
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

........................ 
ผูมาประชุม 
 ๑.    นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 
 ๒.   นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  
          ๓.  นายพิพัฒน          นิลรัตนศิริกุล    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 
          ๔.    นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 
          ๕. นางรฐา         มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑     
 ๖.    นายเลิศชาย เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 
 ๗.    นายชื่น พรหมจารีย 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.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓ 
        ๑๕.    นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๑๖.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๗.    นายณภัทร           ลิ้มสุวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔   
        ๑๘.    นายปยะ             ลายวิเศษกุล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๔    
        ๑๙.    นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔   
   ๒๐.    น.ส.ภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   
 ๒๑.  นางสาวตนขาว      ตังคโณบล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔  
ผูไมเขารวมประชุม 
        ๑.  นางบัวหลวง         อาษาพล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑   (ลาปวย) 
        ๒.  นายธานินทร         สินธุประสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓    (ลาปวย)          
        ๓.  นายเลิศ               อาชวานันทกุล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๑     (ลากิจ) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



๒. 
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 ๑.  นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
            ๒.  นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรี 
           ๓. นายนิเวศน สุพัฒน             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๔. นายสุรชัย  ยิ้มเกิด          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
            ๕. นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
            ๖. นายอธิปไตย     โยธามาตย รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
            ๗. นางเดือนลอย คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
         ๘. นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
          ๙.  นายกรศิริ มิ่งไชย            ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล 
          ๑๐.  ด.ต.เผด็จชัย บุญศักดิ์           รองผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ 
          ๑๑.  นางกัญญาภัค เสตพันธ           (แทน) ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ 
          ๑๒.  นางสุรางค               พรหมประพันธ     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
          ๑๓.  นายมนตตรี              ธนะคุณ            รองผูอํานวยสํานักการศึกษา  
          ๑๔.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
          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 
          สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
          สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  
     วันอังคารที่ ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 
 
 
 
 



๓. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู เร่ือง ปายประชาสัมพันธตามฟุตบาท ทางเทา 
  (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม)   
 

ระเบียบวาระที่ ๔    กระทู    เร่ือง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    กระทู    เร่ือง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง 
  (นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่อง    อื่นๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี                
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ทานปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการทุกทาน     
เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป  
พ.ศ.๒๕๕๘   

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจง
ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มีสมาชิกลา ๓ ทาน คือ ทานบัวหลวง อาษาพล และทานธานินทธ  สินธุประสิทธิ์กับ      
ทานเลิศ  อาชวานันทกุล  มีใบลาถูกตองนะครับ  และวันนี้สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับ เกียรติจาก                
ทาน ร.ท.รัฐชานนท  ประโยชนมี  หัวหนาชุดรักษาความสงบเรียบรอย ร.๖ พัน ๓ และทาน ร.ท.ธราวุธ  ศรีจันทร  
ผูชวยหัวหนาฝายกฎหมายกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุบลราชธานี มทบ.๒๒ ขอกราบขอบพระคุณ
ทานเปนอยางสูงนะครับ และมีผูขออนุญาตเขารับฟงและถายทอดสด มีบริษัท อุบลราชธานีโสภณเคเบิ้ล ทีวี และทาน
ยรรยง  จึงมั่นคงขออนุญาตเขารับฟงนะครับ ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 



๔. 
 

  -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  
     วันอังคารที่ ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  การประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง            
เชิญครับ / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ  
             -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
                 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘    
                       โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
                      สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘    
                      โปรดยกมือขึ้น /  มีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘    

 
 

 ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป      
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาล       
นครอุบลราชธานี  ในสวนนี้ผมขอแกไข ในหนา ๑๒  บรรทัดสุดทาย วา ถาไมมีอะไรแลวผมขอกราบขอบพระคุณทาน 
พันเอกสมชาย  เพ็ชรประไพ  หัวหนากรองขาว  เปน หัวหนากองขาว และมีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
เชิญครับ  / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ 
                    -  สมาชิกทานใดไมเห็นควรใหแกไข รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
                 สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                       โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกทานใดเห็นควรใหแกไข รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
                      สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                      โปรดยกมือขึ้น /  มีสมาชิกยกมือ 

 
 

 
 
 
 
 



๕. 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นควรใหแกไข รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ       
สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู เรื่อง ปายประชาสัมพันธตามฟุตบาท ทางเทา 
  (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม)   
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไประเบียบวาระที่ ๓  กระทู  เรื่อง ปายประชาสัมพันธตามฟุตบาท ทางเทา  นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม)  เชิญครับ  
นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน  ดิฉันนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้ งที่ ๓ ดิฉันตั้งกระทูเสนอตอทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่อง ปาย          
ประชาสัมพันธตามฟุตบาท ทางเทา ซึ่งไดแบงออกเปนขอไวดังน้ี  

๑. การตั้งปายบนทางเทาผิด พรบ.รักษาความสะอาดหรือไม 
๒. การอนุญาตใหติดตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑอะไรในการอนุญาต 
๓. ผลประโยชนตอบแทนในการอนุญาตใหติดตั้งป ายในทางเทา ใชหลักเกณฑอะไร  ในการเก็บ

ผลประโยชนตอบแทน 
 ขอเรียนปรึกษาทานประธานวา ทานติดตั้งปายทางเทา ถาเกี่ยวกับการเงินจะเปนเทศบัญญัติเกี่ยวกับ
พาณิชยหรือไม ในเรื่องการติดตั้งปายทางเทาซ่ึงนายกเทศมนตรี ไดอนุญาตไปแลว ขอบคุณคะ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เริ่มขอแรกกอนครับ การตั้งปายบนทางเทาผิด พรบ.รักษาความสะอาดหรือไม เชิญทานนายก
ครับ 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย ยิ้มเกิด เปนผูชี้แจงคะ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกทุกทาน ตามที่ทานสมาชิกไดสอบถาม เรื่องการติดตั้ง
ปายตามฟุตบาท บนทางเทา คือวาการตั้งปายประเภทนี้ผิด พระราชบัญญัติความสะอาดหรือไม ในเรื่องนี้ฝาย
กฎหมายของเทศกิจ ไดตรวจสอบสวนที่เก่ียวของและนําเสนอตอทานนายกเทศมนตรี เพื่อดําเนินการอนุมัติ โดยได
ดําเนินการตามกฎกระทรวง  พ.ศ. ๒๕๓๕  ออกตามความใน  พรบ.ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ 

 
 
 
 
 



๖. 
 

บานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงเปนอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นหมายถึงนายกเทศมนตรี ที่เปนพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจอนุญาตใหดําเนินการได ตามกฎกระทรวงครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานสุภาภรณ  โหตระไวศยะ 
นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ตามที่ทานนายกเทศมนตรี ไดชี้แจงมาถาเปนเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็
ตองเปนเทศพาณิชย ใชหรือไมคะ ซึ่งเทศบัญญัติพาณิชยก็ตองผานสภา แตสภาไมเคยไดรับเรื่องน้ี ขอบคุณคะ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ในสวนของขอความผมวาเอาไปพูดในขอ ๓ แตวาติดตั้งบนทางเทา ผิดพรบ.รักษาความสะอาดหรือไม คือ
ตองการทราบเทาน้ีเอง ตามที่ทานสุรชัย ทานเลขาของทานนายกฯ ไดอธิบายไปนั้น ทานเจาของกระทูมีความเขาใจ
ชัดเจนหรือไม 
นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 ยังไมชัดเจนคะ เพราะวา พรบ.รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ก็ไมไดใหอํานาจของนายกที่จะใชทาง
ของสาธารณะมาติดตั้ง มาวางสิ่งของ ถาเปนแบบนั้นประชาชนทั่วไปก็สามารถนําสิ่งของมากีดขวางทางจราจรและบน
ทางเทาได ถาอํานาจเปนของนายกเทศมนตรี ทานก็มีอํานาจแครักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของทางเทา หรือ
ทางที่สาธารณะ ไมใชวาทานทําผิดกฎหมายและวางเองโดยเรียกรับผลประโยชนตรงนี้ ถึงเงินจะเขาเทศบาลในสวน
ของการคลังแตก็ถือวาทานเรียกรับผลประโยชน ขอบคุณคะ  
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญครับ 
นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ คือตามกฎกระทรวงที่เก่ียวของ ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่   
ก็คือนายกเทศมนตรี ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตามกฎกระทรวง ก็ตองพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ ถึงในเรื่อง       
การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง อีกดวย เพราะฉะนั้นกระผมขอยืนยันวาทาน
นายกไดดําเนินการถูกตองแลวและไมขัดกับกฎหมายครับ ขอบคุณครับทาน 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กระผมขอเรียนนิดนึงวา กฎกระทรวงนาจะต่ํากวา พระราชบัญญัติใชหรือไมครับ แตทานยืนยันตาม
กฎกระทรวงแตไปขัดกับพระราชบัญญัติ  จะถูกตองไหม  
นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ครับผม  ปกติกฎกระทรวงก็จะออกตาม พระราชบัญญัติ กอนที่จะออกกฎกระทรวงออกมา ก็จะตองมี
พระราชบัญญัติใหอํานาจรัฐมนตรีไว เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติ ก็ให รัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงไวบังคับใช เพราะฉะน้ันกฎกระทรวงก็ตองผานการกลั่นกรองจากคณะรัฐมนตรีมาแลว เพราะฉะนั้นไมขัด
ตอกฎหมายครับ 
 

 
 
 
 
 



