสมมติวาทานไมได นายกฯทานใหมเขามา อาจเปนนายกฯสุภาภรณเกิดอยากกลั่นแกลงขึ้นมาไมสงมอบพื้นที่ ใ ห ทํ า
คนที่เสียประโยชนนายกฯคนปจจุบันไมใชครับ คือพี่นองประชาชน การที่นําร างเทศบั ญ ญั ติ นี้ขึ้นมาถาเปรีย บเหมื อน
ผูหญิงเหมือนผูหญิงที่ใหทา เราพรอมเสมอที่จะมีผูชายดีๆเขามาเพื่อสูขอ ผมเปรียบเทียบขนาดนี้แลวทานคงเห็นภาพ
นะครับ เหมือนทาน ส.ท.ธานินทร สินธุประสิทธิ์ ทานคับแคนอกคับแคนใจในเรื่องของเขื่อนที่โยธาธิการจั งหวั ด เอางบ
มาสนับสนุนตั้งหลายพันลาน ทานคับของใจมันลอมรอบมาหมดแลวเขื่อนแลวทําไมมาเวนชองนั้ น เป นที่ สลัม ให เป นที่
ปา ถาเราบริหารบานเมืองใหมีความนาอยู ไมใชเฉพาะพวกเราที่ นาอยู ใ นชุม ชน การท องเที่ ย วการสัญ จรไปมาหรือ
แมกระทั่งการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการที่อยูในจังหวัดอุบลฯ ซึ่งจะนํามาซึ่งภาษีอากรที่จะนํามาพัฒนา
บานเมือง สิ่งเหลานี้เปนงูกินหางไปเรื่อยๆ มันเรงที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆ เมืองอุบลฯวันนี้ไม ต องพูด ถึงการปรับ ตั ว เขาหา
AEC หรอกครับ ไมตองพูดถึงการพัฒนากับเมืองอื่น พูด ถึงวั นไหนงบประมาณจะเขาก็เหนื่อยแลว พูด ถึงว าวั นไหน
เมืองอุบลฯจะพัฒนาเท าเที ย มกับ เมื องอื่น เอางายๆว าถาท านขอความรว มมื อไปโยธาธิ การ พาณิชย จั งหวั ด ที่ มั น
เกี่ยวข องหรือผมยกตั ว อย างคนอุบ ลถือเป นทอคออฟเดอะทาวน สะพานเสรีป ระชาธิ ป ไตย ที่ การท องเที่ ย วแห ง
ประเทศไทยที่ทานสนับสนุนงบมาเพื่อติด ไฟ LED ตอนกลางคืนสวยงาม เปนผลงานของอุบลฯทั้งจั งหวั ด ผมเดิ นไปไม
เห็นใครถาม LED นี้มาจากหนวยงานไหน มีแตคนพูดวา LED นี้สวยจังเลยทําใหลําน้ํามีสีสันขึ้นมา ทานยิ่ งชอบการจั ด
อีเวนท การจัดฟูลมูล ทานไปทําเลยสงเสริมภาพลักษณ นาจะตบมือใหดวยซ้ําไปคนที่หางบประมาณเหลานี้ม าได ผม
วาศักยภาพของผูบริหารเมืองใหญๆ นอกจากการบริหารภายในให ดี แลว การที่ จ ะประสานงานเอางบประมาณมาลง
พื้นที่ ถาทําไดคือคนที่มีสมองในการบริหารบานเมือง งบประมาณอยางเดียวไปไดยากแลวก็เปนธรรมกับ จั งหวั ด อุบ ลฯ
ในเขตเทศบาลดวยวาคนในเขตเทศบาลไดรับความเปนธรรม บางทีเราก็มองเราเสียภาษี ใ นเขตเทศบาลแลว มี ราษฎร
แฝงมาอยูมากมายบางทีเราก็ตองอาศัยงบประมาณจากสวนอื่ นมาด ว ย ผมเห็ นควรที่ จ ะสนับ สนุนเทศบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้
ตอไป ตอนนี้หองประชุมสภาเราจะถลมแลวขอใหทานลงมติแตโดยเร็ว ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มไหมครับผม ถาไมมีผมจะขอมติที่สภา
- สมาชิกทานใดไมยืนยันตามรางเดิม โปรดยกมือ / ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ
- สมาชิกทานใดยืนยันตามรางเดิม โปรดยกมือ / เปนเอกฉันท มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๑๙ คน
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบยืนยันตามรางเดิม

๑๓.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เสียงสนับสนุนเกิน ๒ ใน ๓ ของสมาชิกที่มี อยู ตามขอ ๖๒ ของเทศบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ ง
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ใหกิจการสภามอบใหนิติกรดําเนินการประกาศใชตอไปเลยนะครับ
ตอนนี้ก็เวลา ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักเที่ยง เลื่อนการประชุมเปนเวลา ๑๔.๐๐ น. ครับผม
พักการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีดํ าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง การกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อําเภอเมืองอุบ ลราชธานี จังหวัดอุบ ลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗ (สํานักการชาง เสนอโดยนายกเทศมนตรี
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ยังเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามั ญ สมั ย ที่ สี่ ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ต อเนื่องจากชว งเชา
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบรางเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่อง การให ค วามรว มมื อ
หนวยงานของรัฐที่จัดทําบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มอบใหนิติกรสงเรื่องให นายกเทศมนตรีลง
นามตอไปครับ มีเรื่องแจงใหทราบเรื่อง การแตงตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คือแตงตั้งนายสุรชัย
ยิ้มเกิดเปนเลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ญั ต ติ ขอรับ ความเห็ นชอบราง
เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดั ด แปลง หรือเปลี่ย นการใชอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จั งหวั ด อุบ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
(สํานักการชาง เสนอโดยนายกเทศมนตรี) เชิญทานรองนายกครับผม
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานอนันตครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา กราบขออภั ย ท า นรองครับ เมื่ อ สักครู ท านประธานพูด ระเบี ย บวาระที่ ๖
ขอแกไขเปนระเบียบวาระที่ ๕ ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับแกไขเปนระเบียบวาระที่ ๕ ครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ถูกตองแลวครับเดิมเปนวาระที่ ๖ เลื่อนมาเปนวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง การกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สิ่งที่ สงมา
ดวย รางเทศบัญญัตินครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงฯ จํานวน ๒๔ ฉบับ ดวย

๑๔.
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคจะขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เรื่องการ
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่องคกรปกครองสว นท องถิ่น ได รับ การถายโอนภารกิจ ในการวางและจั ด ทํ าผังเมื องรวมตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรงรัดใหดําเนินการวางและจั ด ทํ าผังเมื องรวมตามที่ ไ ด รับ การถาย
โอนภารกิจ รวมทั้ งการดํ าเนินการออกเทศบั ญ ญั ติ ท องถิ่นโดยอาศั ย อํานาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินไปพลางกอน ในระหว างที่ กฎกระทรวงให ใ ชบั งคั บ ผังเมื องรวมสิ้นสุด
ระยะเวลาใชบังคับ
เหตุผล
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการเติบโตดานเศรษฐกิจและจํานวนประชากรเพิ่ม มากขึ้น ทํ าให
มีการขยายตัวดานการกอสรางอาคาร แตในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ยั งไม มี กฎหมายในการควบคุ ม การ
กอสรางอาคารในแตละบริเวณที่เหมาะสมตอการขยายตัวของชุมชนประกอบกับกฎกระทรวงผังเมื องยั งไม มี ผลบั งคั บ
ใช ดังนั้น เพื่อประโยชนแหงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการผังเมือง จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ มาตรา
๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเห็นควรตราเทศบั ญ ญั ติ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรื่องการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
จึงขอเสนอญัตติต อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ครับ / เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและท า นสมาชิ ก ทุ ก ท า นครับ ผมสุ ภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง ๔ ที่มาคือจากประชาชนครับ ทานนําเอาญัตติ เรื่อง การกําหนดบริเวณห ามกอสราง
ดั ด แปลง หรือ เปลี่ ย นการใช อาคารบางชนิด หรือ บางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อํ าเภอเมื อ ง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ญัต ติ รางเทศบัญญัติฉบับนี้ทานเคยนําเขาสภาเพื่อพิจารณามาแลว
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แตทางสภาเทศบาลแหงนี้ไมรับหลักการ ก็ขอยืนยั นอีกครั้งว าสภาเทศบาลแห งนี้
ก็ไมขอรับหลักการรางเทศบัญญัติฉบับนี้ เขาบรรจุใหเปนรางเทศบั ญ ญั ติ ค รับ ด ว ยเหตุ ผลที่ ว าเรามี พ.ร.บ. ควบคุ ม
อาคารอยู แลวการจัดทําของกระทรวงก็จะออกมาเร็ว ๆนี้ ครับ เราจึ งไม รับ หลักการนี้ค รับ กราบเรีย นท านประธาน
เทานี้ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับผม / ถาไมมี / ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ
- สมาชิกทานใดไมรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

๑๕.
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภา เทศบาลยกมือ
เปนเอกฉันท มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทานครับ
ที่ประชุม
มีมติไมรับหลักการรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดบริเวณหาม
ก อ สร า ง ดั ด แป ลง หรื อ เปลี่ ย นการใช อ าค ารบ างชนิ ด หรื อ บางประเภท ในเขตเท ศบาล
นครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
(กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี)
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้
ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ (กองวิชาการและแผนงาน เสนอโดยนายกเทศมนตรี)
เชิญทานรองนายกครับผม
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ หนังสือเรื่อง ญัต ติ ขออนุมติกันเงินในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง
กรณียังไมมีกอหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๗ เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา ยประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่ อวั นที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากขณะนี้ใ กลสิ้น
ปงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณในหมวดค าครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสรางในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ าย
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เกรงว า จะเบิ กจ ายไม ทั น ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๕๙ กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจ ายหมวด
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังไมไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให องค กรปกครอง
สวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”
หลักการ
การขออนุ มั ติ กั นเงิ นในหมวดค า ครุภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่งกอ สรา ง กรณียั งมิ ไ ด กอ หนี้ผู กพัน ในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เหตุผล
เพื่อเทศบาลนครอุบลราชธานี จะไดดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ จึงขอเสนอญั ต ติ ขออนุมั ติ กันเงินในหมวดค า
ครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งก อสราง กรณียั งมิ ไ ด กอหนี้ผู กพันในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ ายประจํ าป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต อสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเ พื่อ โปรดพิ จ ารณารายละเอีย ดตามเอกสารที่ แนบมาพร อมนี้
ขอบคุณครับ

