
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ 

วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
 ๑.    นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 
 ๒.   นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๓. นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
           ๔.    นางรฐา         มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑     
           ๕. นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๖. นายชื่น พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๗.     นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
  ๘. นายปรเมศร     ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๒ 
          ๙.    นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     
        ๑๐.    นางสาวปฏิมาพร จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
 ๑๑.    นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒         
 ๑๒.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๓.    นายธนพล โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๔.    นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๕.    นายธานนิทร    สินธุประสิทธิ์      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.    นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔   
   ๒๐.    น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   
  
ผูไมเขารวมประชุม 
        ๑.  นางสาวตนขาว      ตังคโณบล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔   (ลากิจ) 
        ๒.  นางบัวหลวง         อาษาพล         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑   (ลากิจ) 
 ๓.  นายปยะ             ลายวิเศษกุล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔   (ไมทราบสาเหตุ) 

 ๔.  นายณภัทร           ลิ้มสุวรรณ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔   (ไมทราบสาเหตุ)    

 
 
 
 
 
 
 



๒. 
 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
          ๑.  นายนิเวศน สุพัฒน             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๒.  นายสุรชัย  ยิ้มเกิด          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๓.   นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          ๔.   นางเดือนลอย คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
         ๕.   นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
          ๖.   นายวีระชาติ              สานุสันต            รองผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
         ๗.   นายสุรีห ใจหาญ รอง ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๒ หนองบัว 
         ๘.   ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์           รองผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
          ๙.   นายประสพ               ปรุโปรง           ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
        ๑๐.   วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์   ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 
        ๑๑.   นางสุจิตรา นามพิทักษ     รก.ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
        ๑๒.   นางสุรางค                 ประสระบาล       ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
        ๑๓.   นายมนตตรี                ธนะคุณ           รองผูอํานวยสํานักการศึกษา  
        ๑๔.   นางอรอินทร     ไชยแสง        หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
        ๑๕.   พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           รก.หัวหนาฝายกิจการสภา 
        ๑๖.   นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการสภา  
        ๑๗.   นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการ ๒ 
        ๑๘.   นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 
 
       …………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 

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

 วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง        เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภา 
                                       เทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วางลง  
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง        อื่นๆ 
 

 
 
 
 
 
 



๓. 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

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

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานผูบริหาร ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล      
และทาน ผ.อ.ทุกทานครับ วันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป       
พ.ศ.๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒ วันนี้เราไดรับเกียรติจาก มทบ.๒๒ ก็คือทาน พลเอกสมชาย  เพ็ชรประไพ  หัวหนากองขาว 
มทบ.๒๒ ผูแทน มทบ.๒๒ ตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ บัดนี้สมาชิกมาครบองคประชุมแลว  ผมขอเปดการ
ประชุมครับ  
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจง
ที่ประชุมทราบ มีเรื่องแจงใหทานสมาชิกทราบเรื่องการไปอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นอยางมือ
อาชีพ ตามหนังสือที่แจงเรียนทานไปแลว ถาสมาชิกทานใดมีความประสงคจะไปอบรม ก็ขอใหแจงฝายกิจการสภา
ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ นะครับ นอกจากนี้มีสามาชิกลา ๒ ทาน คือ ทานบัวหลวง อาษาพล กับ      
ทานตนขาว ตังคโณบล  มีใบลาถูกตองนะครับ   
 

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

 วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  หองประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ  / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ
             -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ  

   สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗  
   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ     
  สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ  

 
 
 
 
 



๔. 
 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขึ้นดํารงตําแหนง 
                                   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วางลง  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไประเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงที่วาง เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตอเนื่อง
ดวยวาผมไดยื่นหนังสือลาออกจากตําแหนงรองประธานสภา ไปยังผูวาราชการจังหวัด เนื่องดวยวาตัวกระผมเองใน
สวนตัวผมเองก็มีภารกิจที่คอนขางมาก และอีกในประการหนึ่งก็คืออยากใหเพ่ือสมาชิก  ไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ขึ้นดํารงตําแหนงเพ่ือเปนประสบการณในการบริหารงานในการดํารงตําแหนง สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว คือกับสภาแหงนี้
หรือวันนี้เปนโอกาสที่ดีมีทั้งหนวยงาน สวนอื่นเขามารวมประชุมดวย ตอนนี้ผมไมขอใหซูมไปยังฝายผูบริหารเพราะผม
คิดวาทานคงไมเขาประชุมอยูแลว ความสําคัญที่ทานใหกับสภาแหงนี้ ตลอดระยะเวลาที่ทานเขามาบริหารงาน ถือวามี
นอยอยูแลว เราไมไปพูดถึง เราชินชากับมันเสียแลว ทานนายกเทศมนตรี ที่ทานเลือกมาไมไดใหความสําคัญกับสภา 
ตลอดทั้งการทํางานตางๆ มิไดเอาแนวทางที่ตัวเองหาเสียเขามา เพ่ือใหสภาแหงนี้ ไดพิจารณาตามนโยบายเหลานั้น 
หลอกลวงประชาชนเขามาเพ่ือดํารงตําแหนงแลวก็ใชกลไกลอื่นๆเพื่อใชในการบริหารงานของตัวเอง ไมวาจะเปน    
กลไกใตดินบนดินบนฟาหรือแมกระทั้งไปบังเบียดสิ่งศักด์ิสิทธิ์ อันนี้ขอพูด ผมไมทราบวาทานจะฟงอยูหรือเปลาแตผม
หวังวาคนที่เขาประชุมแทนทาน มันบงบอกวาทานใหความสําคัญกับสภามากนอยแคไหน ความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชน สงผานสมาชิกสภาเทศบาลมา ไมถึงทานหรอกครับ ทานไปเอานโยบายของใครก็ไมรูมาทํา  ทานไปหยิบจับ
นโยบายของใครก็ไมรูมาทํา ผมตองขออนุญาตทานประธานพูด เพราะวาผมคับแคนใจเหลือเกินกอนที่จะลงจาก
ตําแหนงรองประธานสภา กอนที่ผมจะสละตําแหนงไปผมขอพูดสักนิดนึง ถาไมไดพูดคงตองคับแคนใจตายครับ       
คงเหมือนทานประธานทานที่แลวที่ทานลาออก ทานไมไดรับความรวมมือจากทางสภาและไมไดรับความรวมมือจาก
ฝายบริหาร ทานก็ทํางานไมไดประชาชนก็สะทอนมาทางเราวา เราทํางานไมไดไมมีประสิทธิภาพ ไมใชครับเราทํางาน
ไดเราทํางานดี เราทํางานตามหนาที่และทํางานตามกฎหมายที่เอื้ออํานวยใหเราทํางานแตเราไมไดรับความรวมมือจาก
ฝายบริหารครับ ผมขอฝากวาทานรองประธานที่จะขึ้นมาดํารงตําแหนงคนตอไป ทานตองใสนวมตลอดเวลาและการด
อยาตกครับ ถาการดตกเมื่อไหรเสร็จเมื่อนั้นครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับตอไป เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อผูจะมาดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญทานนัฐพลครับ 

