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. นางลําพู ล
แสงวงค
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
๑๖. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
ศิลปสิทธิ์
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 วิก รัยเจิดเจริญ
๒. นายชูศักดิ์
สุทธิรารักษ
๓. นายนิ เวศน
สุพัฒน
๔. นายสุ รชัย
ยิ้มเกิด
๕. นายอาทิตย
คูณผล
๖. นายอธิปไตย
โยธามาตย
๗. นางเดือนลอย
คําแดงสด
๘. นายวิสุทธิ์
เสนาภักดิ์
๙. นายกรศิริ
มิ่งไชย
๑๐. ด.ต.เผด็จชัย
บุญศักดิ์
๑๑. นางกัญญาภัค
เสตพันธ
๑๒. นางสุรางค
พรหมประพันธ
๑๓. นายมนตต รี
ธนะคุณ
๑๔. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ
๑๕. พ.จ.อ.อดิศร
ประจํา
๑๖. นางสาวดวงใจ
สุพจนนิติภักดี
๑๗. นายอนุชิต
อัปกาญจน
๑๘. นางสาวทิพยวรรณ คําโสม

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการสํานั กการช าง
ผอ. สถานศึกษา รร.เทศบาล บูรพาอุบล
รองผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๓ สามัคคีฯ
(แทน) ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ๔ พระเจาใหญฯ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
รองผู อํานวยสํา นักการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหนาฝายกิจการสภา
หัวหนางานธุรการสภา
เจาพนักงานธุรการ ๒
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

เรื่อง ปายประชาสัมพันธตามฟุตบาท ทางเทา
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)

ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
ระเบียบวาระที่ ๕ กระทู เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง

อื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองค ป ระชุม แลว เชิญ ท านประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย และดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวั ส ดี ค รั บ ท า นสมาชิ ก สภาฯผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ท า นนายกเทศมนตรี ท า นรองนายกเทศมนตรี
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ท านที่ ป รึกษานายกเทศมนตรี ท านปลัด เทศบาล หั ว หนาสว นราชการทุ กท าน
เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเป ด การประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สอง ประจํ าป
พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ ง
ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มี สมาชิกลา ๓ ท าน คื อ ท านบั ว หลวง อาษาพล และท านธานินทธ สินธุ ป ระสิท ธิ์ กับ
ท านเลิศ อาชวานันทกุล มี ใ บลาถูกต องนะครับ และวั นนี้สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได รับ เกีย รติ จ าก
ทาน ร.ท.รัฐชานนท ประโยชนมี หัวหนาชุดรักษาความสงบเรีย บรอย ร.๖ พัน ๓ และท าน ร.ท.ธราวุ ธ ศรีจั นทร
ผูชวยหัวหนาฝายกฎหมายกองกําลังรักษาความสงบเรีย บรอยจั งหวั ด อุบ ลราชธานี มทบ.๒๒ ขอกราบขอบพระคุ ณ
ทานเปนอยางสูงนะครับ และมีผูขออนุญาตเขารับฟงและถายทอดสด มีบริษัท อุบลราชธานีโสภณเคเบิ้ล ที วี และท าน
ยรรยง จึงมั่นคงขออนุญาตเขารับฟงนะครับ ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง - รับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

๔.
- รับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี การประชุม สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ส มาชิ ก ท านใดจะขอแก ไ ขเปลี่ ย นแปลง
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
มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย แรก
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ต อไปเป นการรับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจํ าป
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วั นอังคารที่ ๓ กุม ภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห องประชุม สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ในสวนนี้ผมขอแกไข ในหนา ๑๒ บรรทัดสุดทาย วา ถาไมมีอะไรแลวผมขอกราบขอบพระคุ ณท าน
พันเอกสมชาย เพ็ชรประไพ หัวหนากรองขาว เปน หัวหนากองขาว และมี สมาชิกท านใดจะขอแกไ ขเปลี่ย นแปลง
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
มี ม ติ เห็ นควรให แกไ ข รายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมั ย สามั ญ
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 ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไประเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง ปายประชาสัมพันธตามฟุตบาท ทางเทา นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) เชิญครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกทุกทาน ดิ ฉันนางสุภ าภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๓ ดิ ฉัน ตั้ งกระทู เ สนอต อท า นนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี เรื่อง ป า ย
ประชาสัมพันธตามฟุตบาท ทางเทา ซึ่งไดแบงออกเปนขอไวด ังนี้
๑. การตั้งปายบนทางเทาผิด พรบ.รักษาความสะอาดหรือไม
๒. การอนุญาตใหติด ตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑอะไรในการอนุญาต
๓. ผลประโยชนต อบแทนในการอนุญ าตให ติ ด ตั้ ง ป ายในทางเท า ใช ห ลัก เกณฑ อ ะไร ในการเก็ บ
ผลประโยชนตอบแทน
ขอเรียนปรึกษาทานประธานวา ทานติดตั้งปายทางเทา ถาเกี่ย วกับ การเงินจะเป นเทศบั ญ ญั ติ เกี่ย วกับ
พาณิชยหรือไม ในเรื่องการติดตั้งปายทางเทาซึ่งนายกเทศมนตรี ไดอนุญาตไปแลว ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เริ่มขอแรกกอนครับ การตั้งปายบนทางเทาผิด พรบ.รักษาความสะอาดหรือไม เชิญ ท านนายก
ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานสุรชัย ยิ้มเกิด เปนผูชี้แจงคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกทุกทาน ตามที่ทานสมาชิกได สอบถาม เรื่องการติ ด ตั้ ง
ปายตามฟุต บาท บนทางเท า คื อว าการตั้ งป ายประเภทนี้ผิด พระราชบั ญ ญั ติ ค วามสะอาดหรือไม ในเรื่องนี้ฝาย
กฎหมายของเทศกิจ ไดตรวจสอบสวนที่เกี่ยวของและนําเสนอตอทานนายกเทศมนตรี เพื่อดํ าเนินการอนุมั ติ โดยได
ดําเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความใน พรบ.ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

๖.
บานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเป นอํานาจของเจ าพนักงานท องถิ่นหมายถึงนายกเทศมนตรี ที่ เป นพนักงานเจ าหนาที่ มี
อํานาจอนุญาตใหดําเนินการได ตามกฎกระทรวงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ตามที่ทานนายกเทศมนตรี ได ชี้แจงมาถาเป นเรื่องเกี่ย วกับ การเงินก็
ตองเปนเทศพาณิชย ใชหรือไมคะ ซึ่งเทศบัญญัติพาณิชยก็ตองผานสภา แตสภาไมเคยไดรับเรื่องนี้ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในสวนของขอความผมวาเอาไปพูดในขอ ๓ แตวาติดตั้งบนทางเท า ผิด พรบ.รักษาความสะอาดหรือไม คื อ
ตองการทราบเทานี้เอง ตามที่ทานสุรชัย ทานเลขาของทานนายกฯ ไดอธิบ ายไปนั้น ท านเจ าของกระทู มี ค วามเขาใจ
ชัดเจนหรือไม
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ยังไมชัดเจนคะ เพราะวา พรบ.รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ก็ไมไดใหอํานาจของนายกที่ จ ะใชท าง
ของสาธารณะมาติดตั้ง มาวางสิ่งของ ถาเปนแบบนั้นประชาชนทั่วไปก็สามารถนําสิ่งของมากีดขวางทางจราจรและบน
ทางเทาได ถาอํานาจเปนของนายกเทศมนตรี ทานก็มีอํานาจแค รักษาความเป นระเบี ย บเรีย บรอยของทางเท า หรือ
ทางที่สาธารณะ ไมใชวาทานทําผิดกฎหมายและวางเองโดยเรียกรับผลประโยชนต รงนี้ ถึงเงินจะเขาเทศบาลในสว น
ของการคลังแตก็ถือวาทานเรียกรับผลประโยชน ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ คือตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดใหอํานาจพนักงานเจ าหนาที่
ก็คื อนายกเทศมนตรี ที่ จ ะพิจ ารณาอนุญ าตได ต ามกฎกระทรวง ก็ต องพิจ ารณาถึงองค ป ระกอบอื่นๆ ถึงในเรื่อ ง
การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบ านเมื อง อีกด ว ย เพราะฉะนั้นกระผมขอยื นยั นว าท าน
นายกไดดําเนินการถูกตองแลวและไมขัดกับกฎหมายครับ ขอบคุณครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กระผมขอเรีย นนิด นึ งว า กฎกระทรวงน าจะต่ํ า กว า พระราชบั ญ ญั ติ ใ ชห รื อไม ค รั บ แต ท านยื น ยั นตาม
กฎกระทรวงแตไปขัดกับพระราชบัญญัติ จะถูกตองไหม
นายสุรชัย ยิ้มเกิด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ครับผม ปกติ กฎกระทรวงก็จ ะออกตาม พระราชบั ญ ญั ติ กอนที่ จ ะออกกฎกระทรวงออกมา ก็จ ะต องมี
พระราชบั ญ ญั ติ ใ ห อํานาจรัฐ มนตรี ไ ว เพื่อให การปฏิ บั ติ เป นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก็ใ ห รัฐ มนตรีมี อํานาจออก
กฎกระทรวงไวบังคับใช เพราะฉะนั้นกฎกระทรวงก็ตองผานการกลั่นกรองจากคณะรัฐมนตรีมาแลว เพราะฉะนั้นไม ขัด
ตอกฎหมายครับ

๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เปนวาไมขัดต อกฎหมาย ท านจะต องพิจ ารณาถึงว าผิด กับ พระราชบั ญ ญั ติ การรักษาความ
สะอาดหรือเปลา เพราะใน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดระบุไว ท านจะนําใบอนุญ าตไปขัด กับ พระราชบั ญ ญั ติ
ไมได แมวาทานจะมีอํานาจในการอนุญาต แตการอนุญาตจะตองไมขัดกับ พรบ. ขอบคุณครับ เชิญทานสุภาภรณ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่ เคารพและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน ถาจะพูด ถึงพระราชบั ญ ญั ติ แลว ก็จ ะมี
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ อาคารหมายถึงตึก บานเรือน โรง ราน แพ
คลังสินค า สํานัก งาน และสิ่งที่ ส รางขึ้นอย างอื่น ซึ่งบุ ค คลอาจเขาอยู ห รือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึ ง
ใน (๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย ซึ่งพระราชบั ญ ญั ติ นี้มี ม าตั้ งแต พ.ศ.๒๕๓๔ ถาท านบอกว าท าน
นายกเทศมนตรี มีสิทธิที่จะขัดตอกฎหมายฉบับนี้ ดิฉันคิดวาไมถูกตอง ซึ่งพระราชบัญญัติความเปนระเบี ย บเรีย บรอย
ของบ านเมื อง ก็บ อกไว ชั ด เจนว าเจ าพนักงานท อ งถิ่น จะต องรัก ษาความเป นระเบี ย บเรี ย บรอ ยของบ านเมื อ ง
ซึ่งนายกเทศมนตรี มี ห นาที่ โ ดยตรงที่ จ ะทํ าตาม พรบ. ฉบั บ นี้ ดั งนั้นจึ งคิ ด ว าท านได ทํ าผิด กฎ ในการติ ด ตั้ งป าย
บนทางเทา และก็ผิด พรบ.การรักษาความสะอาด ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปน ขอ ๒ การอนุญาตใหติด ตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑอะไรในการอนุญาต เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหรองนายก ทานชูศักดิ์ เปนผูชี้แจงคะ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมขอกราบเรีย นชี้แจงกระทู ถามของ
สมาชิกผูทรงเกียรติ ขอ ๑ การตั้งปายบนทางเทาผิด พรบ.รักษาความสะอาดหรือไม ขอ ๒ การอนุญ าตให ติ ด ตั้ งป าย
บนทางเทาใชหลักเกณฑอะไรในการอนุญาต ขอกราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ไ ด รับ ทราบว า
การไดรับอนุญาต ใหติด ตั้ งป ายบนทางเท าใชห ลักเกณฑ ใ นการอนุญ าตนั้น ใชห ลักเกณฑ ดั งนี้ อาศั ย กฎกระทรวง
พ.ศ.๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบี ย บเรีย บรอยของบ านเมื อง พ.ศ.
๒๕๓๕ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ วรรค ๒ ขอ ๕ ในการอนุญ าต เจ าพนักงานท องถิ่นหมายถึง
นายก หรือพนักงานเจาหนาที่ไดแสดงเขตทองที่ไดอนุญ าตโฆษณาไว ใ นหนังสืออนุญ าต ของเทศบาลนครอุบ ลเรื่อง
กําหนดสถานที่ ป ด ป ายแผ นสถานที่ ป ระชาสั ม พั นธ การท องเที่ ย วเขตเทศบาลนครอุ บ ล ลงวั น ที่ ๒ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ ครับทาน อันนี้คือคําตอบของขอที่ ๒ จริงๆแลว ทางฝายบริหารจะทําหนังสือสงใหทานประธาน ขอเป น
วั นพรุงนี้ ซึ่งงานนี้เป นงานของสํ านักปลัด ฝา ยเทศกิจ ซึ่งฝา ยผูบ ริห ารกําหนดนโยบาย และให ฝายเทศกิจ ไป
ดําเนินการตามกฎระเบียบที่ถูกตอง เราเปนฝายนโยบาย เพราะฉะนั้นการที่ จ ะทํ าสิ่งใดที่ ขัด ต อกฎหมายหรือไม นั้น
สํานักปลัด โดยทานปลัด และฝายกฎหมายเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราก็ยึดหลักที่ถูกตอง ที่กฎหมายกําหนดไว
ครับขอบพระคุณครับ

๘.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับทานครับ แสดงวาท านนายกจะตอบเป นลายลักษณอักษร ทั้ ง ๓ ขอ เลยใชห รือไม ค รับ
สรุปวาทานนายกจะตอบเปนลายลักษณอักษรทั้ ง ๓ ขอ ครับ และขอ ๓ ก็ใ ห ผูตั้ งกระทู รอคํ าตอบเป นลายลักษณ
อักษรนะครับ เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน การตอบเปนลายลักษณอักษรขอทราบวั นที่
ไดรับเอกสารไดหรือไมคะ เพราะวาที่ผานมาเกือบ ๖ เดือนแลว ที่บางเรื่องที่ ขอผานสภายั งไม ไ ด เอกสารเลยค ะ ขอ
ทราบในที่ประชุมเลยคะวาจะไดรับเอกสารวันไหนคะ ขอบคุณคะ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยั งท านสมาชิก สําหรับ เอกสารที่ ขอชี้แจงเป นลายลักษณอักษรนี้ เราจะสง
คําตอบใหทานภายในวันพรุงนี้คะ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับทานครับ สรุปวากระทูนี้ทานนายกจะตอบเปนลายลักษณอักษร ภายในวั นที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สวนขอ ๓ ผลประโยชนต อบแทนในการอนุญ าตให ติ ด ตั้ งป ายในทางเท า ใชห ลักเกณฑ อะไร ในการเก็บ
ผลประโยชนตอบแทน อยากใหทานตอบในสภา เทศบัญญัติไดต ราขึ้นเปนเทศพาณิชยหรือเปลาคะขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับผม
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับขอนี้ดิ ฉันขอมอบให ท านรองนายกเทศมนตรี และทาง
คณะผูบริหารเปนผูชี้แจงนะคะ และเนื่องจากวันนี้ดิฉันมีภารกิจค อนขางมาก มี การประชุม หลายที่ และรณรงค เรื่อง
งานสงกรานต กั บ ทางเจ าหน า ที่ ตํ ารวจ จึ งขออนุ ญ าตไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต อ และต อ จากนี้ไ ปขอมอบให ร อง
นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารทุกๆทานเปนผูชี้แจงคําตอบทุกกระทูคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับทานครับ ทานรองจะตอบใชหรือไมครับ เชิญครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ และหัว หนาสว นที่ เขารว มประชุม ในวั นนี้
เมื่อสักครูผมไดตอบไปแลวครั้งหนึ่งวาจะตอบเปนหนังสือลายลักษณอักษร ผมจะตอบโดยยอว า เราจะทํ าเป นหนังสือ
สงตามที่ทานนายกไดรับปากไวในสภาวาจะตอบกระทูของทานสมาชิกก็มีรายละเอียดหลายอย าง ก็เลยคิ ด ว าถาตอบ
เปนหนังสือจะมีรายละเอียดมากกวานี้ ก็ขอขอบังคับการประชุม ที่ สามารถตอบเป นหนังสือขออนุญ าตท านประธาน
ครับ