๑๖.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มี ห นังสื อจากท านนายกขอถอนญั ต ติ นี้ ไม ท ราบว า ฝายผูบ ริห ารยั งยื นยั น ที่ จ ะถอนญั ต ติ นี้ ห รือเปลาครั บ
เชิญเลขาทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ และท านสมาชิกทุ กท าน ต องขอบคุ ณท านนายกที่ ใ ห โ อกาสผมขึ้นชี้แจง
ในสภา เรื่องหนังสือขอถอนญัตติทานนายกไดลงนามในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่ทานนายกได ทํ าหนังสือฉบั บ
นี้ไปทานยังไมทราบวาทานประธานไดจัดระเบียบวาระแลว แต เมื่ อท านประธานได เกษี ย นหนังสือว าได จั ด ระเบี ย บ
วาระการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว แตทานนายกก็ยอมรับตามที่ ท านประธานวิ นิจ ฉัย ก็ไ ม ไ ด โ ต แย งแต ท านก็ยื นยั น
ตามหนังสือคือใหถอนญัตตินี้ ครับ ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ยืนยันตามฝายบริหาร ชี้แจงครับ คือฝายบริหารขอถอนญัตตินี้ตามหนังสือครับ / เชิญทาน สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท า นสมาชิกทุ กท า นครั บ ผมสุภ ชั ย ศรี จ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คือผมไมเขาใจ คือตามที่ทานขอถอนญัตติโดยไมพิจารณาขอใหทานอธิบายใหมชัด ๆว า
ตามหนังสือขอถอนมามีผลใชหรือไมครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
คือเมื่อประธานเกษียนสั่งแบบนั้นแลว นายกไม โ ต แย งก็คื อว าญั ต ติ ขอถอนนั้นก็ใ ห เป นอันตกไปครับ ผม ก็ใ ห
พิจารณา ญัตติขอกันตอไป
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญฝายบริหารครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คือหนังสือขอถอนญัตตินี้ ทานประธานเกษียนไปยังทานนายก วาทานนายกจะติด ใจหรือไม ถาติด ใจหรือให ม า
ถอนในสภา หรือไมติดใจก็ไมตองสงหนังสืออะไรเขามา ก็คือวาคําสั่งของสภาก็ถือวาเปนที่สิ้นสุดแลว ก็ คื อท านขอถอน
ญัตติ ก็คือตอนนี้มีญัตติเดียวที่เสนอเขาสูสภาเมื่อผมอานไปเมื่อสักครู คือเขาใจตรงกันครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกทุกทาน การขอกันเงินของฝายบริห ารที่ ขอเขามามี ห มวดของค า
ครุภัณฑคอมพิวเตอร มีจํานวนเงินไมถึงสองลานก็มีหลายรายการก็นํามากันต อสภา การขอกันเงินต อสภานาจะเป น
ยอดเงินตั้งแตสองลานบาท เพราะทางสภาก็ผานงบประมาณให แลว เป นเวลาถึง ๔๐ วั น คิ ด ว านาจะทํ าตรงนี้ทั นจึ ง
ขอใหฝายบริหารชี้แจงตรงนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ

๑๗.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพและท านสมาชิกที่ เ คารพ ที่ ท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านท ว งติ งว า มี
ครุภัณฑบางรายการราคาไมกี่หมื่นบาทก็นํามาขอกันเงินตอสภา ก็ขอขอบคุ ณที่ ท านมี ค วามละเอีย ดถี่ถว นนะครับ ที่
ทานไดอานทุกรายการ ที่นี้เหตุผลผมขอชี้แจงวาการที่นําครุภัณฑบางรายการที่ ไ ม ถึงสองลานบาทมาเสนอขอกันเงิน
ตอสภานั้น เพราะวา ครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรกอนที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเราจะต องนําเสนอให ค ณะกรรมการ
คอมพิวเตอรระดับจังหวัดไดพิจารณาอนุมัติกอนที่จะจัดซื้อจัดจางตามระเบี ย บการพัสดุ ไ ด และคณะกรรมการจะมี
วาระการประชุมเพียงเดือนละครั้ง ดังนั้นเวลาที่เหลือจะทําใหเจาหนาที่พัสดุจึงไม สามารถดํ าเนินการกอหนี้ผูกพันได
กอนสิ้นปงบประมาณได กวาจะกอหนี้ผูกพันไดก็คงเลยเดือนกันยายน เพราะขณะนี้ค ณะกรรมการคอมพิว เตอรท าง
จังหวัดยังไมไดมีการนัดประชุม ดังนั้นฝายบริห ารจึ งมี ค วามจํ าเป นนํายอดเงินมาขอกอหนี้ผูกพัน เพราะจะต องรอ
อนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งไว และก็มีขอบังคับวาทองถิ่นจะจัดซื้อ
อุปกรณคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรตางๆตองนํารายการพรอมราคาเสนอคณะกรรมการคณะนี้ ให พิจ ารณากอนถึง
จะดําเนินการได ครับขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
สําหรับรายการกันเงินในหมวดของครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับระเบียบและหนังสือสั่งการที่ ท านเลขาได อธิ บ ายเมื่ อ
สักครูนี้ คือทางเราอยากทราบวาระเบียบตัวนี้เขาระบุมาตั้งแตเมื่อไหรและอยากดูหนังสือสั่งการตั ว นี้ด ว ย ทางสภาเรา
สามารถรับทราบขอมูลตัวนี้ไดไหมครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
สําหรับระเบียบสั่งการ ของหนังสือตัวนี้ระเบียบมีปฏิบัติมานานหลายปแลวครับ ตั้งแตไดนําคอมพิวเตอรเขามา
ใชในระบบราชการ สวนเรื่องหนังสือผมขออนุญาตทางสภาให เจ าหนาที่ นํามาแจกท านสมาชิกภายหลังได ห รือครับ
เพราะเปนเรื่องที่เราปฏิบัติมาเปนเรื่องปกติ และผมขอยืนยันวามีระเบียบตามที่อางอิงครับผม
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ถาทานฝายบริหารอางวามีหนังสือสั่งการตัวที่ถื อปฏิ บั ติ ม า
หลายปแลว ในการจัดทําเทศบัญญัติทานก็ตองมีเวลาในการจั ด เตรีย มเอกสารตั ว นี้ แต ทํ าไมไม เห็ นท านนํามาเพื่อ
ยืนยันกับสภาเพื่อขออนุมัติกันเงินคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ

๑๘.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๒ เมื่อสักครูทานเลขาบอกวาระเบียบตัวนี้มีมาหลายปแลว ดังนั้นแลวทางสภาอยากจะทราบว ามั นเป นความผิด
ของเจาหนาที่หรือความผิดของฝายผูบริหารและเมื่อสักครูที่มองไปทางขวามือของกระผม มี ท านเลขาอยู ๒ ท าน อีก
ทานหนึ่งเหมือนจะอยากชี้แจง คิดวาถาทานชี้แจงสภาก็อาจจะเขาใจมากกวานี้นะครับ คือถาทานตองการชี้แจงอะไรก็
ขอใหทานยกมือขอทานประธานชี้แจงเลยครับ ผมคิดวาดีกวาทานเลขาสุรชัย อธิบายมาทานสุ ภ าภรณก็พูด อยู และก็มี
การพูดสวนขึ้นมาคือถาทานมีความรูดีๆ ทางเราก็ยินดีที่จะรับฟง ทางเราก็ถือวาเปนความรูดวยพวกเราก็ไมไดปฏิเสธ
เพียงแตวาวันนี้ ญัตติขอกันเงินดังนั้นแลวเพื่อการที่จะใชงบประมาณอย างคุ ม ค างบประมาณเล็กๆนอยๆ ทางสภาก็
สงสัยยอดเงิน ๘,๕๐๐ บาท วาทําไมทานจึงมาขอกันเงินกับสภา เงิน ๘,๕๐๐ บาทก็เปนเงินภาษีประชาชนเพีย งแต ว า
มันมีระเบียบเสริมเขามาทางเราก็อยากจะทราบ ดังนั้นเมื่อทานเลขาสุรชัย ไดชี้แจงมาวามีระเบี ย บมาหลายป แลว ต อง
มีการพิจารณาจากคณะกรรมการคอมพิว เตอรระดั บ จั งหวั ด เสีย กอน ทางสภาจึ งอยากจะทราบเหตุ ผลตั ว นั้น ถามี
หลายปแลวเหตุใดทานจึงนําเขามาในเทศบัญญัติและพอนําเขามาเทศบั ญ ญั ติ แลว ยั งไม พอก็ยั งมาขอกันเงินต อสภา
แปลวาทานไมทราบตั้งแตแรกหรือครับถึงไดนํางบประมาณตัวนี้เขามา ดังนั้นทางสภาก็ขอความรูจ ากท านเพื่อคราว
หนางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จะไดไมมีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีก ขอบคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกท าน เพื่อให ไ ม เป นการเสีย เวลาในการรอเอกสารทางฝาย
บริหารนะคะ ก็จะมีคาครุภัณฑพาหนะขนสง ซึ่งมีราคาไมถึง สองลานบาทอีกสองรายการคือค ารถบรรทุ กขยะแบบถัง
คอนเทนเนอร จํ านวน ๑ คั น เป น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค ารถบรรทุ กขยะแบบเอนกประสงค จํ านวน ๑ คั น
เปน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๒ รายการนี้ก็ไมถึง ๒ ลานบาทเหมือนกันในขณะที่คณะกรรมการแปรญัตติและคณะผูบ ริห ารก็
เขามาชี้แจงแลวพรอมกับเจาหนาที่ คณะกรรมการก็เรียนถามไปแลววาทานจะดํ าเนินการทั นหรือไม เพราะว าจะใกล
สิ้นปงบประมาณแลว ฝายบริหารก็รับปากวา ๑๕ วันก็ทันเพราะเตรียมดําเนินการไวแลว แต เมื่ อเราอนุมั ติ ไ ป ๔๐ วั น
เต็มทานก็ดําเนินการจัดซื้อไมทันและนํามากันกับ เราก็ไ ม ท ราบว าด ว ยสาเหตุ ใ ด ไม ท ราบว าฝายบริห ารจะชี้แจงได
หรือไมคะ ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ก็ขอเรียนใหทราบวา ครุภั ณฑ บ างรายการที่ ท าน
ไดกลาวมา ๒ รายการ คือรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร และรถบรรทุ กขยะแบบเอนกประสงค เป นครุภั ณฑ
ไมไดมีราคามาตรฐานกําหนดเปนราคากลาง ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดไวซึ่งถ าสํานักงบประมาณมี ราคามาตรฐาน
ราคากลางทุกหนวยราชการสามารถก็จะหยิบขึ้นมาใชไดเลย ซึ่งเราก็จะสามารถดําเนิ นการจั ด ซื้อจั ด จ างได เลย แต ถา
เปนครุภัณฑที่นอกเหนือแตกตางไปจากราคากลางที่ กําหนดไว แต รถประเภทนี้ยั งไม กําหนดไว ใ นราคาบั ญ ชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑกลางเจาหนาที่เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณแลวก็จ ะดํ าเนินการอย างละเอีย ดรอบครอบตามที่ การ
พัสดุไดวางแนวทางปฏิบัติไว ก็คือจะตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุ ณลักษณะและกําหนดราคากลางขึ้นมากอน
เพื่อเปนหลักในการดําเนินการและนอกจากนั้นยังตองใชเวลาในการมีหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานหรือองคกรที่เคย