 
 
 
 
 



๕. 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒  ขอเสนอทานวรรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง  ที่  ๒ 
ขอผูรับรองครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีผูรับรอง๑๕ ทาน มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นเชิญครับ / ถาไมมีผมขอสรุปวานางสาววรรณรัตน  
จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 
 
 
 
 
 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวรรณรัตนครับ 
นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  เขตเลือกตั้ง ๒  
ก็อยากจะกราบขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไววางใจใหดิฉันไดเปนรองประธานสภาคนตอไปดิฉันก็จะรับชวงตอ
ทานสุภชัย ศรีจรูญ ดิฉันก็จะพยายามใสนวมและไมใหการดตกคะ ขอบคุณคะ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง        อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ  เชิญทานปรเมศร 
นายปรเมศร ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายปรเมศร    ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
เขตเลือกตั้งที่  ๒ มีเรื่องฝากไปยังผูบริหารวา ถนนหลังโรงพยาบาล จะมีฝาทอที่เปนเหล็กอยูฝาหนึ่งที่ เหมือนจะปดไม
สนิทที่ตอนมีรถวิ่งผานแลวทําใหเกิดเสียงดังมากซึ่งทําใหเปนการรบกวนผูปวยและคนใชถนนจึงอยากจะรบกวน      
ใหทานชวยสงผูที่เก่ียวของไปดูแลดวยครับ เสนระหวางถนนสารพัฒนึกกับโรงพยาบาลจะมีฝาทออยูฝาหนึ่งที่ปดไม
สนิทพอรถเหยียบทําใหเกิดเสียงดังมาก ก็ขอฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะเสนอเชิญครับ / เชิญทานสุภชัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ที่ประชุม 
             มีมติเลือก นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 
เขตเลือกตั้งที่ ๒  ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนตําแหนงวาง 

 



