
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
 ๑.    นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 
 ๒.   นายสุภชัย ศรีจรูญ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔   
           ๓.    นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๔. นางบัวหลวง อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
           ๕.    นางรฐา         มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑     
           ๖. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๗. นายชื่น พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๘.    นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
 ๙. นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
        ๑๐.    นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๑.    นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒      
       ๑๒.    นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๓.    นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
        ๑๔.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๕.    นายธนพล โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๖.    นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๗.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๘.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓   
        ๑๙.    นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔  
     
 
ผูไมเขารวมประชุม 
        ๑.  น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔   (ลากิจ) 
 ๒.  นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔   (ลากิจ) 
 ๓.  นายปรเมศร     ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๒   (ลากิจ) 
 ๔.  นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓   (ลาปวย)  
 ๕.  นายปยะ ลายวิเศษกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔ (ไมทราบสาเหตุ)  

 
 
 
 
 
 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
   
          ๑.  นายนิเวศน สุพัฒน              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๒.  นายสุรชัย  ยิ้มเกิด           เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๓.   นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๔.   นายอธิปไตย โยธามาตย        รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๕.   นางเดือนลอย คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
         ๖.   นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
          ๗.   นายกรศิริ                  มิ่งไชย            ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
         ๘.   นายสมโภชน วิทยาขาว รอง ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 
         ๙.   นายเรืองศักดิ์ ตรีราช           รองผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
        ๑๐.   นายประสพ               ปรุโปรง           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
        ๑๑.   นางสาวสุภาภรณ บรรเรืองทอง   รองผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 
        ๑๒.   นางสุจิตรา นามพิทักษ     รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
        ๑๓.   นางสุรางค                 ประสระบาล      ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
        ๑๔.   นายมนตตรี                ธนะคุณ           รองผูอํานวยสํานักการศึกษา  
        ๑๕.   นางอรอินทร     ไชยแสง        หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
        ๑๖.   นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  
        ๑๗.   พ.จ.อ.อดิศร ประจํา          รก.หัวหนาฝายกิจการสภา 
        ๑๘.   นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการสภา  
        ๑๙.   นายอนุชิต อัปกาญจน         เจาพนักงานธุรการ ๒ 
        ๒๐.   นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม         พนักงานจางทั่วไป 
 
       …………………………………………………. 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
-  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  

  วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้ งที่ ๓  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) 
           วันพฤหัสบดีท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

                                          ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 



๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง       - กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  
                                     - กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑)  

 

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ         เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น         

พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ และ        
ขอ ๑๐๕) 

   

ระเบียบวาระที่ ๕   กระทู     เรื่อง การกอสราง ซอยพโลชัย ๕ และซอยพโลชัย ๙  ถนนพโลชัย 
         (นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล    ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖   ญัตติ         เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
                                        พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๗   เรื่อง         อื่นๆ 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีครั บท านสมา ชิกสภา ฯผูท รง เกีย รติทุ กท าน ท านนายกเทศมนตรี  ท านรองนายกเทศมนตรี               
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล และทาน   
ผ.อ.ทุกทานครับ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘     
บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมครับ  
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจง
ที่ประชุมทราบ มีสามาชิกลา ๔ ทาน คือทานตนขาว ตังคโณบล ทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม ทานปรเมศร  ศริพันธุ  
และนายทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์  ลาปวยครับ  มีใบลาถูกตองนะครับ  และมี สื่อมวลชน  โสภณเคเบิ้ลทีวี มาถาย
การประชุมสภา ขอกราบขอบพระคุณครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๔. 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
-  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  

  วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) 
             วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

                                        ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น.           
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขในรายงานการประชุม เชิญครับผม 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๔ 
สอดคลองกันครับ อยูหนาที่ ๔ ของรายงานการประชุม (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
ในหนาที่ ๔ กราบเรียนทานประธานกระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๓ 
จากเขตเลือกต้ังที่ ๓ กรุณายายผมมาอยูเขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ กราบขอบพระคุณครับ   
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติม เชิญครับ / เม่ือไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ  

- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ เสียง 

 
 

ที่ประชุม  

 มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป    
พ.ศ.๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป 
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  หองประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขในรายงานการประชุม เชิญครับผม / ถาไมมี ผมขอมติที่
ประชุมครับ 

- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง   
  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗               
  โปรดยกมือขึ้น ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป  
  พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โปรดยกมือขึ้น /        
  มีสมาชิกยกมือ  

 
ที่ประชุม  

           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป 
พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง   - กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  
                               - กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ.๒๕๕๗   
                                 รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑)  
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง - กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๘   กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทานสมาชิกเสนอ
ครับผม  เชิญทานเลิศชายครับ 
นายเลิศชาย   เสนหา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเลิศชาย   เสนหา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอสมัยการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘         
ขอเสนอ ๔ สมัย ดังนี้ 
  ๑. สมัยสามัญ สมัยแรก  วันจันทรที่     ๕ มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
  ๒. สมัยสามัญ สมัยที่สอง วันอาทิตยที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘   เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
  ๓. สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันอาทิตยที่  ๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
  ๔. สมัยสามัญ สมัยที่สี่     วันเสารที่  ๕   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
 

 
 
 
 



๖. 
 

- กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกรับรองไหมครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตองครับ  / มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นครับ เพราะ
สามารถเสนอสมัยประชุมไดมากกวา ๔ สมัย ไดครับ / ถาไมมี สมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ 
กําหนดเปน ๔ ครั้ ง  สมัยแรกคือของป พ.ศ. ๒๕๕๘ คือวันนี้  ในสมัยป พ.ศ.๒๕๕๗ เรากําหนดไว เปนวันที่  
๕ มกราคม ๒๕๕๘ เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน และทานเลิศชาย ไดเสนอสมัยที่สอง ตั้งแตวันที่  ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  สมัยที่สาม วันอาทิตยที่  ๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนไปมี
กําหนดไมเกินสามสิบวัน  สมัยที่สี่ วันเสารที่   ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน      
สวนกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนวันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  ก็ใหเปนไปตามนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ   เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น         
                                  พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ๑๐๓ และขอ ๑๐๕) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไประเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ    เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ และ ขอ ๑๐๕) เชิญทานสมาชิกเสนอครับ / เชิญทานปฏิมาพรครับ 
นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานคะ นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันจะขอเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ทั้ง ๙ คณะดังนี้คะ 
 ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย 
  ๑. นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ  
  ๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว    
  ๓. นายปรเมศร ศริพันธุ    
  ๔. นายณภัทร             ลิ้มสุวรรณ   
  ๕. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗. 
 ๒. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย 
  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ    
  ๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว   
  ๓. นางรฐา  มณีภาค   
  ๔. นายนัฐพล              รัตนูปการ   
  ๕. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   
 ๓. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ   
  ๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว    
  ๓. นางสาวตนขาว ตังคโณบล   
  ๔. นายนัฐพล              รัตนูปการ   
  ๕. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์   
 ๔. คณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ ประกอบดวย 
  ๑. นายเลิศ  อาชวานันทกุล  
  ๒. นายปยะ  ลายวิเศษกุล   
  ๓. นายเลิศชาย เสนหา   
  ๔. นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   
  ๕. นายนัฐพล         รัตนูปการ   
 ๕. คณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบดวย 
  ๑. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว    
  ๒. นายชื่น  พรหมจารีย    
  ๓. นางสาวภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม  
  ๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์   
  ๕. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์   
 ๖. คณะกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 
  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ   
  ๒. นางเฉลียว คํานิยม   
  ๓. นายเลิศชาย เสนหา   
  ๔. นางลําพูล แสงวงค   
  ๕. นางรฐา  มณีภาค   
 ๗. คณะกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ ประกอบดวย 
  ๑. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล   
  ๒. นายเลิศ  อาชวานันทกุล  

 
 
 
 
 
 



๘. 
 

  ๓. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   
  ๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน        ศิลปสิทธิ์   
  ๕. นายธนพล โชควิวัฒนวนิช  
 ๘. คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเท่ียว ประกอบดวย 
  ๑. นายนัฐพล              รัตนูปการ   
  ๒. นางบัวหลวง อาษาพล   
  ๓. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ   
  ๔. นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา   
  ๕. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว    
 ๙. คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวนงนุช    จิรันตกาล   
  ๒. นางบัวหลวง อาษาพล   
  ๓. นายปยะ  ลายวิเศษกุล   
  ๔. นางสาวตนขาว ตังคโณบล   
  ๕. นายนัฐพล              รัตนูปการ   
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณครับ ขอผูรับรองครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอื่น เชิญครับ / เมื่อไมมี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ก็เปนไปตามที่สมาชิกผูทรงเกียรติไดเสนอมา 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   กระทู    เรื่อง การกอสราง ซอยพโลชัย ๕ และซอยพโลชัย ๙  ถนนพโลชัย 
     (นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล    ผู ต้ังกระทูถาม) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระท่ี ๕   กระทู เรื่อง การกอสราง ซอยพโลชัย ๕ และซอยพโลชัย ๙  ถนนพโลชัย                
(นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล   ผูตั้งกระทูถาม)  เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบ เรียนทา นปร ะธา นสภา  กร ะผมนายสุภชั ย  ศรีจรู ญ  สมา ชิกสภาเทศบา ลนครอุบลรา ชธา นี               
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ตัวแทนของประชาชนใหมาทํางานในสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แหงนี้ครับ กอนอื่นที่จะเขากระทู
ผมของฝากทานประธานฝากตําหนิไปยังฝายผูบริหาร ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเรากําลังจัดการเกี่ยวกับเรื่องความ
สมานฉันท ความปรองดอง เราคงปรองดองกันไมไดถามีการประชุม การประชุมสภาคือการใหผูมีความคิดเห็นมา
ถกเถียงกันวาความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน หรือลงรอยกัน อันจะมาซึ่งผลประโยชนของประชาชน วันนี้ผมมองไปผมเห็นมี
ความภูมิใจที่เห็นทานเลขาทั้งสองทาน แตผมไมเห็นฝายบริหารระดับรองนายกหรือทานนายกที่พี่นองประชาชนเลือก
เขามา 

 
 
 
 
 
 



๙. 
 

