
 

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

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
........................ 

ผูมาประชุม 
 ๑. นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓          
         ๒. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓  
 ๓. นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
 ๔. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๕. นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๖. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๗. นายเลิศ             อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๑ 
 ๘. นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
          ๙. นายปรเมศร        ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒ 
        ๑๐. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๑. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๒. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๓.    นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๔. นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๕. นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๑๖. นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๑๗. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๓ 
 ๑๘. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๙. นายอนันต ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
        ๒๐. นายปยะ ลายวิเศกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
 ๒๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ 
 ๒๒. นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
        ๒๓.     นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 
 

ผูไมมาประชุม 
๑. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔    

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 ๑.     นายวิทวัส                พันธนิกุล             รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี              
  ๒.     นางสาวสุรัญู          ศิวประภากร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๓.  นายนิเวศน      สุพัฒน               เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
          ๔.     นายชาติชาย      ลี้จงเพิ่มพูน          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๕.  นายชัยยงค       โคตะสิน            เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๖.  นายอาทิตย       คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๒. 
 
          ๗.   นายอธิปไตย       โยธามาตย   รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         ๘.  นางเดือนลอย       คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๙.   นายวิสุทธิ์       เสนาภักดิ์              รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
        ๑๐.     นายกรศิริ                  มิ่งชัย              ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
        ๑๑.     นายโกสิน       พูลวัน                  ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 
        ๑๒. ด.ต.เผด็จชัย       บุญศักดิ์                ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
        ๑๓.  นายประสพ                ปรุโปรง                ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
        ๑๔.     วาที่ ร.ท.คมกริช        ศรีสวัสดิ์               ผอ.สถานศึกษารร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 
        ๑๕.     นางพิมพนภัส       ภัทรกอพงศสุข   รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
        ๑๗.      นางสาวธัญญพัทธ       ศรีบุญสถติพงษ        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
        ๑๘.     นายชัยยันต       จันลองคํา              หวัหนางานเลขานุการสภา 
        ๑๙.     นางสาวดวงใจ       สุพจนนิติภักดี         หัวหนางานธุรการสภา 
        ๒๐. นางอรอินทร       ไชยแสง          หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
        ๒๑.     นายอนุชิต       อัปกาญจน           เจาพนักงานธุรการ ๒ 
        ๒๒. นางสาวทิพยวรรณ       คําโสม           พนักงานจางทั่วไป 
       …………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑              
เมื่อวันอังคารที่  ๒๕ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.       

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง      คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ขึ้นดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล              
                                     นครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วางลง 
                                  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น                                  
                                  พ.ศ. ๒๕๔๗ พรอมทั้งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑)) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง     อื่นๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน  นิลรัตนศริิกลุ  เลขานุการสภาเทศบาล 
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
  

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานคณะฝายบริหาร ทานปลัด รองปลัด        
และหัวหนาสวนราชการทุกทานนะคะ วันน้ีเปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗     
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่  ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อสมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีมาครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไปคะ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 



๓. 
 
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 วันน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลขอลา จํานวน ๑ ทาน คือ ทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม เนื่องจากติดภารกิจ       
มีใบลาถูกตองคะ รวมสมาชิกที่มาประชุมในวันนี้ จํานวน ๒๓ ทาน ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง   รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  
                                 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑              
                                 เมื่อวันอังคารที่  ๒๕ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.     
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ       
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา๑๐.๐๐น. มีสมาชิกทานใด      
จะแกไขเปลี่ยนแปลง ขอเชิญคะ ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมนะคะ 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   

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  โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๒๑ 
ทาน 
 

ที่ประชุม 
                มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ 
๑ เมื่อวันอังคารที่  ๒๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง   คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  ขึ้นดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี    
                                แทนตําแหนงที่วางลง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
                                การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ พรอมทั้งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
                                พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๕ (๑)) 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เนื่องจาก นายธนพล โชควิวัฒนวนิช ไดทําหนังสือขอลาออกจากการดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  เปนตนไป 
จึงตองมีการคัดเลือกประธานสภาทานใหม มีสมาชิกทานใดจะเสนอ เชิญทานตนขาว คะ 
 

นางสาวตนขาว ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทานนะคะ ดิฉันนางสาวตน
ขาว      ตั งคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ดิฉันขอเสนอทานปรเมศร  ศริพันธุ  เปน
ประธานสภาเทศบาล       นครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วางคะ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๔. 
 
      ขอผูรับรองดวยคะ /มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่ออื่นไหม
คะ เมื่อไมมีก็แสดงวา นายปรเมศร  ศริพันธุ ขึ้นดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่
วางคะ 

 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง     อื่นๆ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ตอไปเขาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ คะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเชิญทานนัฐพลคะ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภา
เทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒ วันนี้มีการประชุมสภากระผมอยากจะสอบถามฝายบริหารผานไปยังทานประธานสภาอยาก
ทราบความคืบหนาเร่ืองการโฆษณา โดยวิธีติดตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่หรือทางสาธารณะ    
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีไดตรารางเทศบัญญัติไดสงไปแลวอยากทราบไดดําเนินการไปถึงขั้น
ไหนแลว เก่ียวกับเร่ืองที่ผมกลาวมาเบื้องตนนะครับดวยเหตุผลวาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการติดตั้งปาย
โฆษณาบนทางเทาจํานวนหลายรอยปายแลวเปนการสรางความเดือดรอนใหประชาชนในการใชทางเทาโดยปกติเปน
อํานาจหนาที่ของชาวนครอุบลที่จะตองดูแลและแบงไวเพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมาที่ทานหาเสียงไวคือคืนฟุตบาต
ใหกับประชาชนและอีกเร่ืองหนึ่ง คือความสวยงามสําหรับเขตเทศบาลเรา ถาทานสังเกตที่รอบทุงศรีเมือง มีปาย
โฆษณาไมต่ํากวา  ๑๐ ปาย ไมทราบวาทานจะติดไปเพื่ออะไรครับ ก็มีเร่ืองสอบถามเพียงแคนี้ครับ ขอบพระคุณมาก
ครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 ฝายบริหารคะ เชิญทาน นิเวศน   
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับที่ทานสมาชิกไดกรุณาถามผาน      
ทานประธานสภา ๒ ประเด็นครับ ประเด็นแรกคือเรื่องของความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องของการกอตั้งปาย เกี่ยวกับ
ความเห็นเรื่องของรางเทศบัญญัติทั่วไป วาเกี่ยวกับการติดตั้งป ายโฆษณา หรือโปรยแผนปลิวตางๆ ขอเรียน
ความกาวหนาดังน้ีนะครับ ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรายงานตอสภาใหเห็นชอบรางเทศบัญญัติ     จํานวน ๒ 
ฉบับซึ่งขณะนี้ไดสงใหผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาดังตอไปนี้  
๑. รางเทศบัญญัติเร่ืองการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒.รางเทศบัญญัติเรื่องการโฆษณา     
โดยวิธี ติดตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดอุบลราชธานี ได
พิจารณาแลวไดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวดวยเหตุผลดังตอไปนี้  
 ๑. รางเทศบัญญัติเร่ืองการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขาดสาระสําคัญดังนี้ 

ที่ประชุม 
- มีมติเลือก นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ขึ้นดํารงตําแหนง

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วางและ 
- ใหเจาหนาที่ดําเนินการรายงานผลการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหผูวาราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแตงตั้งเปนประธานสภาเทศบาลแทนตําแหนงที่วางตามระเบียบฯ ตอไป 



๕. 
  