๖. 
 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๔  
ก็สืบเนื่องจากการประชุมเม่ือ ๒ ครั้งที่แลว ดวยกระผมและทานณัฐวุฒิ  ไดทํากระทูสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งปาย
บนทางเทา การติดตั้งปายแอล อี ดี พื้นที่ที่เปนสวนของทางราชการ และเรื่องของถนนคนเดินที่ไปปดกั้นทางสะดวก
ของรถดับเพลิงที่จะออกไปปฏิบัติหนาที่ และอีกสวนหนึ่งที่ไปรบกวนพี่นองที่ทํามาหากิน มีเรื่องหนึ่งที่ทานคิดวาทาน
แกไขไปแลว แตมันยังไมเสร็จสิ้นครับอยางเชนถนนคนเดินทานเคลื่อนออกมาจากเสนหนาเทศบาลและออมไปเสน
โรงเรียนอนุบาลอุบล สิ่งที่เกิดขึ้นผมเห็นและกังวลเปนอยางยิ่งวาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม จริงอยูวาถนนไมไดตั้งอยูตรง
นั้น แตการอํานวยการจราจรไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติหนาที่ของรถดับเพลิงเลย รถดับเพลิงเวลาเกิดไฟฟาไหมตอง
ออกทีละคัน ออกเปนระเบียบคอยๆไป เมื่อพนแลวคอยเรงความเร็วได เสียเวลา เสียประโยชนของพี่นองประชาชน 
อันนี้ประชาชนในเขตเทศบาลตองเรียกรองเพราะทานถูกระเมิดสิทธิ์ ทานถูกลิดรอนสิทธิ์  และทานถูกจัดใหอยู ใหเกิด
ความเสี่ยงภัย หากเกิดเพลิงไหมเทศบาลนครอุบลฯ หนวยงานดับเพลิงของเราไดรับการยกยองวาเปนหนวยงาน
ดับเพลิงที่ปฏิบัติหนาที่สําเร็จผลเปนอันดับตนๆของประเทศไทย ของประเทศไทยนะครับ เมื่อกอนเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม เราสามารถควบคุมไฟใหอยูภายในขอบเขตได เราไมสามารถบอกไดวาหามไมใหไฟไหมแตเราสามารถควบคุม
เพลิงไหมไดอันนี้คือสิ่งเรียกรองผานสภาสงใหทานเลขาทําหนังสือสงใหทานนายกเทศมนตรี เพราะทานนายกฯ       
ไมสามารถเขามารับฟงได ไมรูเพราะเหตุอะไร การประชุมครั้งที่แลวประชาชนไดโทรมาบอกวา การประชุมครั้ งที่แลว
เขาไดดูการถายทอด นายกฯไมอยูในสภา เขาโทรแจงผมวานายกฯอยูสตารบัค มาดูหนอย ผมโกรธมากมันงานอะไร
อยูสตารบัค ผมโฆษณาใหฟรีก็ได งานอะไรครับไปนั่งประชุมอยูตรงนั้น สภาแหงนี้ตางหากที่สะทอนปญหาของพี่นอง
ประชาชนในเขตเทศบาล ใหทานไดรับฟงและนําไปแกปญหา เรื่องตอมาทานรับปากผมวาทานจะสงคูสัญญา และผม
สอบถามไปวาแลวทานเอื้ออํานวยใหเอกชนฝายหนึ่งฝายใดหรือไมที่เขามาติดตั้งปายในทุงศรีเมืองในเขตราชการตางๆ 
สิ่งที่ผมถือในมือครับ ขอบคุณทานสุภาภรณ  โหตระไวศยะ ที่ทานนํามาให พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ที่นี่มี
ทานปลัด      ผมรบกวนสอบถามวา การติดตั้งปายบนทางเทาฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือไม เอาแคกอนครับ ฝาก
ถามไปยังทานปลัดครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบพระคุณครับ เชิญทานปลัดครับ 
นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมขออนุญาต ขอเวลาตอบในการประชุมครั้ งหนาครับเพราะวาถาตอบตรงนี้
อาจจะทําใหความเปนจริงคาดเคลื่อนนะครับ  
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัย 
นายสุภชัย   ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 อันนี้สะทอนถึงแนวนโยบายของทาน ผมไมอยากใหประชาชนไปรองเรียน หรือไปฟองศาลปกครองเหมือนที่
ญาติของทานไปฟองศาลปกครองในเรื่องฟุตบาท และวันนี้ฟุตบาทก็เกิดขึ้นทั้งบานทั้งเมืองไมรู เอาปุยอะไรใสขึ้นเร็ว
มากฟุตบาทไมฟงเสียงประชาชน เสนไหนที่รถพอจะสวนทางกันได ทานก็ไปทําใหมันไมสามารถสวนทางกันได และก็ 

 
 
 
 
 



๗. 
 