๙.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบพระคุณครับทานครับ และเจาของกระทูฝากถามเรื่องเทศพาณิชย ด ว ย ขอบคุ ณครับ ครบแลว ครับ ของ
ทานสุภาภรณ ๓ ขอ
ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบ น้ํา
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ กระทู เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา เชิญทานสุภชัย
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมขออนุญ าตหารือท านประธาน เกี่ย วกับ เรื่องที่ ว าขอตอบเป นเอกสาร
ทานเคยรับปากในที่ประชุมแหงนี้วา ในเมื่อการประชุม ๔ ครั้งที่แลววาทานจะสงเปนเอกสาร และท านก็ไ ม สง ณ วั นนี้
ทานรับปากวาทานจะสง พรุงนี้ เราจะเชื่อไดอยางไรวาทานจะสงพรุงนี้ เพราะที่ผานมาทานก็ไมสงใหเราท านให เหตุ ผล
วาทานพิจารณาถึงกฎหมายวาจะใชอะไรอนุญาต คือทานใหเขาติดตั้งไปแลว แตทานพึ่งจะมาพิจารณาว ากฎหมายขอ
ไหนอนุญาต แบบนี้ใครเสียผลประโยชนครับ พี่นองประชาชนครับ ผมถามวาทานจะส งพรุงนี้ท านจะสงจริงหรือเปลา
ครับหรือสงเฉพาะพูดในสภา และพรุงนี้ก็ไมสงเหมือนเดิม ฝากทานประธานดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ ก็รอดูวาทางฝายนายกวาจะสงเอกสารตอบกระทูภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ท านนายกก็ไ ด
บอกวันที่ชัดเจน ก็ขอใหทานใจเย็นๆ รอคําตอบ เดียววันที่ ๑๓ – ๑๕ นี้จะไดรดน้ําแลวจะไดชุ ม ฉ่ํา ขอบคุ ณครับ เชิญ
ทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ขออนุญาตทานประธานใหสภาแหงนี้บันทึกไวดวยวาท านได รับ ปากกับ สภา
วาจะสงเอกสารใหเมื่อการประชุมผานมาแลว ๔ ครั้ง รูสึกวาจะขามปมาไกลมากใหบันทึกไวด ว ยครับ กราบเรีย นท าน
ประธานดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับเราก็มีการบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เริ่มระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ กระทู เรื่อง การจ ายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบ น้ํา นายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว
สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ งที่ ๒ กระผม
มีกระทูเรงดวนที่จะถามทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไมไดถามรองนายกฯ ไมไดถามที่ปรึกษา ในเมื่อนายกฯ
ไม อ ยู ที่ จ ะตอบคํ า ถามของผม ดั ง นั้นแลว ผมขอเลื่อ นกระทู ตั ว นี้ไ ปเพื่ อถามในการประชุม คราวถัด ไปครั บ ผม
ขอผูรับรองดวยครับ

๑๐.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / แตตามระเบียบขอบังคับการประชุ ม ถาจะเลื่อน ไม ว าจะเป น
ญัตติหรือกระทู จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาวาจะใหเลื่อนหรือไม ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมอนุญาตใหเลื่อนกระทูถามเรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา ในคราว
ประชุมคราวตอไป โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดอนุญาตใหเลื่อนกระทูถามเรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา ในคราวประชุม
คราวตอไป โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ มติ ๑๙ เสียงครับ
ที่ประชุม
มี ม ติ อนุญ าตให เลื่อนกระทู ถามเรื่อง การจ ายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบ น้ํา ในคราว
ประชุมคราวตอไป
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานที่ เคารพ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ งที่ ๒
ก็ขอขอบคุณทานประธานและเพื่อนสมาชิกที่เล็งเห็ นความสําคั ญ ของกระทู ตั ว นี้ ที่ ไ ด เลื่อนในการตั้ งกระทู ถามตั ว นี้
ออกไป ก็ขอกราบขอบพระคุณทานไว ณ โอกาสนี้ครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ กระทู เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง
(นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ต อ ไปเป น ระเบี ย บวาระที่ ๕ กระทู เรื่ อ ง ราคากลางของการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง นายสุภ ชั ย ศรี จ รู ญ
สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภา กระผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ พื้นที่พี่นองประชาชนยังอาศัยอยู ยังมีการดําเนินชีวิตอยู วั นนี้กระทู ที่ ผมถามมั นเกี่ย วเนื่องกับ ความ
ทุกขสุขของประชาชน ผมทํ ากระทู สอบถามไปยั งนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะคํ าสั่งเกี่ย วกับ คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ซึ่งใหกํากับดูแลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ ายขององค กรปกครองสว นท องถิ่น เป นผลประโยชนของพี่นอง
ประชาชนอยากใหเหตุผลวา ณ วันนี้ ถานายกไมใหความสําคัญกับสภาแหงนี้ เห็นงานอีเวนท เห็ นการออกงานสําคั ญ
กวาทุกขสุขพี่นองประชาชน ทํ าไมท านไม ม อบหมายให รองนายกฯไปทํ างานแทนท านบ าง ทํ าไมท านต องออกไป
ทํางานเองและให ค วามสําคั ญ กับ สภาแห งนี้ ให ค วามสําคั ญ กับ ฝายนิติ บั ญ ญั ติ ที่ จ ะนําความเดื อดรอนของพี่นอง
ประชาชนที่จะนําความโปรงใสของการบริห ารเทศบาลแห งนี้ ทํ าให พี่นองประชาชนได ท ราบว าท านมี ค วามจริงใจ
หรือไม

๑๑.
จริงอยูทานอยูทานก็ตอบไมได ทานก็ยกใหคนนั้นคนนี้ตอบ อันนี้เปนการวิสัยและกํากับดูแลของทานผมไม ว า เพีย งแต
วาความชัดเจนของผูที่รับผิดชอบตรงนี้ ที่ผมทํากระทูสอบถามนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี วั นนี้นาอับ อายมาก
ครับ มีผูสังเกตการณ จาก ทบ. ทั้ง ๒ ทานเขามา สภาแหงนี้ก็ไมไดรับจากนายกเทศมนตรี คนนี้ เขามาเพื่อให รูว าลง
ชื่อเขาประชุมแลวก็ออกไป ผมขออนุญาตกราบเรียนท านประธาน ผมขอเลื่อนกระทู สอบถาม เรื่องนี้ไ ปในครั้งหนา
ครับ ขอผูรับรองดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / ก็คงเหมือน วาระที่ ๔ ซึ่งจะต องได รับ ความเห็ นชอบจาก
สภาวาจะใหเลื่อนหรือไม ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดไมอนุญาตใหเลื่อนกระทูถามเรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง คราวตอไป
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดอนุญาตใหเลื่อนกระทูถามเรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง คราวตอไป
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ มติ ๑๙ เสียงครับ
ที่ประชุม
มีมติอนุญาตใหเลื่อนกระทูถามเรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง ในคราวตอไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ เชิญทาน นัฐพล
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในการประชุมครั้งนี้ผมมีเรื่องจะฝากทานประธานไปยังทานนายกฯ แต บั งเอิญ ท านนายกฯไม อยู ก็ค ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ผมจะถาม มีอยู ๒ เรื่อง เรื่องแรกคื อเรื่องอาคารเรีย น โรงเรีย นเทศบาล ๕ บ านกานเหลือง
เมื่องบประมาณที่แลวทางสภาไดอนุมัติงบประมาณไปในการกอสรางอาคารเรียนเทศบาล ๕ บานกานเหลือง ผมอยาก
ทราบความคืบหนาวาทานไดดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ เรื่องที่ ๒ เปนเรื่องของทางเท าถนนอุป ลีสานอยู ชว งตั้ งแต
ทางแยกทางเขากองบิน ยาวจนไปถึงอาคารที่สรางใหมจนไปถึงรานเฟอรนิเจอรจะเป นฟุต บาทที่ ดํ าเนินการกอสรางที่
แปลกๆ แปลกตรงที่วาคนทําเห็นก็จ ะรูว ามั นเป นทางขึ้นรถไม ใ ชเป นฟุต บาท เพราะว าฟุต บาทจะต องสูงจากถนน
ประมาณ ๑๐ – ๒๐ เซนติเมตร แตที่สรางเสร็จไปประมาณ ๗ -๘ เดือน อยากจะใหทานลงไปตรวจสอบดู ห นอยครับ
เพราะตอนนี้พังหมดแลวครับ พังทั้งแถบทานไดแจงผูรับเหมาหรือยังครับ ก็มี ๒ คํ าถามที่ จ ะถามไปยั งผูบ ริห ารชว ย
ตอบคําถามดวยครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองชูศักดิ์ครับ