  ๑.๑ การอางบทบัญญัติของกฎหมายตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการใหอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกขอกําหนดไดนั้นคือมาตรา ๔๓ ซึ่งทางจังหวัดก็เห็นแยงมา 
  ๑.๒ การจัดทํารางเทศบัญญัติควรมีรูปแบบที่จัดเปนหมวดหมูตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๓ และมาตราอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
  ๑.๓ รางเทศบัญญัติดังกลาวไมปรากฏอัตราคาธรรมเนียมทายประกาศ ซึ่งสภาเทศบาลไดตรวจสอบ
และไดความเห็นชอบแลว อันเปนสาระสําคัญประกอบเทศบัญญัติ 
 ๒. รางเทศบัญญัติเร่ืองการโฆษณา โดยวิธี ติดตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว ในที่หรือทาง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตราโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ไมมีบทบัญญัติใดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตราเทศบัญญัติ ขอบัญญัติได
ประกอบดวยเทศบัญญัติดังกลาวไมไดอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ
ตอไป ก็เปนวาเทศบัญญัติทั้ง ๒ ขอ ที่เราผานสภาไปแลวนั้น ทางจังหวัดพิจารณาแลวไมเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติ 
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกลาว ดวยเหตุผลที่ผมไดเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิก ครับ 
 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 คะขอดูหนังสือดวยนะคะ เพราะมีขัดแยงคะ เพราะหนังสือที่คืนมาใหกับทางเทศบาล จะอยูในความ
พิจารณารางเทศบัญญัติแค ๑๕ วัน  แตสงมาใหเทศบาลนครอุบลราชธานีนาจะเกินกําหนด เมื่อเกินกําหนดใน
กฎระเบียบแลวเราสามารถ ใชเทศบัญญัติ ๒ ขอนี้ไดเลยคะ / สมาชิกทานใดมีความเห็นเชิญคะ / เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกตั้งที่ ๔ เรื่องเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับที่เรานําสงไปยังจังหวัดเพื่อใหไดรับการอนุมัติ ตามกฎหมาย
เมื่อพนจาก ๑๕ วันไปแลว ใหทางเทศบาลโดยคณะผูบริหารประกาศใชรางเทศบัญญัตินั้น เพื่อใหมีผลตาม            
รางเทศบัญญัตินั้น วันน้ีที่ ทานส.ท.นัฐพล ถามก็คงจะหมายถึงวาทานไดดําเนินการในรางของเทศบัญญัตินั้นๆ ไปถึง
ไหนแลวครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เชิญฝายบริหารครับ 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 อภัยครับ รบกวนถามคําถามอีกรอบครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เน่ืองจากวาสภาเทศบาล ไดมีหนังสือสงไปยังจังหวัดเพื่อขออนุมัติ รางเทศบัญญัติใหตราเปนเทศ
บัญญัติ สงไปเมื่อครบกําหนดภายใน ๑๕ วัน ทางคณะผูบริหารทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ตองนํารางเทศบัญญัติ
เพ่ือใหมีผลทางกฎหมายทันทีหลังจาก ๑๕ วันครับ สิ่งที่ถามก็คือวาทานดําเนินการไปถึงไปแลวครับ 
นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 คือเทศบัญญัติไดสงใหนายกประกาศใชหรือยังคะ 
 



๖. 
 
นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 ครับขอบพระคุณครับที่กรุณาถามคําถามอีกครั้ง เพราะประเด็นนี้กระผมไดชี้แจงไปแลวตอทาน
ประธานไปแลว แตวายังขาดบางสวน เทศบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ที่ผานสภาแหงนี้ไปแลว ทางฝายบริหารไดดําเนินการ
อะไรอยางไรตอไปเมื่อไหร ทางฝายเมื่อไดทราบเรื่องจากประธานสภาแลวไมไดนิ่งนอนใจไดดําเนินการสงไปตาม
ขั้นตอน ถึงจังหวัด      เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ และจังหวัดไดมีการตอบกลับมาและแจงวาเทศบัญญัติทั้ง ๒ 
ฉบับ ประเด็นไมไดสอดคลองกับเรื่องของกฎหมาย ที่จะเห็นชอบใหรางเทศบัญญัตินั้นดําเนินการได แตอยางไรก็ตาม
จังหวัดก็ไดกรุณาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํารางเทศบัญญัติเร่ืองการจําหนายสินคา ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๕๖ มาใหเทศบาลไดทราบ และทานประธานสภาเทศบาลมอบเรื่องใหฝายนิติกรดําเนินการตามคําแนะนําของ 
จังหวัดตอไป สวน เทศบัญญัติ เร่ือง การโฆษณา โดยวิธี ติด ตั้ง ทิ้ง หรือโปรายแผนประกาศหรือใบปลิวในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖         ทางจังหวัดบอกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจจัดทําครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 คะ ฝายนิติกรของทางจังหวัดคือทาน สุวินัย ทานใหมาปรับปรุง ไมใชไมอนุญาตใหใชเลย สงกลับมา
เพ่ือนําปรับปรุงและสงใหนายกเทศมนตรีประกาศใช 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 ครับทานประธาน  เฉพาะเร่ือง การจําหนายสินคา ครับใหมาปรับปรุงและประกาศใช สวนเรื่องการ
โฆษณายังติดอยูกฎหมาย 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัย 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ขออนุญาตสอบถามทานประธานผานไปยังฝายบริหาร
ครับวาหนังสือที่จังหวัดตอบกลับมาในวันที่เทาไหรครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เชิญฝายบริหารคะ 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 ๖ มกราคม ครับ อยูในมือผม คือ ๖ มกราคม 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

  แสดงวาเกิน ๑๕ วัน ใชไหมคะ 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 เวลาที่เราจะประกาศใชเทศบัญญัติ  เมื่อสภาเห็นชอบแลวสภาตองเอารางทั้งหมด สงไปที่จังหวัด
เพ่ือใหความเห็นวาสมควรจะประกาศใชหรือไมอยางไร ทางฝายกฎหมายของจังหวัดทานก็จะพิจารณาวา เห็นชอบ
หรือไม เมื่อเห็นชอบทานก็สงจดหมายกลับมาเพื่อใหประกาศใช  
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 คือวาทางฝายผูบริหารไดสงรางเทศบัญญัติไปจังหวัด วันที่เทาไหรคะ 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี



๗. 
 