๗. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ เปนวาไมขัดตอกฎหมาย ทานจะตองพิจารณาถึงวาผิดกับ พระราชบัญญัติการรักษาความ
สะอาดหรือเปลา เพราะใน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดระบุไว ทานจะนําใบอนุญาตไปขัดกับพระราชบัญญัติ
ไมได แมวาทานจะมีอํานาจในการอนุญาต แตการอนุญาตจะตองไมขัดกับ พรบ. ขอบคุณครับ เชิญทานสุภาภรณ 
นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ถาจะพูดถึงพระราชบัญญัติแลว ก็จะมี
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ อาคารหมายถึงตึก บานเรือน โรง ราน แพ 
คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง          
ใน (๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๔ ถาทานบอกวาทาน
นายกเทศมนตรี มีสิทธิที่จะขัดตอกฎหมายฉบับนี้ ดิฉันคิดวาไมถูกตอง ซึ่งพระราชบัญญัติความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง ก็บอกไวชัดเจนวาเจาพนักงานทองถิ่น จะตองรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง          
ซึ่งนายกเทศมนตรี มีหนาที่โดยตรงที่จะทําตาม พรบ. ฉบับนี้ ดังนั้นจึงคิดวาทานไดทําผิดกฎ ในการติดตั้งปาย        
บนทางเทา และก็ผิด พรบ.การรักษาความสะอาด ขอบคุณคะ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปน ขอ ๒ การอนุญาตใหติดตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑอะไรในการอนุญาต เชิญทานนายกครับ 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหรองนายก ทานชูศักดิ์ เปนผูชี้แจงคะ 
นายชูศักดิ์  สุทธิรารักษ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมขอกราบเรียนชี้แจงกระทูถามของ
สมาชิกผูทรงเกียรติ  ขอ ๑ การตั้งปายบนทางเทาผิด พรบ.รักษาความสะอาดหรือไม ขอ ๒ การอนุญาตใหติดตั้งปาย
บนทางเทาใชหลักเกณฑอะไรในการอนุญาต  ขอกราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติไดรับทราบวา
การไดรับอนุญาต ใหติดตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑในการอนุญาตนั้น ใชหลักเกณฑดังนี้ อาศัยกฎกระทรวง   
พ.ศ.๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
๒๕๓๕ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ วรรค ๒ ขอ ๕ ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหมายถึง
นายก หรือพนักงานเจาหนาที่ไดแสดงเขตทองที่ไดอนุญาตโฆษณาไวในหนังสืออนุญาต ของเทศบาลนครอุบลเรื่อง 
กําหนดสถานที่ปดปายแผนสถานที่ประชาสัมพันธ  การทองเที่ยวเขตเทศบาลนครอุบล ลงวันที่ ๒ สิงหาคม           
พ.ศ. ๒๕๕๖ ครับทาน อันนี้คือคําตอบของขอที่ ๒ จริงๆแลว ทางฝายบริหารจะทําหนังสือสงใหทานประธาน  ขอเปน
วันพรุงนี้ ซึ่งงานนี้เปนงานของสํานักปลัด   ฝายเทศกิจ ซึ่งฝายผูบริหารกําหนดนโยบาย และใหฝายเทศกิจไป
ดําเนินการตามกฎระเบียบที่ถูกตอง เราเปนฝายนโยบาย เพราะฉะนั้นการที่จะทําสิ่งใดที่ขัดตอกฎหมายหรือไมนั้น 
สํานักปลัด โดยทานปลัด และฝายกฎหมายเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราก็ยึดหลักที่ถูกตอง ที่กฎหมายกําหนดไว 
ครับขอบพระคุณครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๘. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบพระคุณครับทานครับ  แสดงวาทานนายกจะตอบเปนลายลักษณอักษร ทั้ง ๓ ขอ เลยใชหรือไมครับ    
สรุปวาทานนายกจะตอบเปนลายลักษณอักษรทั้ง ๓ ขอ ครับ และขอ ๓ ก็ใหผูตั้งกระทูรอคําตอบเปนลายลักษณ
อักษรนะครับ เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  การตอบเปนลายลักษณอักษรขอทราบวันที่
ไดรับเอกสารไดหรือไมคะ เพราะวาที่ผานมาเกือบ ๖ เดือนแลว ที่บางเรื่องที่ขอผานสภายังไมไดเอกสารเลยคะ  ขอ
ทราบในที่ประชุมเลยคะวาจะไดรับเอกสารวันไหนคะ ขอบคุณคะ 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับเอกสารที่ขอชี้แจงเปนลายลักษณอักษรนี้ เราจะสง
คําตอบใหทานภายในวันพรุงนี้คะ  ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ คะ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบพระคุณครับทานครับ  สรุปวากระทูนี้ทานนายกจะตอบเปนลายลักษณอักษร ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวนขอ ๓ ผลประโยชนตอบแทนในการอนุญาตใหติดตั้งปายในทางเทา ใชหลักเกณฑอะไร  ในการเก็บ
ผลประโยชนตอบแทน  อยากใหทานตอบในสภา เทศบัญญัติไดตราข้ึนเปนเทศพาณิชยหรือเปลาคะขอบคุณคะ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
  เชิญทานนายกครับผม  
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับขอนี้ดิฉันขอมอบใหทานรองนายกเทศมนตรี และทาง
คณะผูบริหารเปนผูชี้แจงนะคะ และเนื่องจากวันน้ีดิฉันมีภารกิจคอนขางมาก มีการประชุมหลายที่ และรณรงคเรื่อง
งานสงกรานตกับทางเจาหนาที่ตํ ารวจ จึ งขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจตอ และตอจากนี้ไปขอมอบใหรอง
นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารทุกๆทานเปนผูชี้แจงคําตอบทุกกระทูคะ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบพระคุณครับทานครับ ทานรองจะตอบใชหรือไมครับ เชิญครับ 
นายชูศักดิ์  สุทธิรารักษ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ และหัวหนาสวนที่เขารวมประชุมในวันนี้ 
เมื่อสักครูผมไดตอบไปแลวครั้งหนึ่งวาจะตอบเปนหนังสือลายลักษณอักษร ผมจะตอบโดยยอวา เราจะทําเปนหนังสือ
สงตามที่ทานนายกไดรับปากไวในสภาวาจะตอบกระทูของทานสมาชิกก็มีรายละเอียดหลายอยาง ก็เลยคิดวาถาตอบ
เปนหนังสือจะมีรายละเอียดมากกวานี้ ก็ขอขอบังคับการประชุมที่สามารถตอบเปนหนังสือขออนุญาตทานประธาน
ครับ 
 

 
 
 
 
 



๙. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบพระคุณครับทานครับ และเจาของกระทูฝากถามเรื่องเทศพาณิชยดวย ขอบคุณครับ ครบแลวครับของ
ทานสุภาภรณ ๓ ขอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    กระทู    เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ กระทู  เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา  เชิญทานสุภชัย 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  ผมขออนุญาตหารือทานประธาน เกี่ยวกับเรื่องที่วาขอตอบเปนเอกสาร 
ทานเคยรับปากในที่ประชุมแหงน้ีวา ในเมื่อการประชุม ๔ ครั้งที่แลววาทานจะสงเปนเอกสาร และทานก็ไมสง ณ วันนี้
ทานรับปากวาทานจะสง พรุงน้ี เราจะเชื่อไดอยางไรวาทานจะสงพรุงนี้ เพราะที่ผานมาทานก็ไมสงใหเราทานใหเหตุผล
วาทานพิจารณาถึงกฎหมายวาจะใชอะไรอนุญาต คือทานใหเขาติดตั้งไปแลว แตทานพ่ึงจะมาพิจารณาวากฎหมายขอ
ไหนอนุญาต แบบนี้ใครเสียผลประโยชนครับ พี่นองประชาชนครับ ผมถามวาทานจะสงพรุงนี้ทานจะสงจริงหรือเปลา
ครับหรือสงเฉพาะพูดในสภา และพรุงนี้ก็ไมสงเหมือนเดิม ฝากทานประธานดวยครับ  
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ครับ ก็รอดูวาทางฝายนายกวาจะสงเอกสารตอบกระทูภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ทานนายกก็ได
บอกวันที่ชัดเจน ก็ขอใหทานใจเย็นๆ รอคําตอบ เดียววันที่ ๑๓ – ๑๕ นี้จะไดรดน้ําแลวจะไดชุมฉ่ํา ขอบคุณครับเชิญ
ทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ขออนุญาตทานประธานใหสภาแหงนี้บันทึกไวดวยวาทานไดรับปากกับสภา
วาจะสงเอกสารใหเมื่อการประชุมผานมาแลว ๔ ครั้ง รูสึกวาจะขามปมาไกลมากใหบันทึกไวดวยครับ กราบเรียนทาน
ประธานดวยครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ครับเราก็มีการบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เร่ิมระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ กระทู เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา  นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม 
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ กระผม
มีกระทูเรงดวนที่จะถามทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไมไดถามรองนายกฯ ไมไดถามที่ปรึกษา  ในเมื่อนายกฯ
ไมอยูที่จะตอบคําถามของผม  ดังนั้นแลวผมขอเลื่อนกระทูตั วนี้ไปเพื่อถามในการประชุมคราวถัดไปครับผม            
ขอผูรับรองดวยครับ 

 
 
 
 
 
 