๑๒.
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สําหรับ เรื่อง โรงเรีย นเทศบาล ๕ ขอให ท านนิเวศน เป นผูต อบครับ
สวนเรื่อง ฟุตบาททางเทาขอใหทาน ผอ.สํานักการชาง ทานวิสุทธิ์ เปนผูตอบครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนิเวศน ครับ
นายนิเวศน สุพัฒน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกที่มีความเป นห ว ง และเฝาติ ด ตามงบประมาณที่ ท านได อนุมั ติ
ใหกับทางฝายบริหารของเรา ไดดําเนินการโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง ใหโอกาสกับเด็กๆที่โรงเรีย น ท.๕ ก็ถือว าเป นเรื่อง
สําคัญและเปนเรื่องที่ดี เรื่องงบประมาณกอนนี้ทางฝายบริหารเองก็ใหความสําคัญอยางยิ่งโดยลงไปดูสถานที่ กอสรางที่
โรงเรียนกานเหลือง ท.๕ ของเรา โดยผมเองทานรองวิทวัส และ ผอ.สํานักการชาง ก็พบว าสถานที่ นั้นมี อาคารเกาอยู
๒ หลัง สมัยที่เรารับมาจาก สปถ. และก็มีอาคารเล็กๆนอยๆอยูในบริเวณนั้นอยู ที นี้การที่ เราจะเอางบประมาณตั ว นี้
เขาไปเรามองวาเราจะตองทํามาสเตอรแพน ทํ าผังให เรีย บรอยโดยที่ อาจจะมี การรื้อถอนอาคารบางอาคารออกไป
ขณะนี้สํานักการชางไดมีการประมาณการและออกสํารวจ และทํ ามาสเตอรแพนทั้ งหมดเนื่องจากที่ เราจะได อาคาร
แลวเรายังจะไดหอประชุมเอนกประสงคดวย การที่เราจะไดอาคารใหญๆ ๒ อาคารนี้ออกไปเราจะต องมี การวางแผน
ที่ดี และนอกเหนือจากทางฝายบริหารเองเราก็ได รว มมื อกับ ทางประธานชุม ชนและคณะกรรมการสถานศึ กษาด ว ย
ในการปรึกษาหารือกัน ที่ทานถามวาขณะนี้ขั้นตอนไปถึงไหน ตอนนี้เราทํ าเป น ๒ อย างคื อ ๑. สํานักการชาง เราให
สถาปนิกไดวางเลยเอ าท ไ ว เรีย บรอย ๒. ไปดู ใ นเรื่องรายละเอีย ดของราคาเนื่องจากว าทางรัฐ บาลเองได ใ ห เราไป
ทบทวนราคากลาง ในชวงที่มีการปรับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ขั้นตอนก็จะอยูประมาณนี้ครับ ถาเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จ ะมี
การประกาศจัดซื้อจัดจางทันทีครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานสุภาภรณ ครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานที่ เคารพ และสมาชิก ผูท รงเกี ย รติ ทุ กท าน จะเห็ น ได ว า ท า นนายกรั ฐ มนตรี
ซึ่งเปนหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการใชที่สาธารณะมาใชประโยชน ซึ่งเมื่ อวานได
มีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่๔/๒๕๕๘ เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายที่ คุ ม ครองประโยชน
สาธารณะและประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งทานนาจะหาอานได แตมีขอความที่นาสนใจเปนอยางมาก ในคํ าสั่งนี้ไ ด บ อก
ว าโดยที่ ป รากฏว าในป จ จุ บั นยั งคงมี การกระทํ าที่ เป นการฝาฝนบทบั ญ ญั ติ แห ง กฎหมายที่ คุ ม ครอง ประโยชน
สาธารณะและประชาชนโดยสวนรวมเปนจํานวนมาก และการบังคับใชกฎหมายยั งเป นไป อย างไม เครงครัด และไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปประเทศในด านต าง ๆ และกอให เกิด ป ญ หาความไม สงบ
เรียบรอยในเรื่องต าง ๆ เชน การบุ กรุกที่ สาธารณะ ป าสงวนแห งชาติ อุท ยานแห งชาติ การใชป ระโยชนใ นพื้นที่
สาธารณะกีดขวางทางจราจร ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน ในการใชชีวิตประจําวันเปนต น จึ งเป นการสมควร
ที่จะกําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ ใชกฎหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายนั้นอาศั ย
อํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนา

๑๓.
คณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่ง ดั งต อไปนี้ขอ ๑ ในกรณี
ที่มีความจําเปนเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายที่คุมครองประโยชน สาธารณะ และประชาชนโดยสวนรวม เป นไปอย าง
เครงครัดและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย อาจขอความชว ยเหลือจากเจ าหนาที่ ฝายทหาร โดย
แจงความประสงคไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณามอบหมายใหเจาหนาที่ ฝายทหารไปปฏิบัติ การ
ตามคําขอดังกลาว ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม อาจขอให หั ว หนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ มีคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจหนาที่เปนเจาพนักงานตามกฎหมายฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ง หรือ
หลายฉบับ เพื่ อประโยชนใ นการบั งคั บ ใชกฎหมายนั้นให เป นไปอย างเครงครัด และมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ขอ ๒ ในการ
ปฏิบัติการตามขอ ๑ ใหเจาหนาที่ฝายทหารที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจหนาที่ เช นเดี ย วกับ เจ าพนักงานหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น รวมทั้งใหเปนเจาพนักงานตามประมวล กฎหมายอาญาและเปนพนักงานฝ ายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใ หญ ต ามประมวลกฎหมาย วิ ธี พิจ ารณาความอาญา ขอ ๓ ให เจ าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา และเจาพนักงาน หรือพนักงานเจาหนาที่ ต ามกฎหมายที่ รัฐ มนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนั้น
ขอความชวยเหลือจาก เจาหนาที่ฝายทหาร ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ ของตนตามกฎหมายนั้นๆ โดยเครงครัด และให
ดําเนินการรวมกับเจาหนาที่ฝายทหารที่ไดรับมอบหมายให ป ฏิ บั ติ การ ตามคํ าสั่งหากขัด ขืนหรือไม ใ ห ค วามรว มมื อ
จนกอใหเกิดความเสียหายในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิด วิ นัย รายแรง ซึ่งจะ
เห็นวาทานนายกรัฐมนตรี ท านเล็งกฎหมายฉบั บ นี้เป นอย างมาก ซึ่งหากว าเจ าพนักงานในที่ นี้คื อนายกเทศมนตรี
ทานปลัด ทานผอ.สวนตางๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวการติดตั้งปายตัวนี้ จะเปนการละเมิ ด กฎหมายก็ขอให ท านดํ าเนินการ
ดวย จะดําเนินการแจงความก็ขอใหทานรีบดําเนินการซึ่งเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งได รับ ความเดื อดรอนตรงนี้
จะเห็นไดวาปาย แอลอีดี ที่ติดบางครั้งจะมีแสงสวางเกินกวามาตรฐานที่คนขับ รถมองเห็ น ซึ่งท านประธานก็ไ ด กลาว
มาหลายครั้งแลวในที่ประชุมวาจะกอใหเกิดอันตรายตอผูใชรถที่สัญจรไปมาแตทานก็ยังเมินเฉยมาได ซึ่งปายนี้ไดติ ด ตั้ ง
มาเกือบ ๖ เดือนแลว หากเจาพนักงานที่รับผิดชอบตรงนี้ไมดําเนินการใดๆทั้งสิ้น ทางสภาก็ตองขอความเป นธรรมกับ
หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐพัฒน
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ กระผม ร.ต.อ.ณั ฐ พั ฒ น ศิ ล ปสิ ท ธิ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอปญหาความเดือดรอยของซอย พโลชัย ๙ ซึ่งได สรางถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กแลวไดทําแลวเสร็จแลว และผูรับเหมาไดนําเอาเศษวัสดุ แผนหิน อิฐ ปูน ไปทิ้งที่บริเวณไหลท าง ซอยพโลชัย ๙
สงผลใหทอน้ํา บริเวณหมูบานเสาวลักษณ ริมมูล เปนดานหลังหมู บ านเสาวลักษณ จํ านวนไม กว า ๑๔ หลังคาเรือน
ทอน้ําอุดตัน ทางประชาชนที่อาศัยในหมูบานไดรองขอผานสมาชิกสภา ใหทางเทศบาลดํ าเนินการกอสรางท อระบาย
น้ําเปนระบบทอระบายน้ําอยางถาวร เพราะว าทางเทศบาลได ดํ าเนินการนํารถขุด ตั กไปแกป ญ หาชั่ว คราว เมื่ อถึง
ฤดูฝน บริเวณรองท อระบายก็จ ะอุด ตั นอีกเกิด จากการรว งหลนของวั สดุ หิ นปู น ทางชาวบ านซอยพโลชัย ๙ หรือ
หมูบานเสาวลักษณริมมูล ก็ขอใหทางเทศบาลดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําอยางถาวรดวยครับ และอีกปญหาหนึ่ง