 กราบเรียนทานประธาน เดียวผมขออนุญาตใหทางนิติกรเอาหนังสือมาใหผมและผมจะใหทานดูแตใน
มือผมมีแคหนังสือที่ทางจังหวัดตอบมา คือที่ทางจังหวัดตอบมาตองอยูภายใน ๑๕ วัน  และผมก็คิดวาทานปลัดเองก็
นาจะดําเนินการตามนั้น ครับ ทานปลัดมีอะไรชี้แจงไหมครับ 

 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เชิญทานปลัดคะ 
 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ประเด็นที่จับไดคือฝายสภา
อยากทราบวาจังหวัดตอบหนังสือจากประธานสภา โปรดเขาใจวาไมใชฝายบริหารเปนคนสงรางเทศบัญญัติไปให
จังหวัด ประธานสภาเปนคนสงนะครับ คือเทศบัญญัติ ๒ ฉบับนี้ เปนเรื่องของสภา ที่นี้เมื่อประชุมเสร็จ หลังจากวาระ 
๓ เสร็จประธานนํารางน้ีสงจังหวัด แตจังหวัดนําไปเก็บไวเกินระยะเวลาตามพระราชบัญญัติตามกฎหมาย สงกลับคืน
มา ประเด็นก็มีอยูวา ถาหากวาทางจังหวัดพิจารณารางเทศบัญญัติที่สภาพิจารณาแลวเกินระยะเวลา นั่นก็หมายความ
วาเทศบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ ฝายสภาตองนําใหผูบริหารประกาศใช นี่คือสาระของกฎหมายนะครับ ขอเท็จจริงที่ทาน
สุภชัย ทานหนึ่ง อนุญาตที่พูดชื่อเลน ถามวาในเมื่อจังหวัดตอบมาเกินระยะเวลาทางฝายบริหารไดประกาศใชหรือไม 
นี่คือ    นัยของกฎหมายเปนอยางนี้   แตอันนี้เปนความเห็นผมในฐานะเปนปลัดเทศบาล ในเมื่อเปนความเห็นของ
จังหวัดถึงแมวาจะชา คือเราไมเอาเหลี่ยมของกฎหมายมางัดกัน เราเอาหลักของรัฐศาสตรดวย วาในเมื่อจังหวัดเขา
ทวงมาใน   เทศบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ วาเทศบัญญัติอันหนึ่งไมถูกกฎหมายเพราะวาเทศบาลไมมีอํานาจในการออกเทศ
บัญญัติ คือวามันไปขัดกับกฎหมายแม มันก็ใชไมได อันนี้ในฐานะที่ผมเปนขาราชการ คือผูวาราชการจังหวัดเปนผู
กํากับดูแล ในเมื่อผูวาฯ มีความคิดเห็นแบบนี้มา เราก็ตองเช่ือผูวาฯ เพราะวาเขากํากับดูแลเรา ผูวาฯ สามารถกํากับ
ดูแลเทศบาลไดตามมาตรา ๗๑ อันน้ีเราจะตีความไปวาเขาเห็นวามันไมถูกกฎหมาย ก็เลยไมเซ็นตไมอนุมัติใหเรา
ประกาศใช   แตเคาก็มาคอมเมนตมาอยูวาใหเราปรับปรุง ในเมื่อใหมาปรับปรุงเทศบัญญัติ ๒ ฉบับนี้ เกิดมาจากสภา
เทศบาลเพราะฉะน้ัน สภาเทศบาลก็สมควรที่จะปรับปรุงเทศบัญญัติที่ทางจังหวัดใหความคิดเห็นมาหรือไมอยางไร               
นี่คือความคิดเห็นของผมครับ ทานประธานสภาและทานสมาชิกครับ ก็มีเทานี่ครับผม 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เชิญทานอนันต คะ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ผมนายอนันต   ตันติศิ รินทร  เขตเลือกตั้ งที่  ๔ โด ย
พระราชบัญญัติเทศบาล โดยมาตรา ๖๒ (๒) กําหนดไววาถาหากจังหวัดไมเห็นชอบใหสงคืนมาภายใน ๑๕ วัน ถา
จังหวัดไมสงคืนมา   ถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบ ในตัวเทศบัญญัตินี้ ตองขออภัยทานปลัดอาทิตยเปนอยางสูง 
ที่วาประธานสภาตองพิจารณาน้ัน อยากจะถามทางฝายกิจการสภาวาเมื่อจังหวัดตอบกลับคืนมาแลวทานไดนําสงตอ
ประธานสภาหรือไม     ขอตอไปเมื่อประธานสภาไมไดรับเทศบัญญัติที่สงคืนมาใครจะรับผิดชอบ จริงอยูเปนเรื่องของ
ประธานสภาแตงานในเทศบาลไมสงใหประธานสภา สภาก็ไมไดดําเนินการตอไปเพราะวาไมไดรับทราบวาจังหวัดตอบ
กลับมาอยางไร ทุกสิ่งทุกอยางมันไปลงเอยที่วาทั้งหมดเกินเวลา ที่พระราชบัญญัติเทศบาลกําหนดไว สรุปวาใครจะ
เปนคนรับผิดชอบในเมื่อสภาไมไดรับเร่ืองนี้เขามาเลยครับ ขอบพระคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญฝายบริหารคะ 

 