มาทําหนาที่เลย ผมรูสึกเสียใจ ขอเขาเรื่องกระทูครับ  ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เรียนประธานสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ขาพเจานายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี เรื่อง การกอสราง ซอยพโลชัย ๕ และซอยพโลชัย ๙ ถนนพโพชัย ดังตอไปนี้  การกอสรางถนนใชตอบ
โจทยในเรื่องการสัญจรไปมาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนที่จะตองใชถนนในการสัญจรไปมา ทานนําความ
เดือดรอนตรงนั้นเขามาสูสภา แลวสภาก็อนุมัติใหทานทํา แตเราเห็นในความไมถูกตองหลายประการจึงอยากจะ
สอบถามเปนขอๆ วา ๑. การกอสรางไหลทาง ซอยพโลชัย ๕ ในสัญญาจางไดระบุไวอยางไร  ๒. ไหลทางซอยพโลชัย 
๕ และซอยพโลชัย ๙ ใชเศษคอนกรีตถมไหลทางถูกตองตามแบบแปลนในสัญญาหรือไม  ๓. เศษคอนกรีตและหิน
ลูกรังใชถมไหลทางทดแทนตามสัญญาจางไดหรือไม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดําเนินการตอไป 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ  ในกระทูในขอ ๑ ทานสุภชัย ถามวาการกอสรางไหลทาง ซอยพโลชัย ๕ ในสัญญาจางไดระบุไว
อยางไร เชิญฝายบริหารครับ 
นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอบคุณทานสมาชิกที่ตามผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหาร ซึ่งไดเปนหนาที่ของทานที่มีการดําเนินการตางๆ ถามีขอสงสัยไมเขาใจก็ใหทานมาถามในสภาซึ่งเปน
การดําเนินการตามหนาที่ของทานโดยชอบ สวนในเรื่องโครงการทั้ง ๒ โครงการ ซึ่งอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน ตามขอ ๑ 
ทานถามเรื่องรายละเอียดของงาน วาระบุไวอยางไร  ผมขอเรียนดังตอไปนี้ครับ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพโลชัย ๕ ตามรายละเอียดการกอสราง ไดระบุวา เปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 
๒๐ เซนติเมตร พื้นที่ ๙,๙๙๐ เมตร พรอมลงลูกรังพรอมไหลทางทั้งสองขางเฉลี่ยกวาง ๕๐ เซนติเมตร และมีอุปกรณ
ควบคุม ๑ ชุด พรอมชุดไฟฟาแสงสวาง ประกอบดวยเสาไฟฟาสูงขนาด ๙ เมตร พรอมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ      
จํานวน ๔๓ ชุด ติดต้ังดวงโคมไฟฟา ขนาด ๒๕๐ วัตต  จํานวน ๔๓ ชุด และติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด ๕๐ กิโลวัตต 
จํานวน ๑ ชุด ตีเสนจราจรพื้นขนาด ๙๐ มิลลิเมตร และมีปายโครงการ จํานวน...... 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออภัยครับทานเลขาฯ / เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอใหตอบตรงคําถามดวยครับ ผมไมไดถามทั้งโครงการครับ ผมถามแคการกอสรางไหลทาง สัญญาระบุไววา
อยางไรครับ 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ / เชิญทานเลขาฯ อภิปรายตอครับ 
นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ผมก็อยากจะใหรายละเอียดทีเดียวเลย เพราะทานก็คงจะถามตอ แตถาทานตองการแบบสั้นๆ ผมก็ตอบแบบ
สั้นๆ วาการกอสรางไหลทางเปนไหลทางลงลูกรัง ขนาดกวางโดยเฉลี่ย ๕๐ เซนติเมตร ตลอดสายครับผม 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบพระคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

 
 
 
 
 



๑๐. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ในฐานะที่เปนสมาชิกสภา ผมจะใชสภาแหงนี้ใหความรูกับพวกเราชาวสมาชิกทุกทานและกับพี่นองที่ฟง
อยูทางบานดวย คําวา ๕๐ เซนติเมตร หมายความวาทานลงลูกรังไว ๕๐ เซนติเมตร และคอยสโลปลง ถูกตองใชมั้ย
ครับถาตามแบบ ณ วันนี้ผมอยากไดความรู ผมเห็นทานรักษาการผอ.สํานักการชาง อยากขอความรูจากทานวา คําวา 
๕๐ เซนติเมตรคือลักษณะอยางไรครับ 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานที่เคารพ  ขออนุญาตให ผอ.สํานักการชาง เปนผูชี้แจงครับผม  
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญทาน ผอ.วิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ 
นายวิสุทธ์ิ  เสนาภักด์ิ   รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
   กระผมนายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  รก.ผอ.สํานักการชาง คําวาความกวางไหลทาง ๕๐ เซนติเมตร เพราะความ
กวางจากไหลทางที่เทคอนกรีตความกวางเฉลี่ย ๕๐ เซนติเมตร ยาวตลอดความหนาก็ประมาณการในแบบก็ประมาณ 
๒๐ เซนติเมตร เทากัน เอาความหนาเปนเกณฑ 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอเนื่องนะครับ คําวา ๕๐ เซนติเมตร ถาตามชาวบานชาวเมืองและตามระเบียบที่ เขาทํามาระดับความสูง
เดียวกับถนนออกไป ๕๐ เซนติเมตร เปนแนวกันชน กันถนนพัง และกันรถถะไหลออกนอกพื้นที่ถนนแลวคอยสโลปลง
ใชหรือไมครับ แลวปจจุบันผมอยากทราบวาลักษณะการกอสรางทุกวันนี้จากถนนมาสโลปเลย ทานใชสโลปลงไปเลย 
๕๐ เซนติเมตร ตกถนนเม่ือไหรตายเมื่อนั้น ถูกตองตามหลักการหรือเปลาครับ เอาตรงนี้ใหชัดเจนนะครับ 
นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานที่เคารพ ในเรื่องนี้ในการมีชางควบคุมงานและมีคณะกรรมการที่ทําการตรวจการจางซึ่ง
ทานประธานตรวจการจางทานก็ไดออกไปตรวจสอบความเรียบรอย ของการดําเนินงานอยูเปนประจําซึ่งรายละเอียด
ผมขออนุญาตใหทานรองปลัดทานอธิปไตย ซึ่งทานเปนประธานตรวจการจางไดชี้แจงและไขขอสงสัยครับผม 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองครับผม 
นายอธิปไตย  โยธามาตย    รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมนายอธิปไตย  โยธามาตย        
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง กระทูของทานสุภชัย ซึ่งผมเปนประธานตรวจการจางทั้งสองสาย ตองกราบ
ขอบคุณทานที่เขามาดูในสวนนี้ชวยกัน ใหเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน ซึ่งตรงนี้ผมไดเปนประธานคณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 



๑๑. 
 

ตรวจการจาง ซึ่งผมก็จะพยายามใหเปนไปตามแบบแปลน ใหพี่นองไดประโยชนมากที่สุด เขาไปกํากับดูแลและทั้ง
ควบคุมชางที่ควบคุมงานและกํากับผูกอสรางดวยซ้ําไป ผมจะออกไปดูตลอดยิ่งมีกระทูมาผมก็ออกไปดูอีกครั้งหนึ่งคือ 
ประเด็นที่วาไหลทางตามที่ ผอ.สํานักการชางไดนําเรียนเมื่อสักครูนี้  ถั่วเฉลี่ยออกไป ๕๐ เซนติเมตร หนา ๒๐ 
เซนติเมตร ตอนนี้งานก็ยังไมไดตรวจรับงาน ถึงขอบคุณทานเปนกรณีพิเศษ แตวาก็มีถั่วเฉลี่ยของงาน ถนนพโลชัย ๕ 
คาเฉลี่ยของงาน ๓๓๐ ลูกบาศกเมตร อันนี้คือหินลูกรังที่จะตองเอาลง ตรงนี้การออกแบบของชางเราการสํารวจ     
ชางก็เขียนแบบไปบางแหงก็ลงไมไดเลย กอสรางถนนจรดพอดีเลย แลวชางที่ เขามากอสรางเขาจะมาถม ดูแลวถาม
ชางควบคุมงานก็เปนการเอาเปรียบเขามากเกินไปเพราะวาไมมีเนื้องานตรงนั้นใหเขามันก็ลงไมได บางแหงก็ลงไดเกิน 
๕๐ เซนติเมตร ที่เปนทางเชื่อม บานพี่นองประชาชน บางแหงก็ไมถึง ๕๐ เซนติเมตร ก็เปนถั่วเฉลี่ยกันไป แตสุดทายก็
มาวัดปริมาณตรงนี้วาปริมาณที่คุณมาลงไดเทาไหร ถาไมไดก็ตัดเงินไป แตตองอยู ในวิสัยที่ เขาทําไมไดจริงๆ อันนี้คือ
ไหลทางทั้งสองสายครับทาน ตอนนี้ก็อยูระหวางการกอสราง ก็ขอขอบคุณครับผม 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน ที่ผมไดนํากระทูเรื่องนี้ขึ้นมาแบบเรงดวนก็เพราะวาเมื่อวานไดเกิดอุบัติเหตุมีผูขับ
มอเตอรไซดดวยความชุยของผูรับเหมา ดวยความหละหลวมของผูควบคุมงาน ดวยความไมดูแลของฝายผูบริหารผิว
ถนนเต็มไปดวยลูกรัง เกิดความลื่น และผิวถนนผมขอพูดแบบหยาบๆ วาสมกับเปนชางจริงๆครับ เอาตีนทําผมวาชาง     
ผมขออนุญาตถอนคําวาตีน ใชคําวา เทาแทน เอาเทาทําจริงๆครับ คนควบคุมกํากับดูแลก็ไมดูใหสมกับเปนชาง
เทศบาลนครอุบลราชธานี ผิวคอนกรีต รอยเทาสุนัข พื้นปูนยังไมแหงมอเตอรไซดก็ลงไปวิ่ง ผมวาไมเหลือบากวาแรงที่
เราจะชวยกันดูใหมันเปนหนาเปนตาใหสมกับเปนถนนของเทศบาลนครอุบลฯ ผมวา อบต.เขาทําไดดีกวาเราหนาขาย
หนาครับ เทศบาลระดับนคร ทําไดแคนี้หรือครับ มาถึงคําถามที่สอง ไหลทางพโลชัย ๕ และซอยพโลชัย ๙ ใชเศษ
คอนกรีตถมไหลทาง ถูกตองตามแบบแปลนในสัญญาหรือไม อันนี้กอนที่ทานจะตอบผมขอเทาความกอนวาทาง
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการใชงบประมาณเคยเรียกเชิญชางควบคุมงานสํานักการชาง ขึ้นมาสอบถามวาพื้น
คอนกรีตและแอลฟลทที่ลอกออกไปจากดานหนาเทศบาล คือเปนผูรับเหมาเจาเดียวกัน และชางก็ไดบอกแลววาเขาได
แจงใหผูรับเหมาเอาไปทิ้งในที่ที่กําหนดใหทิ้ง ที่นี้การใชเศษคอนกรีตถมไหลทางมันถูกตองตามแบบแปลนหรือไมแลว
กําหนดไวอยางไร ทําไมชางเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมควบคุมใหเปนไปตามแบบแปลน และผูบริหารไปอยู ไหนใช
งบประมาณเยอะขนาดนี้ ผมวาทานตองไปนั่งดูทุกวัน เพราะเขาทําประโยชนมันตกกับพ่ีนองประชาชน ผมฝากถามไป
ยังขอ ๒ วาใชเศษคอนกรีตถมไหลทางมันถูกตองตามแบบแปลนในสัญญาหรือไมครับ 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานที่เคารพ สําหรับในเรื่องนี้เปนรายละเอียดในการกอสรางและเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
และชางควบคุมงานที่จะตองกํากับดูแลใหเปนไปตามสัญญานะครับ ผมขออนุญาตใหทานรองปลัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ทานอธิปไตย  โยธามาตย  เปนผูชี้แจงครับ 

