การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
วันพุธที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ 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.
๒๒.
๒๓.

นางสุภาภรณ
โหตระไวศยะ
นายพิพัฒ น
นิลรัตนศิริกุล
นางรฐา
มณีภาค
นางบัวหลวง
อาษาพล
นางสาวนงนุช
จิรันตกาล
นายเลิศชาย
เสนหา
นายเลิศ
อาชวานันทกุล
นายชื่น
พรหมจารีย
นายปรเมศร
ศริพันธุ
นายนัฐพล
รัตนูปการ
นางสาวปฏิมาพร จงรักษ
นายณัฐวุฒิ
ทองเถาว
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา
นางเฉลียว
คํานิยม
นางลําพูล
แสงวงค
นายธนพล
โชควิวัฒนวนิช
นายธานินทร
สินธุประสิทธิ์
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์
นายอนั นต
ตันติศิรินทร
นายปยะ
ลายวิเศกุล
นายสุภชัย
ศรีจรูญ
นายณภัทร
ลิ้มสุวรรณ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล

ผูไมมาประชุม
๑. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นายวิทวัส
พันธนิกุล
๒. นางสาวสุรัญู
ศิวประภากร
๓. นายนิเวศน
สุพัฒน
๔. นายชาติชาย
ลี้จงเพิ่มพูน
๕. นายชัยยงค
โคตะสิน
๖. นายอาทิตย
คูณผล

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

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

เขต ๔

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

๒.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นายอธิปไตย
นางเดือนลอย
นายวิสุทธิ์
นายกรศิริ
นายโกสิน
ด.ต.เผด็จชัย
นายประสพ
วาที่ ร.ท.คมกริช
นางพิมพนภัส
นางสาวธัญญพัทธ
นายชัยยันต
นางสาวดวงใจ
นางอรอินทร
นายอนุชิต
นางสาวทิพยวรรณ

โยธามาตย
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
คําแดงสด
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เสนาภักดิ์
รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง
มิ่งชัย
ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล
พูลวัน
ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว
บุญศักดิ์
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ
ปรุโปรง
ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ
ศรีสวัสดิ์
ผอ.สถานศึกษารร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง
ภัทรกอพงศสุข
รก.ผูอํานวยการสํ านักการคลัง
ศรีบุญสถิตพงษ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
จันลองคํา
หัวหนางานเลขานุการสภา
สุพจนนิติภักดี
หัวหนางานธุรการสภา
ไชยแสง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
อัปกาญจน
เจาพนักงานธุรการ ๒
คําโสม
พนักงานจางทั่วไป
………………………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ ง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันอั งคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ขึ้นดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วางลง
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ พรอมทั้งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑))
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

อื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศริ ิกลุ เลขานุการสภาเทศบาล
เมื่อสมาชิกมาครบองค ป ระชุม แลว ขอเชิญ ท านประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จุ ด ธู ป เที ย นบู ชา
พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลฯผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ท านคณะฝายบริห าร ท านปลัด รองปลัด
และหัวหนาสวนราชการทุกทานนะคะ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย สอง ประจํ าป พ.ศ.๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่ อสมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีมาครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไปคะ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

๓.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลา จํานวน ๑ ท าน คื อ ท านภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เนื่องจากติ ด ภารกิจ
มีใบลาถูกตองคะ รวมสมาชิกที่มาประชุมในวันนี้ จํานวน ๒๓ ทาน ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา๑๐.๐๐น. มีสมาชิกทานใด
จะแกไขเปลี่ยนแปลง ขอเชิญคะ ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมนะคะ
- สมาชิกท านใดไม เ ห็ นชอบและรับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย แรก
ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมื อ/มี สมาชิกสภาเทศบาลยกมื อ ๒๑
ทาน
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่
๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบี ย บวาระที่ ๓

เรื่ อ ง คั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาล ขึ้น ดํ า รงตํ า แหน งประธานสภาเทศบาลนคร
อุบ ลราชธานี
แทนตําแหนงที่วางลง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ พรอมทั้งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑))

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เนื่องจาก นายธนพล โชควิ วั ฒ นวนิช ได ทํ าหนัง สือขอลาออกจากการดํ า รงตํ าแหนง ประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยใหมีผลตั้งแตวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป นต นไป
จึงตองมีการคัดเลือกประธานสภาทานใหม มีสมาชิกทานใดจะเสนอ เชิญทานตนขาว คะ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานีทุ กท านนะคะ ดิ ฉันนางสาวต น
ขาว
ตั งคโณบล สมาชิก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี เขต ๔ ดิ ฉันขอเสนอท านปรเมศร ศริ พันธุ เป น
ประธานสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วางคะ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ

รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

๔.
ขอผูรับรองดวยคะ /มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่ออื่นไหม
คะ เมื่อไมมีก็แสดงวา นายปรเมศร ศริพันธุ ขึ้นดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตํ าแหนงที่
วางคะ
ที่ประชุม
- มีมติเลือก นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒ขึ้นดํ ารงตํ าแหนง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วางและ
- ใหเจาหนาที่ดําเนินการรายงานผลการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให ผูว าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแตงตั้งเปนประธานสภาเทศบาลแทนตําแหนงที่วางตามระเบียบฯ ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

อื่นๆ

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ คะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเชิญทานนัฐพลคะ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท าน กระผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภา
เทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒ วันนี้มีการประชุมสภากระผมอยากจะสอบถามฝายบริหารผานไปยั งท านประธานสภาอยาก
ทราบความคืบหนาเรื่องการโฆษณา โดยวิธีติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่หรือทางสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีไดตรารางเทศบัญญัติไดสงไปแลวอยากทราบได ดํ าเนินการไปถึงขั้น
ไหนแลว เกี่ยวกับเรื่องที่ผมกลาวมาเบื้องตนนะครับดวยเหตุผลวาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได มี การติ ด ตั้ งป าย
โฆษณาบนทางเทาจํานวนหลายรอยปายแลวเปนการสรางความเดือดรอนใหประชาชนในการใชท างเท าโดยปกติ เป น
อํานาจหนาที่ของชาวนครอุบลที่จะตองดูแลและแบงไวเพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมาที่ทานหาเสีย งไว คื อคื นฟุต บาต
ใหกับประชาชนและอีกเรื่องหนึ่ง คื อความสวยงามสําหรับ เขตเทศบาลเรา ถาท านสังเกตที่ รอบทุ งศรีเมื อง มี ป าย
โฆษณาไมต่ํากวา ๑๐ ปาย ไมทราบวาทานจะติด ไปเพื่ออะไรครับ ก็มีเรื่องสอบถามเพีย งแค นี้ค รับ ขอบพระคุ ณมาก
ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝายบริหารคะ เชิญทาน นิเวศน
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ค รับ สําหรับ ที่ ท านสมาชิกได กรุณาถามผาน
ทานประธานสภา ๒ ประเด็นครับ ประเด็นแรกคื อเรื่องของความคื บ หนาเกี่ย วกับ เรื่องของการกอตั้ งป าย เกี่ย วกับ
ความเห็ นเรื่ องของรางเทศบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป ว าเกี่ย วกั บ การติ ด ตั้ งป ายโฆษณา หรือโปรยแผน ปลิว ต า งๆ ขอเรีย น
ความกาวหนาดังนี้นะครับ ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรายงานตอสภาใหเห็นชอบรางเทศบัญญัติ จํ านวน ๒
ฉบับซึ่งขณะนี้ไดสงใหผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาดังตอไปนี้
๑. รางเทศบัญญัติเรื่องการจําหนายสินค าในที่ ห รือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒.รางเทศบั ญ ญั ติ เรื่องการโฆษณา
โดยวิธี ติดตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ จั งหวั ด อุบ ลราชธานี ได
พิจารณาแลวไดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวดวยเหตุผลดังตอไปนี้
๑. รางเทศบัญญัติเรื่องการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขาดสาระสําคัญดังนี้

๕.
๑.๑ การอางบทบัญญัติของกฎหมายตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการให อํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกขอกําหนดไดนั้นคือมาตรา ๔๓ ซึ่งทางจังหวัดก็เห็นแยงมา
๑.๒ การจัดทํารางเทศบัญญัติควรมีรูปแบบที่จัดเปนหมวดหมูตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๓ รางเทศบัญญัติดังกลาวไมปรากฏอัตราคาธรรมเนียมทายประกาศ ซึ่งสภาเทศบาลได ต รวจสอบ
และไดความเห็นชอบแลว อันเปนสาระสําคัญประกอบเทศบัญญัติ
๒. รางเทศบัญญัติเรื่องการโฆษณา โดยวิธี ติดตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว ในที่ ห รือทาง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตราโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป นระเบี ย บเรีย บรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตราเทศบั ญ ญั ติ ขอบั ญ ญั ติ ไ ด
ประกอบด ว ยเทศบั ญ ญั ติ ดั ง กลาวไม ไ ด อยู ใ นอํานาจหนาที่ ข องเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ตามบทบั ญ ญั ติ ของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดํ าเนินการ
ตอไป ก็เปนวาเทศบัญญัติทั้ง ๒ ขอ ที่เราผานสภาไปแลวนั้น ทางจังหวัดพิจารณาแลว ไม เห็ นชอบกับ รางเทศบั ญ ญั ติ
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกลาว ดวยเหตุผลที่ผมไดเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิก ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คะขอดูหนังสือดวยนะคะ เพราะมีขัดแยงคะ เพราะหนังสือที่คืนมาให กับ ทางเทศบาล จะอยู ใ นความ
พิจารณารางเทศบั ญ ญั ติ แค ๑๕ วั น แต สงมาให เทศบาลนครอุบ ลราชธานีนาจะเกินกําหนด เมื่ อเกินกําหนดใน
กฎระเบียบแลวเราสามารถ ใชเทศบัญญัติ ๒ ขอนี้ไดเลยคะ / สมาชิกทานใดมีความเห็นเชิญคะ / เชิญทานสุภชัยคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ ๔ เรื่องเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับที่เรานําสงไปยังจังหวัดเพื่อใหไดรับการอนุมั ติ ตามกฎหมาย
เมื่ อ พนจาก ๑๕ วั น ไปแลว ให ท างเทศบาลโดยคณะผูบ ริห ารประกาศใชรา งเทศบั ญ ญั ติ นั้น เพื่ อให มี ผลตาม
รางเทศบัญญัตินั้น วันนี้ที่ ทานส.ท.นัฐพล ถามก็คงจะหมายถึงวาทานไดดําเนินการในรางของเทศบั ญ ญั ติ นั้นๆ ไปถึง
ไหนแลวครับ กราบขอบพระคุณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญฝายบริหารครับ
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
อภัยครับ รบกวนถามคําถามอีกรอบครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เนื่องจากวาสภาเทศบาล ได มี ห นังสือสงไปยั งจั งหวั ด เพื่อขออนุมั ติ รางเทศบั ญ ญั ติ ใ ห ต ราเป นเทศ
บัญญัติ สงไปเมื่อครบกําหนดภายใน ๑๕ วัน ทางคณะผูบริหารทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ต องนํารางเทศบั ญ ญั ติ
เพื่อใหมีผลทางกฎหมายทันทีหลังจาก ๑๕ วันครับ สิ่งที่ถามก็คือวาทานดําเนินการไปถึงไปแลวครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือเทศบัญญัติไดสงใหนายกประกาศใชหรือยังคะ

๖.
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ ขอบพระคุ ณครับ ที่ กรุณาถามคํ าถามอีกครั้ง เพราะประเด็ น นี้กระผมได ชี้แจงไปแลว ต อท า น
ประธานไปแลว แตวายังขาดบางสวน เทศบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ที่ผานสภาแห งนี้ไ ปแลว ทางฝายบริห ารได ดํ าเนินการ
อะไรอยางไรตอไปเมื่อไหร ทางฝายเมื่ อได ท ราบเรื่องจากประธานสภาแลว ไม ไ ด นิ่งนอนใจได ดํ าเนินการสงไปตาม
ขั้นตอน ถึงจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ และจั งหวั ด ได มี การตอบกลับ มาและแจ งว าเทศบั ญ ญั ติ ทั้ ง ๒
ฉบับ ประเด็นไมไดสอดคลองกับเรื่องของกฎหมาย ที่จะเห็นชอบใหรางเทศบัญญัตินั้นดําเนินการได แต อย างไรก็ต าม
จังหวัดก็ไดกรุณาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํารางเทศบัญญัติเรื่องการจํ าหนายสินค า ในที่ ห รือทางสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๕๖ มาใหเทศบาลไดทราบ และทานประธานสภาเทศบาลมอบเรื่องใหฝายนิติกรดําเนินการตามคําแนะนําของ
จังหวัดตอไป สวน เทศบัญญัติ เรื่อง การโฆษณา โดยวิธี ติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรายแผนประกาศหรือใบปลิว ในที่ ห รือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
ทางจังหวัดบอกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจจัดทําครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คะ ฝายนิติกรของทางจังหวัดคือทาน สุวินัย ทานใหมาปรับปรุง ไม ใ ชไ ม อนุญ าตให ใ ชเลย สงกลับ มา
เพื่อนําปรับปรุงและสงใหนายกเทศมนตรีประกาศใช
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับทานประธาน เฉพาะเรื่อง การจําหนายสินคา ครับ ให ม าปรับ ปรุงและประกาศใช สว นเรื่องการ
โฆษณายังติด อยูกฎหมาย
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
เชิญทานสุภชัย

รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ขออนุญ าตสอบถามท านประธานผานไปยั งฝายบริห าร
ครับวาหนังสือที่จังหวัดตอบกลับมาในวันที่เทาไหรครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญฝายบริหารคะ
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๖ มกราคม ครับ อยูในมือผม คือ ๖ มกราคม
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
แสดงวาเกิน ๑๕ วัน ใชไหมคะ
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เวลาที่เราจะประกาศใชเทศบั ญ ญั ติ เมื่ อสภาเห็ นชอบแลว สภาต องเอารางทั้ งหมด สงไปที่ จั งหวั ด
เพื่อใหความเห็นวาสมควรจะประกาศใชหรือไมอยางไร ทางฝายกฎหมายของจั งหวั ด ท านก็จ ะพิจ ารณาว า เห็ นชอบ
หรือไม เมื่อเห็นชอบทานก็สงจดหมายกลับมาเพื่อใหประกาศใช
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือวาทางฝายผูบริหารไดสงรางเทศบัญญัติไปจังหวัด วันที่เทาไหรคะ
นายนิเวศน สุพัฒน