๘. 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 ขออนุญาตทานประธานและทานอนันต ตามที่ทานอนันต ไดคอมเมนตมา กระผมไดยืนยันนะครับวา
ทานประธานทราบ และทานมอบเรื่องใหดําเนินการตามคําแนะนําของจังหวัดตอไป แปลวาทางฝายบริหารและฝาย
เทศบาลของเราไมไดนิ่งนอนใจ และแจงตอทานประธานแลว แตวาตรงที่ประทับวันที่ไดขาดหายไป แตวาผมยืนยันวา
เปนลายมือของทานประธานสภา แสดงวาทานประธานสภาทานทราบและมอบใหฝายกิจการสภาไดดําเนินการ         
จัดสงเร่ืองใหฝายนิติกรดําเนินการตามคําแนะนําของจังหวัดตอไปครับทั้งน้ีเร่ืองนี้เปนรายละเอียดของกฎหมายที่ตอง
ใชความรอบคอบที่จะพิจารณาอยางไรก็ตาม กระผมจะปรึกษาหารือกับฝายกิจการสภาและจะนําเรียนทานประธาน
และทานสมาชิก เพื่อผลประโยชนสูงสุดตอกิจการของนครอุบลราชธานี  ผมขอกราบเรียนวาเราไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนทุกประการครับ ทานประธาน 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัย คะ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตเลือกตั้งที่  ดูเหมือนจะเปนการตั้งเกินไปนะครับ ที่รางเทศบัญญัติทั้ง ๒ ราง ที่ตกลงไปแลวมาสอดคลองกับการที่
เทศบาลไดดําเนินการบางสิ่งบางอยาง ที่มันขัดแยงกับรางเทศบัญญัติทั้ง  ๒ อยาง ผมไมอยากบอกวาทานตั้งใจให    
เทศบัญญัตินี้ตก ดวยอํานาจฝายใดฝายหนึ่งของทาน หรืออํานาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งที่จะพิจารณาโดยละเอียดโดย
รอบคอบ โดยพฤตินัยพอใหเราพอสังเกตไดวา ทําไมรางเทศบัญญัตินี้ถึงตกลงไป ทั้งที่สาระสําคัญไมนาจะใหรางเทศ
บัญญัตินั้นตกไปได สิ่งที่ทานอางมา รวมถึงวันที่ในการลงรับตางๆ ซึ่งมันเปนเหมือนกับเขาวงกรตอยูตอนนี้ วาเราจะ
ไปวิ่งหาวันที่กัน ณ ตรงไหน ขามสิ่งนี้มาครับ คราวที่แลวเราประชุมกันเราขอ เอ็ม โอ ยู เกี่ยวกับการตั้งปายกันทั่ว
เมือง ณ ตอนนี้หลายฝายสอบถามวาสิ่งตอนน้ีที่ทําคณะกรรมการคือใคร เทศบาลไดรับผมประโยชนมากนอยแคไหน 
ประชาชนเสียผลประโยชนหรือไมจากเรื่องน้ี ถึงแมกระทั่งชาวบานหลายๆทานบอกวา ทานสรางฟุตบาทมาเพื่อตั้ง
ปาย เราไดยินมาเราก็ไมสบายใจครับ เราในฐานะตรวจสอบเทศบาลในสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีแหงนี้ เราถูกตั้ง
คําถามหลายเรื่องครับในบทบาทหนาที่ของเราและใหความสําคัญของสมาชิกสภาเทศบาลของฝายผูบริหารรวมถึง
ขาราชการทาง       ฝายตางๆ ดวยวา ณ วันน้ีทานยังเห็นหัวสภาแหงนี้หรือเปลา ทานยังเคารพในบทบาทหนาที่ของ
เราหรือไม ที่เราทําเพ่ือผลประโยชนของพ่ีนองประชาชนครับไมใชผลประโยชนสวนตัวหรือฝายใดฝายหนึ่ง เมื่อมีผู
ไดผลประโยชนก็มีผูเสียผลประโยชน ไมมีหรอกครับที่จะไดผลประโยชนรวมกันทุกฝาย แตผลประโยชนที่เสียไปมัน
กระทบถึงพ่ีนองประชาชนมากนอยแคไหนครับ เร่ืองเหลาน้ีอยากใหทางฝายผูบริหารตระหนักถึงวาที่มาของทานมา
จากประชาชน ผลประโยชนที่ทานตองรักษาใหคือผลประโยชนของประชาชนครับ เชนเดียวกันครับ ณ วันนี้ครับราง
เทศบัญญัติปงบประมาณ        ป ๒๕๕๗ ทานจะนําเขาสภาเมื่อไหรครับถานับกันจริงมันผานมา ๒ ไตรมาสแลวครับ
ของปงบประมาณน้ี แลวทานก็ไปบอกกับชาวบานวาทางสภาไมอนุมัติงบใหทานทํางาน เราไมมีปญญาอนุมัติหรอก
ครับในเมื่อทานยังไมนํารางเทศบัญญัติเขาสภาแหงน้ี เงินจายขาดสะสม เงินสะสม เรามีไวใชในภาวะฉุกเฉินครับใน
ภาวะจําเปน ไมใชเอามาใชสุรุยสุรายในเมื่อทานมีอํานาจในการจะนําเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๗ เขาสูสภาทาน 
ตองใหคําตอบเหลาน้ีกับชาวบานวาผลประโยชนจากที่ชาวบานจะไดรับจากการที่นํารางเทศบัญญัติเขาสภานั้น ทําไม
ทานถึงดึงไว ทําไมทานไมเรงเอา    เทศบัญญัติเขาสูสภา ในเมื่อไมมีเงินเราจะดูแลประชาชนอยางไรครับ  พอแมไมมี
เงินยังตองไปหยิบยืมมาใหลูกไปโรงเรียนหาคาน้ํามาเพื่อสงลูกไปโรงเรียนครับ อันนี้คือบทบาทของพอแม เราในฐานะ
ผูปกครองเทศบาลผูดูแลเทศบาลถาทานไมนํารางเทศบัญญัติเขาสภาแลวทานจะนํางบประมาณที่ไหนเขามาใหสภาได
อนุมัติตรวจสอบการใชเงินแลวใหกลับไปถึงชาวบานไดหละครับ อีกครับเรื่องที่ทานซ้ือเครื่องสูบน้ําไปครับเราขอไป ๓ 
ครั้ง ปานน้ีทานประธานคงไปเขาทรงหาแลวทานตองหาแลว ตองเขาทรงเกงๆถึงจะเขาทรงหารางเทศบัญญัติ ทานถึง 



๙. 
 

จะหาเอ็มโอยูที่เคาไปทํางานกัน ทานถึงจะไดหนังสือจัดซื้อจัดจางแลวมีคําครหาวาบริษัทที่จัดซื้อจัดจางเปนอัน
เดียวกันกับที่กําลังสืบสวนอยูที่ อบจ.    ใชหรือไม ถึง ณ ที่ตรงนี้ผมก็อยากจะบอกกับสภาแหงนี้วา คราวหนาไมตอง
ประชุมก็ไดครับโทรเรียกกันมากินขาวแลวก็กลับบานเลย กราบขอบพระคุณครับ 
นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงมั้ยคะ / เมื่อไมมีขอทวงถามหนังสือที่รับปากไว เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ํา     
เปนการประชุมครั้งที่ ๓ แลวนะคะที่ยังไมไดไมทราบวามีความคืบหนาอยางไง มีทานใดใหคําอธิบายไดไหมครับ      
เชิญทานนิเวศนคะ 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธาน สําหรับเร่ืองเครื่องสูบน้ํา เทาที่นั่งรวมประชุม ยังไมมีการรองขอมานะครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัย  
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ปรากฏในรายงานการประชุมอยูนะครับ และเราก็ไดทําเรื่องเปนเอกสารไปยังฝายผูบริหารถึง ๓ ครั้ง
แลวนะครับ  
 

นายนิเวศน  สุพัฒน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี
 ขออนุญาตตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 
  