๑๐. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / แตตามระเบียบขอบังคับการประชุมถาจะเลื่อน ไมวาจะเปน
ญัตติหรือกระทู จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวาจะใหเลื่อนหรือไม ดังน้ันผมจะขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกทานใดไมอนุญาตใหเลื่อนกระทูถามเร่ือง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา ในคราว   
                   ประชุมคราวตอไป   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดอนุญาตใหเล่ือนกระทูถามเรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา ในคราวประชุม 
                   คราวตอไป  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ มติ ๑๙ เสียงครับ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติอนุญาตใหเลื่อนกระทูถามเรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา ในคราว
ประชุมคราวตอไป 
 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิ  
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒         
ก็ขอขอบคุณทานประธานและเพื่อนสมาชิกที่เล็งเห็นความสําคัญของกระทูตัวนี้ ที่ไดเลื่อนในการตั้งกระทูถามตัวนี้
ออกไป ก็ขอกราบขอบพระคุณทานไว ณ โอกาสน้ีครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    กระทู    เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง 
  (นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๕ กระทู  เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง   นายสุภชัย  ศรีจรูญ           
สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม 
นายสุภชัย     ศรีจรูญ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา  กระผมนายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
เขตเลือกตั้งที่ ๔ พ้ืนที่พ่ีนองประชาชนยังอาศัยอยู ยังมีการดําเนินชีวิตอยู วันนี้กระทูที่ผมถามมันเกี่ยวเนื่องกับความ
ทุกขสุขของประชาชน ผมทํากระทูสอบถามไปยังนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะคําสั่งเกี่ยวกับคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ซึ่งใหกํากับดูแลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผลประโยชนของพี่นอง
ประชาชนอยากใหเหตุผลวา ณ วันน้ี ถานายกไมใหความสําคัญกับสภาแหงน้ี เห็นงานอีเวนท เห็นการออกงานสําคัญ
กวาทุกขสุขพี่นองประชาชน ทําไมทานไมมอบหมายใหรองนายกฯไปทํางานแทนทานบาง ทําไมทานตองออกไป
ทํางานเองและใหความสําคัญกับสภาแหงนี้ ใหความสําคัญกับฝายนิติบัญญัติที่จะนําความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนที่จะนําความโปรงใสของการบริหารเทศบาลแหงนี้ ทําใหพี่นองประชาชนไดทราบวาทานมีความจริงใจ
หรือไม 

 
 
 
 
 



๑๑. 
 

จริงอยูทานอยูทานก็ตอบไมได ทานก็ยกใหคนน้ันคนน้ีตอบ อันน้ีเปนการวิสัยและกํากับดูแลของทานผมไมวา เพียงแต
วาความชัดเจนของผูที่รับผิดชอบตรงนี้ ที่ผมทํากระทูสอบถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี วันนี้นาอับอายมาก
ครับ มีผูสังเกตการณ จาก ทบ. ทั้ง ๒ ทานเขามา สภาแหงน้ีก็ไมไดรับจากนายกเทศมนตรี คนนี้ เขามาเพื่อใหรูวาลง
ชื่อเขาประชุมแลวก็ออกไป ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน ผมขอเลื่อนกระทูสอบถาม เรื่องนี้ไปในครั้งหนา
ครับ     ขอผูรับรองดวยครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ /  ก็คงเหมือน วาระที่  ๔  ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาวาจะใหเล่ือนหรือไม ดังน้ันผมจะขอมติที่ประชุม 
 -  สมาชิกทานใดไมอนุญาตใหเลื่อนกระทูถามเร่ือง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง คราวตอไป   
                   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกทานใดอนุญาตใหเล่ือนกระทูถามเรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง   คราวตอไป 
                   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ มติ ๑๙ เสียงครับ 

 
ที่ประชุม  

            มีมติอนุญาตใหเล่ือนกระทูถามเรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง ในคราวตอไป 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่อง    อื่นๆ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญทาน นัฐพล   
นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในการประชุมครั้งน้ีผมมีเร่ืองจะฝากทานประธานไปยังทานนายกฯ แตบังเอิญทานนายกฯไมอยูก็คง
เปนผูที่เก่ียวของกับสิ่งที่ผมจะถาม มีอยู ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ บานกานเหลือง      
เมื่องบประมาณที่แลวทางสภาไดอนุมัติงบประมาณไปในการกอสรางอาคารเรียนเทศบาล ๕ บานกานเหลือง ผมอยาก
ทราบความคืบหนาวาทานไดดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ เร่ืองที่ ๒ เปนเร่ืองของทางเทาถนนอุปลีสานอยูชวงตั้งแต
ทางแยกทางเขากองบิน ยาวจนไปถึงอาคารที่สรางใหมจนไปถึงรานเฟอรนิเจอรจะเปนฟุตบาทที่ดําเนินการกอสรางที่
แปลกๆ แปลกตรงที่วาคนทําเห็นก็จะรูวามันเปนทางขึ้นรถไมใชเปนฟุตบาท เพราะวาฟุตบาทจะตองสูงจากถนน
ประมาณ ๑๐ – ๒๐ เซนติเมตร แตที่สรางเสร็จไปประมาณ ๗ -๘ เดือน อยากจะใหทานลงไปตรวจสอบดูหนอยครับ
เพราะตอนน้ีพังหมดแลวครับ พังทั้งแถบทานไดแจงผูรับเหมาหรือยังครับ ก็มี ๒ คําถามที่จะถามไปยังผูบริหารชวย
ตอบคําถามดวยครับ ขอบพระคุณมากครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรองชูศักดิ์ครับ 

 
 
 
 
 



๑๒. 
 

นายชูศักดิ์  สุทธิรารักษ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สําหรับเรื่อง โรงเรียนเทศบาล ๕ ขอใหทานนิเวศน  เปนผูตอบครับ 
สวนเรื่อง ฟุตบาททางเทาขอใหทาน ผอ.สํานักการชาง ทานวิสุทธิ์ เปนผูตอบครับ ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานนิเวศน ครับ 
นายนิเวศน  สุพัฒน   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกที่มีความเปนหวง และเฝาติดตามงบประมาณที่ทานไดอนุมัติ
ใหกับทางฝายบริหารของเรา ไดดําเนินการโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง ใหโอกาสกับเด็กๆที่โรงเรียน ท.๕ ก็ถือวาเปนเรื่อง
สําคัญและเปนเร่ืองที่ดี เร่ืองงบประมาณกอนนี้ทางฝายบริหารเองก็ใหความสําคัญอยางยิ่งโดยลงไปดูสถานที่กอสรางที่
โรงเรียนกานเหลือง ท.๕ ของเรา โดยผมเองทานรองวิทวัส และ ผอ.สํานักการชาง ก็พบวาสถานที่นั้นมีอาคารเกาอยู        
๒ หลัง สมัยที่เรารับมาจาก สปถ. และก็มีอาคารเล็กๆนอยๆอยูในบริเวณนั้นอยู ทีนี้การที่เราจะเอางบประมาณตัวนี้
เขาไปเรามองวาเราจะตองทํามาสเตอรแพน ทําผังใหเรียบรอยโดยที่อาจจะมีการรื้อถอนอาคารบางอาคารออกไป 
ขณะนี้สํานักการชางไดมีการประมาณการและออกสํารวจ และทํามาสเตอรแพนทั้งหมดเนื่องจากที่เราจะไดอาคาร
แลวเรายังจะไดหอประชุมเอนกประสงคดวย การที่เราจะไดอาคารใหญๆ  ๒ อาคารนี้ออกไปเราจะตองมีการวางแผน
ที่ดี และนอกเหนือจากทางฝายบริหารเองเราก็ไดรวมมือกับทางประธานชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาดวย    
ในการปรึกษาหารือกัน ที่ทานถามวาขณะนี้ข้ันตอนไปถึงไหน ตอนนี้เราทําเปน ๒ อยางคือ ๑. สํานักการชาง เราให
สถาปนิกไดวางเลยเอาทไวเรียบรอย ๒. ไปดูในเรื่องรายละเอียดของราคาเนื่องจากวาทางรัฐบาลเองไดใหเราไป
ทบทวนราคากลาง ในชวงที่มีการปรับราคาน้ํามันเช้ือเพลิง ขั้นตอนก็จะอยูประมาณน้ีครับ ถาเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะมี
การประกาศจัดซื้อจัดจางทันทีครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานสุภาภรณ ครับ 
นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จะเห็นได วาทานนายกรัฐมนตรี            
ซึ่งเปนหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการใชที่สาธารณะมาใชประโยชน ซ่ึงเมื่อวานได
มีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่๔/๒๕๕๘ เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายที่คุมครองประโยชน
สาธารณะและประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งทานนาจะหาอานได แตมีขอความที่นาสนใจเปนอยางมาก ในคําสั่งนี้ไดบอก
วาโดยที่ปรากฏวาในปจจุบันยังคงมีการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติแหง กฎหมายที่คุมครอง ประโยชน
สาธารณะและประชาชนโดยสวนรวมเปนจํานวนมาก และการบังคับใชกฎหมายยังเปนไป อยางไมเครงครัดและไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ และกอใหเกิดปญหาความไมสงบ
เรียบรอยในเรื่องตาง ๆ เชน การบุกรุกที่สาธารณะ ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ การใชประโยชนในพื้นที่
สาธารณะกีดขวางทางจราจร ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ในการใชชีวิตประจําวันเปนตน จึงเปนการสมควร
ที่จะกําหนดมาตรการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับ ใชกฎหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายนั้นอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗   หัวหนา        

 
 
 
 
 



๑๓. 
 

คณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้ขอ ๑ ในกรณี
ที่มีความจําเปนเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายที่คุมครองประโยชน สาธารณะ และประชาชนโดยสวนรวม  เปนไปอยาง
เครงครัดและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย อาจขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ฝายทหาร โดย
แจงความประสงคไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพ่ือพิจารณามอบหมายใหเจาหนาที่ ฝายทหารไปปฏิบัติการ
ตามคําขอดังกลาว ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม อาจขอใหหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ มีคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจหนาที่เปนเจาพนักงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือ
หลายฉบับ เพ่ือประโยชนในการบังคับใชกฎหมายนั้นใหเปนไปอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ ขอ ๒ ในการ
ปฏิบัติการตามขอ ๑ ใหเจาหนาที่ฝายทหารที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับเจาพนักงานหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายน้ัน รวมทั้งใหเปนเจาพนักงานตามประมวล กฎหมายอาญาและเปนพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ขอ ๓ ใหเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และเจาพนักงาน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนั้น   
ขอความชวยเหลือจาก เจาหนาที่ฝายทหาร ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามกฎหมายนั้นๆ โดยเครงครัด และให
ดําเนินการรวมกับเจาหนาที่ฝายทหารที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการ ตามคําสั่งหากขัดขืนหรือไมใหความรวมมือ    
จนกอใหเกิดความเสียหายในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดวินัยรายแรง ซึ่งจะ
เห็นวาทานนายกรัฐมนตรี ทานเล็งกฎหมายฉบับนี้เปนอยางมาก ซึ่งหากวาเจาพนักงานในที่นี้คือนายกเทศมนตรี    
ทานปลัด ทานผอ.สวนตางๆ ที่รับผิดชอบเก่ียวการติดตั้งปายตัวนี้ จะเปนการละเมิดกฎหมายก็ขอใหทานดําเนินการ
ดวย  จะดําเนินการแจงความก็ขอใหทานรีบดําเนินการซึ่งเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งไดรับความเดือดรอนตรงนี้     
จะเห็นไดวาปาย แอลอีดี ที่ติดบางครั้งจะมีแสงสวางเกินกวามาตรฐานที่คนขับรถมองเห็น ซึ่งทานประธานก็ไดกลาว
มาหลายครั้งแลวในที่ประชุมวาจะกอใหเกิดอันตรายตอผูใชรถที่สัญจรไปมาแตทานก็ยังเมินเฉยมาได ซึ่งปายนี้ไดติดตั้ง
มาเกือบ ๖ เดือนแลว หากเจาพนักงานที่รับผิดชอบตรงนี้ไมดําเนินการใดๆทั้งสิ้น ทางสภาก็ตองขอความเปนธรรมกับ
หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณคะ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ  เชิญทานณัฐพัฒน 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ กระผม ร.ต .อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล               
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอปญหาความเดือดรอยของซอย พโลชัย ๙ ซึ่งไดสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กแลวไดทําแลวเสร็จแลว และผูรับเหมาไดนําเอาเศษวัสดุ แผนหิน อิฐ ปูน ไปทิ้งที่บริเวณไหลทาง ซอยพโลชัย ๙ 
สงผลใหทอน้ํา บริเวณหมูบานเสาวลักษณ ริมมูล เปนดานหลังหมูบานเสาวลักษณ จํานวนไมกวา ๑๔ หลังคาเรือน 
ทอนํ้าอุดตัน ทางประชาชนที่อาศัยในหมูบานไดรองขอผานสมาชิกสภา ใหทางเทศบาลดําเนินการกอสรางทอระบาย
น้ําเปนระบบทอระบายน้ําอยางถาวร เพราะวาทางเทศบาลไดดําเนินการนํารถขุดตักไปแกปญหาชั่วคราว เมื่อถึง     
ฤดูฝน บริเวณรองทอระบายก็จะอุดตันอีกเกิดจากการรวงหลนของวัสดุหินปูน ทางชาวบานซอยพโลชัย ๙ หรือ
หมูบานเสาวลักษณริมมูล ก็ขอใหทางเทศบาลดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําอยางถาวรดวยครับ และอีกปญหาหนึ่ง 
 

 
 
 
 
 



๑๔. 
 

ก็คือ ชาวบานซอยพโลชัย ๕ ไดเขียนคํารองถึงทางเทศบาลเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องขอใหทาง
เทศบาลดําเนินการตัดตนไม บริเวณซอยพโลชัย ๕ หรือ บริเวณบานพักขาราชการเรือนจํากลาง ตั้งแตวันที่ ๓๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และในเมื่อวันที่ ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระผมไดนําเร่ืองนี้เขาสูที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อ
นําเรียนไปยังฝายผูบริหารขอใหดําเนินการ เนื่องจากมีตนไมหรือกิ่งไมไปพาดทับสายไฟตลอดแนวซอยพโลชัย ๕ 
ชาวบานเกรงวาจะเกิดสายไฟฟาลัดวงจรและทําใหเกิดอัคคีภัย แตทางคณะฝายผูบริหารของเทศบาลก็ยังไมได
ดําเนินการให ตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน กระผมก็ฝากติติงไปยังฝายผูบริหารไมขอติติงไปยัง
ฝายขาราชการประจําเพราะทางฝายขาราชการประจําจะดําเนินการหรือกระทําการใดก็อยูในความควบคุมดูแลของ
คณะฝายผูบริหาร ครั้งหนึ่งผมเคยมาติดตามเร่ืองนี้ ก็ทราบวาสํานักการชางไดมีสมุดคุมคํารอง คํารองตางๆก็มีสมุดคุม
เรียบรอย แตทางฝายบริหารไมไดมีการตรวจคํารองที่ประชาชนเขียนข้ึนมาไดดําเนินการไปถึงไหนหรือมีเหตุขัดของ
อยางไร เพื่อที่จะไดใหการทํางานเปนดวยความเรียบรอย กระผมก็ขอติติงมาที่ฝายบริหารใหดําเนินการตัดตนไม       
ที่ซอยพโลชัย ๕ หรือบริเวณหนาบานพักขาราชการเรือนจํากลาง และขอสงสําเนาคํารองเดิมไปยังฝายผูบริหารดวย 
ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 
นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ คําถามที่ผมไดสอบถามผูบริหารไปเมื่อสักครูยังไมไดคําตอบนะครับ
เกี่ยวกับฟุตบาทที่ทานไดสรางขึ้นมาใหมในถนนอุปลีสานนะครับ ซึ่งสรางไดไมถึงหนึ่งปก็เกิดการชํารุดทานจะ
ดําเนินการอยางไรตอไปครับ ผมอยากทราบครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการสํานัก
การชางเปนผูตอบครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 
นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ ฟุตบาททางเทากอสรางมาเมื่อ
งบประมาณป ๕๘ คือทางเทา ๑๗ เสนนะครับ ตอนน้ีกําลังใหชางสํารวจโครงการทั้งหมดเลยครับ ๑๗ เสนที่เราสราง
ไปแลววามีเสนไหนชํารุดบาง ที่เห็นๆอยูก็มี พโลชัย พิชิตรังสรรค หนาไฮคลาสนะครับ ตอนน้ีกําลังจะแจงผูรับจางครั้ง
เดียวเลยครับทั้งหมด สาเหตุที่การทรุดนี้ก็คือปลายชายคาน้ํา ปที่แลวนะครับผมจําไดวามีฝนตกเขามาแลวน้ําจะลงมา
ทางชายคาและจะลงมาที่ฟุตบาทซึ่งมันรองดวยทรายนะครับก็จะมีการทรุดบางครับแตไมมาก แตก็จะพยายามแจงให
ผูรับจางใหมาแกไขทั้งหมดทั้ง ๑๗ เสน ที่มีปญหาทั้งหมดนะครับ สวนพโลชัย ๕ และ ๙ เราไดแกไขเบื้องตนไปแลว
และขอขอบคุณทานสมาชิกที่ใหคําชี้แนะเรื่องน้ีก็คงจะเปนชาวบานที่เห็นปญหาโดยตรงนะครับที่จะแจงใหเราทราบได 

 
 
 
 
 



๑๕. 
 