๑๔.
ก็คือ ชาวบ านซอยพโลชัย ๕ ได เขีย นคํ ารองถึงทางเทศบาลเมื่ อวั นที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องขอให ท าง
เทศบาลดําเนินการตัด ต นไม บริเวณซอยพโลชัย ๕ หรือ บริเวณบ านพักขาราชการเรือนจํ ากลาง ตั้ งแต วั นที่ ๓๐
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และในเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระผมไดนําเรื่องนี้เขาสูที่ประชุ ม สภาเทศบาลเพื่อ
นําเรียนไปยังฝายผูบริหารขอใหดํ าเนินการ เนื่องจากมี ต นไม ห รือกิ่งไม ไ ปพาดทั บ สายไฟตลอดแนวซอยพโลชัย ๕
ชาวบานเกรงว าจะเกิด สายไฟฟาลัด วงจรและทํ าให เกิด อัค คี ภั ย แต ท างคณะฝายผูบ ริห ารของเทศบาลก็ยั งไม ไ ด
ดําเนินการให ตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน กระผมก็ฝากติติงไปยังฝายผูบริหารไมขอติ ติ งไปยั ง
ฝายขาราชการประจําเพราะทางฝายขาราชการประจําจะดําเนินการหรือกระทํ าการใดก็อยู ใ นความควบคุ ม ดู แลของ
คณะฝายผูบริหาร ครั้งหนึ่งผมเคยมาติดตามเรื่องนี้ ก็ทราบวาสํานักการชางไดมีสมุดคุมคํารอง คํารองตางๆก็มี สมุ ด คุ ม
เรียบรอย แตทางฝายบริหารไมไดมีการตรวจคํารองที่ประชาชนเขียนขึ้นมาได ดํ าเนินการไปถึงไหนหรือมี เหตุ ขัด ของ
อยางไร เพื่อที่จะไดใหการทํางานเป นด ว ยความเรีย บรอย กระผมก็ขอติ ติ งมาที่ ฝายบริห ารให ดํ าเนินการตั ด ต นไม
ที่ซอยพโลชัย ๕ หรือบริเวณหนาบานพักขาราชการเรือนจํากลาง และขอสงสําเนาคํ ารองเดิ ม ไปยั งฝายผูบ ริห ารด ว ย
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ คําถามที่ผมไดสอบถามผูบริหารไปเมื่อสักครูยังไมไดคําตอบนะครับ
เกี่ย วกับ ฟุต บาทที่ ท านได สรางขึ้นมาใหม ใ นถนนอุป ลีสานนะครับ ซึ่ งสรางได ไ ม ถึงหนึ่งป ก็เกิด การชํารุด ท านจะ
ดําเนินการอยางไรตอไปครับ ผมอยากทราบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขอบคุณทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขอมอบให ท านรักษาการผูอํานวยการสํานัก
การชางเปนผูตอบครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานวิสุทธิ์ครับ
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ ฟุตบาททางเท ากอสรางมาเมื่ อ
งบประมาณป ๕๘ คือทางเทา ๑๗ เสนนะครับ ตอนนี้กําลังใหชางสํารวจโครงการทั้งหมดเลยครับ ๑๗ เสนที่ เราสราง
ไปแลววามีเสนไหนชํารุดบาง ที่เห็นๆอยูก็มี พโลชัย พิชิตรังสรรค หนาไฮคลาสนะครับ ตอนนี้กําลังจะแจงผูรับ จ างครั้ง
เดียวเลยครับทั้งหมด สาเหตุที่การทรุดนี้ก็คือปลายชายคาน้ํา ปที่แลวนะครับผมจําไดวามีฝนตกเขามาแลว น้ําจะลงมา
ทางชายคาและจะลงมาที่ฟุตบาทซึ่งมันรองดวยทรายนะครับก็จะมีการทรุดบางครับแตไมมาก แตก็จะพยายามแจ งให
ผูรับจางใหมาแกไขทั้งหมดทั้ง ๑๗ เสน ที่มีปญหาทั้งหมดนะครับ สวนพโลชัย ๕ และ ๙ เราได แกไ ขเบื้ องต นไปแลว
และขอขอบคุณทานสมาชิกที่ใหคําชี้แนะเรื่องนี้ก็คงจะเปนชาวบานที่เห็นปญหาโดยตรงนะครับที่จะแจงใหเราทราบได

๑๕.
ถาชาวบานไมไดแจงใหเราทราบวาจะแกไขปญหาอยางไร แตวาเรื่องเล็กๆนอยๆเหลานี้ก็จ ะทํ าให เราแกป ญ หาได ไ ม
ตรงจุดนะครับ ขอบคุณทานสมาชิกครับที่ชี้แนะเดี๋ยวเราจะนําไปแกไขครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุ ภ ชัย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ สิ่งที่ผมตองการรองเรียนในสภาแหงนี้เปนเรื่องเรงดวนและก็เปนความเป นความตาย อันนี้ไ ม ไ ด
พูดเกินจริงนะครับ เปนความเปนความตายของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๓ สามั ค คี ผมผานไปผมเห็ นขึ้นป ายตรง
เขตรั้ว ผมเขาใจวาการไดมาซึ่งตําแหนง ผ.อ. มันตองทํ าอะไรบ าง มั นต องสงเสริม อะไรบ าง แต สิ่งที่ ท านทํ าท านขึ้น
แผนปายขนาดใหญโดยที่โครงสรางในการขึ้นปายทานไดปรึกษาทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการชางหรือไม ว ามั น
ตองทําอยางไร หลังจากนั้นสองวันผมขับรถผาน ผมดี ใ จผมไม เห็ นแผนป ายเลยผมเขาใจว าท านผูอํานวยการนาจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ทานถอดออกหรือยังทานคงถอดออกเพราะท านคํ านึงถึงความปลอดภั ย ของ
เด็กนักเรียน แตไมใชครับปายมันลมหมดเลยครับ ทานลองนึกสภาพวาถาโรงเรียนยังเปดทําการอยูแลวมีนักเรีย นไปวิ่ ง
เลนแถวนั้นปายลมทับเด็กนักเรียน ใครไดหนาครับผมไมไดพูดวาใครไดหนาเสียหนา ผมพูดถึงความปลอดภั ย ของเด็ ก
นักเรียน ใครรับผิดชอบได ทานอยาปลูกผักชีในโรงเรียนครับ หรือใครสั่งใหทานทําทานแยงไดครับถาจะทําผมไม ว าถา
มันปลอดภัย ทานทําไปเลยครับถามันปลอดภัย ตอไปครับการที่เราเกิดมาเปนคนไทยตั้งแตเราถือกําเนิดมาสิ่งที่ เราถูก
ปลูกฝงในใจตลอดเวลาคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผมถูกสอนสั่งให รองเพลงสรรเสริญ พระบารมี ตั้ งแต ผมจํ า
ความได ตั้งแตผมพูดได สิ่งที่เลวรายที่สุดในชีวิตผมพึ่งเกิดขึ้นในปนี้ โดยผูบริหารทีมนี้กลาวหาว าผมซึ่งเติ บ โตเป นคน
ไทยมาไมจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เปนขอกลาวหาที่เลวรายมากถาทานทําก็เรื่องของท านแต ผมไม เคยทํ า
การที่จะกลาวหาหนึ่งคนไมเคารพจงรักภักดีตอสิ่งที่เชิดชูเหนือหัว เหนือเกลาเปนสิ่งสมควรหรือยั ง ถาท านมาบอกว า
ผมหนาตาไมดีผมพอรับไดอันนี้ทานมาบอกวาผมสันดานไมดีไมเคารพพระมหากษัตริย ทานเอาอะไรคิ ด ท านเอาอะไร
ไตรตรองวาผมไมจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดชีวิตผมที่ผานมามีอะไรที่ทําแลวมั นเป นความดี เพื่อที่ จ ะ
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย ผ มยิ น ดี ค รั บ แม ก ระทั่ ง งานของจั ง หวั ด เองบางงานเกี่ ย วกับ การสรรเสริญ สถาบั น
พระมหากษัตริยงบประมาณไมมีเราก็ยินดีชวยครับ เปนเรื่องเลวรายมาก ณ วันนี้ที่ทานมาบอกวาพวกผมไม จ งรักภั กดี
ตอพระมหากษัตริย ผมไมไดวาครับเพราะคนเขียนไมไดเซ็นตคนเซ็นต ไ ม ไ ด เขีย น มั นเป นเรื่องที่ เขาจั บ มื อท านเซ็นต
แตสิ่งที่มันตะขิดตะขวงใจก็คือทานอาศัยขณะที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติกําลังทําใหเกิดความสมานฉันท
ในบานเมื องแห งนี้ หลายครั้งท านก็เชิญ พวกผมไปปรึกษาหารือกัน หลายครั้งท านก็พูด คุ ย ทางโทรศั พท บ างเพื่อ
ปรึกษาหารือกันแตไมเคยมีการวากลาวตักเตือนใดๆใหเสียน้ําใจกัน เพราะทานมองเห็นถึ งภาพการปรองดองในสังคม
ทานมองเห็นภาพการรวมมือกันในสังคม ทานก็อาศัยจุดนี้ม าแอบอางว าพวกผมถูกทหารเรีย กไปตั กเตื อน ไม มี ค รับ
ทหารเขามีน้ําใจพอแลวก็มีเกียรติของความเปนลูกผูชายพอที่จะกลาทําและกลารับ ทานละครับกล าไหมครับ อย าแอบ
อางนะครับถาทําแลวตองกลารับ อันนี้เปนเรื่องหนึ่งที่ ต ะขิด ตะขวงใจและทํ าความหนักใจให กับ สภาแห งนี้ การให
ความสํ าคั ญ กั บ สภาแห งนี้ ถือว า เป นสภาที่ ไ ด รับ ความสํ าคั ญ ต่ํ า ที่ สุด ในประเทศไทย อบต. เขาประชุม นายกฯ
อยูดวยตลอด ถามอะไรไปตอบไดตลอด ถามอบหมายใหตอบไดเอาอยางนี้ไหมครับ