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิคะ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา  นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
เขตเลือกตั้งที่ ๒ เมื่อสักครูทานนิเวศน วาเทาที่ประชุมมาไมมีการขอเอกสารตัวนี้ แตวาไดมีเอกเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ํา
ความจําเปนในการซื้อเครื่องสูบน้ําสงไปที่บานของสมาชิกแตละคน ถาไมไดมีการพูดวามีการขอเอกสาร เอ็ม โอ ยู 
เก่ียวกับเร่ืองเครื่องสูบน้ํา แลวจะมีเอกสารเหลาน้ีสงไปไดอยางไร และอีกเรื่องหนึ่งตามที่สมาชิกสภาไดตรารางเทศ
บัญญัติ ๒ ขอ เก่ียวกับเร่ือง การติดตั้ง ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ และเรื่องการจัดจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ เหตุผลก็คือ ผมอนุญาตอานพระราชบัญญัติเทศบาล อํานาจหนาที่ของเทศบาลคือรักษา 
ความสะอาด ของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เหตุผลที่เราจะตองตราราง
เทศบัญญัติขึ้นมาเพราะวาทางสภานี้เห็นวาการบริหารงานของเทศบาลนี้ไมปกติครับผม ทุกสิ่งทุกอยางมั่วไปหมดครับ 
ทานไดจัดสรรพ้ืนขายสินคาอยางเชนหนาเทศบาล พวกเราก็เห็นวาทานมีความตั้งใจ เวลาไปจัดเวลาคาขายพอคา
แมคาใหเปนเวลา แตก็เหมือนเปนการติดตั้งปายเพียงสรางภาพเทานั้นทางเราจึงไมมั่นใจวาทางฝายบริหารมีความ
ตั้งใจจริงหรือไม ที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับทางเดินและทางเทาของประชาชน เพราะทุกวันนี้รูสึกวาจะมั่วไปหมด ก็
ไมทราบวาทางฝายบริหารทําอะไรกันอยู อยากจะฝากทานประธานไปยังฝายผูบริหารแมวาวันนี้ทานนายกทานไมเขา
ประชุมดวยแตก็คิดวาเร่ืองนี้ทานนายกนาจะทราบ ขอบคุณมากครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงไหมคะ / ไมมีนะคะ /เชิญทานชื่น 
 

นายชื่น  พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๑๐. 
 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผูบริหารและเพื่อนสมาชิกที่ เคารพครับ ผมนายชื่น  พรหมจารีย      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ ครับ เร่ืองที่ผมจะพูดตอไปนี้นะครับ อยากจะตั้งเปนหัวขอวา สมาชิก
สภาเทศบาลไมมีน้ํายา เนื่องจากเรื่องเกานะครับ เรื่องไฟฟาซอยเลียงเมือง ๗  ถานับจากถนนชลประธานทาบอ           
เปนซอยที่ ๑๕  มีไฟหลอดหนึ่งอยูตรงน้ัน บอกใหทราบวาตรงนั้นเปนทาง แยก ทางสามแพง ตรงนั้นมีหลอดไฟเกาอยู
ปจจุบันน้ีหลอดไฟนั้นหายไป เหลือแตความมืด ชาวบานรองเรียนผมทุกครั้ง เมื่อสักครูกอนผมเขาประชุมก็มาลัดทาง
ผม ๒ คน บอกวาหลอดไฟน้ีเมื่อไหรจะตั้งใหถาไมตั้งก็ลาออกเสีย ผมไมรูจะเอาหนาไปไวไหน ผมเรียนเรื่องน้ีหลายครั้ง 
  
แลวแตไมมีผูทําใหก็เลยไมมีน้ํายา กรุณาติดหลอดไฟหลอดสุดทายใหดวยตรงทางสามแยกเพราะ สี่หาวันที่แลวมีรถชน
กันอยู เสียหายนิดหนอย แตหลายครั้งแลวครับแลวมีการจี้ปนกันดวยครับ นักศึกษาที่พักอยูแถวนั้นโดนชิงสรอยไปที่
ผมเรียนมาก็นานมาแลวสัก เจ็ดแปดเดือนจะวาเปนปก็ไดไมเห็นแกไขสักทีใครรับผิดชอบบางผมขอเรียนในที่ประชุม
ดวยและขอเรียนเปนครั้งสุดทายจะไมขอเรียนอีก เร่ืองที่สองครับซอยขางวัดปาแสนอุดมบานคุณพอยืน ผมเคยเสนอ
ในวันที่ นายกคนใหมเขารับหนาที่ผมเรียนวาซอยน้ีเมื่อฝนตกแลวมีน้ําไหลเขาไปในซอย ถาหากวาลอกคลอง     ลอก
ถนนกลางซอยออก นํ้าก็จะไมไหลเขาไป ทานนายกรับปากผมวาจะทําให ผมก็เลยบอกวานี่คืองานชิ้นโบแดงของทาน
ถาหากทานทําได ก็จะเปนพระคุณอยางยิ่งทานนายกก็รับปากจากน้ันมาเปนปแลว พอยืนก็เลยหนีจากบานนั้นไปอยู
วารินเพราะวาเบื่อนํ้าฝน กรุณาแกไขใหดวยมีหลายเรื่องผมไมอยากเสนอหลอกครับเพราะเสนอไปแลวไมมีน้ํายา
อยากจะใหมีน้ํายาเพียง๒ ขอ สวนฟุตบาตที่วามีปายกีดขวางทางจราจรเดินทางไปมาไมสะดวก ปจจุบันนี้ถนนสุขา
อุปถัมภหนาวัดปาแสนอุดม อยาหวังวาจะไปเดินเลยครับฟุตบาตรแถวนั้นเขาคาขายหมดแลว มีเสื้อผาตากเปนแถว
เดินไมได ก็เลยไปแยงทางรถวิ่งขอฝากเร่ืองนี้ดวยครับถาหากทําได ถาทําไมไดก็ไมรูจะทําอยางไรขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิคะ 
 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒    
ขอสนับสนุนทาน ส.ท. ชื่น นะครับ ขออนุญาตเอยนาม วาทานไมตองอายนะครับที่จะบอกเลาเกี่ยวกับปญหาของ
เทศบาล คนที่อายก็คือฝายบริหารนะครับ ที่นั่งหัวเราะ นั่งขําทาน ทานไมตองอายครับผม แคหลอดไฟหลอดเล็กๆ
ทานยังเปลี่ยนไมไดแลวนโยบายที่ทานหาเสียงไวทานจะทําไดอยางไรครับ พวกผมชื่นชมทานและขอใหกําลังใจทาน
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานอนันต คะ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนันต  ตันติศิรินทร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขต ๔ ผมขอวกไปเรื่องเดิมที่ผานสภาคราวที่แลวนะครับ เกี่ยวกับเรื่องขอจายขาดเงินสะสม เปนเงินเพิ่มคารายหัว
ของนักเรียนเจ็ดบาท กระผมขอกราบเรียนทานวาสภาแหงนี้ไมสามารถที่จะอนุมัติจายขาดเงินสะสมในกรณีนี้ได 
เน่ืองมาจากทานระบุลงมาในน้ีแลววาทางกรมฯใหมาแลวในภาคเรียนที่สอง ๒๐ บาท เพราะฉะนั้นทานจะเอาอีก       
๗ บาทไปเพ่ิมใหเพราะจายไปแลว ๑๓ บาท ทานมาขอจายขาดเงินสะสมเปรียบเสมือนวาทานมีเงินอยูแลวแตทานไม
เอาเงินของทานจายแตจะไปขอคนอ่ืนใหมาจายแทน เหมาะสมหรือไมประการแรกนะครับ ประการที่สองภาคเรียนที่      
๒/๒๕๕๖ ก็ปดเทอมไปแลวเงิน ๗ บาทยังไมได มันเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะเอางบประมาณมาใช เพราะวาการที่ 



๑๒. 
 