 
 
 
 
 



๑๒. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองครับผม 
นายอธิปไตย  โยธามาตย    รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ ตามที่ทานพูดมาก็มีบางสวนที่ เปนตน
ซอยพโลชัย ๙ ครั้งแรกมันก็มีแอลฟลทไปลงแตวาเม่ือเรารูชา งที่ควบคุมงานก็เขาไปดําเนินการใหเขานําออกไปให
ถูกตองตามแบบใหเปนลูกรังใหเปนตามแบบที่ถูกตองตามแบบอันนี้ก็ดําเนินการแลว ในสวนของคอนกรีตก็เหมือนกัน
เม่ือวานนี้ก็ไปดูก็ถามชางที่ควบคุมงานเขาบอกวาเปนเจาของที่ที่อยูแถวนั้นเขาไปถม ผมก็เลยบอกวาตองใหมันไดตาม
แบบคือไหลทางตองเปนลูกรังเทานั้นในแบบมันไมมีคอนกรีต ขออนุญาตเรียนทานประธานและทานสมาชิกตามนี้  
ครับผม 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธาน แสดงวาทานไดลงไปดูพ้ืนที่จริง แตทานไปดูใหมครับเขาไมไดแกไขหรอกครับเขาแค
นําหินลูกรังไปลงโปะหนาไวแคนั้น ก็นํามาซึ่งคําถามที่ ๓ ของผมครับเศษคอนกรีตและหินลูกรังที่ใชถมทางทดแทนใน
สัญญาไดหรือไมยิ่งถาเปนของคนแถวนั้น ถามันทดแทนกันไดเราไมเอาเงินไปใหคนแถวนั้นเขาถมไมดีกวาหรือครับ 
ทําไมตองเอาไปใหผูรับเหมา เรื่องนี้อยากสอบถามจริงๆครับ ย้ําวาเศษคอนกรีตและหินลูกรังใชทดแทนถมไหลทางใช
ทดแทนตามสัญญาไดหรือไมครับ 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
นายสุรชัย   ยิ้มเกิด  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ ถาดําเนินการตามสัญญาแลว โดยทาง
นิตินัย ไมสามารถที่จะใชเศษคอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆ ไปแทนหินลูกรังตามสัญญาไดอันนี้ผมขอตอบแทนชางผูควบคุม
งานและคณะกรรมการตรวจการจางและที่ทานสมาชิกที่ทานไดนําขอมูลมาแจงใหฝายบริหารทราบตองขอขอบคุณ
และผมถือโอกาสนี้กําชับใหประธานกรรมการตรวจการจางรวมทั้งชางผูควบคุมงานไดดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา
ถามีเศษคอนกรีตหรือมีเศษวัสดุอ่ืนๆที่ไมอยูในสัญญาจาง คณะกรรมการตรวจการจางและชางผูควบคุมงานสามารถที่
จะสั่งใหขนยายวัสดุออกไปได โดยอํานาจหนาที่ของกรรมการ และการดําเนินการครั้งนี้ยังไมเสร็จเรียบรอยและก็เปน
โอกาสดีที่ทานสมาชิกไดนําขอบกพรองของงานมาแจงใหฝายบริหารทราบก็ตองขอขอบคุณทาน และก็ขอกําชับ
คณะกรรมการตรวจการจางและชางควบคุมงานใหดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาจางเพราะถาผิดจากนั้นนอกจาก
ทานจะมีความผิดแลวเม่ือผูตรวจสอบ คือ สตง.มาตรวจสอบแลวทานจะตองมีความผิดอีกเปนซ้ําสอง เพราะฉะนั้น
คณะกรรมการตรวจการจางและชางควบคุมงานก็ตองระมัดระวังเรื่องนี้อยูแลวก็ขอขอบคุณ ครับทานประธาน 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
 

 
 
 
 
 



๑๓. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอเนื่องนะครับ ที่ตองถามเรื่องเศษคอนกรีตเศษวัสดุที่เอาไปลงมันมาเกี่ยวเนื่องกับถนนหนาเทศบาลเราครับ 
คือถนนศรีณรงค และบางสวนที่หนาสํานักงานดับเพลิง กําหนดจุดใหทิ้งเศษคอนกรีต เพ่ือที่ เศษคอนกรีตทั้งหมดหรือ
เศษวัสดุทั้งหมดที่เอาออกไปทุกชิ้นเปนของเทศบาล เม่ือทางฝายผูบริหารพบวาทางผูรับจางไมไดทําตามแบบกับนํา
เศษหินเศษลูกรังเศษคอนกรีตไปเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานคือไปลดตนทุนของผูกอสรางผูบริหารตองแจงความ
จับวายักยอกทรัพยสินของเทศบาล เรื่องนี้ทานอยูนิ่งเฉยไมไดครับทานประธานตรวจการจางก็อยูนิ่ งเฉยไมไดครับถา
ไมทําใหถูกตอง ทานตองแจงความจับและโดยเฉพาะเรื่องนี้ ถนนซอยพโลชัย๕   พโลชัย ๙ ขณะนี้อยู ในความสนใจ
ของปตท. พรอมที่จะลงตรวจสอบไดทุกเมื่อเพราะทุกคนตองชวยกันดูแลบานเมืองการทํางานตองเปนไปอยางโปรงใส
ประโยชนสูงสุดตกที่พี่นองประชาชน วันนี้ถาเขาเอาเศษคอนกรีตเอาเศษหินไปเท เขาบอกวาเทเสร็จแลวเก็บตังค
ตอไปมันจะไปทุบตึกเราไปถมถนนหรือเปลาครับ ตอไปมันจะมาเอาวัสดุที่เราซื้อมาไปถมถนนหรือเปลาครับถาทาน
เอาหูไปนาเอาตาไปไรแบบนี้ก็แยนะครับ พี่นองประชาชนหวังพึ่งอะไรทานไมไดเลยครับ อยากฝากไวครับและเกี่ยว
เนื่องกันวันนี้กระผมกับนายณัฐวุฒิ ทองเถาว ขออนุญาตเอยนามทานไดทําหนังสือสอบถาม และทานบอกวาจะทํา
หนังสือชี้แจงเปนลายลักษณอักษร ในคราวที่แลวปานนี้ยังไมเห็นเลยครับ มันเอื้อประโยชนใหใครทานบอกมาเถอะ
ครับสัญญาจางเปนของใครทานบอกมาเถอะครับ ตอนนี้กรุงเทพฯ เขาสั่งรื้อหมดแลวไอที่มันมากีดขวางทางเดินไมวา
จะเปนปาย แอลอีดี บนทางเทา ทานเอื้อประโยชนใหกับเขาหรือเปลาครับ และตรงหนาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 
อันนี้มีผูหลักผูใหญเขาสะกิดถามผมมาวาคุยกับราชพัสดุหรือยัง ไปอนุญาตใหเขานะ คุยกับราชพัสดุหรือยังขามหนา
ขามตาเขาไป อยาเอื้อประโยชนจนทําใหหนวยงานมันตกต่ําลง เทศบาลนครอุบลราชธานี คงไวที่ความศักดิ์สิทธิ์ของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เปนศูนยกลางของจังหวัดอุบลราชธานี มีศาลเจาพอหลักเมืองอยูดานขาง พระเจาใหญอิน
แปลงก็อยูในเขต ความศักดิ์สิทธิ์เรามี ศักด์ิศรีเรามี ถาเราจะไปขามหนาขามตาเขาเราบอกเขาสักนิดไหม ก็ไมบอก 
เม่ือกอนอยูในเขตรั้วเทศบาลก็วาไปอีกอยางหนึ่ง เขตรั้วโรงเรียนเทศบาลมันไมเห็นครับ ใหเขาเลื่อนออกมาขางหนา
ตํารวจไมกลาไปอยูในปอมกลัวเขาถายรูปไปใหผูหลักผูใหญเพราะเรื่องมีการสอบสวนและมีคําสั่งลงโทษไปเรียบรอย
แลวถาทานจะเอื้ออํานวยใหกับเอกชน ทานก็ทําเลยครับไมตองเก็บเงินเขาก็ได จุดนี้ตั้งปาย ถามันสามารถทําไดทานก็
ปลอยเขาติดตั้งไปเลย แตอันนี้ทานเลือกเฉพาะบางราย ทานเลือกเฉพาะพรรคพวก ทานเอื้ออํานวยเฉพาะพรรคพวก
ของทานหรือเปลา พี่นองประชาชนตองรับทราบวาเราสอบถามกระทูไป กระทูไปไหนไมรู  ทานจะชี้แจงเปนลาย
ลักษณอักษรปไหนครับ ทานบอกภายในเร็วๆนี้ ทานระบุวันมาเลยครับ เมื่อไหรครับพี่นองประชาชนจะไดประโยชน
ครับ อันนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ ประชุมสภาแหงนี้ประชุมเสร็จจบออกไปทานไปทําเรื่องอื่นทานไมสนใจเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาเลย กําหนดวาระการประชุมสภา ๔ ครั้งพอ เพราะในเม่ือผูบริหารไมใหความสําคัญประชุมสภาแค ๔ สมัย
พอแลว อยามากกวานั้นเลยครับ อายเขาครับ อายอบต. อายเทศบาลเมือง เทศบาลตําบล เขาทําไดดีกวานี้ เยอะครับ 
ถาทานดูแลบานเมืองนี้ไมได ทานควบคุมกํากับดูแลไมได ทานลาออกพวกผมจะลาออกดวย ลางไพเลยครับ เอาอยาง
นั้นนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ กอนจะดําเนินการในระเบียบวาระตอไป ผมขอความรูจากทานประธานคณะกรรมการ      
ตรวจการจาง ซอยพโลชัย ๕ และซอยพโลชัย ๙ สักนิด เมื่อสักครูทานบอกวาในการคิดคํานวณไหลทางลงลูกรังบาง 