๑๙.
ซื้อเคยจางครุภัณฑประเภทนี้วาท านเคยซื้อในราคาเท าไหรใ นครั้งสุด ท ายอย างนอย ๓ แห ง เพื่อจะได นําราคามา
เปรียบเทียบกันวาราคาเทาใดที่จะเปรียบเทียบกับคุณภาพของครุภัณฑที่สมควรที่จะจัดซื้อครุภัณฑเพราะฉะนั้นแลว
การจัดซื้อครุภัณฑเหลานี้จะตองใชเวลานานกวาปกติในการสอบราคาดังนั้นมีความจํ าเป นต องขอกันเงินไว ต อสภาให
การดําเนินการนั้นความรอบคอบและรักษาผลประโยชนของทางราชการครับผม ขอกราบเรียนเทานี้ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทาน สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภา และฝายผูบริห ารครับ เมื่ อสักครูมี ค วามสงสัย เกี่ย วกับ เรื่อง
ญัตติขอกันเงินในสวนนี้ไป ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียั งไม กอหนี้ผูกพัน อธิ บ ายให ท านผูชมทาง
บานไดเขาใจดวยวางบประมาณในสว นนี้ ทางสภาได อนุมั ติ งบประมาณให กับ ท านได จั ด หาไม ว าจะเป น ครุภั ณฑ
ยานพาหนะ คือรถยนตด ับเพลิง จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายขนาด ๖ ตั น
๖ ล อ จํ า นวน ๑ คั น เป น เงิ น ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ค า รถบรรทุ กขยะแบบอั ด ท า ย จํ า นวน ๑ คั น เป น เงิ น
๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท คารถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ค ารถบรรทุ ก
ขยะแบบเอนกประสงคจํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ถามว าทํ าไมฝายบริห ารต องนํางบประมาณที่ สภา
อนุมัติแลวดังกลาวมาขอกันเงินกับสภาอีกครั้งหนึ่ง ก็เรียนชี้แจงใหประชาชนและเพื่อนสมาชิกบางท านได ท ราบว าการ
ที่ฝายบริหารเอางบประมาณดังกลาวมาขอกันเงินงบประมาณจะใชไมเสร็จและใชไมทันเพราะจะสิ้นป งบประมาณ คื อ
วันที่ ๓๐ กันยายน ที่จะถึงนี้ ในชั้นแปรญัตติเราไดสอบถามทั้งฝายบริหารและฝายขาราชการที่เกี่ยวของว าในเมื่ อท าน
นํางบประมาณเขามาชา และพิจารณางบประมาณชา สภาได สอบถามท านว าจะใชงบประมาณเหลานั้นได ทั นใน
ป งบประมาณหรือไม ท านบอกว าท านใชไ ด ทั นเราจึ งอนุมั ติ ออกไป นี่ก็เป นเหตุ ผลว าทํ า ไมสภาจึ งต องมี การตั ด
งบประมาณออกไปอีก รอยกวาลานเพราะมีเหตุผลวาทานจะใชงบประมาณไม ทั น อันนี้ก็เป นเหตุ ผลที่ ท านใชไ ม ทั น
ทานจึงตองมาขอกันเงินกับสภา แตอยางนั้นเลยครับพี่นองสมาชิกสภาเทศบาลครับ ถึงจะมีขอของใจในบางประเด็ นว า
ทานนําเขามา ผมไมมั่นใจวาทานสุภาภรณ กระจางชัดหรือยังทานเปนนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี ท านจะต อง
กระจางชัดนะครับ ทานตองนําความรูเหลานี้ไปใช ผมขอโนมนาวในที่ประชุมแหงนี้เราเห็นแกพี่นองประชาชน ในเมื่ อ
เราอนุมัติงบประมาณแลวเราจะทําตอใหเสร็จหรือไมครับใหพี่นองประชาชนไปใชห รือไม ค รับ ท านลองไปพิจ ารณาดู
ผมไมไดขอรองแทนฝายผูบริหารแตผมขอรองแทนประชาชนทุกคน คือใหมันเปนบทเรียนและก็ชี้แจงกับ สภาแห งนี้ว า
ทําไมสภาแหงนี้ยังตองตัดงบประมาณอีกเพราะทานนําเขามาชา และผลประโยชนของพี่นองประชาชนต องมากอน ผม
กราบเรียนในสภาแหงนี้วาการที่สภามาจี้ใหงบประมาณเขามาเร็วๆ เพราะในเรื่องนี้ดวยครับ เราจะไดช ว ยกันพิจ ารณา
และนํางบประมาณเหลานั้นเขาถึงพี่นองประชาชนเขาสูพี่นองประชาชนใหเร็วที่สุดครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพและท านสมาชิก ผูท รงเกีย รติ ผมขออนุ ญ าตอ างอิง ในเรื่ อง ในระบบ
คอมพิวเตอรเพราะวาไดเอกสารมาแลว ครับ ของจั งหวั ด อุบ ลราชธานี ลงวั นที่ ๒๗ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องการ
พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือสรุปวามีคณะกรรมการระดับจังหวัด
ที่จะพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ ประเภทที่ ๑ โดยมีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทให จั ด เสนอพรอมแบบรายการให
คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติจึงจะดําเนินการตอไปได ประเภทที่ ๒ โครงการที่มีมูลคาเกิน

๒๐.
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหคณะกรรมการรวบรวมพิจารณาแลวก็สงไปขออนุมัติกรรมการระดั บ กระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับ
ผมขอยื่นเอกสารใหทานประธานครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน หนังสือที่ทานสงมอบมาให นี้เป นของป ๒๕๕๓ ซึ่งเป นป
เกาไปหรือไมค ะและหลักเกณฑ และแนวการปฏิ บั ติ ที่ เราดู ใ นเน็ต ก็กําหนดให การเหมื อนกัน แต มี ม ติ ค รั้งใหม ใ ห
กําหนดใหใชหลักเกณฑนี้ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป ซึ่งเปนเวลากอนที่จะนํางบประมาณเขาแสดงว า
หนังสือนี้มีมานานแลวฝายบริหารก็นาจะเตรียมเอกสารตัวนี้มาพรอมกับการของบประมาณเลย ไม ใ ชว าไม รูว าสภาจะ
ใหหรือไมใหทานขอเขามาทานตองเตรียมเอกสารของทานใหพรอมกอน แสดงวาสภาอนุมัติงบใหแลว แต ท านพึ่งจะมา
เริ่มทําหรือคะ เพราะเอกสารตัวนี้จะมีแตราชการกับราชการเทานั้นที่จะไดรับเราไมไดรับด ว ย แต ห ลักเกณฑ ตั ว นี้ท าน
มาอธิบายใหเราฟงเมื่อเราอนุมั ติ ไ ปแลว แต ว าหลักเกณฑ ที่ จ ะใชไ ด นี้ยั งมี เวลาที่ จ ะทํ าให แลว เสร็จ ฝายบริห ารไม
เตรียมการสําหรับตรงนี้เลย ดิฉันวาการกันเงินในหมวดครุภัณฑคาคอมพิวเตอรไมควรจะกันเงิน กรณียั งไม กอหนี้ผูพัน
ในการกันเงินราคาไมถึงสองรายการไมเห็นดวยที่จะใหกันเงินและอีกประการหนึ่งท านก็บ อกแลว ว าระยะเวลาในการ
นํางบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ เขาภายในสิ้นเดือนตุลาคม ก็ค งให เอากลับ มาพรอมกับ หนังสือสั่งการตั ว นี้ท านจะได
เวลาในการดําเนินการจัดเตรียมไดทันที่จะมาขอกันเงินตอสภา สวนคาครุภัณฑยานพาหนะ และขนส ง ๒ รายการ ที่ มี
ราคาไมถึง สองลานบาท ดิฉันในนามสมาชิกสภาและคณะกรรมการแปรญั ต ติ ซึ่งได ถามกับ ฝายบริห ารแลว ท านได
รับปากแลววาทานสามารถดําเนินการทันปงบประมาณ ดิฉันจึงไดอนุมัติไป แตทานเลขามาชี้แจงแทนนายกเทศมนตรี
วาตองมีรายละเอียดประกอบแสดงวาที่ทานรับปากไปแลวทานทําไมได ฉะนั้นดิฉันก็ ไ ม เห็ นด ว ยกับ ๒ รายการนี้ด ว ย
ขอบคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทาน สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับทานประธานครับ ในเมื่อมีความคิดเห็นขัดแยงกันผมเสนอใหพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ มาประชุมใหมตอน ๑๕.๑๐ น. ครับผม
พักการประชุม ๑๕.๐๐ น.
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีดํ าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้อยูในระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังไมกอหนี้
ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ / เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ

๒๑.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน ผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขณะนี้เรากําลังพิจารณาเรื่อง ขออนุมติกันเงินในหมวดคาครุภั ณฑ ที่ ดิ นและสิ่งกอสราง
กรณียังไมมีกอหนี้ผูกพัน เมื่อสักครูเราก็ไดรับความกระจางจากทานเลขาสุภชัย ก็ขอขอบพระคุณทานมากแต ทั้ งหมดนี้
ก็เกิดขึ้นเพราะการนํางบประมาณเขาสูสภาลาชา ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สมควรที่จะนําเขาตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แตฝายบริหารไดนํารางเทศบัญญัติงบประมาณ เขาสูสภาในเดื อน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และก็เหลือเวลา ๔๐ วันที่จะหมดปงบประมาณสุดทายแลวปญหาก็ว นกลับ มาที่ เกาท านก็ม า
ขอกันเงินก็เปนปญหาเดิมๆที่ทานเคยทําในป ๒๕๕๖ แตไมไดใชวิธีขอกันเงินตอสภา แตทานไปขอกันเงินกับ ที่ ไ หนผม
ก็ไมรูแตสุดทายปญหาที่เกิดขึ้นผูที่เสียประโยชนก็คือประชาชน แตวาก็เปนที่นาดีใจที่ทานนายกได รับ ปากกับ พวกเรา
วาจะนํางบประมาณป ๒๕๕๘ เขาภายในสิ้นตุลาคมนี้ ก็เปนที่นายินดีที่พี่นองประชาชนของเราจะได ใ ชป ระโยชนจ าก
เงินภาษีของพวกเขา คือถาทานนํางบประมาณเขาภายในกําหนดเวลาที่ทานรับ ปากป ญ หาที่ เรามาถกเถีย งกันก็จ ะไม
เกิดขึ้นเลย ดังนั้นแลวสภาขอตําหนิฝายบริหารที่ทานนํางบประมาณเขาสูการพิจ ารณาของสภาลาชาในป ที่ ผานมา
ชาเกินไป สิ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือตองการใหพี่นองประชาชนไดรับทราบความจริงตรงนี้ ถาทานนํางบประมาณเขามาให
เร็วกวานี้ ปญหาตางๆก็จะไมเกิดที่เกิด ขึ้น ไม ว าจะเป น ขยะลนเมื องหรือป ญ หาการปรับ ปรุงโครงการพื้นฐานของ
เทศบาลนครอุบลของเราก็จะไมเกิดขึ้นเลย ถาทานไมนําเอารางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณเขาชาแบบนี้ ซึ่งป นี้ก็จ ะเป น
ปที่ ๓ สําหรับผูบริหารชุดนี้ ดังนั้นถาทานนํางบประมาณเขาเร็วกวานี้ห รือนําเขาเป นปกติ ทุ กอย างก็จ ะไม เป นแบบนี้
แตถาทานทําใหมันไม เป นแบบปกติ ก็จ ะเกิด ป ญ หาแบบนี้เราก็จ ะมาถกเถีย งกันและมาถามเรื่องระเบี ย บและค น
ระเบียบกัน การที่เรามาเถียงกันเราไมไดอะไรแตคนที่เสียประโยชนก็พี่นองประชาชน มี ห ลายอย างที่ รอการดู แลจาก
ทานอยูทั้งเรื่องถนนหนทางที่เสีย ไฟฟาแสงสวาง การระบายน้ํา ทุ กอย างรอการแกไ ขจากท านรอการปรับ ปรุงจาก
ทาน ไมใชวาใหงบประมาณเกาไปพลาง พอใชก็ใชเงินทานก็มาถกเถียงกับคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปร
ญัตติก็ตองมาคิดหาเหตุผลถาใหไปจะเกิดปญหาหรือไม อีกทั้งยังเปนการปกปองพี่นองประชาชนด ว ยการที่ ทํ าอะไรที่
นอกเหนือจากกฎระเบียบ มันจะเกิดผลไมดีตอตัวบุคคลซึ่งเป นขาราชการของแผนดิ น ดั งนั้นแลว ผมก็ขอวิ งวอนต อ
ฝายบริหารใหรีบนํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เขามาสูสภาพิจารณาจะไดไมมี ป ญ หาแบบนี้เกิด ขึ้นอีก
กราบขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ / ถาไมมี / ผมจะขอมติเปนขอๆ ครับ
ขอ ๑ คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
๑.คารถยนตด ับเพลิง
จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงคารถยนตด ับเพลิง
จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๒.
ขอ ๒ กองวิชาการและแผนงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
๒.๑ คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๒ KVA เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติไมอนุมัติกันเงินคาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๒ KVA เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๒.๒ คาตูจัดเก็บเอกสารเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (ขนาด ๔๒u) จํานวน ๑ ตูเปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติไมอนุมัติกันเงินคาตูจัดเก็บเอกสารเครื่ องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (ขนาด ๔๒
u) จํานวน ๑ ตู เปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
๒.๓ คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง
มติที่ประชุม

เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติไมอนุมัติกันเงินคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิ น ๘,๕๐๐บาท

นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออภัยคะทานผูวาทานเรียนมาวาจะมาเขารวมประชุมดวยคะ ก็ขอใหพักการประชุมรอทานผูวาสักครูคะ