จะใชเงินตัวนี้ไดตองเขางบประมาณ แตทานไมทําแลวจะโยนมาใหสภาขอจายขาดเงินสะสม เพราะกรณีจายขาดเงิน
สะสมนั้นเขามีหลักเกณฑการจายอยูนะครับ อยากจะขอทําความเขาใจกับบางทานวาไมใชสภาไมให แตมันเปนการไม
ถูกตามระเบียบ เพราะเงินเขาใหมาแลวทานไมนํามาจายแตจะขอเงินคนอ่ืนเขามาจาย สุดทายจะมาลงที่สภาไมไดผม
ก็ขอกราบเรียนตามความเปนจริงวาเมื่อเงินเขาใหมาแลวทานจะตองนําเขางบประมาณเพื่อนําเงินสวนนี้ไปใช และขอ
ถามอีกครั้งหนึ่งวาเงินเจ็ดบาทที่เหลืออยูน้ีที่ยังไมไดใหกับโรงเรียนตางๆภายในเขตเทศบาลนี้จะเอาไปทําอะไร ใครเปน
คนรับผิดชอบ ขอเรียนวานักเรียนกําลังเจริญเติบโตตองการสารอาหารที่ครบถวน การที่จะไดรับสารอาหารในระหวาง 
๑๓ บาท กับ ๒๐ บาท นักเรียนจะไดตางกันไหม ขอใหทานคิดใหดีวาเพื่อเยาวชนที่กําลังเจริญเติบโตในภายภาคหนา   
ก็ขอใหเขาไดรับสารอาหารครบถวน แต ๗ บาทเขายังไมไดเขาก็ตองจาย ๑๓ นะครับ เพราะฉะน้ันเงินสวนนี้ถาหากวา
สภาจายขาดเงินสะสมไปใหมันก็จะไปซ้ําซอนกับของกรมฯที่ ใหมาแลว  เพราะฉะนั้นสภาถึงใหไม ไดครับผม                     
กราบขอบพระคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงไหมคะ ทางสภาก็ขอฝากไปยังฝายบริหารนะคะวาเมื่อจะนําเสนอไมวาจะเกี่ยวกับเงิน
จายขาดสะสมหรืองบประมาณใดๆขอใหรอบคอบดวยคะ ที่จะเสนอเขามาในสภานะคะ เชิญทานสุภชัย คะ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตนะครับ เปนประเด็นเล็กๆแตวารูสึกวามันจะเปนปมอยูในใจของสมาชิกทุกทานนะครับ เกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องของการที่ทานนํางบประมาณที่วาจะเปนเงินจายขาดสะสมเกี่ยวกับเรื่องคาอาหารกลางวันนักเรียนนะครับที่วา
เปนเงินสมทบกัน หลังจากที่เราประชุมสภาเสร็จครับ มันมีสื่อที่วาเปนสื่อโซเชียลเน็ตเวิรก เฟสบุคที่ใชนามวาเทศบาล
นครอุบลราชธานีนะครับ ทานออกมาโจมตีการทํางานของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ เรื่องนี้ผมอยากถามถึง         
ฝายผูบริหารและจะรบกวนถึงทานปลัดเทศบาลเสาะหาใหผมหนอยวาใครเปนคนดูแลเฟสบุคตัวนี้เฟสบุคที่ใชนามวา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ฝายไอทีใชหรือไมและใครเปนคนดูแลครับ สิ่งที่ทานทําทานกําลังวาคนที่อยูในบานชวยกัน
บริหารบานเมืองใหกับสาธารณชนไดรับรูรับฟง นอกจากน้ันแลวยังมีในฝายของผูบริหารเขาไปโตตอบกันอีกนะครับ   
ผมเห็นแลวผมก็ไมสบายใจถึงเราจะทํางานกันคนละหนาที่คนละบทบาท แตก็อยาไปตีฆองรองปาวใหคนอื่นเคารับรู
เลยครับวาเราไมถูกกันครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝายบริหารมีอะไรชี้แจงไหมคะ เชิญทานเลขาฯคะ 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณทานประธาน ขอบคุณทานสุภชัยนะครับที่กรุณาไดตั้งขอสังเกตและไดเลาถึงความไมสบายใจเกี่ยวกับ
เร่ืองของสื่อโซเชียลเน็ตเวิรก ซึ่งดูเหมือนวานับวันก็จะมีอิทธิพลและมีผลตอความรูสึกของประชาชนผูไดเขาไปอานไป
ดูนะครับ กระผมขอบคุณนะครับทานสุภชัยและจะเขาไปดูเร่ืองพวกน้ีนะครับ ผมเองก็ไมสบายใจเกี่ยวกับเรื่องการที่
ทานกรุณาบอกเลาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยงเหมือนคนในบานไมถูกกันแลวก็ไปเลาใหคนอื่นฟง ผมก็มีความรูสึก
เชนเดียวกับทานนะครับ แตอยางไรก็ตามสื่อโซเชียลเน็ตเวิรกมันก็จะมีคนที่จะสามรถเขาไปดูเขาไปใหขอคิดเห็นทั้ง
ขอคิดเห็นสวนตัว แตผมกราบเรียนวาทางฝายบริหารเราไมไดเขาไปเกี่ยวของในเรื่องนี้ครับ ถาจะตองเกี่ยวของก็จะ
เปนในเรื่องของสวนตัว แตในเรื่องของในนามองคกรแลวกระผมกราบเรียนในฐานะของทางฝายบริหารเองวาเราไมมี
เจตนาที่จะเอาเรื่องเหลานี้มาเปนประเด็นสาธารณะแลวใหเกิดความขัดแยงกัน กระผมเองก็จะรับคําทวงติงของทาน
สุภชัยดวยความเคารพนะครับ ผมก็เหมือนทานครับในทัศนะสวนตัวผม ผมชอบที่จะเห็นคนถูกกัน รักกัน เราเหมือน
คนในบานแตวาเราทํางานตางหนาที่กัน สิ่งที่ทานติติงผมรับทั้งหมดครับเร่ืองใดที่จะสามารถชี้แจงดวยเหตุผลไดจะ 



๑๓. 

 
ชี้แจง เรื่องใดที่ตองอาศัยรายละเอียดเรื่องกฎหมายตางๆนี่ก็ขอติดทานไวนะครับ ขอกราบเรียนดวยความเคารพวาเรา
ไมไดนิ่งนอนใจครับ สิ่งที่ทานไดกรุณาใชสภาแหงน้ีไดสอบถามเรา ไดแนะนําเรานั้นเปนสิ่งที่มีคาสําหรับการพัฒนา
ครับ เราก็จะเดินหนาที่จะพัฒนารวมกัน ตางคนตางทําหนาที่ สวนเรื่องส่ือโซเชียลเน็ตเวิรกผมรับปากทานนะครับที่จะ
ไปดูผมไมสบายใจเหมือนทานเร่ืองพวกน้ีผมก็ไมคอยชอบ เดี๋ยวจะไปดูวาอะไรที่มันจะเปนสิ่งไมดีครับ ทานประธาน 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทานธานินทรคะ 
 