 
 
 
 
 



๑๔. 
 

สวนมันไปเจอกับบานของชาวบาน ซึ่งลงลูกรังไมไดในสวนที่ลงไมได ทานคิดคํานวณในสวนที่ เปนพื้นที่ดวยหรือเปลา
หรือวาหักออกไปดวย 
นายอธิปไตย  โยธามาตย    รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือวาเปนแบบนี้ครับทานประธาน ทานอาจจะฟงผิดไปนิดนึง ตรงที่มีทางเชื่อมของพี่นองประชาชน          
ถาสามารถลงไดก็ใหลงไปเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับพ่ีนองประชาชน แตตรงไหลทางที่ตัดลงไปเลยมันไมมีที่ลง   
มันลงไมไดเม่ือลงไมไดก็ใหชางควบคุมงานโดยหลักของเขาก็ใหคิดคํานวณพ้ืนที่ออกมาทั้งหมด  มีพื้นที่คา เฉลี่ยเทาไหร 
อยางเชน พโลชัย ๕ มีพ้ืนที่ ๓๓๐ ลูกบาศกเมตร โดยผมใหชางคิดอยางละเอียดท้ังสายคิดระหวางจุดตอจุด ใหชางไป
วัดมาและมาตรวจสอบกันถามันไดนอยกวาที่ทําสัญญาชางผูควบคุมก็ตองทําบันทึกขึ้นมาวามันมีสาเหตุมาจากอะไร     
คณะกรรมการตรวจการจางก็จะพิจารณา และก็ตัดไปและก็คิดใหหมดในสวนที่สามารถเทได เราไมเอาเปรียบเขา   
คือทําตามสัญญา ขออนุญาตนําเรียนครับผม 
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ ฝากไวอีกเรื่องครับ ในการดําเนินการออกแบบกอสรางในครั้งตอไปขอใหคิดดูใหดีวาในสวนไหน
ที่ทําไดในสวนไหนที่ทําไมได ใหคิดแยกออกมาและลงในรายละเอียดในสัญญาวา ทั้งหมดพื้นที่ เทาไหร  ถาคํานวณ
ทั้งหมด มันอาจจะเกินเราใหเหตุผลในสวนนั้นมันทําไมไดเพราะอะไร ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖   ญัตติ   เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
                                พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๖  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   จากานายกเทศมนตรี เชิญทานผูแทนดําเนินการขอถอนญัตติครับผม เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ เนื่องจากนายกเทศมนตรี ไดติดภารกิจไปรวม
ประชุมกับจังหวัด กระผมขออนุญาตดําเนินการแทนครับ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อางถึงหนังสือเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ที่อบ ๕๒๐๐๑/๕๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่ฝายบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ได
เสนอญัตติขออนุมัติแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายการ           
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางไดจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 
๓๐,๐๐๐ บีทียู พรอมติดตั้งจํานวน  ๘ เครื่องๆละ ๓๓,๐๐๐ บาท ดังรายละเอียดแจงแลวนั้น เพื่อใหการบริหารงาน
ของเทศบาล   นครอุบลราชธานี เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบกฎหมายจึงขอถอนญัตติ แกไขคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ เสนอมาตามหนังสือขางตน จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา กระผมขอถือโอกาสชี้แจงไปเลยในคราวเดียว อนุญาตไหมครับ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕. 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญครับ  
นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เหตุผลที่ทานนายกไดขอถอนญัตติในเรื่องนี้ เพราะวาไดสอบถามไปทางฝายพัสดุแลว ปรากฏวาโครงการนี้ยัง
ไมไดนําเขาแผนการใชจายเงิน และไมไดดําเนินการประกาศสอบราคา ตามระเบียบการพัสดุ ดังนั้นยังไมไดดํา เนินการ
ก็ไมสามารถทราบวาจะดําเนินการไดหรือไมได ก็จะขอเปลี่ยนแปลงลวงหนาก็เห็นวาไมชอบดวยระเบียบการพัสดุ     
จึงขอถอนญัตตินี้ออกมาเพื่อจะดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ ก็คือไดจัดเขาแผนการใชจายเงินประจําปและ
ดําเนินการสอบราคาแลวมีปญหาทําไดหรือไมไดอยางไร จึงจะนํามาเสนอแกไขตอสภาถูกตองตามระเบียบครับผม  
นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เนื่องจากวาญัตตินี้เปนญัตติซึ่งประธานสภาไดบรรจุ เขาระเบียบวาระการประชุมเรียบรอย
กอนที่จะถอนนะครับ ซึ่งเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ขอ ๕๕ บัญญัติไววา ญัตติใดซึ่งบรรจุ เขา
ระเบียบวาระการประชุมแลว จะตองเปนอํานาจของสภาซึ่งจะใหถอนหรือไมใหถอนนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงขอ
ความเห็นจากสภาวาตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดขอถอนญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น 
 

-  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหถอนญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป   
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือ/ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โปรดยกมือ/มีสมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๑๔ เสียง 
 

 

ที่ประชุม 
          มีมติเห็นชอบใหถอนญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
เชิญทานสุภชัยครับ 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ยังจะเห็นวาทานชักเขาชักออก ทานจะบรรจุมา ทานจะขอถอน 
มันเหมือนกับการทํางานไมมีระบบแบบแผน ผมอยากใหฝายผูบริหารไปเรียนรูการทํางานใหมีระบบแบบแผนมากกวา
นี้ครับ สภาแหงนี้จะไดพิจารณาใหทานดวยความเปนธรรมเหมือนกันครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่อง  อื่นๆ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 
 
 
 
 



๑๖. 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๒ วันนี้เปนวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกนะครับ สมัยแรกเลยก็อยากจะขออนุญาต
ทานประธานนะครับ ขอใหผูที่ทําการถายทอดสดนะครับ ชวยซูมไปที่โตะนายกดวยครับ และซูมไปที่รูปที่อยู ในกรอบ
ดวยนะครับ เพราะวาผมกลัววาทานผูชมจะลืมหนาตานายกนะครับ วาหนาตาผูบริหารเปนอยางไร สําหรับวันนี้ก็ดีเลย
นะครับมีหลายๆเรื่องที่ประชาชนกําลังติดตาม เมื่อสักครูนี้ผมก็ไดติดตามและนั่งรับฟงกระทูถามของทานสุภชัยนะ
ครับ แตนั่งฟงขอที่ ๑ ขอที่ ๒ หัวขอสุดทายนะครับก็นั่งฟงตอเนื่องแตก็ยังไมไดรับคําตอบ คือทานสุภชัยถามวาเศษ
วัสดุที่ขุดออกจากหนาเทศบาลของเราแลวเอาไปถมไหลทางที่ซอยพโลชัย ๙ ทานสุภชัยถามวามันเปนการเอื้อ
ผลประโยชนหรือไมตอผูรับจาง ก็พอดีนั่งฟงอยูก็ไมไดรับคําตอบก็เลยอยากจะไดรับคําตอบตัวนี้นะครับ และยังมีอีก
เรื่องหนึ่งในการประชุมครั้งที่แลวนะครับเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ทางกระผมเองไดยื่นกระทูถามไปรวมถึงทานสุภชัยดวย
แตก็ยังไมไดรับคําตอบที่เปนเอกสาร ระยะเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็เดือนกวาแลว ผมก็ไมทราบวาพวกทาน
ทํางานกันอยางไร บัดนี้นะครับยังไมไดรับคําตอบนั้นเลย คือทานจะปลอยใหมันเงียบไปอยางนี้หรือครับหรือวาอยางไร 
การประชุมสภานี้มันจะมีความหมายไหม ผมอยากจะใหทานประธานนะครับชวยวินิจฉัยดวยและชวยติดตามดวยวา
คําสัญญาของผูบริหารในวันนั้นที่บอกวาจะขอขอมูลตางๆเปนเอกสารตอผูยื่นกระทูนะครับวาจะไดวันไหน คือทางเรา
ก็สงสัยวาจะไดวันไหนนะครับ เพราะวาปญหาของพี่นองประชาชนนั้นก็รอใหรับการแกไขอยู  และอีกเรื่องหนึ่งครับ
การประชุมในวันนี้จะเห็นวาญัตติเมื่อสักครูนี้ทานผูบริหารไดสงหนังสือมาขอถอนโดยที่คนที่ขอถอนนะครับไมไดมา
ประชุม ทางฝายสภาก็ใหความรวมมือนะครับถึงแมวาเจาตัวจะไมมาแตทางสภานั้นก็ยังพิจารณาใหนะครับ เห็นไดจาก
การยกมือเม่ือสักครูนี้ และขออีกเรื่องหนึ่งครับทานประธานโดยสวนตัวผมเม่ือสมัยที่แลวก็เปนกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมจะเห็นไดวาในหนาแรกนะครับ ก็จะมีบอกระเบียบวาระการประชุม แลวหนาถัดไปก็จะเปนรายนามผูมา
ประชุม ทุกครั้งนะครับผูที่ไมไดมาประชุมไมวาจะเปนรองนายกฯ หรือนายกฯนะครับไมมาประชุมแตจะมีรายชื่อมา
ประชุมรวมถึง ผอ. แตละสํานักนะครับ ผอ. สถานศึกษามีชื่อหมดทุกคนนะครับ ซึ่งสวนตัวนั้นผมตรวจรายงานการ
ประชุมแลวผมก็ไมคอยสบายใจนะครับ ทุกครั้งไมเคยมาแตมีชื่อมานะครับ ดังนั้นแลวอยากจะใหทานประธานชวย
วินิจฉัยดวยวาไมมาประชุมแตวามีรายชื่อมาประชุมนะครับ ทั้งๆที่เปนผูบริหารแบบนี้มันถูกหรือผิดนะครับ ก็อยากจะ
ขอคําตอบจากทานประธานรวมถึงคําตอบกระทูของทานสุภชัยดวยนะครับ ผมคิดวาสมาชิกหลายทานก็นั่ งฟงอยูก็
อยากจะติดตามเหมือนกันนะครับ ทาน สท. ลําพูล ขออนุญาตที่เอยนามนะครับบานของทานอยูนั่นทานก็อยากรับฟง
คําตอบเหมือนกันครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ขอแรกนะครับวาขอเรียนทางฝายบริหารวาในสวนกระทูคราวที่ผานมา ทานมีหนังสือบอกวาจะ
ตอบเปนลายลักษณอักษร ทางผูถามกระทูก็อยากจะทราบวาทานจะตอบไดเมื่อไหร พอจะบอกไดไหมครับ เชิญทาน
สุรชัยครับ 
นายสุรชัย    ยิ้มเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ กระผมขอนําเรียนตอบคําถามทาน
สมาชิกที่ทานไดกลาวมาสองสามขอนะครับ ขอแรกที่ทานกลาววายังไมไดตอบวาใหเขาเอาเศษอิฐเศษหินนั้นไปทําไหล 