นโยบายทานไมฟงเสียงประชาชน นโยบายทานรังแกประชาชน นโยบายทานฟงแตเพียงผูเดียว ผมไมทราบวาทานฟง
ใคร อันนี้ประชาชนไดรับผลกระทบเต็มที่ครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนฝากมา  อันนี้คอนขางที่จะคาบเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของเทศบาล แตถาทานจะมีความเอาใจใสทานก็จะเอ้ืออํานวยใหเขาไดเที่ยวที่แลวทานชื่น พรหมจารีย  
ขออนุญาตเอยนามทาน ทานไดพูดไปแลววาจังหวัดอุบลราชธานี มีสิ่งที่อะเมซิ่งที่สุด ก็คือใชรถยนตเปนเกาะกลาง
ถนน และในสิ่งท่ีทําในเกาะกลางถนนทุกเชาทานเคยผานไปหรือไมครับ ทานจะเห็นปญหาที่มันเกิดขึ้น จริงวา เปนฝาย
อํานวยการจราจรที่เขาทํา เขาเคยขอกําลังมาทางเทศบาล แตเทศบาลไมสนใจ เขาขอปายมาทางเทศบาลแตเทศบาล
ไมสนใจ ถาการใชกรวยจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจร ถาทานสนใจสักนิดทานลงไปดู และทานจะรูวา
ทานจะเอ้ืออํานวยความสะดวกใหพ่ีนองประชาชนอยางไรเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเหลานั้น  ผมขอฝากไปยังพี่นอง
ประชาชนที่ดูทีวีอยูทางบานวาสิทธิ์ของทานถูกลิดรอนเขาไปทุกทีแลวครับ ผมไมอยากใหถึงวันที่พี่นองประชาชน
ออกมาเรียกรองสิทธิ์ของทานเพราะวาแนวทางของ คสช. ณ ปจจุบัน คือการปรองดอง ผมอยากให คสช.นําหนังสือที่
แจกใหเด็กนักเรียน อนุบาล มาอานดูวาหลักของการปรองดอง มีอะไรบางผมวาทานนาจะไปหามาอานดู กราบ
ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา สมาชิกสภา ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ผูทรงเกียรติทุกทานกระผม 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ มีเรื่องของชาวบานซอยพโลชัย ๕ 
ที่ฝากมาเขียนคํารองใหตัดตนไม คือตนคูณที่เขาไปพาดทับสายไฟในซอยพโลชัย ๕ เม่ือครั้งกอนไดเขียนคํารองไปนาน
แลว แตก็ไมไดรับการดําเนินการ จึงเขียนคํารองขึ้นมาใหมอีกฉบับหนึ่ง ผมจึงขอฝากทานประธานสภาไปยังฝาย
ผูบริหาร วาสิ่งที่ชาวบานใหดําเนินการหรือขอรองใหดําเนินการ  เชนการตัดตนไมที่มันไปพาดสายไฟที่อาจทําใหไฟฟา
ลัดวงจร ยิ่งฤดูนี้เขาสูฤดูแลงอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดก็อยากจะขอใหใสใจในเรื่องนี้ สวนในเรื่องแสง สี เสียง ที่กอนนั้น
เคยดําเนินการมามากๆ ผมก็อยากจะใหลดลงและมาสนใจในเรื่องความเปนอยูของประชาชน เชน ถนน ฝุน ซึ่งบาง
เสนบางสายมีฝุนละอองมาก ซึ่งทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ผมเคยใหประชาชนเขียนคํารองในเรื่องการลาง 
การปดกวาดถนน เชนเสนถนนพโลชัย จากแยกโรงแรมทอแสงไปถึงบานทานผูบัญชาการนิรุธ เกตุศิริ  ครับก็
ดําเนินการไปแลวก็ยังเหลือสวนที่ยังไมดํา เนินการก็คือจากแยกโรงแรมทอแสง ถนนพโลชัย ตลอดเสนไปจนถึง
สํานักงานประกันสังคม  ซึ่งมีฝุนมากก็อยากใหเทศบาลนครอุบลราชธานี จะดําเนินการโดยจะประสานกับเรือนจํา
กลางโดยนําผูตองขังชั้นดีออกมาบริการประชาชน หรือรวมกันทํางานก็ไดเพื่อประโยชนรวมกันผมก็อยากใหทานใสใจ
ในคํารองนี้ไมอยากใหละเลยคํารองที่ประชาชนเขียนมา ผมก็ขอฝากในเรื่องความเดือดรอนของประชาชนแคนี้ครับ 
ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญณัฐวุฒิ ครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๘. 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่  ๒  