๑๖.
ผมใหชาวบานมาประชุมแทนผมอยางนี้เอาไหม ถาทานไมใหความสําคัญขนาดนั้น มั นเป นไปไม ไ ด ห รอกครับ ถาท าน
คิดที่จะบริหารบานเมืองโดยในมุมนี้ อีกเรื่องหนึ่งครับ ณ วันนี้พูดใหป ระชาชนทางบ านได รับ ฟงด ว ยว าในฐานะที่ ผม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เงินหนึ่งรอยบาทที่แปรญัตติเขามาพวกผมต องถามว าเอาไปทํ าอะไร เอาไปใช
อยางไร ใครไดรับประโยชน ผมดีใจปงบประมาณที่ผานมาทานปลัด ฯขออนุญ าตให ฝายบริห ารเขารว มสังเกตการณ
พวกผมยินดีครับ พวกผมอนุญาตและก็คิดวานาจะเปนนิมิตใหมที่ฝายบริหารจะเขารวมการแปรญัตติ แตตรงขามครับ
ไมมีครับทานไมมีแมกระทั่งราคากลางที่จะใหพวกผมในการพิจ ารณา ผมมี เอกสารขออนุญ าตเอย นามนะครับ ท าน
นายกรจนาเคยทํ าเขาสภาแห งนี้ ขอกําหนดในการจั ด ซื้อครุภั ณฑ รถขยะ ท านมี ค วามเป นมาของโครงการท านมี
เปาประสงคของโครงการ ทานมีกลยุทธหลักของโครงการ อันนี้พูดถึงความเปนมาที่สําคัญวัตถุประสงค ผมอานคราวๆ
ครับ รถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดทายครึ่งวงกลมเปดปดไดเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่ น เป นรถบรรทุ กขนาดหกลอ ลอ
หนาเดี่ยว อันนี้คือเปาประสงคที่ทานทํามา ขอกําหนดรายละเอียดครุภัณฑมันไปตรงกับประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๕ จริงๆผมวาผมจะถามเปนกระทู แตวันนี้คนตอบกระทูไ ม อยู มั นมี ขอหนึ่งที่ บ อกว า เมื่ อ
ผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบราคากลางงานกอสรางใหรายงานตอผูวาและนายอําเภอ ท านไม มี ม าให ผมผมก็อนุมั ติ ใ ห
ทานไมได เมื่อผมอนุมัติใหทานไมไดทานเอาสิ่งที่พวกผมทําไปรองถอดถอนพวกผม ผมวามันเปนธรรมหรือครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เดี๋ยวสักครูนะครับทานสุภชัย เดี๋ยวทานชวยตรวจสอบหนอยครับตรง ๑๐๔/๒๕๕๕ หรือไมครับ หรือ ๒๕๕๗
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
๒๕๕๗ ครับ ขออภัยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เมื่อสักครูทานวา ๒๕๕๕ ครับ ขอบคุณครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่องการกํากับ ดู แลการใชจ ายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นครับ และมีอีกหลายเรื่องครับที่ทานกลาวอาง เดี๋ยวจะมีสมาชิกท านอื่นขึ้นมาพูด เพราะเรา
คับอกของใจมาก ทานไมทํางานแตมายื่นถอดถอนงงครับ สงสัยครับ ผมรูคนสั่งใหถอดถอนไม ใ ชค นที่ เซ็นต และคนทํ า
ใหเซ็นตก็ไมใชคนที่ถอดถอน แตสิ่งที่เลวรายทั้งหมดไปคิดเสียใหมนะครับไมมีใครจงรักภักดีไปกวาใครในแผนดินนี้ ทุ ก
คนจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ทุกคนไม ว าจะศาสนาไหนบนพื้นแผนดิ นนี้ยื นอยู ที่ นี่เราเคารพพอ
ของแผนดิน ถาวันนี้ทานใชคํากลาวนี้มากลาวอางพวกผม ผมมีสิทธิ์ฟองทานได และผมก็จ ะดํ าเนินการให ถึงที่ สุด ด ว ย
เพราะเปนสิ่งเลวรายที่สุดในชีวิตของคนไทยคนหนึ่งที่จะถูกกลาวหาวาไมเคารพตอพระมหากษัตริย ไม จ งรักภั กดี เป น
ขอกลาวหาที่รายแรงที่สุดแลวครับ ฝากทานประธานผานไปยังทานผูบริหารดวยวาอยาคิดใหม อย าทํ าใหม เลยครับ ถา
ทําแบบนี้ ใหคิดลาออกดีกวาครับสําคัญที่สุดครับประโยชนสูงสุด ตกอยู ที่ ป ระชาชนครับ หรือไม ท านจะลาออกท าน
ชวนพวกผมไดครับเราลาออกดวยกันใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งชุดใหมเขามาบริห ารครับ ถามั นไปไม ไ ด
จริงๆครับ กราบขอบพระคุณครับ

๑๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานตนขาวครับ
นางสาวตนขาว ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ทุ ก ท าน ดิ ฉั นนางสาวต น ขา ว
ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ จริงๆแลววันนี้นะคะดิ ฉันมี เรื่องราวมากมายที่
อยากจะนําเสนอตอทานนายกฯนะคะ เพราะวาทานที่มีอํานาจเซ็นตทุกอยางก็คื อท านนายกฯ ดิ ฉันอยากจะถามว าที่
ท านถอดถอนเรานี้เ พราะอะไรคะ ในเมื่ อสมาชิ กสภาเทศบาลทุ กท านทํ าหน าที่ ของสภานิติ บั ญ ญั ติ พิจ ารณา
งบประมาณ แปรญั ต ติ ทุ กอย างด ว ยความเป นธรรม สละเวลาเพื่อสว นรวมท านหายไปไหน ออกอีเวนท ห รือคะ
อยางเชนตอนนี้ก็เชนกัน คณะ คสช. อยากใหเราปรองดอง สมาชิกสภาเทศบาลก็ไ ม เคยขัด แย ง แต พวกท านทํ าอะไร
เวลาประชุมก็ไมเคยเห็น เห็นแคสิบนาที ตอบอะไรก็ไมได ในเรื่องราวที่ทานถอดถอนท านก็แจ งขอมู ลเท็ จ แทบจะทุ ก
อยาง ทานบอกวาพวกเราไปตัดงบทั้งหมด ในรายละเอียดดิฉันไมขอลงนะคะเพราะวามันเยอะมากที่มันไม ใ ชค วามจริง
ดิฉันจะขอแคคราวๆ ตลอดเวลาที่แปรญัตตินี้ทานปลัดไดทําหนังสือขอให ฝายบริห ารเขามา ดิ ฉันไม เคยเห็ นนายกฯ
เลยคะจนถึงวันสุดทายที่ฝายบริหารเขามารวมรับฟงก็ยังไม เห็ นนายก บ อยครั้งที่ ป ระชุม ก็ไ ม เห็ นนายกฯ ท านเซ็นต
ถอดถอนพวกเราทานรูหรือเปลาวาขอมูลในนั้นมีอะไรบาง และขอมูลเปนเท็จ สิ่งนี้ทานไมเคยทําการบานเลยใชไ หมคะ
เวลาที่มีการแปรญัตติในสภานี้มีขอมูลตรงไหนสงสัยเราจะถาม เราใชเวลาหลายวันในสภา เลิกดึก ดื่ น ท านไม เคยตอบ
ไดเลย ทานมอบหมายใหฝ ายนั้นฝายนี้ต อบ ทั้ งๆที่ มั นเป นเรื่องที่ ท านควรจะรูทุ กอย างภายในเทศบาลนครอุบ ลฯ
ของเรานี่หรือคะนายกฯที่พี่นองเลือกเขามา ท านไม สามารถตอบอะไรได เลยทั้ งๆที่ งบประมาณหลายรอยลานบาท
แตทานมาบอกวาพวกเราคอยขัดแยงทาน จริงๆแลวพวกเราทําหนาที่นิติบัญญัติอยางเต็มความสามารถมากกว านะคะ
สิ่งที่สภาเสียใจที่สุดดิฉันเห็นเพื่อนสมาชิกทุกทาน หลายทานทํางานพิจารณางบประมาณดวยขอมูลหลายอย างที่ เราไม
มีเราก็พยายามรองขอทานก็ไ ม สามารถให เราได ท านนํางบประมาณเขามาชา ซึ่งถาเราให ไ ปบางอย างนี้ท านก็ไ ม
สามารถใชไ ด ทั นแลว ท านจะเอาไปทํ าอะไรคะ มั นก็ไ ม ใ ชเพราะเรานี้ต องบริห ารงบประมาณให คุ ม ค าที่ สุด และมี
ประโยชนสูงสุดเพื่อพี่นองประชาชนของเรา และหลายเรื่องที่พี่นองรองเรีย นเขามาเพื่อนสมาชิกทุ กท านได พูด ในสภา
แตไมไดรับการแกไข อยางตัวดิฉันเองก็เหมือนกัน หลายอยางที่เคยแจงเขามาขอยกตั ว อย างนะคะ ที่ ท านเคยรับ ปาก
ว าจะดู แลแยกสรรพสิท ธิ์ ใ ห อย างหลังโรงพยาบาลสรรพสิท ธิ์ ค ะที่ มั นมื ด จะติ ด ไฟให สว าง จะติ ด ไฟสัญ ญาณให
เพราะวาทางนั้นเปนหองดับจิตหลายๆคนที่ไปเยี่ยมญาติหรือรีบไปดูญาติปวย ญาติเสียชีวิต รถชนกัน ตั้งแตทานเขามา
ทํางานใหมๆจนถึงตอนนี้สองปกวาแลว ค ะก็ยั งเหมื อนเดิ ม อันนี้ดิ ฉันไม ไ ด พูด เอง ประชาชนทุ กคนเห็ น หลายๆคน
ทราบดี ทุกเรื่องนะคะดิฉันไมขอใหพวกเราพิจ ารณาฝายบริห ารเพราะคงไม มี สิท ธิ์ แต ดิ ฉันขอให พวกท านพิจ ารณา
ตัวเองนะคะ อยางตอนนี้ก็เชนกันขอบคุณทุกทานฝายบริหารที่ยังนั่งอยูที่ใหเกียรติพวกเราที่ ยั งรับ ฟง แต จ ะแกไ ขไหม
เราไมทราบ อยากใหพิจารณาตัวเองดวยนะคะขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ

๑๘.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ก็เกี่ยวเนื่องกันกับทานตนขาวเกี่ยวกับเรื่องเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณป ๒๕๕๘
นะครับ เราก็ไดตราเทศบัญญัติตัวนี้ไปแลว แลวเทศบัญญัติต ัวนี้ก็มีความชอบธรรมก็คื อได รับ การตรวจสอบจากทาง
จังหวัดแลวทานผูวาฯก็ไดเซ็นตประกาศใชนะครับ ว ามั นถูกต องแลว ก็ชอบธรรม และเกี่ย วเนื่องกันคื อการตราเทศ
บัญญัตินี้ในแตละปจะมีการวางแผนงานไวในแตละปนั้นๆนะครับไมวาจะโครงการแตละโครงการนะครับ ก็คื อทางฝาย
บริหารนั้นจะเสนอมากับทางสภานะครับวาจําเปนต องใชเงินในงบประมาณตั ว นั้นตั ว นี้เท าไหรอะไรอย างไรนะครับ
ดังนั้นก็เลยอยากจะมีคําถามที่จะขอหารือกับทานประธานเพื่อจะสงตอไปยังผูบริหาร ก็คือในเมื่อเทศบั ญ ญั ติ ป ๒๕๕๘
นี้ผานไปแลว แต ละเดื อนเรามี การวางสเต็ ป ไว ใ นโครงการต างๆแลว ที นี้มี โ ครงการที่ ตั้ งขึ้นมาใหม ผมขออนุญ าต
ยกตัวอยางนะครับก็คือโครงการปนปลูกปา ตัวนี้เปนโครงการที่ตั้งขึ้ นมาใหม โ ดยไม มี ระบุ ไ ว ใ นเทศบั ญ ญั ติ ป ๒๕๕๘
ดังนั้นแลวโครงการตัวนี้นะครับผมเชื่อวาเปนโครงการที่ไมไดจัดตั้งขึ้นโดยที่ไมมีงบประมาณรองรับ แนนอน ดั งนั้นแลว
ผมก็เลยอยากจะถามวาถาเปนโครงการที่ตั้งขึ้นมาใหมคือฝายบริหารสามารถที่จะทําไดและตั้งขึ้นมาใหม คือทางสภาก็
ไมไดต ิดใจอะไรนะครับ กับ การป นปลูกป ามั นก็เป นโครงการที่ ดี แต อยากจะถามว าโครงการตั ว นี้มั นจะต องไปดึ ง
งบประมาณจากกองอื่นหรือหนวยอื่นมาเพื่อใชในงบประมาณตัวนี้หรือไม และถาเราไปดึ งงบประมาณจากหนว ยอื่นๆ
มาแลว โครงการที่ ตั้ งไว อยู แลว จะลดทอนประสิท ธิ ภ าพลงหรือไม ตั ว นี้ผมก็อยากจะตั้ งคํ าถามไปยั งฝายบริห าร
เพราะวาก็ไมอยากใหมีขออางนะครับวาฝายนิติบัญญัติก็คือสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯตัดงบบางหรืออะไรบ าง ถา
เกิดวาโครงการที่ทางสภาอนุมัติไปแลวทําออกมาไมดี ดังนั้นมันก็จะเปนขออางใหกับทางฝายบริหารว าแต ละโครงการ
นี้มันไมมีประสิทธิภาพก็เพราะวาทางสมาชิกสภาใหงบประมาณมานอย แต ต รงนี้ผมอยากจะชี้แจงว ามั นไม ใ ชว าทาง
สภาไมใหนะครับ เพราะทางสภาก็ไ ด กลั่นกรองแลว ทางผูว าฯก็กลั่นกรองแลว ว าถูกต องชอบธรรม แต ว ามี การตั้ ง
โครงการขึ้นมาใหมแลวโครงการนี้ก็ทําตลอดทั้งปนะครับ ไมไดทําแควันเดียวดัง นั้นแลว ในแต ละสัป ดาห ก็จ ะมี การใช
งบประมาณทุกๆสัปดาห แลวเราก็อยากจะถามว าท านเอาเงินจากไหนมาใชใ นโครงการตั ว นี้ แลว ถาเอาเงินมาใช
โครงการตัวอื่นจะลดทอนประสิทธิภาพลงหรือไม จาก ๑๐๐ เปอรเซ็นต จะเหลือ ๕๐ เปอรเซ็นต ห รือไม ตรงนี้ท าง
สภาก็สงสัยนะครับ เพราะวางบประมาณที่ใหไปนี้ก็เอาไปเพื่อแกไ ขป ญ หาความเดื อดรอนให กับ พี่นองประชาชนนะ
ครับ แต ท า นก็ตั้ งโครงการใหม ขึ้น มา โดยที่ ไ ม มี ไ ว ใ นงบประมาณป ๒๕๕๘ ดั งนั้ นแล ว มั นจะเป นการลดทอน
ประสิท ธิ ภ าพลงหรือ ไม อันนี้ก็ อยากให ท างฝายบริ ห ารชี้แจงมาด ว ยนะครับ ทางสภาก็ไ ม อ ยากได ยิ น เสีย งจาก
ประชาชนว าท านเอาขออางนี้ไ ปพูด นะครับ อย างเชนการประชุม รับ ฟงความคิ ด เห็ นจากพี่นองประชาชนที่ จั ด ที่
โรงเรียนสามัคคีนะครับ ทานก็ยังพูดเปนนัยๆนะครับวาคลางแคลงใจหรือเปลาวางบประมาณตัวนี้นะอย างที่ รูกันนะว า
ฝายบริหารทําไดเทานี้นะครับ การพูดของทานนี้มันจะทําใหทางชาวบานนั้นเขาใจผิดนะครั บ ตั ว นี้ผมอยากจะให ท าน
ตองชัดเจนดวยไมใชวาทานจะพูดแบบคลุมเครือนะครับ พูดประมาณวา ส.ท. ตัดงบหรืออะไรอย างนี้ตั ว นี้มั นไม ใ ชนะ
ครับ ตัวนี้ทานก็ตองชัดเจนกับสภาดวย ทางสภานี้ไมเคยที่จะไปตัดงบประมาณของท านคื อท านขอมา ๑๐๐ เราก็ไ ม
จําเปนที่ จ ะไปเห็ นด ว ยกับ ท าน เราอาจจะให ๘๐ ก็ไ ด เพราะเราคํ านึงถึงความจํ าเป นนะครับ ไม ใ ชว าให ท านใช
งบประมาณโดยสุรุยสุรายตรงนี้นะครับทางสภาก็ไมเห็นดวย ดังนั้น จึงอยากจะเรียนปรึกษากับทานประธานนะครับ