 
 
 
 
 



๑๗. 
 

ทางหรืออยางไรก็ผมวาไดตอบไปแลวนะครับ วากําชับทางฝายกรรมการแลววาอะไรที่ไมถูกตองตามสัญญาตองใหผูรับ
จางขนออกไปนะครับไดตอบไปแลว สวนประเด็นที่สองในเรื่องของการตอบกระทูถามอันนี้ผมจะไดนําเรียนทาน
นายกเทศมนตรีตอไปนะครับเพราะวาเปนเอกสิทธิ์ของทานนะครับ ประเด็นที่สามในเรื่องของรายงานการประชุมที่
ทานกลาวมานี้ อันนี้ก็เปนเรื่องของคณะกรรมการที่เปนเอกสิทธิ์ของทานคณะกรรมการนะครับที่ทานเห็นวาอะไรไม
ถูกตองทานก็แกไขได ถึงทานตรวจไมใหผานก็ไดถาไมถูกตองนะครับ ผมก็แปลกใจเหมือนกันอยางวันที่  ๑๑ 
พฤศจิกายน ก็ไมมีชื่อผมเขารวมประชุม ผมจําไดวาตั้งแตผมไดเขามาในสภาแหงนี้ผมไมเคยขาดประชุมสักครั้ งนะครับ 
แตก็ไมมีชื่อผมอยูเหมือนกันนะครับ ผมก็ไมอยากนํามากลาวรื้อฟนนะครับ แตผมก็เห็นดวยที่ทานพูดนี้ผมวาทาน
กรรมการตรวจรายงานการประชุมทานตองเครงครัดนะครับ คือใครมาก็วามา ใครไมมาก็วาไมมาจะไดถูกตองนะครับ 
อันนี้ผมขอนําเรียนทานเพียงเทานี้นะครับ ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานสุรชัย ขออนุญาตที่ตองเอยนามครับ สิ่งไหนถูกหรือสิ่งไหนผิดเกี่ยวกับการเอาเศษอิฐหรือ    
เศษหินถนนลาดยางนะครับ ที่วาเปนเศษที่เอาออกจากหนาเทศบาลนครอุบลเราไปทิ้งในที่ของเอกชนนะครับ ประเด็น
มันอยูที่วาไมใชวาผูรับเหมาเอาไปทิ้งแลวแลวเอามาคืนมันจะจบนะครับ มันไมจบนะครับมันเปนการเอาของหลวง
ออกไปเทากับลักขโมยนะครับ ผมมองอยางนี้นะครับทานตองดําเนินการไมใชแคใหเขาเอากลับคืนมาทานควรที่จะ
ดําเนินการแจงความนะครับ เพราะวาผมมองแลวนะครับวามันเหมือนการลักขโมยนะครับ เขากําหนดใหคุณเอาไปทิ้ง
ในที่ที่ทางเทศบาลกําหนดไวแตคุณเอาไปทิ้งที่อื่น ไปทิ้งบานของประชาชนนะครับ ก็อยากฝากเรียนทานประธานสภา
สงผานไปยังฝายผูบริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานปร ะธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรี จรูญ  สมาชิกสภาเทศบา ลนครอุบลราชธา นี             
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ผมขึ้นมาผมไมอยากพูดถึงกระทูหรอกครับ เม่ือสักครูทานสุรชัยบอกวาการตอบคําถามเปนเอกสิทธิ์
ของนายก นายกคนนี้นะครับสมปรารถนาเปนเอกสิทธิ์ แตสิ่งที่ผมกําลังกระทําอยูหรือติดตามกระทูถามของผม ณ 
ปจจุบันนี้อันนี้ถือเปนการรักษาสิทธิ์ของพ่ีนองประชาชน ซึ่งกระผมเองนอกจากฐานะสมาชิกสภาเทศบาลแลวผมก็คือ
พี่นองประชาชนคนหนึ่งในเขตเทศบาล ผมตองรูวาการกระทําดังกลาวเปนการริดรอนสิทธิ์ผมไหม ลิดรอนสิทธิ์อยางไร
ใหคนอื่นไดผมก็ทําไดเพราะผมก็คือประชาชนเหมือนกัน ไปเอ้ืออํานวยเขาไหมอันนี้พี่นองประชาชนตองคอยติดตาม
นะครับ มันเปนที่มาของการเอื้อประโยชนใหกับพรรคพวกตัวเองอยางแทจริงผมพูดไดเลยวาอยางแทจริง เรื่องตอมา
ครับมีคําโฆษณามากมายสมาชิกสภาตัดงบตรงนั้นตรงนี้ ทานพูดไปทั้งๆที่การแปรญัตติงบประมาณทานก็ไมไดเขามา
ชี้แจง ตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่ออะไรสวนที่ชี้แจงไมไดสวนที่ไมชัดเจนเอาไวกอนอยาพึ่งทํา เอาสวนที่มันเรงดวนไวกอน 
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เอาไปทํากอนใหงบประมาณไปสี่รอยลานหารอยลานอยากถามวางบที่พวกผมใหไปทําไมไมใช ทําไมไมทําสักที       
ฝาเพดานเทศบาลครับ พี่นองประชาชนแมกระทั่งสื่อมวลชนที่มาถายทอดสดเดินเบาๆนะครับ เดินเบาๆทําอะไรทํา
เบาๆฝาตกใสนี้ตายนะครับ ผมอนุมัติงบไปแลวเขายังไมทํา วงเวียนน้ําพุครับพูดเหลือเกินวาทําวงเวียนน้ําพุทําใหรถติด
อยางนั้นอยางนี้ ทานของบประมาณมาปรับปรุงเราใหไปแลวทําไหม ยัง สิ่งที่ทานทําวันนี้ครับทานไดประดิษฐ
ประติมากรรมอันล้ําคาทานสามารถยายทุงกุลารองไหมาอยูทุงศรีเมืองไดดีใจมากคนอุบลฯ ดีใจมากตนไมเขียวขจีตัด
มันทิ้งเลยเปนไง ทุกวันนี้ครับพี่นองประชาชนตองไปหาที่ออกกําลังกายที่ใหมแลว ตรงนี้ขออนุญาตใชภาษาทองถิ่นพา
ลูกไปออกกําลังกายไมรูเมื่อไหรจะถูกรถยนตเหยียบตาย อันนี้คือการถูกลิดรอนสิทธิ์ของพี่นองประชาชน เดี๋ยวพอชื่น
จะลุกขึ้นมาสอบถามเก่ียวกับประติมากรรมเกาะกลางถนนของทาน อะเมสซิ่งมากครับกับเมืองอุบลผมอยากติดตาม
งบประมาณที่อนุมัติไปไมตองเอา ๕๘ ครับ ๕๘ มันพึ่งอนุมัติ เอา ๕๗ กอน เม่ือไหรจะทํา หลายโครงการเหลือเกินนะ
ครับ ๕๗ ไมวาจะเปนวงเวียนน้ําพุ พูดไปหนอยครับมีคนแขวะมา LED สะพานเสรีประชาธิปไตย ททท. ทําให มันตอง
เปดใหคนดูนะครับ ติด LED แลวปดไว หนวยงานเทศบาลใชไหมเปนคนกํากับดูแล พื้นที่ของเราใชไหมทําไมไมทําให
ประชาชนไดรับประโยชนและไดรับสิทธิ์จากตรงนี้ครับ ผมวานาจะทํานะครับและสิ่งสําคัญสิทธิของพี่นองประชาชน
เริ่มตนครับ ทานเริ่มตนมาประชุมกอนทานจะรูวาทานจะรักษาสิทธิ์ของพี่นองประชาชนไดอยางไรครับ กราบเรียน
ทานประธานไวครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๒ ขอเจาหนาที่ชวยซูมไปที่โตะทานผูบริหารอีกรอบดวยครับ เอกสิทธิ์ เยอะเหลือเกิน
นะครับ ตั้งกระทูถามก็ไมตอบแมกระทั่งถามในสภานี้ก็ไมตอบ เอกสิทธิ์ทานเยอะเหลือเกินนะครับ เชนเดียวกันนะ