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๗.
กราบเรียนทานประธาน เดียวผมขออนุญาตใหทางนิติกรเอาหนังสือมาให ผมและผมจะให ท านดู แต ใ น
มือผมมีแคหนังสือที่ทางจังหวัดตอบมา คือที่ทางจังหวัดตอบมาตองอยูภายใน ๑๕ วัน และผมก็คิ ด ว าท านปลัด เองก็
นาจะดําเนินการตามนั้น ครับ ทานปลัดมีอะไรชี้แจงไหมครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานปลัดคะ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านครับ ประเด็ นที่ จั บ ได คื อฝายสภา
อยากทราบวาจังหวัดตอบหนังสือจากประธานสภา โปรดเขาใจว าไม ใ ชฝายบริห ารเป นคนสงรางเทศบั ญ ญั ติ ไ ปให
จังหวัด ประธานสภาเปนคนสงนะครับ คือเทศบัญญัติ ๒ ฉบับนี้ เปนเรื่องของสภา ที่นี้เมื่อประชุม เสร็จ หลังจากวาระ
๓ เสร็จประธานนํารางนี้สงจังหวัด แตจังหวัดนําไปเก็บไวเกินระยะเวลาตามพระราชบั ญ ญั ติ ต ามกฎหมาย สงกลับ คื น
มา ประเด็นก็มีอยูวา ถาหากวาทางจังหวัดพิจารณารางเทศบัญญัติที่สภาพิจารณาแลวเกินระยะเวลา นั่นก็ห มายความ
วาเทศบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ ฝายสภาตองนําใหผูบริหารประกาศใช นี่คือสาระของกฎหมายนะครับ ขอเท็ จ จริงที่ ท าน
สุภชัย ทานหนึ่ง อนุญาตที่พูดชื่อเลน ถามวาในเมื่อจังหวัดตอบมาเกินระยะเวลาทางฝายบริห ารได ป ระกาศใชห รือไม
นี่คือ นัยของกฎหมายเปนอยางนี้ แตอันนี้เปนความเห็ นผมในฐานะเป นปลัด เทศบาล ในเมื่ อเป นความเห็ นของ
จังหวัดถึงแมวาจะชา คือเราไมเอาเหลี่ยมของกฎหมายมางัดกัน เราเอาหลักของรัฐ ศาสตรด ว ย ว าในเมื่ อจั งหวั ด เขา
ทวงมาใน เทศบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ วาเทศบัญญัติอันหนึ่งไมถูกกฎหมายเพราะวาเทศบาลไมมีอํานาจในการออกเทศ
บัญญัติ คือวามันไปขัดกับกฎหมายแม มันก็ใชไมได อันนี้ใ นฐานะที่ ผมเป นขาราชการ คื อผูว าราชการจั งหวั ด เป นผู
กํากับดูแล ในเมื่อผูวาฯ มีความคิดเห็นแบบนี้มา เราก็ตองเชื่อผูวาฯ เพราะวาเขากํากั บ ดู แลเรา ผูว าฯ สามารถกํากับ
ดูแลเทศบาลไดตามมาตรา ๗๑ อันนี้เราจะตี ค วามไปว าเขาเห็ นว ามั นไม ถูกกฎหมาย ก็เลยไม เซ็นต ไ ม อนุมั ติ ใ ห เรา
ประกาศใช แตเคาก็มาคอมเมนตมาอยูวาใหเราปรับปรุง ในเมื่อใหมาปรับปรุงเทศบัญญัติ ๒ ฉบับนี้ เกิด มาจากสภา
เทศบาลเพราะฉะนั้น สภาเทศบาลก็สมควรที่จะปรับปรุงเทศบัญญั ติ ที่ ท างจั งหวั ด ให ค วามคิ ด เห็ นมาหรือไม อย างไร
นี่คือความคิดเห็นของผมครับ ทานประธานสภาและทานสมาชิกครับ ก็มีเทานี่ครับผม
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานอนันต คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ ผมนายอนั น ต ตั น ติ ศิ ริ น ทร เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๔ โด ย
พระราชบัญญัติเทศบาล โดยมาตรา ๖๒ (๒) กําหนดไววา ถาหากจั งหวั ด ไม เห็ นชอบให สงคื นมาภายใน ๑๕ วั น ถา
จังหวัดไมสงคืนมา ถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบ ในตัวเทศบัญญัตินี้ ตองขออภั ย ท านปลัด อาทิ ต ย เป นอย างสูง
ที่วาประธานสภาตองพิจารณานั้น อยากจะถามทางฝายกิจการสภาวาเมื่อจังหวัดตอบกลับ คื นมาแลว ท านได นําสงต อ
ประธานสภาหรือไม ขอตอไปเมื่อประธานสภาไมไดรับเทศบัญญัติที่สงคืนมาใครจะรับผิดชอบ จริงอยูเป นเรื่องของ
ประธานสภาแตงานในเทศบาลไมสงใหประธานสภา สภาก็ไมไดด ําเนินการตอไปเพราะวาไมไดรับทราบวาจังหวั ด ตอบ
กลับมาอยางไร ทุกสิ่งทุกอยางมันไปลงเอยที่วาทั้งหมดเกินเวลา ที่ พระราชบั ญ ญั ติ เทศบาลกําหนดไว สรุป ว าใครจะ
เปนคนรับผิดชอบในเมื่อสภาไมไดรับเรื่องนี้เขามาเลยครับ ขอบพระคุณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญฝายบริหารคะ

๘.
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานและทานอนันต ตามที่ทานอนันต ไดคอมเมนต ม า กระผมได ยื นยั นนะครับ ว า
ทานประธานทราบ และทานมอบเรื่องใหดําเนินการตามคําแนะนําของจังหวั ด ต อไป แปลว าทางฝายบริห ารและฝาย
เทศบาลของเราไมไดนิ่งนอนใจ และแจงตอทานประธานแลว แตวาตรงที่ประทับวันที่ไดขาดหายไป แตว าผมยื นยั นว า
เปนลายมือของทา นประธานสภา แสดงว าท านประธานสภาท านทราบและมอบให ฝายกิจ การสภาได ดํ าเนินการ
จัดสงเรื่องใหฝายนิติกรดําเนินการตามคําแนะนําของจังหวัดตอไปครับทั้งนี้เรื่องนี้เปนรายละเอีย ดของกฎหมายที่ ต อง
ใชความรอบคอบที่จะพิจารณาอยางไรก็ตาม กระผมจะปรึกษาหารือกับฝายกิจ การสภาและจะนําเรีย นท านประธาน
และทานสมาชิก เพื่อผลประโยชนสูงสุดตอกิจการของนครอุบ ลราชธานี ผมขอกราบเรีย นว าเราได ดํ าเนินการตาม
ขั้นตอนทุกประการครับ ทานประธาน
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัย คะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ ดูเหมือนจะเปนการตั้งเกินไปนะครับ ที่รางเทศบัญญัติทั้ง ๒ ราง ที่ตกลงไปแลว มาสอดคลองกับ การที่
เทศบาลไดดําเนินการบางสิ่งบางอยาง ที่มันขัดแยงกับรางเทศบั ญ ญั ติ ทั้ ง ๒ อย าง ผมไม อยากบอกว าท านตั้ งใจให
เทศบัญญัตินี้ตก ด ว ยอํานาจฝายใดฝายหนึ่งของท าน หรืออํานาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งที่ จ ะพิจ ารณาโดยละเอีย ดโดย
รอบคอบ โดยพฤตินัยพอใหเราพอสังเกตไดวา ทําไมรางเทศบัญญัตินี้ถึงตกลงไป ทั้งที่ สาระสําคั ญ ไม นาจะให รางเทศ
บัญญัตินั้นตกไปได สิ่งที่ทานอางมา รวมถึงวันที่ในการลงรับตางๆ ซึ่งมันเปนเหมื อนกับ เขาวงกรตอยู ต อนนี้ ว าเราจะ
ไปวิ่งหาวันที่กัน ณ ตรงไหน ขามสิ่งนี้มาครับ คราวที่แลวเราประชุม กันเราขอ เอ็ม โอ ยู เกี่ย วกับ การตั้ งป ายกันทั่ ว
เมือง ณ ตอนนี้หลายฝายสอบถามวาสิ่งตอนนี้ที่ทําคณะกรรมการคือใคร เทศบาลได รับ ผมประโยชนม ากนอยแค ไ หน
ประชาชนเสียผลประโยชนหรือไมจากเรื่องนี้ ถึงแมกระทั่ งชาวบ านหลายๆท านบอกว า ท านสรางฟุต บาทมาเพื่อตั้ ง
ปาย เราไดยินมาเราก็ไมสบายใจครับ เราในฐานะตรวจสอบเทศบาลในสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีแห งนี้ เราถูกตั้ ง
คําถามหลายเรื่องครับในบทบาทหนาที่ของเราและใหค วามสําคั ญ ของสมาชิกสภาเทศบาลของฝายผูบ ริห ารรวมถึง
ขาราชการทาง
ฝายตางๆ ดวยวา ณ วันนี้ทานยังเห็นหัวสภาแหงนี้หรือเปลา ทานยังเคารพในบทบาทหนาที่ ของ
เราหรือไม ที่เราทําเพื่อผลประโยชนของพี่นองประชาชนครับ ไม ใ ชผลประโยชนสว นตั ว หรือฝายใดฝายหนึ่ง เมื่ อมี ผู
ไดผลประโยชนก็มีผูเสียผลประโยชน ไมมีหรอกครับที่จะไดผลประโยชนรว มกันทุ กฝาย แต ผลประโยชนที่ เสีย ไปมั น
กระทบถึงพี่นองประชาชนมากนอยแคไหนครับ เรื่องเหลานี้อยากให ท างฝายผูบ ริห ารตระหนักถึงว าที่ ม าของท านมา
จากประชาชน ผลประโยชนที่ทานตองรักษาใหคือผลประโยชนของประชาชนครั บ เชนเดี ย วกันครับ ณ วั นนี้ค รับ ราง
เทศบัญญัติปงบประมาณ
ป ๒๕๕๗ ทานจะนําเขาสภาเมื่อไหรครับถานับกันจริงมันผานมา ๒ ไตรมาสแลว ครับ
ของปงบประมาณนี้ แลวทานก็ไปบอกกับชาวบานวาทางสภาไมอนุมั ติ งบให ท านทํ างาน เราไม มี ป ญ ญาอนุมั ติ ห รอก
ครับในเมื่อทานยังไมนํารางเทศบัญญัติเขาสภาแหงนี้ เงินจายขาดสะสม เงินสะสม เรามี ไ ว ใ ชใ นภาวะฉุกเฉินครับ ใน
ภาวะจําเปน ไมใชเอามาใชสุรุยสุรายในเมื่อทานมีอํานาจในการจะนําเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ เขาสูสภาทาน
ตองใหคําตอบเหลานี้กับชาวบานวาผลประโยชนจากที่ชาวบานจะไดรับจากการที่นํารางเทศบัญ ญั ติ เขาสภานั้น ทํ าไม
ทานถึงดึงไว ทําไมทานไมเรงเอา เทศบัญญัติเขาสูสภา ในเมื่อไมมีเงินเราจะดูแลประชาชนอย างไรครับ พอแม ไ ม มี
เงินยังตองไปหยิบยืมมาใหลูกไปโรงเรียนหาคาน้ํามาเพื่อสงลูกไปโรงเรียนครับ อันนี้คือบทบาทของพอแม เราในฐานะ
ผูปกครองเทศบาลผูดูแลเทศบาลถาทานไมนํารางเทศบัญญัติเขาสภาแลวทานจะนํางบประมาณที่ไหนเขามาให สภาได
อนุมัติตรวจสอบการใชเงินแลวใหกลับไปถึงชาวบานไดหละครับ อีกครับเรื่องที่ทานซื้อเครื่องสูบน้ําไปครับ เราขอไป ๓
ครั้ง ปานนี้ทานประธานคงไปเขาทรงหาแลวทานตองหาแลว ตองเขาทรงเกงๆถึงจะเขาทรงหารางเทศบัญญัติ ทานถึง

๙.
จะหาเอ็มโอยูที่เค าไปทํ างานกัน ท านถึงจะได ห นังสือจั ด ซื้อจั ด จ างแลว มี คํ าครหาว าบริษั ท ที่ จั ด ซื้อจั ด จ างเป นอัน
เดียวกันกับที่กําลังสืบสวนอยูที่ อบจ. ใชหรือไม ถึง ณ ที่ตรงนี้ผมก็อยากจะบอกกับ สภาแห งนี้ว า คราวหนาไม ต อง
ประชุมก็ไดครับโทรเรียกกันมากินขาวแลวก็กลับบานเลย กราบขอบพระคุณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงมั้ย ค ะ / เมื่ อไม มี ขอทวงถามหนังสือที่ รับ ปากไว เกี่ย วกับ เรื่องเครื่องสูบ น้ํา
เปนการประชุมครั้งที่ ๓ แลวนะคะที่ ยั งไม ไ ด ไ ม ท ราบว ามี ค วามคื บ หนาอย างไง มี ท านใดให คํ าอธิ บ ายได ไ หมครับ
เชิญทานนิเวศนคะ
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธาน สําหรับเรื่ องเครื่องสูบน้ํา เทาที่นั่งรวมประชุม ยังไมมีการรองขอมานะครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
เชิญทานสุภชัย

รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ปรากฏในรายงานการประชุมอยูนะครับ และเราก็ไดทําเรื่องเปนเอกสารไปยังฝายผูบริหารถึง ๓ ครั้ง
แลวนะครับ
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตตรวจสอบรายงานการประชุมครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิคะ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา นายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อสักครูทานนิเวศน วาเทาที่ประชุมมาไมมีการขอเอกสารตั ว นี้ แต ว าได มี เอกเกี่ย วกับ เครื่องสูบ น้ํา
ความจําเปนในการซื้อเครื่องสูบน้ําสงไปที่บานของสมาชิกแต ละคน ถาไม ไ ด มี การพูด ว ามี การขอเอกสาร เอ็ม โอ ยู
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ํา แลวจะมีเอกสารเหลานี้สงไปไดอย างไร และอีกเรื่องหนึ่งตามที่ สมาชิกสภาได ต รารางเทศ
บัญญัติ ๒ ขอ เกี่ยวกับเรื่อง การติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ และเรื่องการจั ด จํ าหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ เหตุผลก็คือ ผมอนุญาตอานพระราชบัญญัติเทศบาล อํานาจหนาที่ของเทศบาลคือรักษา
ความสะอาด ของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เหตุผลที่ เราจะต องตราราง
เทศบัญญัติขึ้นมาเพราะวาทางสภานี้เห็นวาการบริหารงานของเทศบาลนี้ไมปกติครับผม ทุกสิ่งทุกอยางมั่ว ไปหมดครับ
ทานไดจัดสรรพื้นขายสินคาอยางเชนหนาเทศบาล พวกเราก็เห็ นว าท านมี ค วามตั้ งใจ เวลาไปจั ด เวลาค าขายพอค า
แมคาใหเปนเวลา แตก็เหมือนเปนการติด ตั้งปายเพียงสรางภาพเท านั้นทางเราจึ งไม มั่ นใจว าทางฝายบริห ารมี ค วาม
ตั้งใจจริงหรือไม ที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับทางเดินและทางเทาของประชาชน เพราะทุ กวั นนี้รูสึกว าจะมั่ ว ไปหมด ก็
ไมทราบวาทางฝายบริหารทําอะไรกันอยู อยากจะฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารแมวา วั นนี้ท านนายกท านไม เขา
ประชุมดวยแตก็คิดวาเรื่องนี้ทานนายกนาจะทราบ ขอบคุณมากครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงไหมคะ / ไมมีนะคะ /เชิญทานชื่น
นายชื่น พรหมจารีย

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

๑๐.
กราบเรี ย นท านประธานสภา ผูบ ริห ารและเพื่ อนสมาชิกที่ เคารพครับ ผมนายชื่น พรหมจารี ย
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ ครับ เรื่องที่ผมจะพู ด ต อไปนี้นะครับ อยากจะตั้ งเป นหั ว ขอว า สมาชิก
สภาเทศบาลไมมีน้ํายา เนื่องจากเรื่องเกานะครับ เรื่องไฟฟาซอยเลีย งเมื อง ๗ ถานับ จากถนนชลประธานท าบ อ
เปนซอยที่ ๑๕ มีไฟหลอดหนึ่งอยูตรงนั้น บอกใหทราบวาตรงนั้นเปนทาง แยก ทางสามแพง ตรงนั้นมี ห ลอดไฟเกาอยู
ปจจุบันนี้หลอดไฟนั้นหายไป เหลือแตความมืด ชาวบานรองเรียนผมทุกครั้ง เมื่อสักครูกอนผมเขาประชุม ก็ม าลัด ทาง
ผม ๒ คน บอกวาหลอดไฟนี้เมื่อไหรจะตั้งใหถาไมตั้งก็ลาออกเสีย ผมไมรูจะเอาหนาไปไวไหน ผมเรียนเรื่องนี้หลายครั้ง
แลวแตไมมีผูทําใหก็เลยไมมีน้ํายา กรุณาติดหลอดไฟหลอดสุดทายใหดวยตรงทางสามแยกเพราะ สี่หาวันที่แลวมีรถชน
กันอยู เสียหายนิดหนอย แตหลายครั้งแลวครับแลวมีการจี้ปนกันดวยครับ นักศึกษาที่พักอยู แถวนั้นโดนชิงสรอยไปที่
ผมเรียนมาก็นานมาแลวสัก เจ็ดแปดเดือนจะวาเปนปก็ไดไมเห็นแกไขสักทีใครรับ ผิด ชอบบ างผมขอเรีย นในที่ ป ระชุม
ดวยและขอเรียนเปนครั้งสุดทายจะไมขอเรียนอีก เรื่องที่สองครับซอยขางวัดป าแสนอุด มบ านคุ ณพอยื น ผมเคยเสนอ
ในวันที่ นายกคนใหมเขารับหนาที่ผมเรียนวาซอยนี้เมื่อฝนตกแลวมีน้ําไหลเขาไปในซอย ถาหากว าลอกคลอง ลอก
ถนนกลางซอยออก น้ําก็จะไมไหลเขาไป ทานนายกรับปากผมวาจะทําให ผมก็เลยบอกวานี่คื องานชิ้นโบแดงของท าน
ถาหากทานทําได ก็จะเปนพระคุณอยางยิ่งทานนายกก็รับปากจากนั้นมาเป นป แลว พอยื นก็เลยหนีจ ากบ านนั้นไปอยู
วารินเพราะวาเบื่อน้ําฝน กรุณาแกไ ขให ด ว ยมี ห ลายเรื่องผมไม อยากเสนอหลอกครับ เพราะเสนอไปแลว ไม มี น้ํายา
อยากจะใหมีน้ํายาเพียง๒ ขอ สวนฟุตบาตที่วามีปายกีดขวางทางจราจรเดิ นทางไปมาไม สะดวก ป จ จุ บั นนี้ถนนสุขา
อุปถัมภหนาวัดปาแสนอุดม อยาหวังวาจะไปเดินเลยครับฟุตบาตรแถวนั้นเขาค าขายหมดแลว มี เสื้อผาตากเป นแถว
เดินไมได ก็เลยไปแยงทางรถวิ่งขอฝากเรื่องนี้ดวยครับถาหากทําได ถาทําไมไดก็ไมรูจะทําอยางไรขอบคุณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิคะ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ขอสนับสนุนทาน ส.ท. ชื่น นะครับ ขออนุญาตเอย นาม ว าท านไม ต องอายนะครับ ที่ จ ะบอกเลาเกี่ย วกับ ป ญ หาของ
เทศบาล คนที่อายก็คือฝายบริหารนะครับ ที่นั่งหัวเราะ นั่งขําท าน ท านไม ต องอายครับ ผม แค ห ลอดไฟหลอดเล็กๆ
ทานยังเปลี่ยนไมไดแลวนโยบายที่ทานหาเสียงไวทานจะทําไดอยางไรครับ พวกผมชื่นชมท านและขอให กําลังใจท าน
ครับ ขอบคุณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานอนันต คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขต ๔ ผมขอวกไปเรื่องเดิมที่ผานสภาคราวที่แลวนะครับ เกี่ย วกับ เรื่องขอจ ายขาดเงินสะสม เป นเงินเพิ่ม ค ารายหั ว
ของนักเรียนเจ็ดบาท กระผมขอกราบเรีย นท านว าสภาแห งนี้ไ ม สามารถที่ จ ะอนุมั ติ จ ายขาดเงินสะสมในกรณีนี้ไ ด
เนื่องมาจากทานระบุลงมาในนี้แลววา ทางกรมฯให ม าแลว ในภาคเรีย นที่ สอง ๒๐ บาท เพราะฉะนั้นท านจะเอาอีก
๗ บาทไปเพิ่มใหเพราะจายไปแลว ๑๓ บาท ทานมาขอจายขาดเงินสะสมเปรียบเสมือนวาทานมี เงินอยู แลว แต ท านไม
เอาเงินของทานจายแตจะไปขอคนอื่นใหมาจายแทน เหมาะสมหรือไมประการแรกนะครับ ประการที่ สองภาคเรีย นที่
๒/๒๕๕๖ ก็ปดเทอมไปแลวเงิน ๗ บาทยังไมได มันเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะเอางบประมาณมาใช เพราะวาการที่