นายธานินทร   สินธุประสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายธานินทร  สินธุประสิทธิ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต ๓ ครับ อยากกราบเรียนถามคณะผูบริหารในกรณีภาวะนํ้าทวมในป พ.ศ.๒๕๕๖  
ที่ผานมานะครับ ทุกๆปทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจะสงเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบประเมินในแตละหลังคาเรือนที่
เกิดภาวะนํ้าทวมครับและจะเยียวยาชวยเหลือบานแตละหลังที่เสียหายจากภาวะน้ําทวมที่ผานมา แตในปน้ีสํารวจและ 
ลงทะเบียนทุกหลังคาเรือนที่เสียหาย แตผลที่ไดรับพอถึงการชวยเหลือก็จะชวยเหลือเฉพาะบานที่มีเลขที่ สําหรับบาน
ที่ไมมี เลขที่จะยังไม ไดรับการชวยเหลือ ชาวบานจึงอยากเรียนถามวาในกรณีที่ ไมมีบ านเลขที่ทางเทศบาล                   
นครอุบลราชธานีจะทําการชวยเหลืออยางไรครับ เพราะวามันลวงเลยมาหลายเดือนแลวครับ จนจะถึงฤดูฝนในปนี้
แลวจึงอยากจะถามคณะผูบริหารวาในกรณีที่บานไมมีเลขที่จะไดรับการชวยเหลือเยียวยาอยางไรบางครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรคะ 
 

นายปรเมศร   ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกและทานผูบริหารทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเขต ๒ ผมไดรับเร่ืองรองเรียนมาจากชาวบานแถวสวนสาธารณะหนองบัวนะครับ วา
เวลาที่ปดไฟสวนสาธารณะมันเร็วไปหนอยนะครับสองทุม ชาวบานเลยอยากจะขอใหปดเปนเวลาสามทุมไดหรือไม
ครับ เพ่ือที่ชาวบานจะไดมีเวลาออกกําลังกายมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานผูบริหารคะ 
 

นายนิเวศน  สุพัฒน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เร่ืองที่ทานเสนอมาเดี๋ยวผมรับผิดชอบในการประสานอีกที่ครับ และเกี่ยวกับเรื่องของการสํารวจหลังจากที่
ประชาชนไดประสบอุทกภัย แลวก็จะมีผลสํารวจตางๆเพ่ือจะเยียวยาก็ขอใหทานหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลซึ่งดูแล
เก่ียวกับเร่ืองการสํารวจวาในกรณีที่ไมมีบานเลขที่ เราจะมีแนวทางชวยเหลืออยางไร สวนคนที่มีบานเลขที่อยูแลวก็
เปนไปตามเกณฑนะครับ แลวในกรณีที่ไมมีบานเลขที่เราจะมีแนวทางอยางไรในการชวยเหลือครับ ขอเชิญทาน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลชี้แจงตอสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 
 

นางเดือนลอย    คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 กราบเรียนทานประธานสภาและผูมีเกียรติทุกทานคะ ในสวนของเรื่องเยียวยาน้ําทวมขั้นตอนทางเทศบาลเรา
ไดสํารวจทั้งหมดโดยกองสวัสดิการและสังคมจะเปนแมงานในการสงขอมูลไปที่  ป .ภ .จังหวัด  ในนั้นก็จะมี
คณะกรรมการประกอบดวยเจาหนาที่ปองกันฯ เจาหนาที่สํานักการชาง และมีกองสวัสดิการฯเปนเลขาฯ ขั้นตอนการ 



๑๔. 
 
สํารวจเราไดสงขอมูลไปที่อําเภอเมือง ในฐานะที่เปน ก.ช.ภ.อ. จากนั้นอําเภอเมืองก็จะสงไปที่จังหวัดในฐานะที่เปน 
ก.ช.ภ.จ. นะคะ ขั้นตอนตอนน้ีทั้งหมดทั้งมวลอยูที่ประมาณหนึ่งพันสามรอยกวาหลังจากขอมูลตรงนี้นะคะไมวาจะเปน
บานที่มีบานเลขที่ และเปนบานที่ไมมีเลขที่ สวนบานที่มีเลขที่นั้นทางจังหวัดในนามของ ก.ช.ภ.จ. ไดอนุมัติวงเงินมาให
แลวแลวก็จายเรียบรอยแลว ในสวนของบานไมมีเลขที่น้ันในสวนของ ป.ภ.จังหวัด ตอนนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินการ
อยูคะ     ยังไมไดแจงมาในสวนของบานที่ไมมีเลขที่ในที่นี้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไดสงขอมูลไปแลวคะ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญทานธานินทรคะ 
 

นายธานินทร   สินธุประสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ชาวบานฝากถามมาวาขั้นตอนการดําเนินการชวยเหลือจะมาเมื่อไรครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญหัวหนาสํานักปลัดคะ 
 

นางเดือนลอย    คําแดงสด    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ขออนุญาตเพิ่มเติมในสวนนี้ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ที่ดําเนินการตรงนี้ที่รวมดวยกับกองสวัสดิการฯทาง
เจาหนาที่เราไดติดตามเรงรัดกับ ป.ภ.จังหวัด อยูนะคะ ทางนี้พยายามตามใหแตทาง ป.ภ.จังหวัด บอกวาใหรอสักครู
นะคะ ในสวนของเราเราตอบไมไดวาวันไหนแตถาถามวาไดตามไหม ตามใหแทบทุกเดือนวามาหรือยังวงเงินที่ขอไปนะ
คะ สวนน้ันจะเปนวงเงินของทางจังหวัดซึ่งในนามของ ป.ภ.จังหวัด โดยขออนุมัติไปที่สวนของกรมปองกันภัยเปนเงิน
สวนน้ันที่จะนํามาเยียวยาพี่นองในสวนของบานที่ถูกนํ้าทวมคะ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอบคุณคะ เชิญทานนงนุชคะ 
 

นางสาวนงนุช   จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวนงนุช   จิรันตกาล   สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๑ คะ ที่เรื่องของทานสุภชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเฟสบุคของเทศบาล          
นครอุบลราชธานี ดิฉันขอทวงตินะคะวาบรรยากาศที่พวกเรานั่งประชุมสภาในแตละครั้งก็เปนบรรยากาศที่ดีนะคะ    
แตพอหลังจากที่สภาฯประชุมเสร็จแลว จะมีเฟสบุคของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกลาวถึงสภาเทศบาลในทางที่ไม
ดี    คือดิฉันอยากใหบรรยากาศที่ดีๆนี้คนเราตางมาทํางานรวมกันไมใชวาพอลับหลังแลวจะพูดอีกแบบหนึ่ง ดิฉัน
ขอรองนะคะอยางทานนิเวศน ขออนุญาตที่เอยนามทานเลขาฯใหการเปนมิตร แตสําหรับฝายบริหารบางทานกับทาง
สภาเหมือนเราไมเปนมิตรกันเลย ดิฉันขอรองนะคะวาอยาใหเปนแบบนี้อีกในเฟสบุคของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เพราะวามันเหมือนกับวามาใสรายทางสภา หลายเรื่องนะคะอยางเชนเรื่อง อสม. เหมือนกันวาเราไมผานงบประมาณ
ใหทาง อสม. เรื่องน้ีดิฉันลงพื้นที่ อสม. ก็มาถามอยากใหทานฝายผูบริหารพิจารณาดวยนะคะ อยาใหดิฉันเอยนามนะ
คะวาใครที่เปนคนเอาลงในเฟสบุคของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เขียนตอวากันเองขอบพระคุณคะ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอบคุณคะ เชิญทานณัฐพัฒนคะ 
 

รอยตํารวจเอกณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 



๑๕. 
 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารทุกทาน        
กระผมรอยตํารวจเอกณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ กระผมเห็นดวยกับกรณีที่
ทานนงนุช   จิรันตกาล ไดกลาวในที่ประชุมก็อยากขอฝากไปยังทานผูบริหารใหชวยดูแลพรรคพวก หรือบริวารของ 
ทาน อยากใหใสใจในเรื่องเล็กหรือมองขามในเรื่องใหญ ควรหันมามุงหนาแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบาน 
ตัวอยางเชนที่ผมเห็นวาเปนสิ่งที่ไมจําเปนอยางเชนเรื่อง แสง สี เสียง งานฟูลมูล ลักษณะนี้ก็คือเขตเทศบาล           
นครอุบลราชธานีก็มีผับ มีสถานบริการมากมายแลวก็เปนสิ่งที่ไมจําเปน บางครั้งเหมือนกับวาไปบํารุงกับ แสง สี เสียง 
ในเรื่องน้ีมาก ในขณะที่ชุมชนบางชุมชนยังมืดมิดอยางเชนในเขตของผมนะครับทางดานทิศตะวันออกของเรือนจํา
กลางอุบลราชธานี ดานหนาบานพักขาราชการครับ มืดมากครับแสงสวางไมพอและมักจะมีเหตุคนรายแอบปาสิ่งของ
ผิดกฎหมายเขาไปในเรือนจําเวลาค่ําคืน อยางเชนยาเสพติดหรือพวกโทรศัพทมือถือ สิ่งของตองหามที่เขาขวางปาเขา
ไปในเรือนจําโดยอาศัยความมืด ก็อยากขอใหทานผูบริหารไดจัดอุปกรณไฟฟาไปติดตั้งใหเพียงพอครับ ถาไดเปนหลอด
โซเดียมไดก็ยิ่งดีครับดีกวาหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา แลวอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอทางฝายบริหารเรงรัด
ดําเนินการก็คือ ซอยพโลชัย ๕ และ ๙ ซึ่งเปนถนนหินคลุกอยูซึ่งตอนน้ีชาวบานไดรับความเดือดรอนเพราะใชรวมกัน
หลายชุมชนและเปนทางเชื่อมตอกันไปหลายชุมชน อยากใหดําเนินการตามโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวา 
คสร. ครับ อยากขอใหเรงรัดเพราะชาวบานเขาเดือดรอนมาก ชาวบานก็จี้ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
บางครั้งก็ขอใหติดตอเอารถน้ําจากทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไปรดน้ําเพื่อบรรเทาฝุน ซึ่งเปนปญหาที่ชาวบาน
ตองการใหทางเทศบาลแกไขมากกวาการที่ทานจะใสใจในเรื่องเล็กการมีปญหาทางโซเชียลเน็ตเวิรก แลวมองขามเรื่อง
ใหญครับ กระผมจึงขอฝากมาเพียงเทาน้ี ขอบคุณครับ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอบคุณคะ เชิญทานตนขาว คะ 
 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลผูทรงเกียรติทุกทาน 
ดิฉันนางสาวตนขาว   ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔ ดิฉันขอสนับสนุนทานนงนุช         
และทานณัฐพัฒน นะคะ ดิฉันอยากใหบรรยากาศในหองประชุมและนอกหองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
ดีแบบนี้นะคะ ดิฉันไมอยากใหไปพูดลับหลังแลวไปใสรายโจมตีกันใน โซเชียลเน็ตเวิรก การประชุมสภาเปนการรับฟง
ขอคิดเห็นของทุกๆฝายทั้งฝายบริหาร และฝายสภานะคะ ถาทานไมพอใจหรืออยากจะแนะนําอะไรก็ควรจะแนะนําใน
ที่ประชุมสภานะคะ เพราะวาประชาชนก็อยากเห็นการทํางานที่ดีทั้งสองฝายคะ และอีกเรื่องหนึ่งคือหลังจากที่มีการ
ทําถนนหนาโรงเรียนเบญฯ ฟุตบาตชํารุดหนาบานเลขที่ ๕๔๐ สรรพสิทธิ์นะคะมีการแจงดิฉันมาแลวบอกวาแจงมา
นานมากแลวไมไดรับการแกไขจากฝายบริหารสักที อยากจะขอใหเร่ืองที่ดิฉันแจงตรงน้ีไดรับการแกไขนะคะ ไมอยาก
ใหนิ่งดูดายเพราะวาประชาชนเดือดรอนจริงๆ ขอบคุณคะ 
 

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  มีทานใดจะเสนออีกไหมคะ ถาไมมีดิฉันก็ขอฝากฝายผูบริหารดวยนะคะในทั้งเรื่องงบประมาณที่จะนําเขา   
และเอกสารที่ขอไปถานับการประชุมครั้งนี้ก็จะเปนครั้งที่ ๔ นะคะ ซึ่งปรากฏอยูในรายงานการประชุมอยูนะคะทั้ง
เร่ืองเครื่องสูบน้ํา ทั้งเงินสะสม เชิญทานสุภชัยคะ 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตทิ้งทายนิดหนึ่งนะครับเมื่อซักครูมีสายเขาจากวัดศรีประดูจะจัดงานบุญนะครับ รบกวนทางฝาย
ผูบริหารไปเก็บขยะออกใหดวยนะครับ เห็นอยูส่ีหาถุงตั้งแตวันเลือกตั้ง ส.ว. ขอบคุณครับ 
 



๑๖. 
 
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  มีทานใดจะเสนออีกไหมคะ ถาไมมีอะไรแลวดิฉันขอนัดหมายตอไปจะเปนเทศกาลสงกรานตจะมีวันหยุด
เยอะ ก็ขอนัดหมายประชุมครั้งตอไปในวันที่ ๑๗ เมษายน นะคะ มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่นไหมคะ เชิญทาน
สุภชัยคะ  
นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับ เร่ืองกําหนดวันประชุมขออนุญาตปรึกษาหารือกันอีกรอบหนึ่งไดไหมครับ 
      

นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เมื่อมีสมาชิกทวงติงก็จะขอปรึกษากันกอนนะคะ แลวจะเรียนทางฝายบริหารอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันขอ             
ปดประชุมคะ 
 
 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)..............................ผูจดรายงานการประชุม       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นายชัยยันต   จันลองคํา)                                    (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 
           หวัหนางานเลขานุการสภา                                    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

                         
       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอาทิตย   คูณผล)                                     (นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล)       
        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
                     คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 
  
 

 
 

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



๑๗. 
 
                 (นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ)                               (นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว) 
             รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการสภา 
                                         (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 
                                  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    
.................................................................. 
                                                
 
 
   (นายปรเมศร   ศริพันธุ) 
                                        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
 

 
 