ก็มี ๒ , ๓ เรื่องที่จะอภิปรายเพ่ือสงตอไปยังผูบริหารที่ไมไดนั่งอยูตรงนี้นะครับ เรื่องที่ ๑ ทุกๆครั้งในการประชุมเราจะ
ถามอยูทุกรอบแลวทุกครั้งก็ไมเคยไดคําตอบเลย แตวันนี้ก็มีโอกาสที่ดี ที่ผมถามไปนาจะไดคําตอบ พอดีวันนี้มีตัวแทน 
มาจาก มทบ. ๒๒ ทานขับรถขามสะพานรัตนโกสิน ๒๐๐ ป ทานก็คงสงสัยวาทําไมสัญญาณไฟจราจรถึงใชไมได 
รวมถึงน้ําพุที่ปลอยรถชนอยางเสรีก็ไมทราบวาใครจะเปนผูรับผิดชอบ น้ําพุซึ่งเปนสมบัติของเทศบาล ไดรับความ
เสียหายแตทุกวันนี้ถูกชนซายบางขวาบาง หนา กลาง หลัง แบบเสรี แตทานก็ไมไดเหลียวแล รวมถึงไฟจราจร ซึ่งทุกๆ
ครั้งที่ถามไปก็ไมไดรับคําตอบ ไดรับขออางวาเปนเอกสิทธิ์ ตอบหรือไมตอบก็ไดของผูบริหาร แตสําหรับผมที่ทานไม
ตอบก็เปนเพราะไมรูมากกวาอยาอางวาเปนเอกสิทธิ์เลยครับ ถาเปนผมๆอายครับ สวนเรื่องที่ ๒ ทานสุภชัย ก็ไดพูดไป
แลวนิดหนอยเกี่ยวกับการจัดระบบหนาโรงเรียนอนุบาลที่ทานใชรถเปนเกาะกลาง และทานก็ปรับใหมใหเปนถนน
วันเวย เมื่อกอนถนนสายนี้เปนถนนแบบทูเวยคือรถสามารถวิ่งสวนกันได  ถึงแมวาทานจะมีปายเขียนวาหามเขาก็ยังมี
รถเขาไปอยู วันหนึ่งผมเห็นรถขับสวนทางเขาไปกับรถที่กําลังจะจอดตรงกลางถนนและมีรถมอเตอรไซดสวนทางขึ้นไป
แลวก็มีเด็กดวย ผมก็ไมอยากจะคิดวาถารถยนตไมเห็นมอเตอรไซดแลวไปชนเอามอเตอรไซดเขามันจะเกิดอะไรขึ้น    
ก็อยากจะฝากใหผูบริหารนําไปไตรตรองและคิดวาทําแบบนี้เปนการสรางปญหาใหกับตัวเองหรือไม และอีกเรื่องหนึ่ง 
ถนนคนเดินจัดทุกวันศุกร เสาร อาทิตย วันศุกรนักเรียนก็ออกมาจากโรงเรียนก็เจอกับแมคากําลังลงของ ผมไมได
ตอตานเพราะทานทํามาหากินไมไดเห็นดวยกับการกอตั้งตลาดใหประชาชนคาขาย แตเวลาที่ทานขายมันจะตรงกับ
เวลาเลิกโรงเรียน และก็จะเกิดปญหาจราจร ซึ่งปญหาตรงนี้เจาหนาที่ตํารวจและอีกหลายทานก็ไมขอเอยนาม ไมคอย
เห็นดวยกับการจัดถนนคนเดินของทาน ผมอยากจะเสนอวาจัดแค ๒ วันก็พอไหมครับ มันจะไดไมเปนปญหากับ
ผูปกครองนักเรียน ในการมารับนักเรียน บุตรหลานจะไดไมเกิดปญหาตรงนี้ดวย และเรื่องสุดทายอยากจะขอตั้ง
ขอสังเกต ถนนชยางกูร เกาะกลางถนน บริเวณหนาวิทยาลัยโปลีเทคนิค ถาทุกคนผานไป แนนอนครับวาพื้นที่ตรงนั้น
ไมใชความรับผิดชอบของเทศบาล แตวาเกาะกลางก็อยูในพื้นที่ของทาน และปญหาแสงสวางก็เปนปญหาที่สําคัญ     
ก็คือผมสังเกตเห็นหลายครั้ งแลวขับรถผานไปบริ เวณหนาวิทยาลัยโปลีเทคนิค จะมีเสาไฟฟาดับอยูประมาณ            
๕ ถึง ๖ ตน ผมก็ไมรูวาดับเพ่ืออะไร แตวาขณะเดียวกันถามองไปที่ซายมือจะเห็นจอไฟ แอล อี ดี อยูตรงนั้น เปนเอื้อ
ประโยชนหรือไม ถึงวาจะเปนการเอื้อประโยชนหรือไมก็ตาม แตวาพื้นที่ตรงนั้นเปนพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล    
นครอุบลฯ และประชาชนก็ใชรถสัญจรไปมา ทานก็ควรทําอะไรสักอยางไมใชวาจะปลอยไวเฉยๆ หรือวาทานเอื้อ
ประโยชนใหเขาดวยทําเปนเฉยอันนี้ผมก็ไมรู แตวาอยากจะใหทานเอาใจใสบาง สําหรับคําถามที่ถามไป ๓ , ๔ ขอนี้  ก็
อยากจะใหทานใหคําตอบกับสภาแหงนี้  อยาถือวาเปนเอกสิทธิ์ที่ทานจะตอบหรือไมตอบก็ได ถาทานไมตอบก็
หมายความวาทานไมรู ก็จะถือวาไมมีผูบริหารนั่งอยูตรงนี้นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานชื่นครับ 
.นายชื่น   พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่  ๑  เรื่องที่จะพูดนี้ก็รูสึกวาจะเปนเรื่องเกาๆ เพราะวายังไมไดแกไขนะครับ     