ถาชาวบานไมไดแจงใหเราทราบวาจะแกไขปญหาอยางไร แตวาเรื่องเล็กๆนอยๆเหลานี้ก็จะทําใหเราแกปญหาไดไม
ตรงจุดนะครับ ขอบคุณทานสมาชิกครับที่ชี้แนะเดี๋ยวเราจะนําไปแกไขครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ สิ่งที่ผมตองการรองเรียนในสภาแหงนี้เปนเรื่องเรงดวนและก็เปนความเปนความตาย อันนี้ไมได
พูดเกินจริงนะครับ เปนความเปนความตายของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี ผมผานไปผมเห็นขึ้นปายตรง
เขตรั้ว ผมเขาใจวาการไดมาซึ่งตําแหนง ผ.อ. มันตองทําอะไรบาง มันตองสงเสริมอะไรบาง แตสิ่งที่ทานทําทานขึ้น
แผนปายขนาดใหญโดยที่โครงสรางในการขึ้นปายทานไดปรึกษาทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางหรือไมวามัน
ตองทําอยางไร หลังจากน้ันสองวันผมขับรถผาน ผมดีใจผมไมเห็นแผนปายเลยผมเขาใจวาทานผูอํานวยการนาจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ทานถอดออกหรือยังทานคงถอดออกเพราะทานคํานึงถึงความปลอดภัยของ
เด็กนักเรียน แตไมใชครับปายมันลมหมดเลยครับ ทานลองนึกสภาพวาถาโรงเรียนยังเปดทําการอยูแลวมีนักเรียนไปวิ่ง
เลนแถวนั้นปายลมทับเด็กนักเรียน ใครไดหนาครับผมไมไดพูดวาใครไดหนาเสียหนา ผมพูดถึงความปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน ใครรับผิดชอบได ทานอยาปลูกผักชีในโรงเรียนครับ หรือใครสั่งใหทานทําทานแยงไดครับถาจะทําผมไมวาถา
มันปลอดภัย ทานทําไปเลยครับถามันปลอดภัย ตอไปครับการที่เราเกิดมาเปนคนไทยตั้งแตเราถือกําเนิดมาสิ่งที่เราถูก
ปลูกฝงในใจตลอดเวลาคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผมถูกสอนสั่งใหรองเพลงสรรเสริญพระบารมีตั้งแตผมจํา
ความได ตั้งแตผมพูดได สิ่งที่เลวรายที่สุดในชีวิตผมพึ่งเกิดขึ้นในปนี้ โดยผูบริหารทีมนี้กลาวหาวาผมซึ่งเติบโตเปนคน
ไทยมาไมจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เปนขอกลาวหาที่เลวรายมากถาทานทําก็เร่ืองของทานแตผมไมเคยทํา 
การที่จะกลาวหาหนึ่งคนไมเคารพจงรักภักดีตอสิ่งที่เชิดชูเหนือหัว เหนือเกลาเปนสิ่งสมควรหรือยัง ถาทานมาบอกวา
ผมหนาตาไมดีผมพอรับไดอันน้ีทานมาบอกวาผมสันดานไมดีไมเคารพพระมหากษัตริย ทานเอาอะไรคิดทานเอาอะไร
ไตรตรองวาผมไมจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดชีวิตผมที่ผานมามีอะไรที่ทําแลวมันเปนความดีเพื่อที่จะ
เทิดทูนพระมหากษัตริยผมยินดีครับ แมกระทั่งงานของจั งหวัด เองบางงานเกี่ยวกับการสรรเสริญสถาบัน
พระมหากษัตริยงบประมาณไมมีเราก็ยินดีชวยครับ เปนเร่ืองเลวรายมาก ณ วันน้ีที่ทานมาบอกวาพวกผมไมจงรักภักดี
ตอพระมหากษัตริย ผมไมไดวาครับเพราะคนเขียนไมไดเซ็นตคนเซ็นตไมไดเขียน มันเปนเรื่องที่เขาจับมือทานเซ็นต 
แตสิ่งที่มันตะขิดตะขวงใจก็คือทานอาศัยขณะที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติกําลังทําใหเกิดความสมานฉันท
ในบานเมืองแหงนี้ หลายครั้งทานก็เชิญพวกผมไปปรึกษาหารือกัน หลายครั้งทานก็พูดคุยทางโทรศัพทบางเพื่อ
ปรึกษาหารือกันแตไมเคยมีการวากลาวตักเตือนใดๆใหเสียน้ําใจกัน เพราะทานมองเห็นถึงภาพการปรองดองในสังคม 
ทานมองเห็นภาพการรวมมือกันในสังคม ทานก็อาศัยจุดนี้มาแอบอางวาพวกผมถูกทหารเรียกไปตักเตือน ไมมีครับ
ทหารเขามีน้ําใจพอแลวก็มีเกียรติของความเปนลูกผูชายพอที่จะกลาทําและกลารับ ทานละครับกลาไหมครับอยาแอบ
อางนะครับถาทําแลวตองกลารับ อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่ตะขิดตะขวงใจและทําความหนักใจใหกับสภาแหงนี้ การให
ความสําคัญกับสภาแหงนี้ถือวาเปนสภาที่ไดรับความสําคัญต่ําที่สุดในประเทศไทย อบต. เขาประชุมนายกฯ            
อยูดวยตลอด ถามอะไรไปตอบไดตลอด ถามอบหมายใหตอบไดเอาอยางนี้ไหมครับ 

 
 
 
 
 



๑๖. 
 

ผมใหชาวบานมาประชุมแทนผมอยางนี้เอาไหม ถาทานไมใหความสําคัญขนาดนั้น มันเปนไปไมไดหรอกครับถาทาน
คิดที่จะบริหารบานเมืองโดยในมุมนี้ อีกเรื่องหน่ึงครับ ณ วันน้ีพูดใหประชาชนทางบานไดรับฟงดวยวาในฐานะที่ผม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เงินหน่ึงรอยบาทที่แปรญัตติเขามาพวกผมตองถามวาเอาไปทําอะไร เอาไปใช
อยางไร ใครไดรับประโยชน ผมดีใจปงบประมาณที่ผานมาทานปลัดฯขออนุญาตใหฝายบริหารเขารวมสังเกตการณ
พวกผมยินดีครับ พวกผมอนุญาตและก็คิดวานาจะเปนนิมิตใหมที่ฝายบริหารจะเขารวมการแปรญัตติ แตตรงขามครับ
ไมมีครับทานไมมีแมกระทั่งราคากลางที่จะใหพวกผมในการพิจารณา ผมมีเอกสารขออนุญาตเอยนามนะครับ ทาน
นายกรจนาเคยทําเขาสภาแหงนี้ ขอกําหนดในการจัดซื้อครุภัณฑรถขยะ ทานมีความเปนมาของโครงการทานมี
เปาประสงคของโครงการ ทานมีกลยุทธหลักของโครงการ อันนี้พูดถึงความเปนมาที่สําคัญวัตถุประสงค ผมอานคราวๆ
ครับ รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดทายครึ่งวงกลมเปดปดไดเพื่อลดมลภาวะทางกล่ิน เปนรถบรรทุกขนาดหกลอ ลอ
หนาเดี่ยว อันนี้คือเปาประสงคที่ทานทํามา ขอกําหนดรายละเอียดครุภัณฑมันไปตรงกับประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๕ จริงๆผมวาผมจะถามเปนกระทู แตวันน้ีคนตอบกระทูไมอยู มันมีขอหนึ่งที่บอกวา เมื่อ
ผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบราคากลางงานกอสรางใหรายงานตอผูวาและนายอําเภอ ทานไมมีมาใหผมผมก็อนุมัติให
ทานไมได เมื่อผมอนุมัติใหทานไมไดทานเอาส่ิงที่พวกผมทําไปรองถอดถอนพวกผม ผมวามันเปนธรรมหรือครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เดี๋ยวสักครูนะครับทานสุภชัย เดี๋ยวทานชวยตรวจสอบหนอยครับตรง ๑๐๔/๒๕๕๕ หรือไมครับ หรือ ๒๕๕๗  
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๒๕๕๗ ครับ ขออภัยครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เมื่อสักครูทานวา ๒๕๕๕ ครับ ขอบคุณครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่องการกํากับดูแลการใชจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นครับ และมีอีกหลายเร่ืองครับที่ทานกลาวอาง เดี๋ยวจะมีสมาชิกทานอื่นขึ้นมาพูดเพราะเรา
คับอกของใจมาก ทานไมทํางานแตมายื่นถอดถอนงงครับ สงสัยครับ ผมรูคนสั่งใหถอดถอนไมใชคนที่เซ็นตและคนทํา
ใหเซ็นตก็ไมใชคนที่ถอดถอน แตสิ่งที่เลวรายทั้งหมดไปคิดเสียใหมนะครับไมมีใครจงรักภักดีไปกวาใครในแผนดินนี้ ทุก
คนจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ทุกคนไมวาจะศาสนาไหนบนพื้นแผนดินนี้ยืนอยูที่นี่เราเคารพพอ
ของแผนดิน ถาวันน้ีทานใชคํากลาวนี้มากลาวอางพวกผม ผมมีสิทธิ์ฟองทานไดและผมก็จะดําเนินการใหถึงที่สุดดวย 
เพราะเปนสิ่งเลวรายที่สุดในชีวิตของคนไทยคนหน่ึงที่จะถูกกลาวหาวาไมเคารพตอพระมหากษัตริย ไมจงรักภักดี เปน
ขอกลาวหาที่รายแรงที่สุดแลวครับ ฝากทานประธานผานไปยังทานผูบริหารดวยวาอยาคิดใหมอยาทําใหมเลยครับถา
ทําแบบนี้ ใหคิดลาออกดีกวาครับสําคัญที่สุดครับประโยชนสูงสุดตกอยูที่ประชาชนครับ หรือไมทานจะลาออกทาน
ชวนพวกผมไดครับเราลาออกดวยกันใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งชุดใหมเขามาบริหารครับ ถามันไปไมได
จริงๆครับ กราบขอบพระคุณครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๑๗. 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         
ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ จริงๆแลววันน้ีนะคะดิฉันมีเรื่องราวมากมายที่
อยากจะนําเสนอตอทานนายกฯนะคะ เพราะวาทานที่มีอํานาจเซ็นตทุกอยางก็คือทานนายกฯ ดิฉันอยากจะถามวาที่
ทานถอดถอนเรานี้เพราะอะไรคะ ในเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทําหนาที่ ของสภานิติบัญญัติ พิจารณา
งบประมาณ แปรญัตติ ทุกอยางดวยความเปนธรรม สละเวลาเพื่อสวนรวมทานหายไปไหน ออกอีเวนทหรือคะ
อยางเชนตอนนี้ก็เชนกัน คณะ คสช. อยากใหเราปรองดอง สมาชิกสภาเทศบาลก็ไมเคยขัดแยง แตพวกทานทําอะไร 
เวลาประชุมก็ไมเคยเห็น เห็นแคสิบนาที ตอบอะไรก็ไมได ในเรื่องราวที่ทานถอดถอนทานก็แจงขอมูลเท็จแทบจะทุก
อยาง ทานบอกวาพวกเราไปตัดงบทั้งหมด ในรายละเอียดดิฉันไมขอลงนะคะเพราะวามันเยอะมากที่มันไมใชความจริง 
ดิฉันจะขอแคคราวๆ ตลอดเวลาที่แปรญัตตินี้ทานปลัดไดทําหนังสือขอใหฝายบริหารเขามา ดิฉันไมเคยเห็นนายกฯ  
เลยคะจนถึงวันสุดทายที่ฝายบริหารเขามารวมรับฟงก็ยังไมเห็นนายก บอยครั้งที่ประชุมก็ไมเห็นนายกฯ ทานเซ็นต   
ถอดถอนพวกเราทานรูหรือเปลาวาขอมูลในน้ันมีอะไรบาง และขอมูลเปนเท็จ สิ่งนี้ทานไมเคยทําการบานเลยใชไหมคะ 
เวลาที่มีการแปรญัตติในสภาน้ีมีขอมูลตรงไหนสงสัยเราจะถาม เราใชเวลาหลายวันในสภา เลิกดึกดื่น ทานไมเคยตอบ
ไดเลย ทานมอบหมายใหฝายนั้นฝายนี้ตอบ ทั้งๆที่มันเปนเรื่องที่ทานควรจะรูทุกอยางภายในเทศบาลนครอุบลฯ     
ของเราน่ีหรือคะนายกฯที่พี่นองเลือกเขามา ทานไมสามารถตอบอะไรไดเลยทั้งๆที่งบประมาณหลายรอยลานบาท    
แตทานมาบอกวาพวกเราคอยขัดแยงทาน จริงๆแลวพวกเราทําหนาที่นิติบัญญัติอยางเต็มความสามารถมากกวานะคะ 
สิ่งที่สภาเสียใจที่สุดดิฉันเห็นเพื่อนสมาชิกทุกทาน หลายทานทํางานพิจารณางบประมาณดวยขอมูลหลายอยางที่เราไม
มีเราก็พยายามรองขอทานก็ไมสามารถใหเราได ทานนํางบประมาณเขามาชา ซึ่งถาเราใหไปบางอยางนี้ทานก็ไม
สามารถใชไดทันแลวทานจะเอาไปทําอะไรคะ มันก็ไมใชเพราะเรานี้ตองบริหารงบประมาณใหคุมคาที่สุดและมี
ประโยชนสูงสุดเพ่ือพ่ีนองประชาชนของเรา และหลายเร่ืองที่พี่นองรองเรียนเขามาเพื่อนสมาชิกทุกทานไดพูดในสภา
แตไมไดรับการแกไข อยางตัวดิฉันเองก็เหมือนกัน หลายอยางที่เคยแจงเขามาขอยกตัวอยางนะคะ ที่ทานเคยรับปาก
วาจะดูแลแยกสรรพสิทธิ์ให อยางหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์คะที่มันมืดจะติดไฟใหสวาง จะติดไฟสัญญาณให 
เพราะวาทางน้ันเปนหองดับจิตหลายๆคนที่ไปเยี่ยมญาติหรือรีบไปดูญาติปวย ญาติเสียชีวิต รถชนกัน ตั้งแตทานเขามา
ทํางานใหมๆจนถึงตอนนี้สองปกวาแลวคะก็ยังเหมือนเดิม อันนี้ดิฉันไมไดพูดเอง ประชาชนทุกคนเห็น หลายๆคน
ทราบดี ทุกเรื่องนะคะดิฉันไมขอใหพวกเราพิจารณาฝายบริหารเพราะคงไมมีสิทธิ์แตดิฉันขอใหพวกทานพิจารณา
ตัวเองนะคะ อยางตอนน้ีก็เชนกันขอบคุณทุกทานฝายบริหารที่ยังนั่งอยูที่ใหเกียรติพวกเราที่ยังรับฟง แตจะแกไขไหม
เราไมทราบ อยากใหพิจารณาตัวเองดวยนะคะขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
 