ครับสําหรับการถามกระทูตางๆซึ่งเปนความเดือดรอนของประชาชนมันก็เปนเอกสิทธิ์ของผมที่ผมจะถาม ดังนั้นแลว
ผมอยากจะขอความรูทานประธานนะครับวาถามีกระทูถามแบบนี้แลวทางสภาไมไดคําตอบกระทูถามนี้จะมีประโยชน
อะไรครับ ถาคําถามนี้ไมไดรับการแกไขเม่ือถามผูบริหารผูบริหารก็ไมมานะครับ อีกทั้งเลขา ที่ปรึกษา ปกปองครับ
บอกวาเปนเอกสิทธ์ิ ไมมาประชุมก็เปนเอกสิทธิ์ ดังนั้นแลวผมสงสารพี่นองประชาชนนะครับที่ เลือกเขามาบริหารงาน
ในเทศบาลนครแลวก็ตองมาเจอกับผูบริหารแบบนี้นะครับ มีแนวคิดแปลกๆแบบนี้แนวคิดที่จะทําใหคนอุบลฯใชชีวิต
แบบไมปลอดภัย ไมปลอดภัยอยางไรนะครับขออนุญาตยกตัวอยางบริ เวณหนาศาลหลักเมือง ทุกวันนี้ เปนที่จอดรถ
ถาวรไปแลวอยากจะถามวามันถูกตองหรือเปลาครับที่ใหรถเขาไปจอดแบบนั้น รวมถึงมอเตอรไซคครับขี่ เขาไปบริ เวณ
สวนสาธารณะทุงศรีเมือง คนที่ออกกําลังกายก็ตองคอยหลบรถมอเตอรไซคดวย ถาผู ใหญก็คงไมเปนไรถาเปนเด็กๆที่
เขาไมทันระวังนะครับเขาไปวิ่งเลนเขาจะไดรับอันตราย ผมขอถามวาลูกของฝายบริหารลูกๆบุตรหลานนะครับเคยไปที่
ทุงศรีเมืองไหม ถาเคยไปทานก็นาจะเปลี่ยนแนวคิดใหมไดแลวนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุงศรี เมืองแบบนี้นะ
ครับคิดอยากทําอะไรก็ได ผมคิดวาแบบนี้มันไมถูกตองนะครับ ดังนั้นแลวอยากจะฝากไปยังผูมีเอกสิทธิ์มากมายแบบ
ทานนายกนะครับโปรดใชเอกสิทธิ์ของทานใหเปนประโยชนดวยนะครับไมใชคิดทําอะไรก็ทํา เอกสิทธิ์ของทานคือ
บริหารเทศบาลนะครับก็ตองบริหารใหถูกทํานองคลองธรรมใหมันเปนไปตามจารีตประเพณีตางๆ ไมใชวาคิดอยากทํา 
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ก็ทําอยากปรับเปลี่ยนอะไรที่มันไมเปนธรรมชาติทานก็จะทํา แบบนี้นะครับประชาชนเสียผลประโยชน อยากจะให
ทานเลขา ที่ปรึกษานําเรียนดวยเพราะวาผมกลัวเรื่องจะไมถึงนะครับ ถาเรื่องถึงมันคงไมเปนแบบนี้นะครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ มีเรื่องที่อยากจะฝากทานประธานไปยังคณะฝายผูบริหารนะครับ 
เรื่องที่หนึ่งก็คือที่บริเวณทาน้ําทาวังหินมีรั้วเหล็กหรือราวเหล็กซึ่งเปนของทางเทศบาลนครอุบลครับ ทางประธาน
ชุมชนคือนายสมบูรณ  ทะนง นะครับประธานชุมชนทาวังหินไดยื่นคํารองขอใหเทศบาลนครอุบลราชธานีถอดถอนรั้ว
เหล็กหรือราวเหล็กที่อยูบริเวณทาน้ําทาวังหินเพ่ือตองใชพื้นที่หรือปรับพื้นที่บริเวณดังกลาวใหเปนพื้นที่ เอนกประสงค
นะครับ ก็ขอฝากสําเนาภาพถายถึงทานประธานสภาไปยังฝายบริหารนะครับเพราะเปนความตองการของชุมชนที่
ตองการใหถอดรั้วเหล็กหรือราวเหล็กนี้เพ่ือตองการปรับพื้นที่ใหเปนพื้นที่อเนกประสงค และอีกเรื่องหนึ่งที่ประธาน
ชุมชนอยากจะขอทวงถามและขอใหทางเทศบาลนครอุบลฯไดดําเนินการนะครับคือบริ เวณทาน้ําทาวังหินไมมีศาลา
อเนกประสงคครับ ทางชุมชนตองการใหทางเทศบาลนครอุบลราชธานีกอสรางศาลาอเนกประสงคเพื่อใชในกิจกรรม
ของชุมชนโดยที่ไมตองการไปใชบริ เวณศาลาวัดซึ่งเปนที่ประกอบกิจของสงฆครับ เมื่อมีกิจกรรมของชุมชนหรือ
ชาวบานสวนมากที่จะทํากิจกรรมรวมกันเขาตองการใชศาลาเอนกประสงคเปนสวนของชุมชนนะครับ ก็ขอฝากเรื่องนี้
ไปยังฝายบริหารเรื่องที่หนึ่งนะครับเปนความตองการของคนสวนใหญครับ เหมือนคําโบราณที่วาขัดอะไรก็ขัดใหแวว
ได ขัดทองเหลืองขัดใหแววได ถาทานขัดใจคนก็คงอาจจะไมแววครับ ก็อยากฝากเรื่องนี้ ไวดวยนะครับ เรื่องที่สองนะ
ครับทางวัดกุดคูณนะครับมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยเจาอาวาสวัดกุดคูณ เนื่องดวยเมรุ
ประกอบวิธีเผาศพของวัดกุดคูณไดใชประกอบพิธีเผาศพมาเปนเวลานานและมีสภาพเกาเสื่อมโทรมและประกอบกับ
บริเวณเมรุเผาศพที่ดังกลาวใกลกับชุมชน เมื่อมีพิธีกรรมเผาศพก็กอใหเกิดมลภาวะเสียครับ และเมรุ เผาศพของวัดกุด
คูณไดใชกันหลายชุมชนอยางเชน ชุมชนกุดคูณ ชุมชนกุดแสนตอ ชุมชนวังสวาง ชุมชนปากมูลนอยและชุมชนอื่นๆใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีใชรวมกันครับ มีสภาพเสื่อมโทรมและไมเหมาะกับสภาวะปจจุบัน ทางวัดกุดคูณโดยเจา
อาวาสวัดกุดคูณไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหและอุปถัมภจากทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อปรับปรุงเมรุ เผา
ศพใหเปนเตาเผาแบบไรมลพิษ ถาหากสภาพเมรุนั้นมีสภาพเกาเสื่อมโทรมไมเหมาะสมกับการติดตั้งเตาเผาแบบไร
มลพิษ ทางวัดก็ขอความอนุเคราะหและอุปถัมภจากทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อกอสรางเมรุ เผาศพในการติดตั้ง
เตาเผาแบบไรมลพิษขึ้นใหมนะครับเปนเรื่องที่สอง และเรื่องที่สามเปนเรื่องเดือดรอนของประชาชนบริ เวณถนนพโล
ชัยชวงหนาเรือนจํานะครับ ซึ่งมีฝุนละอองมากก็อยากขอความกรุณาใหทางเทศบาลนครอุบลราชธานีประสานกับทาง
เรือนจําโดยรวมมือกัน อาจจะขอแรงจากผูตองขังซึ่งเปนผูตองขังชั้นดีเปนงานบริการสังคมมารวมกันปดกวาดหรือลาง
ถนน ชวงถนนพโลชัยชวงหนาเรือนจําเพื่อใหเปนถนนปลอดฝุนนะครับ ฝุนละอองเยอะมากเลยครับ ผมมีสามเรื่องที่
จะขอฝากไปถึงฝายผูบริหารและผมขอสงสําเนาเรื่องถึงทานประธานสภาไปยังฝายบริหารครับ ขอบคุณครับ 
 

 
 
 
 
 