๒๓.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอพักการประชุมจนกวาทานผูวาราชการจังหวัดจะมาครับผม
นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขณะนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีดํ าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอกราบสวัสดีทานทานรองผูวาทา นคันฉัตร ที่มาเปนเกีย รติในการประชุมสภาเทศบาลครับ ผมจะขอเขา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องขอกั นเงินคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพั น ปพ.ศ. ๒๕๕๗ ตอจากเมื่อ
สักครูครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอ ๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คาครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง
๓.๑ คารถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ จํานวน ๑ คัน จํานวนเงิน
มติที่ประชุม

๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินคารถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ
จํานวน ๑ คัน จํานวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ คัน จํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินคารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบอัตโนมัติ จํานวน ๑ คัน
จํานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ในรายการที่ ๓ ค ารถบรรทุ กขยะแบบอัด ท ายแบบถังคอนเทนเนอร ซึ่งดิ ฉัน
อภิปรายไปแลว จํานวนเงินไมถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางฝายบริหารนํามาขอกันเงินชวยที่พักการประชุม ก็ไดปรึกษา

๒๔.
กันวาถึงแมวาฝายบริหารจะกันเงินยอดไมถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทมาแต เพื่อเป นผลประโยชนแกพี่นองประชาชนซึ่งมี
ผลกระทบตอการจัดเก็บขยะเปนอยางมาก จึงขอเรียนตอทานสมาชิกว าขอผานงบตั ว นี้ใ ห ฝายบริห ารเพื่อประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก ขอบพระคุณคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
๓.๓ คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบถังคอนเทนเนอร จํานวน ๑ คัน จํานวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินคารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบถังคอนเทนเนอร จํานวน ๑ คัน
จํานวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๓. คารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบปกอัพอเนกประสงค จํานวน ๑ คัน จํานวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินคารถบรรทุกขยะแบบอัดทายแบบปกอัพอเนกประสงค จํานวน ๑ คัน
จํานวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๔ กองสวัสดิการและสังคม คาครุภัณ ฑคอมพิวเตอร
๔.๑ คาเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร / ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติไมอนุมัติกันเงินคาเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร / ชนิด LED สี จํานวน ๑ เครื่ อง
เปนเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท
๔.๒ คาสํารองไฟฟา ขนาด ๑ KVA จํานวน ๓ เครื่อง เปนเงิน ๑๕,๓๐๐ บาท
มติที่ประชุม

๒๕.
- ทานผูใดอนุมัติปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติไมอนุมัติกันเงินคาสํารองไฟฟา ขนาด ๑ KVA จํานวน ๓ เครื่อง เปนเงิน ๑๕,๓๐๐ บาท

ขอ ๕ สํานักการชาง ครุภัณ ฑ ยานพาหนะ และขนสง
คาครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง
๑ คารถกระเชาไฟฟา ชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตด ีเซล จํานวน ๒ คัน เปนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มี ม ติ อนุ มั ติ กั น เงิ น ค ารถกระเช า ไฟฟ า ชนิ ด ๖ ล อ เค รื่ อ งยนต ดี เซล จํ านว น ๒ คั น
เปนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๑. โครงการปรับปรุงวงเวียนน้ําพุ
มติที่ประชุม

งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงวงเวียนน้ําพุ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ๕ จุด
มติที่ประชุม

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท

๒๖.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล ๕ จุด
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการกอสรางเตาเผาแบบไรมลพิษ (วัดหนองบัว)
มติที่ประชุม

งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินโครงการก อสรางเตาเผาแบบไรมลพิษ (วัดหนองบัว) งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมหลังคาและฝาเพดานอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มี ม ติ อนุ มั ติ กัน เงิ นโครงการปรั บ ปรุง ซ อ มแซมหลั ง คาและฝา เพดานอาคารสํา นั ก งานเทศบาล
นครอุบลราชธานี งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
๕. โครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๒ งบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ขางซอย
ชยางกูร ๔ กับซอยชยางกูร ๑๒ นะครับ
มติที่ประชุม
- ทานผูใดไมอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/ไมมีสมาชิกยกมือ
- ทานสมาชิกทานใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ/มีสมาชิกยกมือ ๑๖ เสียง มติเปนเอกฉันท
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติกันเงินโครงการกอสรางถนน คสล. ระบบระบายน้ําซอยชยางกูร ๒
งบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๒๗.
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ ในวาระนี้ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานผูบริหารและทานรองผูวาฯ วันนี้มีความยินดี ที่ ท านมารว ม
ประชุมกับคณะของเรานะครับ เปนเกียรติเปนศรีและทานนายกที่พึ่งเขามานะครับ การกันเงินผมเคยเรีย นแลว ว าเมื่ อ
ทานขอเขามา สภาก็ให ทานใชไมทันทานมากันเงินเราก็ให แตในสิ่งไหนที่เราไดคุยกันแลวในการแปรญั ต ติ วั นนี้เราก็มี
ขัดใจกันบางเล็กนอย คือในเรื่องครุภัณฑที่มันต่ํากวาสองลานบาท แตดวยความจําเปนที่เรามองเห็นถึงประโยชนของพี่
นองประชาชนวันนี้เราก็อนุมัติใหกันเงิน ถาเห็นจากวาระกันเงินครับเราไม อนุมั ติ กันเงินแค ๘๒,๘๐๐ บาท เราอนุมั ติ
ใหทานกันเงิน ๓๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท ถาทานเอางบประมาณเข าเร็ว ท านก็จ ะได มี งบประมาณไปใชเร็ว ครับ วั นนี้ท าน
นายกทานพึ่งมาก็นําเรียนทานวาเที่ยวหนาทํ าให มั นเร็ว กว านี้ค รับ ประชาชนจะได ป ระโยชนม ากกว านี้ค รับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ เชิญทานอนันตครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านรองผูว าฯ และท านประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายอนันต ตั นติ ศิ รินทร สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ผมขออภัยทั้งฝายบริหารเปนอยางสูงครับ ที่ทางสภาไดตัด ไมใหกั นเงิน
เปนบางสวนซึ่งเปนสวนนอย ที่เราไมใหนี้เนื่องจากวาทานเขางบประมาณโดยที่ทานไมต รวจสอบระเบี ย บให รอบคอบ
วาทานตองทําอยางไรบาง ซึ่งจะเปนขอคิดตอทานว าในป งบประมาณต อไปนั้นท านต องรอบคอบมากกว านี้นะครับ
ความจริงแลวเราก็อยากจะให แตมันเหมือนกับวาทานไมดูระเบียบใหรอบคอบกอนแลวคอยนํางบประมาณเขาแลว ถึง
จะเขามากันเงิน แตถายอนกลับไปอีกวาถาหากวาทานนํางบประมาณเขาเร็ว กว านี้การกันเงินก็ค งไม เกิด ขึ้น ขอบคุ ณ
ครับ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ
นายปรเมศร ศริพันธุ ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กอนที่เราจะเขาสูวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ ผมมีเรื่องจะแจงใหทราบนะครับอยากฝากถึงทานผูบริห ารด ว ยนะครับ
เอกสารทางสภาที่เราเคยขอไปทานยังไมเคยนํามาใหเราเลยนะครับ และการพิจารณาของทางสภาก็ทํ าได ย ากอยากให
ทานชวยตามเอกสารที่สภาฝากขอไปนะครับ เอกสารตั้งแตตอนที่ผมมาเปนประธานสภาไดห กเดื อน เอกสารตั ว นี้เห็ น
วาทานสมาชิกตามไปหลายฉบับมากแตยังไมไดสักฉบับเลยนะครับ รบกวนตามใหอีกดวยนะครับเพื่อใหทานสมาชิกได
พิจารณาไดงายขึ้นนะครับ ผมมีเรื่องที่จะแจงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เนื่องจากวาชวงนี้ผมมีภาระทางครอบครัว และธุ รกิจ
สวนตัวเยอะซึ่งทําใหไมคอยมีเวลาใหทางสภาสักเทาไหรครับ ผมเชื่อว าในสภาแห งนี้มี สมาชิกหลายคนที่ เกงและทํ า
หนาที่ไดดีกวาผม ฉะนั้นผมขอลาออกจากประธานสภานับ ตั้ งแต บั ด นี้ค รับ เรีย นเชิญ ท านรองประธานสภาขึ้นดํ ารง
ตําแหนงแทนครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอกราบเรียนเชิญทานรองผูว าฯให โ อวาสกับ สภาแห งนี้ค รับ เพื่อเป นเกีย รติ กับ ทางสภาครับ กราบเรีย น
เชิญครับ

๒๘.
นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รูสึกเป นเกีย รติ ม ากนะครับ ที่ ไ ด ม ารว มประชุม สภากับ ทุ กท าน ผมอยากจะกลาวว า เป นการประชุม ที่ มี
ความรูสึกที่ดีๆมากครับ และขอใหพวกเราทุกคนจงใชความรูความสามารถในการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีไ ปสู
เปาหมายทุกคนครับ กราบขอบพระคุณครับ ขออนุญาตครับเผอิญผมมีงานตอ ขอบคุณครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตลุกสงทานรองผูวาฯครับ ขออนุญาตยืนครับ ครับเราก็เหลือวาระในการประชุมอยูใหผ มดํ าเนินการ
เปนประธานอยู ๑ วาระนะครับ เขาสูระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญ ท าน
สุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณคะทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ กอนอื่นเรื่องวาระอื่นๆก็ขอหนังสือตั้ งแต
ประชุมเที่ยวที่แลว หนังสืออนุญาตติด ตั้ง LED ในเขตเทศบาลซึ่งว าจะนํามาให เราว าใครเป นผูอนุญ าตให ติ ด ตั้ ง ขอ
หนังสือตัวนี้กอนเพื่อนเลยคะ ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เนื่องจากคราวที่แลวทางสภาเรามีที่พูดขึ้นมาไมวาจะเปนทานอนันต ตันติศิรินทร ที่ ท านพูด ขึ้นมาเรื่อง LED
ตอนนี้ทางสภาแหงนี้ไมทราบวา LED ที่ติดตั้งไปเปนของเอกชนในสวนไหนที่มาติดตั้งแลวเทศบาลใครเป นคนอนุญ าต
ใหติด ตั้ง แลวติดตั้งไปแลวจะมีรายไดสวนไหนมอบใหทางเทศบาล แลวมาตรการในการติด ตั้งหรือความปลอดภั ย ที่ ใ ช
ควบคุมจอ LED ที่ติดตั้งไป ไมทราบวาฝายผูบริหารมีอะไรชี้แจงไหมครับ เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท าน เรื่องนี้ก็เผื่อว าถาผิด พลาดผมก็ขออภั ย นะ
ครับเนื่องจากวา เพราะผมพึ่งรับหนาที่ก็ยังไมคอยทราบปญหานะครับ แตวาผมก็เห็นจอ LED ตามแยกตางๆเยอะ ผม
ก็สงสัยอยูวามาตั้งไดอยางไร แตเมื่อสักครูนี้ผมไดถามทานรองปลัดผูซึ่งรับเรื่องตางๆเขามา ทา นยื นยั นว าไม ป รากฏว า
มีผูขออนุญาตติดตั้ง และกําลังใหเจาหนาที่ตรวจสอบอยูวามีขอมูลที่แ ท จ ริงยั งไงว าตั้ งอยู ที่ ไ หนบ าง ใครเป นเจ าของ
และไปเอาไฟจากไหนมาใช และเกี่ยวของกับเทศบาลหรือไมนี่ก็มี การคุ ย กันอยู ค รับ เพราะว าเป นเรื่องใหม นะครับ ก็
ตองขออภัย ทางทานรองปลัดอธิปไตยทานอยูที่นี่นานนะครับ ทานก็วาทานไดรับ เรื่องเขามาใหม ทุ กเรื่อง เรื่องยื่ นคํ า
ขอตางๆไมปรากฏวามีผูยื่นคําขอติดตั้ง เพราะฉะนั้นขออนุญาตสภาแหงนี้ขอตรวจสอบให ไ ด ขอมู ลที่ ชัด เจนเสีย กอน
จึงจะนํามาตอบในสมัยประชุมนี้นะครับ ไมเกินสมัยประชุมนี้ครับทานรองปลัดตองรับไปติดตามครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานรับปากกับสภาเปนครั้งที่สองแลวนะครับ ผมคาดวาการประชุมในครั้งหนาคงดํ าเนินการได เรีย บรอยนะ
ครับ ถาเขามาติดตั้งในเขตเทศบาลในพื้นที่สาธารณะถาไม มี ใ บอนุญ าตการติ ด ตั้ งก็สั่งให รื้อถอนได นะครับ เท าที่ ผม
เขาใจนะครับเพื่อประโยชนของชาวบาน เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เปนที่นาแปลกใจนะครับที่ไดรับคําตอบจากท านเลขาฯ รวมถึงขอมู ลที่ ไ ด รับ จาก
ทานรองปลัดฯ ปาย LED ผมไมทราบวาทานปลอยใหเขาติดอยางเสรีไดอยางไร แลวถาเราจําไม ผิด นะครับ ป าย LED
ขนาดใหญติด ตั้งตั้งแตชวงงานประเพณีงานแหเทียนพรรษา แตกอนหนานั้นก็ติด ขึ้นมาอยูหลายที่มันเปนไปไดห รือครับ
ที่ทางเทศบาลจะไมรูวาใครเอามาติด ทานกําลังโกหกกลางสภาหรือเปลา ผมคิดวาเรื่องเทานี้นะครับมันเปนไปไมไดที่