๑๒.
จะใชเงินตัวนี้ไดตองเขางบประมาณ แตทานไมทําแลวจะโยนมาใหสภาขอจายขาดเงินสะสม เพราะกรณีจ ายขาดเงิน
สะสมนั้นเขามีหลักเกณฑการจายอยูนะครับ อยากจะขอทําความเขาใจกับบางทานวาไมใชสภาไมให แตมั นเป นการไม
ถูกตามระเบียบ เพราะเงินเขาใหมาแลวทานไมนํามาจายแตจะขอเงินคนอื่นเขามาจาย สุดทายจะมาลงที่ สภาไม ไ ด ผม
ก็ขอกราบเรียนตามความเปนจริงวาเมื่อเงินเขาใหมาแลวทานจะตองนําเขางบประมาณเพื่อนําเงินสว นนี้ไ ปใช และขอ
ถามอีกครั้งหนึ่งวาเงินเจ็ดบาทที่เหลืออยูนี้ที่ยังไมไดใหกับโรงเรียนตางๆภายในเขตเทศบาลนี้จะเอาไปทําอะไร ใครเป น
คนรับผิดชอบ ขอเรียนวานักเรียนกําลังเจริญเติบโตตองการสารอาหารที่ครบถวน การที่จะไดรับสารอาหารในระหว าง
๑๓ บาท กับ ๒๐ บาท นักเรียนจะไดตางกันไหม ขอใหทานคิดใหดีวาเพื่อเยาวชนที่กําลังเจริญเติบ โตในภายภาคหนา
ก็ขอใหเขาไดรับสารอาหารครบถวน แต ๗ บาทเขายังไมไดเขาก็ตองจาย ๑๓ นะครับ เพราะฉะนั้นเงินสวนนี้ถาหากว า
สภาจ า ยขาดเงิน สะสมไปให มั นก็จ ะไปซ้ํ าซอ นกั บ ของกรมฯที่ ใ ห ม าแลว เพราะฉะนั้ นสภาถึ งให ไ ม ไ ด ค รั บ ผม
กราบขอบพระคุณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงไหมคะ ทางสภาก็ขอฝากไปยังฝายบริหารนะคะวาเมื่อจะนําเสนอไมวา จะเกี่ย วกับ เงิน
จายขาดสะสมหรืองบประมาณใดๆขอใหรอบคอบดวยคะ ที่จะเสนอเขามาในสภานะคะ เชิญทานสุภชัย คะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตนะครับ เปนประเด็นเล็กๆแตวารูสึกวามันจะเปนปมอยูในใจของสมาชิกทุกทานนะครับ เกี่ย วเนื่อง
กับเรื่องของการที่ทานนํางบประมาณที่วาจะเปนเงินจายขาดสะสมเกี่ยวกับเรื่องคาอาหารกลางวั นนักเรีย นนะครับ ที่ ว า
เปนเงินสมทบกัน หลังจากที่เราประชุมสภาเสร็จครับ มันมีสื่อที่วาเปนสื่อโซเชียลเน็ตเวิรก เฟสบุค ที่ ใ ชนามว าเทศบาล
นครอุบ ลราชธานีนะครับ ท านออกมาโจมตี การทํ างานของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ เรื่องนี้ผ มอยากถามถึ ง
ฝายผูบริหารและจะรบกวนถึงทานปลัดเทศบาลเสาะหาใหผมหนอยวาใครเปนคนดูแลเฟสบุ ค ตั ว นี้เฟสบุ ค ที่ ใ ชนามว า
เทศบาลนครอุบลราชธานี ฝายไอทีใชหรือไมและใครเปนคนดูแลครับ สิ่งที่ทานทําทานกําลังว าคนที่ อยู ใ นบ านชว ยกัน
บริหารบานเมืองใหกับสาธารณชนไดรับรูรับฟง นอกจากนั้นแลวยังมีใ นฝายของผูบ ริห ารเขาไปโต ต อบกันอีกนะครับ
ผมเห็นแลวผมก็ไมสบายใจถึงเราจะทํางานกันคนละหนาที่คนละบทบาท แต ก็อย าไปตี ฆองรองป าวให ค นอื่นเค ารับ รู
เลยครับวาเราไมถูกกันครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงไหมคะ เชิญทานเลขาฯคะ
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณทานประธาน ขอบคุณทานสุภชัยนะครับที่กรุณาไดตั้งขอสังเกตและไดเลาถึงความไมสบายใจเกี่ย วกับ
เรื่องของสื่อโซเชียลเน็ตเวิรก ซึ่งดูเหมือนวานับวันก็จะมีอิทธิพลและมีผลตอความรูสึกของประชาชนผูไ ด เขาไปอานไป
ดูนะครับ กระผมขอบคุณนะครับทานสุภชัยและจะเขาไปดูเรื่องพวกนี้นะครับ ผมเองก็ไ ม สบายใจเกี่ย วกับ เรื่องการที่
ทานกรุณาบอกเลาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยงเหมือนคนในบานไมถูกกันแลว ก็ไ ปเลาให ค นอื่นฟง ผมก็มี ค วามรูสึก
เชนเดียวกับทานนะครับ แตอยางไรก็ตามสื่อโซเชียลเน็ตเวิรกมันก็จะมี ค นที่ จ ะสามรถเขาไปดู เขาไปให ขอคิ ด เห็ นทั้ ง
ขอคิดเห็นสวนตัว แตผมกราบเรียนวาทางฝายบริหารเราไมไดเขาไปเกี่ย วของในเรื่องนี้ค รับ ถาจะต องเกี่ย วของก็จ ะ
เปนในเรื่องของสวนตัว แตในเรื่องของในนามองคกรแลวกระผมกราบเรียนในฐานะของทางฝายบริห ารเองว าเราไม มี
เจตนาที่จะเอาเรื่องเหลานี้มาเปนประเด็นสาธารณะแลวใหเกิดความขัดแยงกัน กระผมเองก็จ ะรับ คํ าท ว งติ งของท าน
สุภชัยดวยความเคารพนะครับ ผมก็เหมือนทานครับในทัศนะสวนตัวผม ผมชอบที่จะเห็ นคนถูกกัน รักกัน เราเหมื อน
คนในบานแตวาเราทํางานตางหนาที่กัน สิ่งที่ทานติติงผมรับทั้งหมดครับเรื่องใดที่จะสามารถชี้แจงดวยเหตุผลไดจะ