 
 
 
 
 



๙. 
 

ขออภัยที่ตองขึ้นพูดบอย  ๆมีคนพูดถึงสี่แยกกลาหาญนะครับวาไฟกระพริบ กระพริบ ไมรูวาบอกใครไป ไมรูวาบอก
ใครหยุด สี่แยกกลาหาญก็ไมมีการแกไขจนกระท่ังทุกวันนี้ยังอยูเชนเดิมนะครับ สวนที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณทานวิสุทธิ์
ทานผูอํานวยการสํานักการชางที่ไดกรุณาแกไขเรื่องไฟดับนะครับ แตเมื่อเชานี้ผมไดไปตักบาตรที่วัดปาแสนอุดม       
มีคณะกรรมการไปเต็มวัด เขาขอรองวาซอยขางวัดปาแสนอุดมทางทิศตะวันตกไมมีไฟซักหลอด ตอนกลางคืนนากลัว 
นะครับ ผมเปนผูใชแทๆผมยังกลัวผมไมกลาเขาตอนกลางคืน แมกระทั่งขับรถก็ยังกลัว ผมก็อยากใหติดไฟสักสาม
หลอดพอจะทําไดไหมครับเพราะวาสายไฟก็ไปแลวเพื่อแกไขปญหาบางสิ่งบางอยางนะครับ อันนี้ผมไดพูดกับ
คณะกรรมการบอกวาจะเขาประชุมในวันนี้และจะเสนอทานผูอํานวยการหวังวาทานจะแกไขใหนะครับ ถาหากแกไข
ใหก็จะขอขอบคุณเปนอยางสูง และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกวามีผูมาขอรองใหผมพูดในสภาเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับซอยสุขา
อุปถัมภ ๑ คือมันมีสองขางทั้งสองขางนั้นมีหญาเกิดขึ้น ตามปกติซอยมันกวางอยูแตวามันมีหญาเกิดขึ้น มีตนไมเกิด
แลวมันมีไมเถาวัลยขึ้นตามขอบถนน รถก็เลยวิ่งยากถาหากวาสวนทางกันอยากจะใหชวยแกไขดวยนะครับ ผมพูดไป
แลวครั้งหนึ่ง นี่ครั้งที่สองหวังวาทานคงเห็นใจนะครับ เรื่องตอไปผมก็อยากจะใหทางผูบริหาร ทานนายกฯ เขามา
ประชุมดวย ถาหากมีอะไรเราจะพูดกัน ทําความเขาใจซึ่งกันและกัน มีอะไรก็ชวยกันแกไข ถาหากวาคนเขาใจผิดวา
สองฝายนี้ไมปรองดองกันผมรูสึกเสียใจนะครับ ผมปรองดองอยูเสมอผมรักทั้งสองฝาย อยากจะใหพูดกันในภาษาไทย
ใหรูเรื่องนะครับ ถาหากประชาชนเขาติดขัด ทานไปหาเสียงบอกวาจะไปชวยแกไข จะรับใชประชาชน แตเมื่อส.ท.   
มาพูดมาขอรองก็ไมไดแกไข ขัดนโยบายไหมครับ ผมวาขัดนโยบาย ก็ขอใหมารับฟงปญหานี้ดวย จะขอขอบคุณนะ
ครับหรือวาจะใหเขียนจดหมายขอรองใหเขาประชุมก็เอานะครับ พวกผมยินดีปฏิบัติตามทุกเรื่องเพื่อประชาชนชาว
จังหวัดอุบลฯ ตอนที่เราไปหาเสียงก็บอกวาจะรับใชประชาชนแตวามาวันนี้รับใชที่ไหนยังไมทราบนะครับ อยางถนน
หนทางที่วาเอารถไปจอดเปนเกาะกลางถนนอยูหนาเทศบาลก็ไมเห็นวามันจะสวยงามที่ไหน ยิ่งทําใหถนนเล็กลงนะ
ครับ ขอพูดเพียงแคนี้ครับก็อยากจะใหทานเขาประชุมและรับฟงปญหา อยากจะให ส.ท. ที่มาเสนอมีน้ํายาบางนะครับ 
เพราะวา ส.ท. มาเสนอที่ไรก็ไมไดอะไรสักที ผมเลยใหสมญานามวา ส.ท. ไรน้ํายานะครับ ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ขออนุญาตนะครับ ไมใช ส.ท. ไรน้ํายานะครับ เปนผูบริหารไรน้ํายาครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
นายปรเมศร    ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร    ศริพันธุ  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งท่ี ๒ ครับ ผมไดยินชาวบานบนมาประมาณเกือบสองปแลวนะครับ มันเปนเรื่อง
เกานะครับเรื่องนี้แตขอเอามาพูดใหม เรื่องถนนหนาศาลหลักเมืองนะครับนี่ผานมาประมาณสองปแลวแตวาชาวบาน 
ประชาชนที่อยูในเมืองเขายังไมเห็นดวยกับการเปดถนนของทางผูบริหารนะครับ ใหรถเขาไปจอดแทนที่จะเปนที่ออก
กําลังกายของเด็กๆ แตเดี๋ยวนี้ถาทานไปดูมันกลายเปนที่จอดรถไปแลวนะครับ ภาพลักษณที่ออกมาหรือว า
นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวที่จังหวัดอุบลฯนี้ ผมเชื่อวาเขาไมประทับใจแนๆ ครับ ถาเขาเห็นรถจอดอยูเต็มเลยหนาศาล 

 
 
 
 
 



๑๐. 
 