๒๙.
ทานจะไมรู เมื่อสักครูนี้ทานเลขาฯก็บอกวาทานอธิปไตยทานรองปลัดฯทานก็อยูมานาน แต ท านไม รู อีกทั้ งทางสภาก็
ไดสอบถามทานทุกครั้งของการประชุมเกี่ยวกับปายไฟ LED ตัวนี้ ทานไมรูไดอยางไร ปายขนาดใหญติดทวมหัวนะครับ
มองไมเห็นไมรับรูวาใครติด ทุกคนที่นั่งอยูนี่ไมไดต าบอดนะครับแลวก็ไมใชคนที่ไ ม รูห นังสือ หรือไม รูกฎระเบี ย บใดๆ
ทั้งสิ้น แตทานทํากับประชาชนทั่วไปนะครับเปรียบเสมือนวาเขาเปนคนไมรูเรื่อง ทานอยากให ใ ครมาติ ด ท านก็ใ ห เขา
ติด กระผมก็ไมแปลกใจนะครับวาไมวาจะเปนการตอเติมการกอสรางตางๆทุ กวั นนี้มั นเสรี อยากต อเติ ม อะไรก็ทํ านะ
ครับ ใครอยากยื่นกันสาดจนสุดฟุตบาทก็ทํา พอมีเรื่องรองเรียนนะครับไปถายรูป สรางภาพ บอกว าไปเตื อนแลว พอ
หลังจากนั้นไมกี่วันมันก็เหมือนเดิม ทุกวันนี้แม แต เด็ กประถมเขาก็ยั งหั ว เราะท านนะครับ เขาว าไอนี่เลนอะไร เพจ
เทศบาลนี้มันทําอะไรนะครับ มันเปนเรื่องนาตลกที่ทานกําลังจะมาโกหกกลางสภา เขาติ ด มาไม ต่ํ ากว าครึ่งป นะครับ
ทานบอกทานไมรู แลวพื้นที่ของเทศบาลเปนพื้นที่ที่ทานดูแลอยู หนําซ้ําไมพอเราพิจารณารางเทศบั ญ ญั ติ ที่ ท านเสนอ
มานะครับ ตอเติมการกอสรางอาคารทานไมรูแตทานยังพูดงายๆนะครับ ขออนุญาตใชภาษายังมีหนามาขอเทศบั ญ ญั ติ
ขออนุญาตใหตราเทศบัญญัติตัวนี้อยู ขนาดกฎหมายที่มีอยูทานยังไมทําให เป นกฎหมายได เลยนะครับ ท านมี ห นาที่
บังคับใชกฎหมายแตทานไมยอมทํา ทานละเวนการปฏิบัติหนาที่ทุกอยาง แลวก็ยังมีหนานะครับขออนุญาตที่ใชคําไม
สุภาพจะใหถอนทีหลังก็จะถอน ยังมีหนาที่จะนําเอารางเทศบัญญัติการกอสรางเขามาถึงสองครั้งนะครับ ท านไม อาย
หรือครับ อีกทั้งก็ยังบอกวาไมรูใครติด ถาพูดภาษาชาวบานอีกที่หนึ่ง บฮูหมาตัวไหนเอามาติด
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใชคํารุนแรงไปครับ ถอนครับ หมาไมสุภาพครับ สุนัขครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับมันเปนภาษาถิ่น ผมขอถอนครับ ทุกคนนั่งอยูนี่นะครับ แตละคนหัวดําหัวหงอกกันทั้ งนั้นครับ
ถาพูดถึง แตทานจะโกหกกลางสภาแหงนี้ผมวามันก็ไมสมควรนะครับ ทานบอกวาทานไมรูนะครับ ทานอายุเท าไหรผม
ก็ไมอยากพูด เมื่อสักครูนี้ทานมาใหความรูเกี่ยวกับระเบียบตางๆนะครับ ผมก็ใ ห ค วามเคารพท านท านสุรชัย นะครับ
แตถาทานจะบอกวาทานไมรูวาใครเอามาติดผมวามันจะไมเหมาะสมนะครับ อีกทั้งตอนนี้ก็มีการถายทอดสดไปทางพี่
นองประชาชนดวยนะครับ ก็ไมอยากจะใหใชคําวาไมรู ติด มาตั้งแตต นป บ อกว าไม รูแบบนี้เขาต อไฟต ออะไรไปใชไ ฟ
อยางนี้นะครับใครเสียหาย ทานแจงความหรือยัง ถาเขาติดแบบนี้ ทานตองมีคําตอบใหกับสภานะครับ ถาทานจะตอบ
วามาตรวจสอบ การประชุมงวดที่แลวยังมีในบันทึกการประชุมอยูเลยนะครับ ไปอานดูนะครับทานรั กษาการ ผ.อ.ชาง
ทานผ.อ.วิสุทธิ์นะครับ ทานก็บอกวาขอเวลาตรวจสอบจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับ ก็ยั งไม รูอีกหรือครับ ผมว าแบบนี้มั น
ไมเหมาะไมควรที่ทานจะมาโกหกกลางสภาอยางนี้นะครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯชูศักดิ์ครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ที่ทานสอบถามมาและใชถอยคํ าที่ ดุ ดั นซักหนอยนะครับ การกอสราง
การดัด แปลงอะไรตางๆนาๆนี้ ทุกวันนี้เรายังไมมีมาตรการควบคุมคือกฎหมายอุดชองวางซึ่งเราขอสภาไปเมื่ อสักครูนี้
นะครับ เขาจะไปสรางตรงไหนนี้เรายังใชกฎกติกาที่จะไปบังคับจับกุมทันทีทันใดไมได ถาทานอนุมัติในเรื่องเทศบัญญั ติ
ที่นําเสนอที่เมื่อสักครูนี้นะครับ ไมวาจะเปนเรื่องเครื่องมือที่จะใหผูบริหารนี้บังคับไปจัดการในสวนที่เขาลว งเกินทํ าไม ดี
ไมงามในเทศบาล ผมเห็นดวยนะครับที่ทานอภิปรายวาทําไมเขามาสรางโดยภารการแลว เราจะไม รู เห็ นนะครับ เราก็
กําลังตรวจสอบวาของใคร ถาทําฝาฝนกฎระเบียบซึ่งถาเรามีขอบังคับที่ชัดเจนที่สภาออกใหหรือที่เรามีอยู ใ นขณะนี้เรา
ก็จะพยายามเรงทํานะครับทาน เราอยากใหบานเมืองเจริญเหมือนกันกับทานสมาชิกทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ

๓๐.
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เดี๋ยวผมขอโตแยงกับทานรองนายกนะครับสักนิดหนึ่ง เรื่องนี้ผมเป นคนศึ กษาไว ใ นเรื่องผังเมื องนะครับ ถึง
สภาแห งนี้ไ ม อ นุมั ติ รา งเทศบั ญ ญั ติ ที่ ท านนําเขา มานะครับ แต เทศบาลยั งคงไว ซึ่ง ศั กดิ์ และสิท ธิ์ ใ นการยึ ด ถื อ
พระราชบัญญัติอาคารสถานที่นะครับ ใครที่จะกอสรางจะตองมาขออนุญาตเอาแบบแปลนกอสรางมา แลว สํานักการ
ชางออกไปตรวจถึงจะกอสรางได กอสรางแลวเปนไปตามแบบหรือไม มีทางหนีไฟไหม มีรั้วรอบขอบชิด หรือเปลา อัน
นี้คือสิ่งที่พระราชบัญญัติคุมครอง พระราชบัญญัติอาคารสถานที่ยังดูแลอยูนะครับ ไมใชวาตั้งใจจะทําอะไรก็ได นะครับ
อันนี้ผมชี้แจงเพราะวาเมื่อสักครูผมเปนสมาชิกนะครับ เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ถาทานบอกวาไมทราบวาใครมาติ ด และมา
ติด ไดอยางไร ถือวาทานละเวนการปฏิบัติหนาที่ไหมคะ ไมดําเนินการใดๆเลย มีเจาหนาที่เลขาฯของ ปปท. เขต ๓
นครราชสีมา ก็ไดโทรมากับทางสภาวาทําไมจังหวัดอุบลอนุญาตใหติดได มีเทศบัญญัติพิเศษหรือที่ ใ ห เขามาติ ด ตั้ งบน
ทางเทาซึ่งเปนที่สาธารณะ ทางเราก็ไดตอบไปวาสภาแหงนี้ไมไดเปนผูบริหาร เราได สอบถามในสภาแลว แต ผูบ ริห าร
ยังใหคําตอบไมได ถาจะใหคําตอบไดก็คือมีหนังสือมาขอใบอนุญาตวาใครเปนผูอนุมัติ แตเราไมไดหนังสืออย างนี้ การ
ตอบกับ ปปท. ก็คงจะเปนอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเรื่องที่ ปปท. โทรศัพทติดตอเขามาไมใชเรื่องนี้เรื่องเดียว มีสองถึ งสามเรื่อง
ซึ่งทานประธานก็คงทราบ แตในที่นี้ยังเปดเผยไมไดนะคะ แตที่เปดเผยไดเพราะวาทางสภาคิดวาทานนาจะดํ าเนินการ
ไดเกี่ยวกับจอ LED ซึ่งไมใชเรื่องยุงยากเลย แตถาทานไมทําอะไรก็ถือวาทานละเวนการปฏิบัติ ห นาที่ ก็ขอให เวลาฝาย
บริหารเจ็ดวันที่เราจะมีคําตอบไปให ปปท. เขต ๓ นครราชสีมา วาทานจะมีการแจงความตรงนี้ไหม ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมขออนุญาตกอนเพราะถูกพาดพิงนะครับ
คือทานสมาชิกทานผูมีเกียรติทานกลาววานั่งอยูที่นี่มีทั้งหัวหงอกหัวดํา เปนคําดานะครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ผมใหถอนแลวครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ยังครับ ทานยังไมไดใหถอน ทานบอกใหถอนคําวา “หมา” คําว า “หั ว หงอกหั ว ดํ า” ท านยั งไม ใ ห ถอนครับ
เชนถาเราเห็นคนหัวลานแลวจะไปบอกวาถึงความจริงเขาจะหัวลาน ไปบอกวาหัวลาน คือคําดาครับ ไม มี ใ ครอยากหั ว
หงอกหรอกครับ ถึงเวลามันก็หงอกเองทานก็จะไมพนเหมือนกัน เดี๋ยวกรรมจะสนองสักวันหนึ่งขางหนาท านจะต องหั ว
หงอกเหมือนกัน
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อยาอาฆาตแคนครับ เรียนเชิญทานณัฐวุฒิถอนครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
หัวดําหัวหงอกผิดตรงไหนครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมก็หัวหงอกรีบถอนเถอะครับ ถอนเลยครับ