 

 
 
 
 
 



๑๘. 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ก็เกี่ยวเนื่องกันกับทานตนขาวเก่ียวกับเร่ืองเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๘ 
นะครับ เราก็ไดตราเทศบัญญัติตัวนี้ไปแลว แลวเทศบัญญัติตัวนี้ก็มีความชอบธรรมก็คือไดรับการตรวจสอบจากทาง
จังหวัดแลวทานผูวาฯก็ไดเซ็นตประกาศใชนะครับวามันถูกตองแลวก็ชอบธรรม และเกี่ยวเนื่องกันคือการตราเทศ
บัญญัตินี้ในแตละปจะมีการวางแผนงานไวในแตละปนั้นๆนะครับไมวาจะโครงการแตละโครงการนะครับก็คือทางฝาย
บริหารน้ันจะเสนอมากับทางสภานะครับวาจําเปนตองใชเงินในงบประมาณตัวนั้นตัวนี้เทาไหรอะไรอยางไรนะครับ 
ดังนั้นก็เลยอยากจะมีคําถามที่จะขอหารือกับทานประธานเพ่ือจะสงตอไปยังผูบริหาร ก็คือในเมื่อเทศบัญญัติป ๒๕๕๘ 
นี้ผานไปแลวแตละเดือนเรามีการวางสเต็ปไวในโครงการตางๆแลวทีนี้มีโครงการที่ตั้งขึ้นมาใหม ผมขออนุญาต
ยกตัวอยางนะครับก็คือโครงการปนปลูกปา ตัวนี้เปนโครงการที่ตั้งข้ึนมาใหมโดยไมมีระบุไวในเทศบัญญัติป ๒๕๕๘ 
ดังนั้นแลวโครงการตัวนี้นะครับผมเช่ือวาเปนโครงการที่ไมไดจัดตั้งขึ้นโดยที่ไมมีงบประมาณรองรับแนนอน ดังนั้นแลว
ผมก็เลยอยากจะถามวาถาเปนโครงการที่ตั้งข้ึนมาใหมคือฝายบริหารสามารถที่จะทําไดและตั้งขึ้นมาใหม คือทางสภาก็
ไมไดติดใจอะไรนะครับกับการปนปลูกปามันก็เปนโครงการที่ดีแตอยากจะถามวาโครงการตัวนี้มันจะตองไปดึง
งบประมาณจากกองอื่นหรือหนวยอ่ืนมาเพื่อใชในงบประมาณตัวนี้หรือไม และถาเราไปดึงงบประมาณจากหนวยอื่นๆ
มาแลวโครงการที่ตั้งไวอยูแลวจะลดทอนประสิทธิภาพลงหรือไม ตัวนี้ผมก็อยากจะตั้งคําถามไปยังฝายบริหาร 
เพราะวาก็ไมอยากใหมีขออางนะครับวาฝายนิติบัญญัติก็คือสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯตัดงบบางหรืออะไรบาง ถา
เกิดวาโครงการที่ทางสภาอนุมัติไปแลวทําออกมาไมดี ดังน้ันมันก็จะเปนขออางใหกับทางฝายบริหารวาแตละโครงการ
นี้มันไมมีประสิทธิภาพก็เพราะวาทางสมาชิกสภาใหงบประมาณมานอย แตตรงนี้ผมอยากจะชี้แจงวามันไมใชวาทาง
สภาไมใหนะครับ เพราะทางสภาก็ไดกลั่นกรองแลวทางผูวาฯก็กลั่นกรองแลววาถูกตองชอบธรรม แตวามีการตั้ง
โครงการขึ้นมาใหมแลวโครงการน้ีก็ทําตลอดทั้งปนะครับ ไมไดทําแควันเดียวดังนั้นแลวในแตละสัปดาหก็จะมีการใช
งบประมาณทุกๆสัปดาห แลวเราก็อยากจะถามวาทานเอาเงินจากไหนมาใชในโครงการตัวนี้ แลวถาเอาเงินมาใช
โครงการตัวอื่นจะลดทอนประสิทธิภาพลงหรือไม จาก ๑๐๐ เปอรเซ็นต จะเหลือ ๕๐ เปอรเซ็นตหรือไม ตรงนี้ทาง
สภาก็สงสัยนะครับ เพราะวางบประมาณที่ใหไปนี้ก็เอาไปเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนนะ
ครับแตทานก็ตั้ งโครงการใหมขึ้นมา โดยที่ ไมมีไว ในงบประมาณป  ๒๕๕๘ ดั งนั้นแลวมันจะเปนการลดทอน
ประสิทธิภาพลงหรือไม อันนี้ก็อยากใหทางฝายบริหารชี้แจงมาดวยนะครับ ทางสภาก็ไมอยากไดยินเสียงจาก
ประชาชนวาทานเอาขออางนี้ไปพูดนะครับ อยางเชนการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนที่จัดที่
โรงเรียนสามัคคีนะครับ ทานก็ยังพูดเปนนัยๆนะครับวาคลางแคลงใจหรือเปลาวางบประมาณตัวนี้นะอยางที่รูกันนะวา
ฝายบริหารทําไดเทานี้นะครับ การพูดของทานน้ีมันจะทําใหทางชาวบานน้ันเขาใจผิดนะครับ ตัวนี้ผมอยากจะใหทาน
ตองชัดเจนดวยไมใชวาทานจะพูดแบบคลุมเครือนะครับ พูดประมาณวา ส.ท. ตัดงบหรืออะไรอยางนี้ตัวนี้มันไมใชนะ
ครับ ตัวนี้ทานก็ตองชัดเจนกับสภาดวย ทางสภาน้ีไมเคยที่จะไปตัดงบประมาณของทานคือทานขอมา ๑๐๐ เราก็ไม
จําเปนที่จะไปเห็นดวยกับทาน เราอาจจะให ๘๐ ก็ไดเพราะเราคํานึงถึงความจําเปนนะครับ ไมใชวาใหทานใช
งบประมาณโดยสุรุยสุรายตรงนี้นะครับทางสภาก็ไมเห็นดวย ดังน้ัน จึงอยากจะเรียนปรึกษากับทานประธานนะครับ 
 

 
 
 
 
 



๑๙. 
 