๑๓.
ชี้แจง เรื่องใดที่ตองอาศัยรายละเอียดเรื่องกฎหมายตางๆนี่ก็ขอติดทานไวนะครับ ขอกราบเรียนดวยความเคารพว าเรา
ไมไดนิ่งนอนใจครับ สิ่งที่ทานไดกรุณาใชสภาแหงนี้ไดสอบถามเรา ได แนะนําเรานั้นเป นสิ่งที่ มี ค าสําหรับ การพัฒ นา
ครับ เราก็จะเดินหนาที่จะพัฒนารวมกัน ตางคนตางทําหนาที่ สวนเรื่องสื่อโซเชียลเน็ตเวิรกผมรับปากท านนะครับ ที่ จ ะ
ไปดูผมไมสบายใจเหมือนทานเรื่องพวกนี้ผมก็ไมคอยชอบ เดี๋ยวจะไปดูวาอะไรที่มันจะเปนสิ่งไมดีครับ ทานประธาน
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานธานินทรคะ
นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายธานินทร สินธุป ระสิท ธิ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต ๓ ครับ อยากกราบเรียนถามคณะผูบริหารในกรณีภาวะน้ําทวมในป พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ผานมานะครับ ทุกๆปทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจะสงเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบประเมินในแต ละหลังคาเรือนที่
เกิดภาวะน้ําทวมครับและจะเยียวยาชวยเหลือบานแตละหลังที่เสียหายจากภาวะน้ําทวมที่ผานมา แตในปนี้สํารวจและ
ลงทะเบียนทุกหลังคาเรือนที่เสียหาย แตผลที่ไดรับพอถึงการชวยเหลือก็จะชวยเหลือเฉพาะบานที่ มี เลขที่ สําหรับ บ าน
ที่ ไ ม มี เ ลขที่ จ ะยั ง ไม ไ ด รั บ การช ว ยเหลื อ ชาวบ านจึ ง อยากเรี ย นถามว า ในกรณี ที่ ไ ม มี บ า นเลขที่ ท างเทศบาล
นครอุบลราชธานีจะทําการชวยเหลืออยางไรครับ เพราะวา มั นลว งเลยมาหลายเดื อนแลว ครับ จนจะถึงฤดู ฝนในป นี้
แลวจึงอยากจะถามคณะผูบริหารวาในกรณีที่บานไมมีเลขที่จะไดรับ การชว ยเหลือเยี ย วยาอย างไรบ างครับ ขอบคุ ณ
ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรคะ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกและทานผูบริหารทุกทาน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต ๒ ผมไดรับเรื่องรองเรียนมาจากชาวบ านแถวสวนสาธารณะหนองบั ว นะครับ ว า
เวลาที่ปดไฟสวนสาธารณะมันเร็วไปหนอยนะครับสองทุม ชาวบ านเลยอยากจะขอให ป ด เป นเวลาสามทุ ม ได ห รือไม
ครับ เพื่อที่ชาวบานจะไดมีเวลาออกกําลังกายมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานผูบริหารคะ
นายนิเวศน สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรื่องที่ทานเสนอมาเดี๋ยวผมรับผิดชอบในการประสานอีกที่ ค รับ และเกี่ย วกับ เรื่องของการสํารวจหลังจากที่
ประชาชนไดประสบอุทกภัย แลวก็จะมีผลสํารวจตางๆเพื่อจะเยียวยาก็ขอให ท านหั ว หนาสํานักปลัด เทศบาลซึ่งดู แล
เกี่ยวกับเรื่องการสํารวจวาในกรณีที่ไมมีบานเลขที่ เราจะมีแนวทางชว ยเหลืออย างไร สว นคนที่ มี บ านเลขที่ อยู แลว ก็
เปนไปตามเกณฑนะครับ แลว ในกรณีที่ ไ ม มี บ านเลขที่ เราจะมี แนวทางอย างไรในการชว ยเหลือครับ ขอเชิญ ท าน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลชี้แจงตอสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ
นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาและผูมีเกียรติทุกทานคะ ในสวนของเรื่องเยียวยาน้ําทวมขั้นตอนทางเทศบาลเรา
ได สํา รวจทั้ ง หมดโดยกองสวั สดิ การและสัง คมจะเป น แม ง านในการส งข อ มู ล ไปที่ ป.ภ.จั ง หวั ด ในนั้ น ก็จ ะมี
คณะกรรมการประกอบดวยเจาหนาที่ปองกันฯ เจาหนาที่สํานักการชาง และมีกองสวัสดิการฯเปนเลขาฯ ขั้นตอนการ

๑๔.
สํารวจเราไดสงขอมูลไปที่อําเภอเมือง ในฐานะที่เปน ก.ช.ภ.อ. จากนั้นอําเภอเมื องก็จ ะสงไปที่ จั งหวั ด ในฐานะที่ เป น
ก.ช.ภ.จ. นะคะ ขั้นตอนตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลอยูที่ประมาณหนึ่งพันสามรอยกวาหลังจากขอมูลตรงนี้นะคะไม ว าจะเป น
บานที่มีบานเลขที่ และเปนบานที่ไมมีเลขที่ สวนบานที่มีเลขที่นั้นทางจังหวัดในนามของ ก.ช.ภ.จ. ไดอนุมัติวงเงิ นมาให
แลวแลวก็จายเรียบรอยแลว ในสวนของบานไมมีเลขที่นั้นในสวนของ ป.ภ.จังหวัด ตอนนี้อยู ใ นขั้นตอนการดํ าเนินการ
อยูคะ ยังไมไดแจงมาในสวนของบานที่ไมมีเลขที่ในที่นี้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไดสงขอมูลไปแลวคะ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานธานินทรคะ
นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ชาวบานฝากถามมาวาขั้นตอนการดําเนินการชวยเหลือจะมาเมื่อไรครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญหัวหนาสํานักปลัดคะ
นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ขออนุญาตเพิ่มเติ ม ในสว นนี้ใ นฐานะที่ เป นเจ าหนาที่ ที่ ดํ าเนินการตรงนี้ที่ รว มด ว ยกับ กองสวั สดิ การฯทาง
เจาหนาที่เราไดติด ตามเรงรัดกับ ป.ภ.จังหวัด อยูนะคะ ทางนี้พยายามตามใหแตทาง ป.ภ.จังหวั ด บอกว าให รอสักครู
นะคะ ในสวนของเราเราตอบไมไดวาวันไหนแตถาถามวาไดตามไหม ตามใหแทบทุกเดือนวามาหรือยังวงเงินที่ขอไปนะ
คะ สวนนั้นจะเปนวงเงินของทางจังหวัดซึ่งในนามของ ป.ภ.จังหวัด โดยขออนุมัติไ ปที่ สว นของกรมป องกันภั ย เป นเงิน
สวนนั้นที่จะนํามาเยียวยาพี่นองในสวนของบานที่ถูกน้ําทวมคะ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณคะ เชิญทานนงนุชคะ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช จิ รันตกาล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือ กตั้ งที่ ๑ ค ะ ที่ เ รื่องของท า นสุภ ชั ย นะคะเกี่ย วกับ เรื่องเฟสบุ ค ของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ดิฉันขอทวงตินะคะวาบรรยากาศที่พวกเรานั่งประชุม สภาในแต ละครั้งก็เป นบรรยากาศที่ ดี นะคะ
แตพอหลังจากที่สภาฯประชุมเสร็จแลว จะมีเฟสบุคของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกลาวถึงสภาเทศบาลในทางที่ ไ ม
ดี คือดิฉันอยากใหบรรยากาศที่ดีๆนี้คนเราต างมาทํ างานรว มกันไม ใ ชว าพอลับ หลังแลว จะพูด อีกแบบหนึ่ง ดิ ฉัน
ขอรองนะคะอยางทานนิเวศน ขออนุญาตที่เอยนามทานเลขาฯใหการเปนมิตร แตสําหรับ ฝายบริห ารบางท านกับ ทาง
สภาเหมือนเราไมเปนมิตรกันเลย ดิฉันขอรองนะคะวาอย าให เป นแบบนี้อีกในเฟสบุ ค ของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เพราะวามันเหมือนกับวามาใสรายทางสภา หลายเรื่องนะคะอยางเชนเรื่อง อสม. เหมื อนกันว าเราไม ผานงบประมาณ
ใหทาง อสม. เรื่องนี้ดิฉันลงพื้นที่ อสม. ก็มาถามอยากใหทานฝายผูบริหารพิจารณาดวยนะคะ อย าให ดิ ฉันเอย นามนะ
คะวาใครที่เปนคนเอาลงในเฟสบุคของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เขียนตอวากันเองขอบพระคุณคะ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณคะ เชิญทานณัฐพัฒนคะ
รอยตํารวจเอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