๓๑.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เมื่อสักครู
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อยาชี้ครับ อยาชี้
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เมื่อสักครูทานก็แชงผมเหมือนกัน
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมเตือนทานแลวครับ ทานถอนกอนจะไดจบประเด็น
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใหพูดคําวาอะไรครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ถอนคําวา”หัวหงอกหัวดํา” ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดวยความเคารพนะครับ ผมก็เคาพรผูหลักผูใหญทุกทานบางอยางก็พูดไปนะครับ แตความจริงมั นก็เป นศั พท
ทั่วไป แตถารับไมไดก็ไมเปนไรนะครับ แตผมก็จะถอนครับผม แตวาเมื่อสักครูนี้ที่ทานวาสักวั นผมจะผมขาวก็ย อมรับ
นะครับ ไมผิดนะครับผมก็ยอมรับบอกวา ผมดีใจดวยซ้ําอายุมากผมสีบรอนด แต ว ามั นไม ใ ชกรรมนะครับ แต มั นเป น
สังขาร ผมยอมรับนะครับแตถึงยังไงผมก็เคารพทานนะครับทานเปนผูหลักผูใหญ ผมเคารพผูใ หญ ทุ กท านนะครับ ผม
ถอนครับทานประธาน
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ขอเชิญทานอนันตครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ผมอยากจะฝากไปยั งท านผูบ ริห ารสักเรื่องสองเรื่อง เรื่องแรกก็เกี่ย วเนื่องมาจากเรื่องป าย
ประชาสัมพันธ บ นฟุต บาทซึ่งตรงนี้ค วามจริงผมไม อยากจะไปยุ งแต อยากจะให ท านไปดู ป ายตรงที่ สี่แยกเรือนจํ า
เมื่อกอนนี้เราเรียกวาสี่แยกบานพักนายอําเภอ ตรงนั้นจะมีเสาไฟเขียวไฟแดงอยูหนาบ านพักนายอําเภอเกานะครับ ที
นี้บังเอิญวามีปายประชาสัมพันธบนฟุตบาทนี้มันไปอยูใกลกับไฟเขียวไฟแดง ซึ่งถาหากวิ่งรถมาจากทางเรือนจํ าป ายตั ว
นี้จะปดไฟเขียวไฟแดงพอดี ซึ่งมันใกลมากไมนาที่จะไปชิดขนาดนั้นเลยทําใหไมเห็นไฟแดงตรงนั้น ขอฝากด ว ยว าเลื่อน
ออกไปไดหรือไม เรื่องที่สองซึ่งความจริงก็ไมอยากจะพูด แต ก็ขอพูด หนอยว าอยากจะฝากท านผูรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ
เรื่องการสงเอกสารนะครับ อยากใหทานกําชับกับสวนตางๆในการสงเอกสารนั้นก็สงให กับ สมาชิกโดยตรงเลย ไม ใ ช
เอาไปทิ้งตรงนั้นทิ้งตรงนี้ หรือยกตัวอยางไดงายๆวาขณะนี้เล ม หนังสือสีเหลืองๆนี้เอาไปกองไว อยู ใ นห องสมาชิก ให
สมาชิกมาเซ็นตรับเอาเอง มันไมเหมาะมันไมควร กรุณาอยาทําเลยครับถ าหากว าไปสงกับ สมาชิกนั้นก็ค งไม เสีย เวลา
มากนอยแคไหน ก็ ขอฝากด ว ยว าการสงเอกสารนั้นถาเผื่ออยากให สมาชิกทราบก็ค วรจะให สงถึงมื อสมาชิกโดยมี
สมาชิกเซ็นตรับนะครับ ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานบัวหลวงครับ

๓๒.
นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเขต
เลือกตั้งที่ ๑ คะ ปญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือน้ําทวมนะคะ อยากฝากทานประธานสภาไปยังฝายผูบริหารนะคะ ฝนตกที
ไรน้ําทวมทุกครั้งเลย จริงๆแลวมันก็เปนมาหลายปแตเราควรมีการแกปญหาไดแลว อย างนอยๆก็ใ ห มั นบรรเทาไปได
บาง อยางเมื่อเชานี้น้ําทวมหนาโรงพยาบาลราชเวชไปถึงแยกบิ๊กซี แลวมีรถจอดเสีย ซึ่ งจริงๆแลว มั นควรจะแกไ ขได ก็
อยากใหฝายบริหารไดประสานกับกรมทางเพราะเขาใจวาตรงนั้นเป นเขตกรมทางที่ เขาดู แลบางชว งอยู นะคะ อยาก
เรียนใหทานชวยประสานใหหาทางแกปญหาใหบรรเทาเพราะวายิ่งตอนชวงเชาชวงเกาโมงสิบโมงนี่น้ําเลยท ว มเขาเลย
นะคะ การสัญจรโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ตองไปโรงเรียนตรงนี้จะเปนปญ หามากเพราะอยู กลางเมื อง เดี๋ ย วนี้ที่ สี่แยก
บายพาสวนารมณหรือวาแยกบิ๊กซีจะเปนกลางเมืองของจังหวัดอุบลของเราพอฝนตกมาปุบน้ําจะท ว มตลอดนะคะ มั น
จะกลายเปนสโลแกนฝนตกน้ําทวม ซึ่งจริงๆแลวก็อยากใหฝายผูบริหารเรงประสานงานกับทางกรมทางนะคะ ว าจะหา
วิธีไหนก็ขอใหทุเลากอน สงสารประชาชนนะคะที่อยูฝงทิศตะวันออก น้ําทวมถึงครึ่งบาน โดยเฉพาะพวกโซฟาของเขา
นั้นเสียหายหมด เปนสี่หารอยหลังคานะคะเพราะวาเปนชุมชนใหญ ตรงนี้ไมใชปญหาเล็กๆนะคะเพราะว าถาโดนอย าง
บานพวกเราแคครั้งเดียวแคน้ําขึ้นถึงเขาแคนี้เราก็อยูไมไดแลว ยังไงก็อยากเรียนทางฝายบริห ารเรงตรงนี้นะคะ คื อฝน
อาจจะมาอีกก็ได หาทางทะลุอะไรบางเสนทางไหนก็ ไ ด นะคะให มั นออกเสนไหนก็ไ ด ใ ห เป นป ญ หาด ว นหนอยนะคะ
ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันไมเขาใจวาทางสภายังมีความสําคัญกับพวกทานอยูหรือเปลาคะ ทําไม
พวกทานนั่งกันอยูตรงนี้สามคน เวลาที่เราฟงเรื่องรองเรียนตางๆจากทานสมาชิกหลายๆคน หลายครั้งคะที่ไ ม ไ ด รับ การ
แกไข ถายอนกลับไปดูบันทึกเกาๆก็จะเห็นวาดิฉันก็จะพูดแตเรื่องเดิมๆที่ชาวบ านเขาเดื อดรอน แต ก็เหมื อนเดิ ม ค ะก็
ตองมาพูดอีก ก็ไมรูวาครั้งหนาจะตองไดมาพูดเรื่องเดิมอีกไหม บันทึกก็มี หลายครั้งในสภาแลว ก็นอกสภาถาเจอกัน
สวนตัวก็ขอรองวาใหชวยดูแลใหหนอย กับปญหาที่ชาวบานรองเรียนมานะคะ ดิฉันมี ป ญ หาหลักๆก็เรื่องฟุต บาทของ
ชาวบานที่เขาชํารุดจากการทําถนนเสนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช บ านเลขที่ ๕๔๐ ถ.สรรพสิท ธิ์ ตรงนี้นะคะหลาย
ครั้งแลวที่ดิฉันพูดในสภาจนเบื่อ ชาวบานเขาก็ถามวาจะรองเรียนกับใครไดบางดิฉันก็บอกวาจะนํามาพูด ในสภาให ทุ ก
ครั้งคะ แตไมไดรับการแกไข ลาสุดที่เจอทานรักษาการ ผ.อ.สํานักการชาง ก็ถามวาเปนแค นี้ห รือซึ่งจริงๆแลว มั นไม ใ ช
นะคะ ฟุตบาททรุดหนาบานใครที่เกิดจากการกระทําของเทศบาลแตไมรับผิดชอบใหเขา แลวตองใหพวกเรามาพูดซ้ํ าๆ
ใหชาวบานรองเรียน เขาถามดิฉันมาคําหนึ่งว าทํ าไมตอนเลือกตั้ งไม พูด แบบนี้ไ ม ทํ าแบบนี้ต อนหาเสีย ง อันนี้ก็ต อง
กลับไปคิดเอาเองนะคะ ดิฉันก็ใหคําตอบเขาไมได ดิฉันบอกวาดิฉันแคมีหนาที่นําเรื่องรองเรียนเขามายั งสภา สว นการ
แกไขนั้นเปนของฝายบริหาร และมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะถนนหลังสถานีตํ ารวจไปทางห องดั บ จิ ต ตรงแยกวั ด สารพัด นึก
ครั้งที่แลวดิฉันก็ไดพูดวาถาติดตั้งไฟแดงไมไดขอใหใชไฟกระพริบ หรือใชตัวชะลอความเร็วซึ่งตรงนี้ประมาณสัป ดาห ที่
แลวดิฉันก็เกือบจะประสบเหตุดวยตัวเองแตดิฉันคุนชินกับ ถนนเสนนั้นอยู แลว ดิ ฉันก็ชะลอความเร็ว แต ค นอื่นที่ เขา
อาจจะมาเยี่ยมญาติหรือไมคุนมาจากตางจังหวัด เพราะว าเสนนั้นก็ม าจากสนามบิ นได แลว ก็ม าเยี่ ย มญาติ จ ากต าง
อําเภอจากตางจังหวัดได เขาขับดวยความเร็วเขาไมรูวาเปนแยกเล็กๆตรงนั้น ตรงนี้คะสําคั ญ มากนะคะถาดิ ฉันขับ เร็ว
กวานี้สักนิดหนึ่งอาจจะไมไดมายืนนําเรื่องรองเรียนเขามาสูสภาวั นนี้ก็ไ ด ค ะ และดิ ฉันก็เคยเกิด เหตุ การณเองตรงนั้น
ดวยจากที่รถคันอื่นเขาเปนชาวตางอําเภอชนรถดิฉันเอง สองอยางนี้นะคะที่ดิฉันไดรับเรื่องรองเรียนมาอยากจะขอรอง