๒๐. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานบัวหลวงครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานคะ ดิฉัน นางบัวหลวง  อาษาพล  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๑ คะ ชวงนี้ เปนหนาลมก็หนาหนาวดวยนะคะอยากใหทางคณะผูบริหารชวย
ตรวจสอบซอกซอยที่ เจาของที่ที่ไมไดใชปลูกบานหรือมาทําความสะอาดนะคะ ซึ่งตอนนี้ลมแรงเปนอากาศที่
เปลี่ยนแปลงอยากใหทางคณะผูบริหารชวยดูตรงที่รกรางนะคะเพราะวาเหตุการณอยางนี้ เกิดขึ้นบอยๆโดยเฉพาะใน
เขตเทศบาลตําบลขามใหญเมื่อเดือนที่แลวก็ไฟไหมนะคะ ก็อยากใหทางคณะผูบริหารออกดูแลนะคะ เพราะวาคนที่
สัญจรไปมาสูบบุหรี่ก็ทิ้งกนบุหรี่ทําใหไฟไหมก็กลายเปนเรื่องเดือดรอนของชาวบานนะคะ และเรื่องการเก็บขยะพอดี
ตัวดิฉันเองไดไปพัทยาเมื่อสามวันที่แลวเราเปนสมาชิกนะคะ เวลาไปที่ไหนก็จะพยายามสอดสองหาที่จะมาพัฒนาบาน
เรานะคะ แตก็ยังไปเจอเหมือนกันวาพัทยาก็ยังสกปรกนะคะ ขึ้นไปดูที่ตําหนักซึ่งสกปรกมาก ขวดเหลา ขวดเบียรกอง
เต็มที่ตําหนักที่พัทยาคะ ก็มาคิดถึงบานเรามาวกกลับมาที่สมาชิกพูดเรื่องหนาศาลเจาพอหลักเมืองของเรานะคะ พอ
เราเปดถนนตรงนี้ขึ้นมานะคะทางคณะผูบริหารเปด กลายเปนถนนเสนนี้เปนที่จอดรถของคนที่ไมมีที่จอดรถกลางวัน
จอดเต็มและเปนที่จอดรถของผูปกครองท่ีมารับบุตรหลานที่มาเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบล ชวงเชา ชวงบายที่โรงเรียน
เลิก ซึ่งจริงๆแลวโรงเรียนอนุบาลของเราก็ไดรับอภิสิทธิ์นะคะไดจอดรถบนถนนเต็มเสนทางของเราในเขตเทศบาล ซึ่ง
มีหลายทานวาทําไมโรงเรียนนี้ไดรับอภิสิทธิ์เกินไป ตรงนี้ก็อยากใหทางคณะผูบริหารนะคะชวยพิจารณาใหมเรื่องที่ เปด
ถนนเสนนี้ ซึ่งจริงๆในเขตสวนสาธารณะหรือวาสวนของเราที่ใกลๆเทศบาลเราที่กําลังจะเปดขึ้นใหม ตัวดิฉันเองก็ยังไม
ทราบวาทางคณะผูบริหารซึ่งเกี่ยวพันกับทาง อบจ. นะคะที่ดูแลก็ไมทราบวาทานจะทําอะไรนะคะ ดิฉันก็อยากเรียน
ใหคณะผูบริหารชวยดูตรงนี้กอน วาในเขตเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลใหญของเราคือทุงศรี เมืองของเรา จริงๆแลว
ดิฉันก็อยากจะใหเปนที่ปลอดทุกอยางโดยเฉพาะอบายมุขนะคะ เพราะวาที่ เปดมาจะมีรถบรรทุกมาจอดเดี๋ยวอีก
หนอยเขาก็เขาไปนอนนะคะมันจะเปนปญหาตามมา ทานเหลาและก็มีมิจฉาชีพเขามาซึ่งแตกอนเมื่อแปดปที่แลวเราก็
เจอปญหานี้ก็มาปดและมาแกไขตรงนี้นะคะ คือตอนนี้มันจะวกกลับมาเหมือนเดิมพอมาเปดปุบคนไมมีที่หลับนอนก็จะ
เขาไปหลับนอน กินเหลา ดึกด่ืนตีสองตีสามเขาก็ยังอยูมันจะกลายเปนปญหาสังคมนะคะ ทุงศรีเมืองของเราก็เปนหนึ่ง
ในทุงศรีเมืองประเทศไทย มีทุงศรีเมืองสองแหงตามที่ทราบนะคะมีที่จั งหวัดอุดรธานีหนึ่งที่  ที่อุบลฯหนึ่งที่  อยากให
คณะผูบริหารสรางตรงนี้ขึ้นเปนประวัติศาสตรใหมันสวยงามเพ่ิมอีก เพราะวานายกสมัยเดิมทานก็ทําเพิ่มไดระดับหนึ่ง 
ทานมาบริหารตอก็อยากใหทํานะคะเพราะวาตรงนี้มันอยูในเขตเมืองเกาดวย ถาอีกหนอยเราไมทํา ปลอยปะละเลย
อยางนี้ใหรถมาจอดเขาจะออกไปโซนขางนอกหมด ทานจะสังเกตไหมคะวาเมื่อปใหมที่ผานมาสิบวันนี้งานทุงศรี เมือง
ไมมีคนเลย เขาออกไปเซนทรัลหมดเขาไปฉลองที่นูน ของเราเงียบเหงานะคะจะเปนเมืองเกาตอไปหรือจะเกามาก
กวาเดิมนะคะ ก็อยากฝากทางคณะผูบริหารวกกลับมา ไมคิดวาจะซ้ํารอยของนายกคนเดิมนะคะคืออยากใหปรับทํา
ความคิดนะคะวาคนเดิมทําอยางนี้เราจะทําตอเพราะวาเรามาชวยกันพัฒนาบานเมืองคือในเขตเทศบาลของเราคะคือ
อะไรที่ดีขึ้น อยางเดิมเขาทํามาแลวเราก็ไปเติมสวนตรงนั้นนะคะ อยากเห็นภาพนั้นจริงๆนะคะวาทุกคนผานเสนเมน
ของเทศบาลโดยเฉพาะถาขามสะพานมาก็เห็นทุงศรีเมืองคนก็จะมองนะคะวาตรงไหนที่สวยเขาก็จะไดเอาไปพูดตอ 
โดยเฉพาะเม่ือมองเห็นตนเทียนเราแลวเราก็อยากใหมองดูอะไรที่มันเจริญหูเจริญตามากกวานั้น คือไมใชเขาจองวาเรา 

 
 
 
 
 



๒๑. 
 

ไปเปดเสนทางรถก็คือสะดวกก็จริงนะคะในชวงเชานิดหนอย แตทีนี้วา เราเคยปดนาน แลวก็อยางที่ทานสมาชิกวา
ครอบครัวเขาเดินออกกําลังกายเปนครอบครัวมีลูกเด็กเล็กแดงเดินออกมา เขาสามารถที่จะปลอยตรงนั้นไดอยูบริ เวณ
นั้นไดไมตองระวังคะ คือตรงนี้ก็อยากฝากผูบริหารชวยดูตรงนี้ดวยนะคะ และมีอีกเรื่องหนึ่งที่ประชุมครั้ งที่แลว
โดยเฉพาะเสนเมนชยางกูรตรงเขาตลาดหนองบัวยังไมไปทําเลยนะคะ ซึ่งจริงๆแลวตรงนั้นมันสามารถที่จะบริหารรถ
ไดนะคะที่เลี้ยวเขาตลาด ตรงนั้นจะมีเจาของตึกเขาวางเวนไวตามกฎหมายประมาณสองเมตรครึ่ งหรือสามเมตร     
ของเรายังไมไปทําเลยนะคะเพราะวาเคยสอบถามกรมทางกรมทางก็ตองบอกวาเทศบาลนะคะก็ฝากเรียนนะคะ ตรงนี้
ขาเขานะคะขาออกไปแจงสนิทก็จะเปนทางออกเลี้ยวซายไปถึงดงอูผึ้งนะคะตรงนั้นก็จะเปนคอขวดเหมือนเดิม ก็อยาก
เรียนทางคณะผูบริหารนะคะวาใหเชื่อมจะทํายังไงก็ไดติดตอกรมทางก็ได คือรถจะติด เชากับเย็นตรงนั้นจะติดมาก
เพราะวามีโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวของเราคือนักเรียนมีเยอะ ผูปกครองก็ไปรับสงลูก ตอนเชากับเย็นก็จะรถติด
ตลอด ตรงขาออกที่จะไปดงอูผึ้งถาออกจากวัดแลวตรงนั้นอยากใหทําทางเชื่อมใหมันกวางขึ้นหนอยนะคะ ขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่นครับ 
นายชื่น   พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผม นายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๑ เรื่องที่ผมจะพูดตอไปนี้คอนขางจะมากหนอยนะครับ และสมาชิกบางทานไดพูดไป
แลวแตการพูดนี้อาจจะแตกตางกัน ฉะนั้นผมขอพูดใหหมดเลยนะครับ เรื่องแรกก็คือสี่แยกกลาหาญซึ่งผมก็ไดตั้งชื่อให
ใหมเพราะวาคนไหนกลาหาญก็ไปไดคนไหนไมกลาหาญก็ตองจอดรถอยูนั่น คือสี่แยกกลาหาญนั้นอยูที่ไหน อยูที่ เชิง
สะพานเสรีประชาธิปไตยวงเวียนน้ําพุนั่นแหละครับ มันมีน้ําพุอยูดีๆทําไมถึงไปรื้อมันออก ทําไมไมใชเมื่อไมใชแลวจะ
ใหอะไรใช ควรจะทําใหเรียบรอยนะครับงบประมาณไดไปแลวไมไปเอามาบริหาร มันก็ทําใหเปนเมืองรางนะครับ น้ําพุ
อยูดีๆก็ไปทําใหมันไมมีเอาขี้ฝุนไปแทนมันไมไดนะครับใหรีบทําถาไมรีบทําครั้ งหลังนี้รูสึกวาจะไมดีแลวครับ เห็นใจ
ประชาชนเขาบางเห็นใจผูใชรถบาง เวลาไปรถทางนูนก็มาเมื่อไปแลวก็โอยเกือบตายมันจะตองพูดแบบนี้ทุกคน       
นากลัวนะครับ อยาใหมันมีสี่แยกกลาหาญอยูเลย และมันก็จะมีหลายแหงเพ่ิมเติมขึ้นมานะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งควรจะ
แกไข ผมเคยตั้งกระทูถามทานนายก ทานนายกก็ไมตอบ เรื่องที่สองครับเรื่องเกาะกลางถนนสมัยใหมนะครับซึ่งเปน
จังหวัดแรก  ที่จ ังหวัดอุบลฯเริ่มใช คือตามปกติสี่แยกเขาปลูกตนไม ดอกไม ทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหสวยงามแตจังหวัด
อุบลฯของเราเอารถยนตมาทําเกาะกลางถนน นี่ครับอยูหนาโรงเรียนเทศบาล เมื่อเชาผมมาอาวทําไมถึงเปนอยางนี้    
ก็กลางถนนนั้นรถบางคันมันก็สั้น รถบางคันมันก็ยาว ดูแลวสวยงามดีนะครับมันไมเทากันเกาะกลางถนนนี้   ถา เปนไป
ไดก็ควรเพิ่มเติมขึ้นอีกนะครับสายหนาทุงศรีเมืองทางนูนนะครับถนนกวางๆ เอาไปทําเกาะกลางถนนขึ้นมาอีกซะให
มันรอบทุงศรีเมืองพอดี ไมควรจะเอามาทําเลยครับผมไมสนับสนุน ควรจะเอาออกซะและมันไดผลอยางไรหรือ มันดู
ไมสวยงามสีเหลือง สีขาว สีแดง สลับกันไปอันนี้มันไมสวยนะครับ เรื่องที่สามครับเรื่องการสรางถนนเลี่ยงเมือง ๙ คือ
สรางแลวไปสิ้นสุดอยูที่นั่นไมตอลงไปใหเรียบรอย อันนี้ผมไดพูดกับทานนายกเทศมนตรีแลว ผมพูดเปนสวนตัวทาน
นายกก็บอกวาดิฉันจะไปติดตอกับทางกรมทางหลวงแลวจะมารายงานใหทราบ ประชุมผานไปแลวสองสามครั้ งก็ยัง
ไมไดตอบสักที ผมก็ไดถามทานอีกทานก็ยังตอบไมไดก็นั่ งอยู เฉยๆ จะใหประชาชนพึ่งไดอยางไรมิฉะนั้นก็ควรจะ
พิจารณาบางวาเดี๋ยวทางมันจะชํารุดนะครับ คือฝนตกลงไปแลวน้ํามันไหลไปมันก็เซาะเอาดินขางลางออกไป 

 
 
 
 
 



๒๒. 
 