หลักเมืองแทนที่จะมีลานกวางๆมองไปแลวมีเด็กวิ่งเลน เด็กตีแบต มีนกมีอะไรอยางนี้นะครับ แตเดี๋ยวนี้รถมันจอดอยู
มันปดทัศนียภาพแถวนั้นไปหมดแลวครับ และชาวบานเขาก็ยังมารองเรียนกับผมตลอดเวลาบอกวาใหปดเถิดเพราะวา
มองมามันไมเจริญหูเจริญตาเลยครับ ตรงนี้ก็อยากใหทางผูบริหารชวยกลับไปพิจารณาใหมอีกรอบนะครับ ถาทานฟง
เสียงประชาชนนี้ผมวามากกวาครึ่งแนนอน ที่เขาจะใหปดถนนเสนนี้นะครับ และอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องหองน้ําที่ทุงศรี เมือง 
พอดีผมไดไปดูเพจเทศบาลและไดลงไปดูหองน้ําจริงนะครับ หองน้ําของทุงศรีเมืองตอนนี้ยังไมเปดใหใชบริการนะครับ
ยังมีปญหาอยู  ถาเปนทานผูบริหารจะรูดีนะครับเพราะวาผมเห็นมีคําดาของประชาชนเขียนไวตรงผนังดวยนะครับ   
ผมอยากใหทานผูบริหารชวยเรงดําเนินการใหหองน้ําของทุงศรี เมืองนี้ ใชงานไดโดยเร็วนะครับ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนครับ ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานปร ะธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรี จรูญ  สมาชิกสภาเทศบา ลนครอุบลราชธา นี             
เขตเลือกตั้งที่ ๔ เกี่ยวเนื่องกันครับวันนี้อยากเอามาใหสภาแหงนี้ ไดเอามาเทียบเคียงกับของเราไวครับ อันนี้ เปน
ขอความที่เปดเผยตอสาธารณชนแลวนะครับเปนหนังสือพิมพมติชน ขึ้นหัวขอวาไมเปดเผยขอมูลขาวสารโครงการ
จัดซื้อ จัดจาง กรณีอุทธรณคําขอขอมูลขาวสารของราชการที่นาสนใจจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ ขออนุญาตเอยนามนะครับเพราะอันนี้เปดเผยไดแลวและผมก็ขออนุญาตรับผิดชอบเอง นายชัยยุทธ สัปยากูร 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรี ไดขอขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรี  เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจางโครงการตางๆ เชน การปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซอมแซมถนน ทําซุมประตู ปรับปรุงภูมิทัศน  รวม ๑๑ 
โครงการ องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรีไดมีหนังสือปฏิเสธไมอนุญาตใหสําเนาขอมูลขาวสาร ผูอุทธรณจึงอุทธรณ
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องนี้ เมื่อไดอานรายละเอียดเอกสารอุทธรณแลวคณะกรรมการ
วินิจฉัยเห็นวาขอเท็จจริงเพียงพอตอการวินิจฉัยไมตองรอคําชี้แจงจากหนวยงาน เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางดังกลาว
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว สวนราชการตองเปดเผยขอมูลขาวสาร ย้ํานะครับ สวนราชการตองเปดเผยขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับงบประมาณรายจายประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจางและสัญญาใดๆที่อนุมัติแลว ใหประชาชนสามารถที่จะ
ขอดูหรือตรวจสอบได อันนี้แคประชาชนจะขอดูหรือตรวจสอบยังไดนะครับ การที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรี
ปฏิเสธการใหสําเนาขอมูลขาวสารจึงไมถูกตอง จึงมีคําวินิจฉัยทันทีครับใหองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ศรี เปดเผย
ขอมูลขาวสารตามอุทธรณพรอมรับรองสําเนาแกผูอุทธรณ เรื่องนี้เปนขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับ
ตามมาตรา ๙ ผมเคยไดยินทางฝายผูบริหารพูดเกี่ยวกับเรื่องปาย LED วาทานไดทํา MOU กับหนวยงานอื่นไวในเรื่อง
นี้ ผมขอเอกสารไปวันนี้จะครบสามเดือนแลว มากกวาสามเดือนดวยซ้ําที่ขอไป ถามันไมสงผลกระทบกับพี่นอง
ประชาชนเราก็จะไมสนใจ อันนี้พี่นองประชาชนเขาคับอกของใจ วันนั้นเขาขับรถไปแลวมองไมเห็นไฟเบรกคันหนา
แลวเขาก็ชนกัน เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของพี่นองประชาชน MOU อยูไหนติดไวใครรูบาง ทานรับปากกับสภา
แหงนี้วาทานจะเอาเอกสาร MOU มาให อยูไหนครับ แลวเอกชนรายใดบางที่ เปนผูไดรับผลประโยชน แลวไดรับ
ผลประโยชนมีสิ่งใดตอบแทนกับภาครัฐ ทานอยาบอกวาคาเชาปายวันละเทานั้นเทานี้  ผมไมอยากใหเทศบาล       
นครอุบลฯ ไปลงหนังสือพิมพเหมือนของเขามันก็นาอาย คุยกันก็ไดครับเราขอไปทานก็ใหมามันก็แคนั้นเอง สวนเรื่อง  

 
 
 
 
 



๑๑. 
 

ขอมูลขาวสารเปดเผยไมไดสิครับมันนาสงสัยวาทานเอื้อประโยชนใหกับพี่นองประชาชนหรือเอื้อประโยชนใหกับพรรค
พวกของทานครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๒ ก็หลายๆเรื่องนะครับที่สภาถามไปแตก็ไมไดรับคําตอบ ไดรับแตความเฉยเมย      
ก็ไมเปนไรครับทาน ก็เก็บขอมูลของทานไวจะไปฟองผูหลักผูใหญทางไหนทานก็ฟองเลยนะครับ ทางสภานี้ก็มั่นใจนะ
ครับวาสิ่งที่ทางสภาทําไปและก็ไดพูดในสภาเปนการทํางานนะครับ แตถาทานจะเก็บขอมูลนะครับรวบรวมตัวเลข   
นั่นนูนนี่เอาไปฟองคนนั้นคนนี้เพ่ือไมอยากใหสภาทํางานตอทานก็ทําไปนะครับ ผมคิดวาทางสภาก็ทําหนาที่ของทาง
สภาครับ แตถาทางบริหารทํางานแลวก็ทําแบบนี้นะครับ ไมมีคําตอบผมก็ขอบอกวาไมใชทางสภาที่ไรน้ํายาแตเปนทาง
ฝายบริหารนะครับที่ไรน้ํายาครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับ ผมลืมตบทายไปนิดหนึ่งนะครับ ทานยื่นถอดถอนพวกผมกับทางผูหลักผูใหญไปแลวนะครับ 
ผมขออนุญาตยื่นถอดถอนทานกับพี่นองประชาชนที่ฟงอยูทางบานครับ ถอดถอนเขาออกเถิดครับพี่นองประชาชน
ครับ ผูบริหารฝายนี้ ขอยืมคําทานณัฐวุฒิไมมีน้ํายาครับ ขอขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เม่ือไมมีผมขอสรุปอยางนี้นะครับวาคราวที่แลวผมก็เคย
พูดไปแลววาเวลาประชุมสภาทางผูบริหารนาที่จะเขารวมประชุมสภา เพราะวามี ๑ นายกฯ ๔ รองนายกฯ และยังมี
ทั้งเลขาและที่ปรึกษาอีก ๕ ทาน มันเปนบอเกิดใหกับการทํางานนะครับ เพราะวาเวลาสมาชิกเขาใหเหตุผลเพื่อที่จะ
ทราบขอมูล เขาก็ไมไดรับเพราะวาทางทานที่ปรึกษา ทางทานเลขาแมวาจะไดรับมอบอํานาจจากทานนายกฯเขารวม
ประชุมชี้แจงได แตอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องนโยบายมันเปนของนายกฯ ซึ่งสิทธิ์ขาดการตัดสินใจนั้นเปนของทาน
นายกฯ เมื่อทานสมาชิกไดเรียนปญหาไปแลวก็ไมไดรับการตอบสนอง แลวจะชวยกันพัฒนาบานเมืองกันไดอยางไรนะ
ครับ ทางราชการตองการใหเกิดการปรองดอง เมื่อเปนเหตุนี้แลวไมรูจะปรองดองกันอยางไร เพราะวาฝายผูบริหาร
ไมใหเกียรติกับทางสภาครับ อยากจะเขาก็เขาไมอยากจะเขาก็ไมเขา ผมขอกราบเรียนจริงๆวาเทาที่ผมอยู ในสภามาไม
เคยเห็นแบบนี้มากอนนะครับ ถาจะใหดีแลวอยางนอยก็ใหมีรองนายกฯสักทานหนึ่งเขารวมก็ยังดี ปญหาตางๆที่ทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติไดกราบเรียนไปแลวนั้นสวนมากจะไมไดรับการแกไข ผมจะยกตัวอยางใหฟงวาในตอนที่ผมยังไมได
ขึ้นนั่งเปนประธานสภาฯ ผมขอกราบเรียนไปแลววาปายประชาสัมพันธหนาฟุตบาทอยูสี่แยกเรือนจํานะครับ ปายนั้น
บังสัญญาณไฟจราจรผมกราบเรียนไปแลวจะรวมปแลวปายนั้นก็ยังอยูนะครับ มาจากทางดานเรือนจําจะมองไมเห็นไฟ
จราจรทางซายมือเพราะปายนี้บังไว แสดงใหเห็นวาทานไมไดใหความสําคัญตอสภาเลยในการแกไขบานเมือง แลวเรา
จะรวมมือแกไขกันอยางไร สภาดวยความหวังดีมีปญหาก็กราบเรียนทานวาควรจะแกตรงนั้นตรงนี้แตไมไดรับการตอบ 