๓๓.
นะคะใหฝายบริหารนําไปแกไขอยางเรงดวน เพราะวาเปนเรื่องของชาวบานที่เขานําเขามา อย าฟงอย าบั นทึ กแลว ก็ใ ห
มาพูดอีกครั้งหนึ่งในสภาอีกครั้งหนา ขอรองคะดิฉันอายเขาคะ ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนงนุชครับ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุ กท าน ดิ ฉันนางสาวนงนุช จิ รันตกาล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ วันนี้ดิ ฉันดี ใ จนะคะที่ เมื่ อสักครูไ ด เห็ นหนานายกแว บ ๆแลว ก็
ออกไปอีกดีใจมากนะคะ ดิฉันมีเรื่องรองเรียนฝากท านประธานถึงฝายบริห ารนะคะ วั นนี้ดิ ฉันได ขับ รถเขามาจอดที่
ดานหลัง ที่จอดรถแลวดิฉันก็ใสเกียรวาง บังเอิญ ว าวั นนี้มี รถของหนว ยงานหนึ่งมาจอดตรงที่ จ อดรถของนายกแลว
พนักงานคนนั้นก็ไดไลดิฉันออกใหขับรถออกไป นี่มั นหมายถึงยั งไงคะมั นหนว ยงานของเทศบาลนะคะ แลว ดิ ฉันมา
ประชุม ดิฉันฝากถามนะคะวาเสนใหญขนาดไหนคะ หนวยงานอื่น เรื่องนี้นี่มั นเกินไปและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ จ อดรถ
ของประธานและรองประธานสภา ที่จอดรถของประธานมีที่จอดแตของรองประธานมีรถทะเบียนหมายเลข กง ๒๔๗๐
ของเทศบาลนี้คะมาจอดแทน ทุกครั้งจะมีปญหาเรื่องนี้ ดิฉันขอฝากดวยนะคะ อีกเรื่องก็คื อเรื่องน้ําท ว มถนนชยางกูร
ชวงชยางกูร ๓๐ ลงมาเสนเมนใหญเลยนะคะ ซึ่งจะทวมทุกครั้งที่ฝนตกหนัก ตรงนี้ดิฉัน รูสาเหตุ ว าทํ าไมน้ํามั นถึงท ว ม
เพราะทอระบายน้ําที่ทํามันทําถึงซอยนี้ต รงหนาซอยนี้ ดิ ฉันอยากฝากฝายบริห ารนะคะให ดํ าเนินการต อนะคะ คื อ
โครงการนี้เปนโครงการเกาของทานนายกรจนาขออนุญ าตเอย นามนะคะ ดิ ฉันอยากให ท านได สานต อเพื่อจะได มี ที่
ระบายน้ําแลวน้ําจะไดไมขังตรงชวงตรงนั้น ดิฉันขอฝากดวยนะคะ ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตนะครับ ทานนงนุชพอจะชี้แจงไดไหมครับวาเปนหนวยงานไหนครับ ที่นี่สภาเทศบาลครับ สมาชิก
สภาเราถือวาเปนตัวแทนประชาชนใหญที่สุดแลวครับ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดิฉันขอเอยนามนะคะ รถนั้นเปนรถขององค การบริห ารสว นจั งหวั ด นะคะ รถเป นรถกระบะแลว จอดตรงที่
จอดรถของนายกเทศมนตรี ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝากทานนายกดวยนะครับ เรื่องสิทธิในความเปนสมาชิกก็หนึ่ง สิทธิในสถานที่ก็หนึ่งนะครับ เราผูเป นเจ าของ
สถานที่มีสิทธิมากกวาผูที่มาเยี่ยมเยือนนะครับแลวก็เคารพในสิทธิของผูอื่นดวยนะครับ เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ขอกลั บ ไปที่ จ อ LED อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งพอถาม
วาทานละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือเปลาพอดีมีเรื่องหัวหงอกหัวดําเขามาแทรกก็เลยยังไมไดคํ าตอบจากท าน ถาท าน
จะชี้แจงไดก็ขอใหทานชี้แจงหนอยคะ ถาไมไดก็ขอใหบอกวาไมไดเพื่อที่เราจะไดนํารายงานการประชุม ครั้งนี้สงให กับ
ปปท. ทราบ วาทานบอกเลยวาทานเปนตัวแทนของนายกเทศมนตรีวาไมมีใบอนุญาตตัวนี้ แตทานปลอยให เอกชนเขา
มาติดตั้ง ซึ่งปายตัวนี้เปนโฆษณาที่มีแตรานคา มีแตโฆษณาที่มีแตสินคาสําคัญซึ่งกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมากอยู นะ
คะ ขอใหทานชี้แจงดวยคะถาไมไดก็จะไดบันทึกอยูในรายงานการประชุมครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุรชัยครับ

๓๔.
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กอนอื่นกระผมขอขอบคุ ณสภาและสมาชิก
ทุกทานนะครับที่ไดกรุณาอนุมัติกันเงินใหฝายบริหารนําไปพัฒนาบานเมืองซึ่งก็คื อบ านของพวกเราทุ กคนนะครับ ใน
สวนที่ทานไมอนุมัติทานก็ยังกรุณาวาขอใหนําไปตั้งในป ๕๘ เขามาแลวทานจะอนุมัติ ซึ่งกระผมก็ไ ปแจ งให เจ าหนาที่
บันทึกไปแลววากรุณาแคนี้ก็ถือวาดีแลว จะได สั่งสอนตั ว เองบ างอันนี้ก็ต องขอบคุ ณท านสมาชิกนะครับ ถือว าท าน
สมาชิกก็ไดกรุณาทางฝายบริหารมากแลวในสวนที่บกพรองก็ตักเตือนกันไปพอหอมปากหอมคอนะครับ ด ว ย LED นี้
ทานไดพูดหลายทานนะครับก็แสดงวาเปนเรื่องสําคัญที่ทานสมาชิกใหความสนใจซึ่งกระผมก็ไดตอบไปแลว ครั้งหนึ่งว า
อยูในระหวางใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ที่ไปที่มาวามีจํานวนเทาใดและทางฝายบริห ารจะรายงานให กับ ทาง
สภาทราบกอนปดสมัยประชุมสมัยนี้ซึ่งก็เหลืออีกไมกี่วันคือวันที่ ๔ ตุลาคม ๕๗ กระผมเรียนตอบไปแลว ว าจะตอบให
ทราบกอนปดสมัยประชุมสมัยนี้นะครับ ทีนี้ผมขอตอเรื่องอื่นนะครับเรื่องที่ทานผูมีเกียรติทานอนันต ขออภั ย ที่ เอย นาม
ทานไดฝากเรื่องการตั้งปายโฆษณาหรือว าสิ่งอื่นๆกีด ขวางบนฟุต บาทซึ่งผมก็เห็ นด ว ยอย างยิ่ งนะครับ ไม ใ ชใ ห ราย
จังหวัดตัวเองนะครับจังหวัดเรานี้ไมเปนระเบียบที่ สุด เลยครับ ในเรื่องวางสิ่งกีด ขวางบนฟุต บาท ไม สามารถที่ จ ะใช
ประโยชนในการเดินใหผูเดินเทาไดเลย ตองลงมาเดินบนถนนซึ่งเสี่ยงตออันตรายที่สุดเลยนะครับ ผมจะขอนําป ญ หานี้
รวมทั้งทานรองนายกนําเขาที่ประชุมคณะผูบริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขโดยเรงด ว นนะครับ แต อย างไรก็ต าม
จะตองขอความกรุณาจากทานสมาชิกดวยเพราะวาบางทีการทําเรื่องนี้นั้นพูด งาย การไปยกออกนั้นมั นงายแต ว ากว า
จะยกไดก็ตองทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนของเราอีกนะครับ ก็ตองขอความกรุณาสมาชิกทุ กท านได ชว ยกันทํ า
ความเขาใจกับพี่นองประชาชนที่อยูใกลเคียงนะครับวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ไมถูกต อง ทํ าให บ านเรือนของเราคื อเดี๋ ย วนี้
เรากําลังจะพัฒนาใหเปนเมืองทองเที่ยว แตวาสิ่งเหลานี้มาถวง มาทําใหบานเมืองของเราไปถึงจุ ด หมายชานะครับ ผม
ก็ดีใจนะครับที่ทานสมาชิกก็มีจุดมุงหมายเชนเดียวกันกับฝายบริห ารนะครับ เรื่องที่ สามเรื่องฝนตกแลว น้ําท ว มถนน
ชยางกูรซึ่งทานบัวหลวงขออภัยที่เอยนามและทานนงนุชที่เดียวกันนะครับ ทานก็บอกสาเหตุมาแลวจะไดทําไดงายขึ้น
นะครับซึ่งเรื่องนี้ถาผมจําไมผิดนะครับทางสํานักชางไดรับคําสั่งใหไปสํารวจและก็ใหทํา โครงการต อแลว เพีย งแต ว ารอ
จัดตั้งงบประมาณเขามาในป ๕๘ นะครับ แลวก็มีปญหามากกวานั้นอีกนะครับซึ่งปญหาที่พบใหมกําลังตั้ งคณะทํ างาน
ขึ้นแกไข คือทอลอดใกลๆกับราชเวชปรากฏวาทอลอดขามไปฝงโนนซึ่งสรางตั้ งแต สมั ย ของกรมทางไปลอดใต ตึ ก ไม
ทราบวาไปลอดใตต ึกไดยังไงและสวนคลองสงน้ําที่มีอยูเดิม บางสว นถูกเอกชนเขาครอบครองไป ซึ่งเรื่องนี้ค งต องใช
เวลานะครับ เพราะว าเรื่องเกิ ด มายี่ สิบ สามสิบ ป นี่ไ ปแกไ ขคนเดี ย วบางที่ อาจจะต องฟองรองกั นถึงศาลอันนี้ต อ ง
รอบคอบนะครับเราทราบอยู แต ว าที่ จ ะต อการระบายน้ําที่ ว านี้ไ ม มี ป ญ หาสามารถทํ าได ก็รับ ไว ก็ขอบคุ ณที่ ท าน
เสนอแนะที่เปนประโยชนกับประชาชน ก็ตรงกันอยูกําลังคิ ด ว าจะทํ าอย างไรเท านั้นเองที่ ค ลองเพราะว าแถวนั้น ขอ
อภัยนะครับผมก็จําไดตั้งแตเด็กๆตั้งแตใสกางเกงขาสั้นก็เดินอยูนะครับ ก็รูวาตรงนี้มันเปนคลองแลวมันหายไปไหน แต
วาเราจะเอาความจําไปบอกเขาออกมันก็ใชไ ม ไ ด แลว ในสมั ย นี้ ก็ต องดํ าเนินการให เป นไปตามขั้นตอนของระเบี ย บ
กฎหมายที่เกี่ยวของนี้ก็กําลังดําเนินการครับ ขอบคุณที่ทานสมาชิกทานไดมาย้ําก็ทําใหกับทางฝายบริห ารได มี กําลังใจ
ที่จะทําตอไปวาเราเดินมาถูกทางแลวทานสมาชิกทานสนับสนุน อยางเรื่องที่ ท านสมาชิกกลาวถึงเรื่องสิ่งกีด ขวางตรง
ฟุตบาทนี้แตกอนผมคิดวาผมคิดอยูคนเดียว พอมีสมาชิกทานพูดขึ้นมาผมมีกําลังใจเลยครับ วา เราก็คิ ด มาถูกทางแลว
อยางนอยก็มีสมาชิกในสภาแหงนี้เป นกําลังใจให การสนับ สนุนอยากจะทํ าให บ านเมื องเจริญ แลว ก็ขอขอบคุ ณท าน
สมาชิกทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย อีกเรื่องหนึ่งที่จะลืมไมไดผมก็ขออนุญาตเอยนามท านต นขาว ท านพูด เป นเรื่องที่ ดี
มากนะครับเรื่องสัญญาณไฟในสี่แยกที่ตรงนั้นผมก็ผานไปเป นประจํ าเวลาไปสนามบิ นนะครับ ก็เห็ นด ว ยนะครับ วั น
พรุงนี้ผมจะเรียกฝายไฟจราจรมาถามตรงแยกที่ระหว างโรงพักกับ วั ด สารพัด นึกตรงนั้นสว นมากก็เป นชาวบ านที่ พูด
งายๆวาเขามาเมืองดวยความจําเปนเพราะมาสงญาติที่เจ็บปวย บางทีก็ละลาละลังเพราะวาเสียสมาธินะครั บ อุบั ติ เหตุ
ก็เกิดขึ้นไดนะครับวาที่ทานไดกรุณาใหสัญญาณไฟมาหาชุดนี้ถามวาจะแบงเอาไปไวต รงนั้นกอนไดไหมหรือวาเขา

๓๕.
อาจจะมีแผนอยูแลวก็ไดนะครับเพราะวาผมมาใหม ถายังไมมีอาจจะขอแบงไปตั้งกอน แต ป ๕๘ จะขอเพิ่ม อีก ๔ ชุด
ขอใหทานกรุณาอนุมัติดวยนะครับเพื่อที่จะไดครบทุกแหงที่อาจจะเปนอันตรายตอประชาชนที่พวกเรารักนะครับ ที่ ขอ
อาสาเขามาทํา ผมเห็นเขาทําโครงการทั้งสิ้นวามีเกาจุดแลวก็จะสมบูรณมากยิ่งขึ้นนะครับ ไดมาแลวป ๕๘ ทา นก็ค งจะ
กรุณาอนุญาตใหอีกสัก ๔ ชุด ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานรวมทั้งผูทําหนาที่ ป ระธานคนใหม ม า ณ โอกาสนี้ด ว ย
ครับ ขอบคุณครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น

พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริห ารที่ ม านั่งฟง คุ ณนงนุชบอกว าดี ใ จที่ ไ ด
เห็นนายกเขามาแวบหนึ่ง ผมก็ดี ใ จด ว ยนึกว าท านจะนั่งฟงป ญ หาต อไป แต ว าท านไม ฟงป ญ หาที่ ผมพูด ไปนี้จ ะได
คําตอบหรือเปลายังไมทราบครับ ขอที่ ๑ ขอย้ํากับทานนงนุชกับทานบั ว หลวงนะครับ คื อเรื่องทางระบายน้ํา คื อทาง
ระบายน้ําถาหากเราเอาทอลอดไดและมีรองระบายน้ําที่ผานหนาบิ๊กซีนะครับ เดี๋ ย วนี้เขาสรางทั บ ถมไปหมดแลว เรา
จะไปรื้อของเขาไมได มันจะมีปญหานะครับนี่ละคือสาเหตุที่วาทางผูบริหารบอกวาไมไดไปตรวจสอบ ไมไดไ ปเอาใจใส
ในเรื่องนี้มันก็เลยทําใหคลองระบายน้ํานั้นอุดตันอันนี้เพียงเสริม แตสิ่งที่ผมยืนขึ้นมาแลวก็จะพูดนี้ นะครับ เกี่ย วกับ เรื่อง
กับการสรางถนนบายพาส คือทางบายพาสที่จะลงไปทางคูเดื่อขางวัดปาแสนอุดม ถัดลงไปก็จะเปนซอยเลี่ยงเมือง ๗
จากซอยเลี่ยงเมือง ๗ จะไปหาบายพาสนะครับ พวกผมซึ่งเป น ส.ท. เขต ๑ ได ทํ าเรื่องเขามาเสนอท านนายกรจนา
ทานก็ไดอนุมัติแลวก็ใหงบประมาณไปกอสราง ผมจําตัวเลขไมไดนะครับคงจะเปนสามลานกว าแลว ก็ลงมื อทํ าแลว แต
พอทําไปจะไปเชื่อมกับถนนบายพาสที่วาหยุดเอาดื้อๆไมรูวางบประมาณหมดหรือวาไมทํา ฉะนั้นตอใหรอยป ก็ไ ปไม ไ ด
เพราะวาทางมันขาด ถาหากทางคณะผูบริหารเห็นใจประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมดนะครับเพราะวาเขาจะใชต รงนั้น
เปนทางที่ระบายออกไปหาทางบายพาสไดสะดวกกวาที่จะตัดไปหาบายพาสเพราะวามันขึ้นมอ ถารถเขาเกีย รจ ะถอย
หลัง ถอยหลังมาชนกันหลายครั้งครับ นี่ละครับผมอยากจะใหสรางถนนเลี่ยงเมือง ๙ เขาเรีย กว าซอยเลี่ย งเมื อง ๙ ให
เชื่อมกันกับบายพาสใหญใหเรียบรอย คืออยากจะรับทราบในวั นประชุม ครั้งหนาว างบประมาณมั นหมดหรือว าเป น
อยางไรถึงไมกอสราง ผมขอถามดวยถาตอบไดตอนนี้จะเปนพระคุณยิ่งครับ ขอบคุณครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบ ริห ารทุ กท าน ดิ ฉันนางรฐา มณีภ าค
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๑ ในความคิ ด เห็ นสว นตั ว นะคะเห็ นด ว ยกับ คุ ณพอชื่น พรหมา
จารีย ในการที่วาทําถนนตอใหมันเสร็จของเขต ๑ นะคะ ก็ยังคารังคาซังอยูที่ทําไวนะคะ และเมื่ อเชาก็เกิด ฝนตก ก็ไ ม
ถึงกับวาตกมากนะคะแตน้ําทวมมากเลยคะ โดยเฉพาะหนาบิ๊กซี ดิฉันขับรถมายังลุนอยูนะคะวารถจะดับ หรือไม ดั บ ค ะ
และอยูหลังบิ๊กซีดวยนะคะ ชยางกูร ๒๐ ตั้ งแต ชยางกูร ๒๐.๑ ถึง ๔ ค ะ ประชาชนก็โ ทรศั พท ม าขอรองว าจะให
เทศบาลซื้อเรือใหเลยดีไหม ดิฉันก็เลยบอกว าจะลองคุ ย ในที่ สภาดู ว าท านจะชว ยได อย างไรบ าง หลังบิ๊ กซีแลว ทาง
หนาบิ๊กซีฝงตรงขามบิ๊กซีคะ ทวมมากๆเลยคะเกือบ ๑ เมตรได แถวซอยมอเตอรไ บท คื อแกไ ม ห ายสักที ก็แจ งไปทุ ก
ครั้งคะ อยางของคุณแมบัวหลวง อาษาพล พูดก็ใชนะคะตรงนั้นที่เดียวกันเลยอยางของท านนงนุช จิ รันตกาลพูด ก็ใ ช
ก็ยืนยันวาเปนเรื่องที่ตองแกไขโดยดวน เพราะวาประชาชนเดือดรอนมากๆเลยคะ ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

๓๖.
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อสักครูนี้ก็ขอขอบคุณทานเลขาสุรชัยนะครับขออภัย ที่ เอย นาม ที่ ท านได รับ ปาก
กับทางสภาวาจะเขาตรวจสอบการติดตั้งจอ LED นะครับและก็บอกวาจะใหคําตอบกับเราภายในสมัยประชุม นี้ ดั งนั้น
ผมก็อยากจะขอย้ํานะครับวาขอใหทานเรงตรวจสอบ เพราะยิ่งนานมันก็ยิ่งนาสงสารคนที่ เขาทํ างานหาเชากินค่ํ าโดย
สุจริต บางคนเสียคาธรรมเนียมติดตั้งปายกับเทศบาลนะครับ สงรายไดใหกับเทศบาล เทศบาลก็เอานะครับ ก็ถูกต อง
แลวเขาเสียคาธรรมเนียมเพราะเขาหากินสุจริต แตคนที่ติดตั้งปายแลวทางเทศบาลไม รูและปลอยให เวลาเนิ่นนานมา
ขนาดนี้มันเปนการเอาเปรียบชาวบานมากไปหรือเปลา ดังนั้นแลว อยากจะให ท านเรงนะครับ ถาท านยั งคิ ด สงสารพี่
นองประชาชนที่หาเชากินค่ําไมใชเอากฎหมายเทศบาลนั้นมารังแกคนหาเชากินค่ํานะครับ คนหาเชากินค่ําตองเสียเงิน
เสียคาธรรมเนียม แตคนที่ติดตั้งปายโดยที่เทศบาลไมรูเปนเวลาเกือบจะเปนปแลวนะครับ เทศบาลไมรูเรื่องดั งนั้นแลว
ขอใหสงสารคนเหลานั้นดวย คนที่เขาเสียภาษี เสียคาบํารุงเทศบาล เพื่อมาพัฒนาเทศบาลนครของเรา อีกทั้ งอยากจะ
ขอฝากไปยังทานผูบริหารนะครับ ทานมีหนาที่ดูแลบานหลังนี้นะครับเทศบาลนครเปรียบเสมือนบ านแต ต อนนี้โ จรเขา
บานครับ ทานบอกทานไมรูวาโจรเขาบาน ทานศูนยเสียผลประโยชนไปเทาไหรทานก็ไ ม รูนะครับ ดั งนั้นแลว ไม อยาก
ใหเกิดเหตุการณแบบนี้นะครับ ใครมาตั้งปายไฟ LED ทางเทศบาลบอกไม รู ไม รูว าใครมาติ ด ไม รูเลย ตอนนี้กําลัง
ตรวจสอบ แตคนที่หาเชากินค่ํารูทุกจุดนะครับ ติด ตั้งปายถูกเสียคาธรรมเนียมทุกบาททุ กสตางค นะครับ บางที ขอไป
สองวัน เกินไปวันสองวันทานก็ไปยกปายเขาออก ก็ริบเลยนะครับ นาสงสารคนเหลา นั้น ดั งนั้นแลว อย าชานะครับ ถา
เขาติดตั้งผิดทานมีมาตรการลงโทษเขาอยางไร โปรดแจงสภาแหงนี้ดวยนะครับ จะเปนพระคุณอยางมากขอบคุณครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัต น จิ รัต นป ระภา สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเ ขตเลือกตั้ งที่ ๒ อยากจะขอฝากท านประธานไปยั งผูบ ริห ารในเมื่ อตอนนี้เราจะ
ตรวจสอบในสวนของ LED แลวนี้ดิฉันอยากจะใหทานชวยตรวจสอบในปายโฆษณาที่ อยู ใ นรอบๆทุ งศรีเมื องค ะ ที่ จ ะ
เปนปายตั้งเสาขึ้นมาแลวก็มีแผนที่จะใหติด นะคะ และโดยรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลเพราะว ากอนหนานี้ที่ ดิ ฉันเห็ นคื อ
จะไมมีไฟสวางติด นะคะ ณ ปจจุบันตอนนี้พอค่ํามาปุบจะมีไฟติด ดิฉันอยากใหทานตรวจสอบวาไฟฟาที่ เขาใชนี้เขาใช
ไฟฟาของใคร ไดใชจากของเทศบาลเราหรือเปลา ขออนุญาตไหม หรือวาใชโดยภารการ ฝากตรวจสอบเพิ่ม ด ว ยนะคะ
ขอบคุณคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขออนุญาตตอเนื่องกันนะครับ จริงๆหนาที่ ผมต องอยู ขางลางนะครับ อยากสอบถามทางฝายผูบ ริห าร
เหมือนกันนะครับ เรื่องนี้มีคนประสานมาของการไฟฟาเขาประสานมาเรื่องที่ทําถนนคนเดิ น ท านใชไ ฟฟาที่ เป นไฟฟา
สาธารณะมาใหคนที่มาคามาขายตอลงมาเปนวงจรใหญ แลว ให ค นค าขายต อพว งไป มั นมี การประสานงานในระดั บ
หนวยงานมาแลววาทานทําผิดกฎหมายนะครับ ใหทานนําเรื่องนี้เขาตรวจสอบดวยนะครับ เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านคะ ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ดิฉันอยากจะขอบคุณทานสุรชัยนะคะ ขออนุญาตที่เอยนาม และรูสึกดี

๓๗.
แทนพี่นองชาวอุบลเพราะวาตลอดเวลาที่ดิฉันอภิปรายมาตั้ งแต ผูบ ริห ารชุด นี้เขามาดิ ฉันยั งไม เคยได รับ การตอบรับ
แบบนี้เลยคะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว าไฟตรงแยกนั้นนะคะ ดิ ฉันได ศึ กษามาแลว ติ ด ไฟเขีย วแดงไม ไ ด เพราะว า
ระยะทางมันสั้นมันแคบ สี่แยกนั้นเป นสี่แยกเล็กๆระยะทางไม พอที่ จ ะทํ าไฟเขีย วแดง อาจจะทํ าได แค ไ ฟเหลืองที่
กระพริบนะคะ แตอยางนอยขอให ชว ยติ ด ที่ ชะลอความเร็ว ค ะ เพราะว ามั นมื ด มากด ว ยอยากให สว างกว านี้ ยั งไง
รบกวนทานชวยศึกษาตรงนี้และนําไปแกไขทําใหดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอนนี้เราอยูในวาระอื่นๆนะครับ เปนวาระสุดทายของการประชุมในวั นนี้ มี สมาชิกจะอภิ ป รายเพิ่ม เติ ม ไหม
ครับ ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.
(ลงชื่อ)...................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยยันต จันลองคํา)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนางานเลขานุการสภา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา)
(นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุ การสภา
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
..................................................................
(นายสุภชัย ศรีจรูญ)
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