ดวยมันก็จะเหลือแตปูนซีเมนตยื่นอยูนะครับ ก็ขอใหพยายามแกไขดวยถนนเลี่ยงเมือง ๙ นั้นตอใหเรียบรอยนะครับ 
เรื่องตอไปเรื่องที่สี่เรื่องไฟฟาดับ ไฟฟาดับผมก็เคยพูดไปหลายครั้ง มาครั้งหลังนี้ประชาชนเขาขอรอง ผมก็โทรศัพทไป
หาทานผูอํานวยการก็ไมรับสักทีโทรไปสามสี่ครั้งก็ไมรับ ผมก็เลยพ่ึงเจาหนาที่ทางเทศบาล ทางเทศบาลก็บอกวาใหไป
ติดตอคนนั้นคนนี้ผมก็รับทราบ ผมมาประชุมผมก็เลยปรึกษากับทานประธานกรุณาโทรใหหนอย กรุณาติดตอใหหนอย
เพราะวาทานอาจจะไมอยากรับโทรศัพทผม กรุณาชวยผมดวย ทานประธานก็กรุณาจริงๆและก็โทรใหแตไฟฟาก็ยังดับ
อยูเหมือนเดิมนะครับ ที่ไหนบางใหมาถามผมอีกทีหนึ่งนะครับผมจะบอกวามีกี่ซอย ผมไมอยากจะออกจากบานเลย
เพราะวาออกจากบานไปแลวก็จะมีคนถามวาเปนไงทานประธาน คือผมเปนประธานชมรมผูสูงอายุเขาก็จะถามวา
ไฟฟานี้ยังไมไดแกไขหรือ ยังไมไดบอกหรือ ผมก็บอกวาบอกแลวแตไมมาก็ใหมันดับอยูอยางนี้แหละ ผมจะทํายังไงดี
ผมขึ้นเสาไฟฟาไมไดเดี๋ยวผมจะตาย นี่คือปญหานะครับ เรื่องตอไปคือเรื่องเมรุ เผาศพอยางที่ทานสมาชิกพูดไปเมื่อ
สักครูนี้ครับ วัดปาแสนอุดมเปนเมรุที่คนใชมาก เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยูมีอาจารยที่ราชภัฎเสียชีวิตก็ยังไปใชอยู เดี๋ยวนี้ยังรออยู
นะครับ ปกตินี้ศพไมขาดนะครับศาลานาบุญหลังเดียวไมพอ ขณะนี้คณะกรรมการเมื่อวานนี้ผมไปประชุมแลวก็ใหลง
มือใหรื้อถอนศาลานาบุญหลังเกาๆเพื่อแกไขใหมันไดสองศาลาเพ่ือใหสามารถพักศพได ผมเคยเสนอใหทานสมาชิกเอา
เขาไปแปรญัตติดวยเขาก็นําเขาแตทางเทศบาลเจาหนาที่คือผูบริหารไมชวยเหลือ ก็ขอใหชวยเหลือดวยนะครับ
เพราะวาปกติแลวคนใชมาก พวกผมก็จะพยายามทําหัวฉีดใหมันไดสี่หัว เพราะวาเดี๋ยวนี้มีหัวฉีดเดียวมันใชไมไดนะ
ครับ หัวฉีดเดียวนี้ถาวันไหนใชน้ํามันเผาวันนั้นคณะกรรมการไมไดนอนนะครับ จะตองไปชวยพลิกศพใสหัวฉีด ฉะนั้น
เราควรจะเพิ่มถาพวกผมจะเพ่ิมก็ราคาหัวฉีดนั้นมันจะเกินสองแสนซึ่งไมไหว จึงอยากจะขอทางเทศบาลดวย ชวย
พิจารณาใหดวยนะครับ เรื่องเมรุเผาศพนี้รูสึกวาวัดปาแสนอุดมนี้จะเผามากและไมวางดวยนะครับเพราะวามีที่จอดรถ
เยอะ รอบวัดก็จอดได ในวัดก็จอดไดเปนหลายรอยคันนะครับ เรื่องตอไปเปนเรื่องปรับปรุงไหลทางซอยสุขาอุปถัมภ ๑ 
มีหนังสือมาครับแตหนังสือนี้ไมกระชับผมขอชี้แจงในที่ประชุมดวยนะครับคือไหลทางซอยสุขาอุปถัมภ ๑ ทั้งสองดาน
มันเปนดินมันมีซีเมนตอยูตรงกลาง ปกติแลวซอยมันกวางอยูถาหากเราพยายามปรับปรุงทั้งสองขางก็จะทําใหรถวิ่ง
ผานกันไดสองคัน อันนี้รูสึกวามันเปนมานานแลวครับ เขาก็มาเสนอผมก็บอกวาใหทําหนังสือมาหาผมเดี๋ยวผมจะ
นําเขาที่ประชุมเขาก็ทํามา แตหนังสือนี้ยืดยาวถาอานแลวก็คงจะไมเขาใจนะครับ แตผมขอบอกวาซอยนี้คือซอยสุขา
อุปถัมภ ๑ สองไหลทางมันมีตนไมเกิดขึ้นและมีหญาริมถนน อยากจะใหทางเทศบาลเหลียวแลดวยครับ บางเรื่อง
สมาชิกก็อยากจะถามทางทานนายก ผูบริหารและอยากใหตอบในที่ประชุม ทานผูบริหารไมเขามา ทานนายกไมเขามา 
เม่ือเราจะถามก็ไมรูวาจะถามใครเมื่อถามแลวก็ไมไดรับคําตอบ ก็เลยบางสิ่งบางอยางในที่ประชุมก็เลยไมขลังนะครับ 
มันเหมือนประชุมฝายเดียวตบมือฝายเดียวมันคงไมดัง ฉะนั้นก็ไมรูจะประชุมไปทําไม ถามไปก็ตอบกันเองผมไม
อยากจะพูดในเรื่องนี้ ฉะนั้นคราวหนาถาหากมีโอกาสก็กรุณาเขาประชุมดวยครับ ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ผมขอฝากไปยังทานผูบริหารสักนิดหนึ่งนะครับวาตามที่สมาชิกไดอภิปรายเกี่ยวกับทุงศรี เมือง
ของเรานะครับ เพราะเปนสถานที่ออกกําลังกาย ไมอยากจะใหมียานพาหนะเขาไปวิ่งนะครับ เพราะมันเกิดอันตราย 
ถาเราจะลองนึกดูวาถายานพาหนะเชนมอเตอรไซคเขาไปวิ่งนั้นรับรองไดวา เกาสิบเปอร เซนตจะเปนวัยรุน ถาเปน
วัยรุนแลวขี่ชาคงยาก อันตรายก็จะเกิด โดยปกติแลวที่ผานๆมานั้นไมอนุญาตใหเขาไปวิ่งเลยครับเพราะใชเปนสถานที่
ออกกําลังกาย ก็ขอฝากไวดวยวาไมนาจะใหเขาไปวิ่งไดนะครับ เรื่องตอมาก็ขอฝากไวดวยวาถาไมมีเหตุจําเปนจริงๆ 

 
 
 
 
 



๒๓. 
 
 

แลวทางผูบริหาร ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรีทั้งสี่ทานไมมีความจําเปนจริงๆก็นาที่จะทานใดทาน
หนึ่งเขารวมประชุมสภานะครับ เพ่ือที่จะใหความกระจางกับสภาไดวาสิ่งไหนที่สมาชิกไดเรียนถามไปแลววาควรจะ
ไดรับความกระจางก็จะไดรับความกระจางดวย ถาหากวาประชุมสภาแลวไมมีผูบริหารเลยมันก็ดูไมดี จริงๆแลวก็
ขอขอบพระคุณทานเลขาฯ ทานที่ปรึกษาฯ ซึ่งอุตสาหเขารวมประชุมนะครับ แตบางครั้งทานเลขาฯ ทานที่ปรึกษาฯ ก็
ใหคําตอบที่เด็ดขาดกับสภาไมไดเพราะเปนหนาที่ของฝายผูบริหาร ถาเปนไปไดนะครับคราวตอไปก็ขอเชิญทาน
ผูบริหารไมทานใดก็ทานหนึ่งเขารวมประชุมดวยนะครับ ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ / ไมมี  เมื่อไม
มีผมขอปดประชุมครับ 
 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
 
 

พ.จ.อ. ................................... ผูจดรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (อดิศร  ประจํา)                                             (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
            หัวหนาฝายกิจการสภา                                   

 

                       
       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ) ...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอาทิตย   คูณผล)                                     (นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล)       
        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

        คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 
  
 

 (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
                (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                              (นายณภัทร    ลิ้มสุวรรณ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

 
 

 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                           (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
 
 



 
๒๔. 

 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    
.................................................................. 
                                                
 

 
 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 