 
 
 
 
 



๑๒. 
 

สนองจากผูบริหารนะครับ ขอกราบเรียนอีกอยางหนึ่งทานอาจจะมองเห็นวาไมใชเรื่องสําคัญ แตสําคัญนะครับในเรื่อง
ที่ทานไปพนสีที่ถนนคนเดิน จราจรเขาบนครับวามันไปสวนทางกับเครื่องหมายจราจรเขานะครับ เขาบอกวาควรจะ
พูดกันกอนวาจะทําอยางไร เพราะสีในถนนนั้นมันหมายถึงสัญญาณจราจรของเขาดวยนะครับ ไมใชวาทานเปนผูดูแล
ในเขตเทศบาลทานก็อยากจะไปทําอะไรก็ไดตามอําเภอใจก็ถูก แตในทางที่ เหมาะที่ควรนั้นควรจะหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของดวยนะครับ อันตอมาก็อยากจะบอกวาวันนี้ทานสมาชิกผูทรงเกียรติก็ไดอภิปรายไปแลววาถนนคนเดินนั้นไป
ปดบังรถดับเพลิง นี่เรื่องจริงครับ ทานขยับมาทางนี้แลวเดี๋ยวนี้ประชาชนพอคาแมคา เอารถไปจอดปดบังหนา
รถดับเพลิง มันก็เหมือนกันนะครับวาไปทําตลาดอยูตรงนั้น แมวาทานจะขยับไปแลวก็ยังปดบังอยู  มีเหตุฉุกเฉิน ๒๑๗ 
ขึ้นมาทานก็ออกไมไดไมรูจะไปโทษใคร ก็ขอกราบเรียนวาใหทานชวยพิจารณาดวยนะครับ สภาแหงนี้ยินดีที่จะ
ปรองดอง ไมมีใครที่จะไมอยากปรองดองหรอกครับแตในทางตรงกันขาม การกระทําของทานนั้นคิดใหดีวาทาน
ปรองดองหรือเปลานะครับ สภาไมเคยขัดขวางในการทํางานของทาน ตัดงบประมาณก็ตัดตามความจําเปน บางสวน
จัดซื้อจัดจางไมมีราคากลาง ก็ทําใหทางสภาลําบากใจ ก็ขอฝากไวดวยวาตอไปขอใหทานมีราคากลางขึ้นมาเถิดครับวา
เราจะไดพิจารณากันไดถูกตองและก็จะมีแตขออางวาราคากลางแคนี้ทานตัดต่ําไปกวาราคากลางยังไงก็คอยวากันอีกที 
ขอใหมีราคากลางมานะครับ จริงๆแลวผมอยากจะพูดกับทานนายกโดยตรงเพราะวา ขอกราบอภัยทานที่ปรึกษาฯกับ
ทานเลขานายกฯอยาหาวาผมอยางนูนอยางนี้นะครับวา ทานนายกฯเปนผูคุมนโยบาย ทานเปนผูสามารถตัดสินใจได 
พูดไปแลวทานจะไดนําไปพิจารณานะครับ ถาไมมีอะไรแลวนะครับผมขอกราบขอบพระคุณทาน พันเอกสมชาย เพชร
ประไพร หัวหนากรองขาว มทบ.๒๒ ผูแทน มทบ.๒๒ เปนอยางสูงครับ ผมขอปดประชุมครับ 
 
 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ 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 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓. 
 
 
 

        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 

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

 
 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 