เพ่ือสงไปทางผูบริหารวางบประมาณที่ทานตั้งขึ้นมาใหมมันจะไปลดทอนประสิทธิภาพโครงการตัวอื่นๆที่ทานตั้งไว
หรือไม ตัวนี้ก็อยากจะเรียนถามทานประธานเพื่อสงไปยังผูบริหารนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ 

นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอมอบใหทานปลัดเทศบาลเปนผูตอบ
นะครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดเทศบาลครับ 

นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับผมจะอธิบายในเรื่องของ
งบประมาณนะครับ งบประมาณที่ทางผูบริหารไดนํามาดําเนินงานโครงการนี้นะครับซึ่งเรากระทําในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเทาน้ัน งบประมาณตัวนี้เรานํามาจากงบประมาณคาวัสดุการเกษตรซึ่งทางสภาไดกรุณาอนุมัติไวนะครับ 
เอางบประมาณตัวนี้มาใชในโครงการที่จะนําตนไมมาปลูกในเขตบริเวณที่เปนที่วางตามที่สาธารณะและตามโรงเรียน 
ตามวัด ซึ่งตอนน้ีเรากําลังดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยูครับ ขอเรียนใหทราบเทาน้ีครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขออนุญาตครับทานประธาน ตามที่ทานปลัดอาทิตยขออนุญาตที่เอยนามครับ เมื่อสักครูไดแจงมายังสมาชิก
วาเปนการปลูกตนไมในเขตเทศบาลนะครับ เทาที่ผมติดตามโครงการนี้สายวาริน สายศรีสะเกษ ทานก็ไปปลูก ออกไป
ทางแจระแมทานก็ไปปลูกนะครับ มันเปนการใชงบของเทศบาลเพ่ือที่จะเอาไปใชนอกเขตเทศบาลหรือเปลาครับทาน 
ขออนุญาตครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับทานประธานที่ เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  กระผมขอมอบใหทานที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ทานนิเวศนเปนผูตอบครับ ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ 
นายนิเวศน    สุพัฒน   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ 
 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมขอกราบเรียนทานประธานเกี่ยวกับ
ขอซักถามของทานสมาชิกที่เกี่ยวของกับเรื่องโครงการปลูกปา ถูกแลวครับการปลูกปาของพวกเรานั้นเราปลูกทั้งหมด
ครับออกไปทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลดวย  แตอยากเรียนทานประธานอยางนี้นะครับวาโครงการน้ีเราไมได 
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ทําโดยลําพังนะครับ เรารวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดและทุกภาคสวนครับ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเรายอมตองทราบดีวาการใชจายงบประมาณที่เก่ียวของกับเรื่องของเงินของ
เราคือเงินเทศบาลนี้ จะตองใชจายอยางไรถึงจะถูกตองนะครับการที่เรารวมกับโครงการนี้ในการไปปลูกตามเสนทาง
ตางๆที่ออกไปทางรอบนอกรวมกับ อบจ. นั้น ก็เปนเรื่องความรวมมือครับทาน เปนเรื่องที่พวกเรามีน้ําจิตน้ําใจที่เห็น
โครงการนี้เปนโครงการที่ดีและจะทําใหบานเมืองของเราน้ันสวยงาม เราควรจะรวมมือนะครับไมวาจะไปปลูกที่ไหนก็
เปนความสมัครใจทั้งสิ้นนะครับ ไมวาจะเปนขาราชการ ลูกจาง หรือคนอื่นๆ ครอบครัว เราก็ไปแมกระทั่งพระสงฆ
องคเจา ตํารวจจราจร ทหารก็ไปกันนะครับ และก็ที่ไปปลูกขางนอกก็เปนเพราะความรวมมือผมเรียนอยางนั้นนะครับ 
แตวาเรื่องการใชจายไมวาจะเปนซื้อตนไม ซื้อปุย หรืออื่นๆ คานํ้ามันเชื้อเพลิงตางๆถานอกเขตเราก็จะเปนเรื่องของ 
อบจ. เปนเร่ืองของหนวยงานของเขานะครับ และเขาก็ตั้งโครงการน้ีไวดวยนะครับ เราเองก็เห็นวาเปนโครงการนี้ดีเรา
ก็ทําในบานของเรา ในเทศบาลนะครับแลวเบื้องตนนี้ตนไมบางสวนนี้เราก็ไดรับความอนุเคราะหจาก อบจ. ดวย และที่
ทานปลัดฯไดกรุณาช้ีแจงนั้นก็เปนขั้นตอนพิธีการทางงบประมาณครับ กราบเรียนทานประธานวาเราคํานึงถึงขอ
กฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งทานปลัดฯเองทานเปนเจาหนาที่งบประมาณโดยตําแหนง ทานไดวินิจฉัยและใชจายให
ถูกตองครับ หมวดของการใชเงินน้ันก็เอาหมวดซื้อของเพื่อการเกษตรมาใชจาย เพราะฉะนั้นกราบเรียนทานประธาน
ดวยความเคารพวาโครงการน้ีเปนโครงการที่ดีและขอบเขตในการดําเนินงานของพวกเราชาวเทศบาลนั้นก็ดําเนินการ
ตามกรอบนะครับ สวนพ้ืนที่ไหนที่มันออกนอกเขตเราก็เปนเรื่องความรวมมือ ความสมัครใจของพวกเราซึ่งเปนคน
อุบลดวยกันที่เห็นโครงการนี้ดีก็รวมกันทํานะครับแมกระทั่งผูวาราชการจังหวัดทานก็กรุณาอยางที่เราไปปลูกหนา
ศาลากลางทานก็ไปรวมปลูกกับเราดวย เพราะฉะน้ันก็กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกที่เคารพวาทุกเรื่องที่
เราดําเนินการน้ันเราคํานึงถึงขอกฎหมายและเห็นวาอะไรที่เราทําไดและที่ทานกังวลเมื่อเราไดเอางบประมาณสวนนี้มา
ใชจายจะไปลดทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในโครงการอื่นหรือไม ผมกราบเรียนวาไมกระทบนะครับเพราะวาเปน
หมวดที่เก่ียวของกับการซ้ือวัสดุการเกษตรอยูแลวเพราะฉะนั้นก็เปนเรื่องเดียวกันเพียงแตวาเราจะนํามาใชจายให
สอดคลองกับกิจกรรม กิจการตางๆนั่นเอง ขอบคุณครับทานประธาน 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ขอบพระคุณสําหรับคําตอบนะครับแตทางสภาก็ยังสงสัยอยูดีวาตนไมใชงบ
ของการเกษตร แตคือตามความเปนจริงที่เราเห็นก็คือทานประโคมขาวหมายถึงตั้งโครงการนี้มาเพียงแคประมาณไมถึง
สองสัปดาหนะครับ แลวพอถึงวันจัดงานก็มีตนไมจํานวนมากมายและไมใชตนออนๆเปนตนที่โตแลวนะครับ ดังนั้น
แลวก็คงจะไมใชเงินที่จํานวนนอยๆแนๆ เพราะฉะน้ันทางสภาก็อยากจะขอทราบรายละเอียดการใชงบประมาณตัวนี้
ไดหรือไมครับวาตนไมแตละตนนี้ทานซื้อไปเทาไหรครับ ก็ไมไดติดใจนะครับปลูกตนไมนี้ก็ดีเพียงแตวาทานอยาเลือก
ปฏิบัติในการปลูก อยางเชนเสนทางไปหวยวังนองทานก็ไมไดไปเหลียวแลไปดูหรือถาทานบอกวาทานไปปลูกนอก
พื้นที่ก็ฝากบอกองคกรที่ทานรวมกับเขาดวยนะครับอยาเลือกปฏิบัติ ประชาชนไมไดโงนะครับจะเห็นวาเสนดอนกลาง
ที่เปนเขตของเทศบาลตําบลขามใหญทานไมไปแตะตองเลย หรือทางไปเทศบาลตําบลปทุมทานก็ไมไป หรือจะไรนอย 
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ทานก็ไมไปนะครับ มันเปนเหตุผลทางการเมืองหรือไมตัวนี้นะครับผมไมอยากใหทานสรางโลกสวยวาทานไปปลูก
ตนไมแตละที่ ถาทานจะไปทานก็ตองไปทุกที่นะครับฝากบอกแตละภาคสวนของทานดวยนะครับ ไมรูวาภาคไหนบาง 
เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ผมไมรูนะครับแตถาจะไปตองไปดวยความจริงใจไมใชวาทานจะเลือกที่รักมักที่ชัง และ
การใชงบประมาณก็ขอใหใชอยางมีประสิทธิภาพดวย กราบขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  
ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ ขอเนนย้ําวาทางสมาชิกสภาเทศบาลไดทํา
หนาที่โดยความสุจริตและตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ใหมา และทางสภาเทศบาลมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ครับก็ขอกราบเรียนไปถึงทานทุกทานวาทางสมาชิกสภาเทศบาลไมมีสาเหตุโกรธเคือง
กับผูใด ไดทําหนาที่โดยสุจริตและมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ผมเคยกลาวในสภาแหงนี้ไวแลววาการทํางานรวมกันของสภาแหงนี้กับคณะผูบริหาร ไมอยาก
ใหเกิดสภาวะที่มันไมสามารถตอติดกันไดคือสภาวะที่มันขาดออกจากกันอยางเชนแกวราว ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
เราพยายามเอ้ืออํานวยในการบริหารบานเมือง ในการบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีแหงนี้มาตลอด ไมวาจะเปน
บางเรื่องที่มันเห็นแกประโยชนพี่นองประชาชนเราก็อนุมัติงบประมาณให สิ่งที่เลวรายที่สุดในสภาแหงนี้ที่จะตองบอก
ผูสังเกตการณและพี่นองประชาชนไดทราบก็คือวาตลอดระยะเวลาที่ทานบริหารงบประมาณมา ทานไมเคยนํารางเทศ
บัญญัติเขากอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม เลย ผมวาขัดคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาตินะครับ ผมวาขัดคําสั่งของพี่นอง
ประชาชนนะครับที่สั่งใหทานมาบริหารบานเมือง ส่ังใหทานใชงบประมาณมาบริหารบานเมือง เรื่องนี้เปนเรื่องรายแรง
ที่ผมขอยื่นถอดถอนคณะผูบริหารชุดนี้ตอพี่นองประชาชนครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปรเมศรครับ 
นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีอยูสองเรื่องที่จะพูดครับ เร่ืองแรกก็คือผมขอสนับสนุนคําพูดของ
ทานสมาชิกทุกทานที่ขึ้นกลาวเก่ียวกับงบประมาณ ทางสภาของเราน้ีคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของพี่นองประชาชนอยู
แลวนะครับ เพราะฉะน้ันอันไหนที่มันไมถูกไมควรทางเราก็อนุมัติไมผานใหอยูแลวนะครับ เรื่องที่สองก็คือผมอยากจะ
ฝากไปถึงทางผูบริหารนะครับอีกไมกี่วันน้ีก็จะถึงเทศกาลสงกรานตแลวซึ่งเทศบาลนครอุบลฯเราก็จัดงาน ผมอยากให
ทานผูบริหารชวยกํากับดูแลความเรียบรอยใหเขมงวดดวยนะครับ และสวนสําคัญที่สุดก็คือพวกสวนสาธารณะ หองน้ํา 
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สาธารณะอันไหนก็ตามที่ใชสวนรวมอยากใหทานชวยไปดูแลกํากับใหพรอมใชงาน บํารุงรักษาใหอยูในเกณฑที่ใชงาน
ไดนะครับ ไมวาจะเปนหองน้ําในทุงศรีเมืองหรือวาทางสวนสาธารณะตางๆดวยนะครับ เพราะวาจะมีแขกบานแขก
เมืองมาเยอะขอฝากเรื่องน้ีดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอบคุณทานประธานนะครับที่ยังใหโอกาสพูดอยู มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ถาม
ทุกๆครั้งในการประชุม เมื่อการประชุมสมัยที่แลวนะครับก็ถามเมื่อเดือนมกราคม คือเกี่ยวกับสัญญาณไฟบริเวณวง
เวียนน้ําพุจนบัดนี้ก็ยังคงใชไมได อยากจะถามวามันยากกับอะไรครับ มันยากใชไหมครับหรือวาอยางไรเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาตรงน้ี ตั้งแตปที่แลวผมจําไดนะครับสุดทายก็มีการอางวาสัญญาณไฟจราจรน้ีควบคุมโดยเจาหนาที่ตํารวจ 
มันเปนการโยนความผิดใหกับทางเจาหนาที่ตํารวจหรือไมครับ ตรงนี้พอดีผมไปเห็นในเฟสบุคของเทศบาลทานอางวา
อยางนี้วาเปนอํานาจของเจาหนาที่จราจรในการเปดปดไฟ ผมอยากถามวามันยากกับอะไรทําไมถึงไมซอมสักทีนะครับ 
ทําไมถึงไมทําสักทีและคําตอบตัวนี้ก็ยังไมไดรับคําตอบถามมาตั้งแตกลางปที่แลวจนมาจะกลางปนี้อีกแลวนะครับ ตรง
นี้ถาทานออนดอยความสามารถในการแกปญหาตัวนี้ผมก็ไมอยากพูดอะไรมากมายนะครับทานก็นาจะพิจารณาตัวเอง
ไดแลว ๑ นายก ๔ รองนายก เลขา ที่ปรึกษา นะครับ แตละคนมีความสามารถแตวาแกไขปญหาไฟจราจรไมได ตรงนี้
มันเกิดอะไรขึ้นกับเทศบาลนครที่สัญญาณไฟจราจรตัวเดียวไมมีปญญาแก พูดกันมาหลายครั้งแลวนะครับครั้งนี้ก็ขอ
หวังวาจะเปนครั้งสุดทายนะครับ แตถาพูดครั้งนี้แลวยังไมไดรับการแกไขปญหาอีกก็ใหทานลาอะไรก็ไดที่จะไมไดอยู
บนโลกใบนี้เพราะมันงายมากเลยครับปญหาตัวนี้ ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภชัยครับ 
นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับ ผมอยากใหทางทานเลขาชวยบันทึกไวดวยนะครับวาวันนี้เราไดใหผูบริหารลาออกกี่ครั้งแลวครับ 
ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุภาภรณครับ 
นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ดิฉันคิดวาตําแหนงนายกเทศมนตรีเปนตําแหนงที่สําคัญ การที่
จะเซ็นตเอกสารอะไรสักอยางหนึ่งออกมาทานควรคิดพิจารณาใหรอบคอบ ยังคงสืบเน่ืองจากหนังสือที่ทานไปยื่นถอด
ถอนสมาชิกสภาทั้ง ๒๔ คน กับทางจังหวัด ไมทราบวาทานไดอานหรือเปลาคะในหนังสือที่ทานเซ็นตไปเองวา
เน้ือความมีอะไรบาง ดิฉันยังสงสัยอยูวาถาหากทานไดอานก็แสดงวาทานไมเขาใจในเรื่องงบประมาณเทศบัญญัติที่ทาน
ไดเสนอเขามาสูสภาทั้ง  ๓ ป  เพราะทานเปนผูเสนอเขาสูสภาเอง แตในคําฟองของทานน้ัน  ทานไดกลาวเปนเท็จตั้ง  
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๗ ขอขึ้นไป เฉพาะในงบประมาณที่สภาตัดก็ยังไมทราบวาทานอานหรือไมในเทศบัญญัติที่ทานนําเขามานั้น
งบประมาณรอยกวาลานแตละปนั้น มีบางโครงการที่ใหญๆและก็สําคัญแลวทานฟองเรานั้น ทานวาเราตัดไปเทานั้น
เทาน้ีแตมันเปนเท็จทั้งน้ันทานบอกวาเราตัดไป ๕๐ – ๖๐ เปอรเซ็นต ไมมีเลยนะคะที่กรรมการแปรญัตติทําอยางนั้น 
ตําแหนงนายกเทศมนตรีควรจะศึกษางานใหรอบคอบกวาน้ีกอนที่จะเซ็นตหนังสืออะไรสักอยางหนึ่ง ดิฉันขอฝากทาน
ประธานผานไปยังทานผูบริหารเทานี้คะ ขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนงนุชครับ 
นางสาวนงนุช    จิรันตกาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสาวนงนุช   จิรันตกาล  สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ดิฉันนั่งฟงมาซึ่งเหมือนวาทางฝงผูบริหารไมใหความรวมมือเลยนะคะ อยาง
สมัยกอนขออนุญาตเอยนามนะคะ ทานรจนา  กัลปตินันท เปนผูบริหารเปนนายกแตเวลาทานไปประชุมทางที่อื่น 
ทานจะมีรองนายกทั้ง ๔ ทาน นั่งฟงนั่งรวมและจะตอบปญหาไดทุกขอ แตฝายบริหารในสมัยนี้นะคะรูสึกวาจะออนตอ
การทํางานมากตอบปญหาบางอยางก็แทบจะไมได ดิฉันขอฝากไวดวยนะคะวาจังหวัดอุบลฯเปนจังหวัดใหญถาทานไม
ศึกษาไมดูใหดีๆ ทานตอบปญหาอะไรก็ไมได อยางนี้อายเขานะคะอายจังหวัดอื่นดวย อยางกระทูที่ทางฝายสภาทํามา
นี้เขาก็ใหเวลาทานตั้งหลายวันใหทานพิจารณาใหทานศึกษาดู แตทานก็ไมศึกษาแลวโอนใหแตฝายขาราชการประจํา 
อยางนี้ดิฉันคิดวาคุณทํางานสอบตกนะคะ ดิฉันขอฝากดวยนะคะเที่ยวหนาขอใหมีการศึกษาใหดูดีๆเสียกอนไมวาทาน
นายกหรือรองนายกทั้ง ๔ ทาน ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาครับก็เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับหนังสือที่วาทางฝายบริหารนั้นยื่นไปใหถอดถอน
สมาชิกสภานะครับ คือไดอานหนังสือตัวนี้ก็ไมเชื่อวาทานนายกฯจะเปนผูรางเอง ผมไมเชื่อวาทานนายกฯจะใชทักษะ
ไดดีแบบนี้นะครับ แตวาก็ขอประณามไปยังคนที่เขียนหนังสือฉบับนี้นะครับวาทานขาดอยู ๓ ขอนะครับ ก็คือ ค.ว.ย. 
“ค” นี้ก็คือคิดนะครับ “ว” ก็คือวิเคราะห “ย” ก็คือแยกแยะ ทานขาดสามขอน้ีนะครับ ค.ว.ย. ก็คือทานตองไปเขียน
มาใหมสําหรับขออางตางๆที่ทานอางมานะครับทางสมาชิกไมไดกังวลเลยก็ขอใหทานทําตามสิทธิ์ของทานไป         
กราบขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คิดวาคงพอสมควรแลวนะครับ กอนที่จะปดประชุมผมขอขอบพระคุณทาน รอยโทรัฐชานนท  ประโยชนมี 
หัวหนาชุดรักษาความสงบเรียบรอย ร.๖ พัน.๓ รอยโทธราวุธ  ศรีจันทร ผูชวยหัวหนาฝายกฎหมายกองกําลังรักษา
ความสงบเรียบรอยจังหวัดอุบลราชธานี มทบ.๒๒ ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ คิดวาประชุมมาพอสมควร
แลวนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกทานและขอปดประชุมครับ 

 
ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
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พ.จ.อ. ................................... ผูจดรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (อดศิร  ประจํา)                                             (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
            หวัหนาฝายกิจการสภา                                   

 

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

 
 

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

 (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ   (ลงช่ือ)........................................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 
 