๑๕.
กราบเรีย นท า นประธานสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี และสมาชิ กสภาเทศบาล ผู บ ริห ารทุ กท า น
กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ กระผมเห็ นด ว ยกับ กรณีที่
ทานนงนุช จิรันตกาล ไดกลาวในที่ประชุมก็อยากขอฝากไปยังทานผูบริหารใหชวยดูแลพรรคพวก หรือบริวารของ
ทาน อยากใหใสใจในเรื่องเล็กหรือมองขามในเรื่องใหญ ควรหั นมามุ งหนาแกไ ขป ญ หาความเดื อดรอนของชาวบ าน
ตั ว อย างเช นที่ ผ มเห็ น ว าเป นสิ่ง ที่ ไ ม จํ าเป นอย างเช นเรื่ อง แสง สี เสี ย ง งานฟู ลมู ล ลักษณะนี้ก็ คื อเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีก็มีผับ มีสถานบริการมากมายแลวก็เปนสิ่งที่ไมจําเปน บางครั้งเหมือนกับวาไปบํา รุงกับ แสง สี เสีย ง
ในเรื่องนี้มาก ในขณะที่ชุมชนบางชุมชนยังมืด มิ ด อย างเชนในเขตของผมนะครับ ทางด านทิ ศ ตะวั นออกของเรือนจํ า
กลางอุบลราชธานี ดานหนาบานพักขาราชการครับ มืดมากครับแสงสวางไมพอและมักจะมี เหตุ ค นรายแอบปาสิ่งของ
ผิดกฎหมายเขาไปในเรือนจําเวลาค่ําคืน อยางเชนยาเสพติดหรือพวกโทรศัพทมือถือ สิ่งของตอ งห ามที่ เขาขว างปาเขา
ไปในเรือนจําโดยอาศัยความมืด ก็อยากขอใหทานผูบริหารไดจัดอุปกรณไฟฟาไปติดตั้งใหเพียงพอครับ ถาไดเปนหลอด
โซเดี ย มได ก็ยิ่ งดี ค รับ ดี กว าหลอดฟลูอ อเรสเซนต ธ รรมดา แลว อี กเรื่องหนึ่ งที่ ผมอยากขอทางฝายบริห ารเรงรั ด
ดําเนินการก็คือ ซอยพโลชัย ๕ และ ๙ ซึ่งเปนถนนหินคลุกอยูซึ่งตอนนี้ชาวบานไดรั บ ความเดื อดรอนเพราะใชรว มกัน
หลายชุมชนและเปนทางเชื่อมตอกันไปหลายชุมชน อยากใหดําเนินการตามโครงการถนนคอนกรีต เสริม เหล็กหรือว า
คสร. ครับ อยากขอใหเรงรัดเพราะชาวบานเขาเดือดรอนมาก ชาวบานก็จี้ ท างสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
บางครั้งก็ขอใหติด ตอเอารถน้ําจากทางเทศบาลนครอุบ ลราชธานีไ ปรดน้ําเพื่อบรรเทาฝุน ซึ่งเป นป ญ หาที่ ชาวบ าน
ตองการใหทางเทศบาลแกไขมากกวาการที่ทานจะใสใจในเรื่องเล็กการมีปญหาทางโซเชียลเน็ตเวิรก แลว มองขามเรื่อง
ใหญครับ กระผมจึงขอฝากมาเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณคะ เชิญทานตนขาว คะ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลผูทรงเกีย รติ ทุ กท าน
ดิ ฉันนางสาวต นขาว ตั งคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขต ๔ ดิ ฉันขอสนับ สนุนท านนงนุ ช
และทานณัฐพัฒน นะคะ ดิฉันอยากใหบรรยากาศในหองประชุมและนอกห องประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดีแบบนี้นะคะ ดิฉันไมอยากใหไปพูดลับหลังแลวไปใสรายโจมตีกันใน โซเชียลเน็ตเวิรก การประชุม สภาเป นการรับ ฟง
ขอคิดเห็นของทุกๆฝายทั้งฝายบริหาร และฝายสภานะคะ ถาทานไมพอใจหรืออยากจะแนะนําอะไรก็ค วรจะแนะนําใน
ที่ประชุมสภานะคะ เพราะวาประชาชนก็อยากเห็นการทํางานที่ดีทั้งสองฝายค ะ และอีกเรื่องหนึ่งคื อหลังจากที่ มี การ
ทําถนนหนาโรงเรียนเบญฯ ฟุตบาตชํารุดหนาบานเลขที่ ๕๔๐ สรรพสิท ธิ์ นะคะมี การแจ งดิ ฉันมาแลว บอกว าแจ งมา
นานมากแลวไมไดรับการแกไขจากฝายบริหารสักที อยากจะขอใหเรื่องที่ดิฉันแจงตรงนี้ไดรับ การแกไ ขนะคะ ไม อยาก
ใหนิ่งดูด ายเพราะวาประชาชนเดือดรอนจริงๆ ขอบคุณคะ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีทานใดจะเสนออีกไหมคะ ถาไมมีดิฉันก็ขอฝากฝายผูบ ริห ารด ว ยนะคะในทั้ งเรื่องงบประมาณที่ จ ะนําเขา
และเอกสารที่ขอไปถานับการประชุมครั้งนี้ก็จะเป นครั้งที่ ๔ นะคะ ซึ่งปรากฏอยู ใ นรายงานการประชุม อยู นะคะทั้ ง
เรื่องเครื่องสูบน้ํา ทั้งเงินสะสม เชิญทานสุภชัยคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทิ้งทายนิดหนึ่งนะครับเมื่อซักครูมีสายเขาจากวัด ศรีป ระดู จ ะจั ด งานบุ ญ นะครับ รบกวนทางฝาย
ผูบริหารไปเก็บขยะออกใหดวยนะครับ เห็นอยูสี่หาถุงตั้งแตวันเลือกตั้ง ส.ว. ขอบคุณครับ

๑๖.
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีทานใดจะเสนออีกไหมคะ ถาไมมีอะไรแลวดิ ฉันขอนัด หมายต อไปจะเป นเทศกาลสงกรานต จ ะมี วั นหยุ ด
เยอะ ก็ขอนัดหมายประชุมครั้งตอไปในวันที่ ๑๗ เมษายน นะคะ มีสมาชิกทานใดเสนอเป นอย างอื่นไหมคะ เชิญ ท าน
สุภชัยคะ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับ เรื่องกําหนดวันประชุมขออนุญาตปรึกษาหารือกันอีกรอบหนึ่งไดไหมครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เมื่ อ มี ส มาชิ ก ท ว งติ ง ก็ จ ะขอปรึ กษากัน ก อนนะคะ แล ว จะเรี ย นทางฝ า ยบริ ห ารอีก ครั้ง หนึ่ง ดิ ฉั น ขอ
ปดประชุมคะ
ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..............................ผูจดรายงานการประชุม
(นายชัยยันต จันลองคํา)
หัวหนางานเลขานุการสภา

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

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................

(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา)
(นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ

(ลงชื่อ)...................................กรรมการ

๑๗.
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

(นายปรเมศร ศริพันธุ)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