๑๙.
เพื่อสงไปทางผูบริหารวางบประมาณที่ทานตั้งขึ้นมาใหมมั นจะไปลดทอนประสิท ธิ ภ าพโครงการตั ว อื่นๆที่ ท านตั้ งไว
หรือไม ตัวนี้ก็อยากจะเรียนถามทานประธานเพื่อสงไปยังผูบริหารนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอมอบใหทานปลัดเทศบาลเป นผูต อบ
นะครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดเทศบาลครับ
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกีย รติ ทุ กท านครับ สําหรับ ผมจะอธิ บ ายในเรื่องของ
งบประมาณนะครับ งบประมาณที่ทางผูบริหารไดนํามาดําเนินงานโครงการนี้นะครับซึ่งเรากระทํ าในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเทานั้น งบประมาณตัวนี้เรานํามาจากงบประมาณคาวัสดุการเกษตรซึ่งทางสภาได กรุณาอนุมั ติ ไ ว นะครับ
เอางบประมาณตัวนี้มาใชในโครงการที่จะนําตนไมมาปลูกในเขตบริเวณที่เปนที่วางตามที่ สาธารณะและตามโรงเรีย น
ตามวัด ซึ่งตอนนี้เรากําลังดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยูครับ ขอเรียนใหทราบเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน ตามที่ทานปลัดอาทิตยขออนุญาตที่เอยนามครับ เมื่อสักครูไ ด แจ งมายั งสมาชิก
วาเปนการปลูกตนไมในเขตเทศบาลนะครับ เทาที่ผมติดตามโครงการนี้สายวาริน สายศรีสะเกษ ทานก็ไปปลูก ออกไป
ทางแจระแมทานก็ไปปลูกนะครับ มันเปนการใชงบของเทศบาลเพื่อที่จะเอาไปใชนอกเขตเทศบาลหรือเปลาครับ ท าน
ขออนุญาตครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองนายกเทศมนตรีครับ
นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขอบคุ ณ ครั บ ท า นประธานที่ เ คารพและท า นสมาชิก ผู ท รงเกี ย รติ กระผมขอมอบให ท า นที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี ทานนิเวศนเปนผูตอบครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ
นายนิเวศน สุพัฒน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ
กราบเรียนทานประธานที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมขอกราบเรียนท านประธานเกี่ย วกับ
ขอซักถามของทานสมาชิกที่เกี่ยวของกับเรื่องโครงการปลูกปา ถูกแลวครับการปลูกปาของพวกเรานั้นเราปลูกทั้ งหมด
ครับออกไปทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลดวย แตอยากเรียนทานประธานอยางนี้นะครับวาโครงการนี้เราไมได

๒๐.
ทําโดยลําพังนะครับ เรารวมมือกับองคการบริ ห ารสว นจั งหวั ด และทุ กภาคสว นครับ ไม ว าจะเป นหนว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเรายอมตองทราบดีวาการใชจายงบประมาณที่เกี่ยวของกับเรื่องของเงินของ
เราคือเงินเทศบาลนี้ จะตองใชจายอยางไรถึงจะถูกตองนะครับการที่เรารวมกับ โครงการนี้ใ นการไปปลูกตามเสนทาง
ตางๆที่ออกไปทางรอบนอกรวมกับ อบจ. นั้น ก็เปนเรื่องความรวมมือครับทาน เปนเรื่องที่ พวกเรามี น้ําจิ ต น้ําใจที่ เห็ น
โครงการนี้เปนโครงการที่ดีและจะทําใหบานเมืองของเรานั้นสวยงาม เราควรจะรวมมือนะครับ ไม ว าจะไปปลูกที่ ไ หนก็
เปนความสมัครใจทั้งสิ้นนะครับ ไมวาจะเปนขาราชการ ลูกจาง หรือคนอื่นๆ ครอบครัว เราก็ไ ปแม กระทั่ งพระสงฆ
องคเจา ตํารวจจราจร ทหารก็ไปกันนะครับ และก็ที่ไปปลูกขางนอกก็เปนเพราะความรวมมือผมเรีย นอย างนั้นนะครับ
แตวาเรื่องการใชจายไมวาจะเปนซื้อตนไม ซื้อปุย หรืออื่นๆ คาน้ํ ามั นเชื้อเพลิงต างๆถานอกเขตเราก็จ ะเป นเรื่องของ
อบจ. เปนเรื่องของหนวยงานของเขานะครับ และเขาก็ตั้งโครงการนี้ไวด วยนะครับ เราเองก็เห็ นว าเป นโครงการนี้ดี เรา
ก็ทําในบานของเรา ในเทศบาลนะครับแลวเบื้องตนนี้ตนไมบางสวนนี้เราก็ไดรับความอนุเคราะหจาก อบจ. ดว ย และที่
ทานปลัดฯไดกรุณาชี้แจงนั้นก็เป นขั้นตอนพิธี การทางงบประมาณครับ กราบเรีย นท านประธานว าเราคํ านึงถึงขอ
กฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งทานปลัดฯเองทานเปนเจาหนาที่งบประมาณโดยตํ าแหนง ท านได วิ นิจ ฉัย และใชจ ายให
ถูกตองครับ หมวดของการใชเงินนั้นก็เอาหมวดซื้อของเพื่อการเกษตรมาใชจาย เพราะฉะนั้นกราบเรีย นท านประธาน
ดวยความเคารพวาโครงการนี้เปนโครงการที่ดีและขอบเขตในการดําเนินงานของพวกเราชาวเทศบาลนั้นก็ดํ าเนินการ
ตามกรอบนะครับ สวนพื้นที่ไหนที่มันออกนอกเขตเราก็ เป นเรื่องความรว มมื อ ความสมั ค รใจของพวกเราซึ่งเป นคน
อุบลดวยกันที่เห็นโครงการนี้ดีก็รวมกันทํานะครับ แม กระทั่ งผูว าราชการจั งหวั ด ท านก็กรุณาอย างที่ เราไปปลูกหนา
ศาลากลางทานก็ไปรวมปลูกกับเราดวย เพราะฉะนั้นก็กราบเรีย นท านประธานและท านสมาชิกที่ เคารพว าทุ กเรื่องที่
เราดําเนินการนั้นเราคํานึงถึงขอกฎหมายและเห็นวาอะไรที่เราทําไดและที่ทานกังวลเมื่อเราไดเอางบประมาณสว นนี้ม า
ใชจายจะไปลดทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในโครงการอื่นหรือไม ผมกราบเรีย นว าไม กระทบนะครับ เพราะว าเป น
หมวดที่เกี่ยวของกับการซื้อวัสดุการเกษตรอยู แลว เพราะฉะนั้นก็เป นเรื่องเดี ย วกันเพีย งแต ว าเราจะนํามาใชจ ายให
สอดคลองกับกิจกรรม กิจการตางๆนั่นเอง ขอบคุณครับทานประธาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ขอบพระคุณสําหรับคําตอบนะครั บ แต ท างสภาก็ยั งสงสัย อยู ดี ว าต นไม ใ ชงบ
ของการเกษตร แตคือตามความเปนจริงที่เราเห็นก็คือทานประโคมขาวหมายถึงตั้งโครงการนี้มาเพียงแคประมาณไม ถึง
สองสัปดาหนะครับ แลวพอถึงวันจัดงานก็มีตนไมจํานวนมากมายและไม ใ ชต นออนๆเป นต นที่ โ ตแลว นะครับ ดั งนั้น
แลวก็คงจะไมใชเงินที่จํานวนนอยๆแนๆ เพราะฉะนั้นทางสภาก็อยากจะขอทราบรายละเอีย ดการใชงบประมาณตั ว นี้
ไดหรือไมครับวาตนไมแตละตนนี้ทานซื้อไปเทาไหรครับ ก็ไมไดติด ใจนะครับปลูกตนไมนี้ ก็ดี เพีย งแต ว าท านอย าเลือก
ปฏิบัติในการปลูก อยางเชนเสนทางไปหวยวังนองท านก็ไ ม ไ ด ไ ปเหลีย วแลไปดู ห รือถาท านบอกว าท านไปปลูกนอก
พื้นที่ก็ฝากบอกองคกรที่ทานรวมกับเขาดวยนะครับอยาเลือกปฏิบัติ ประชาชนไมไดโงนะครับ จะเห็ นว าเสนดอนกลาง
ที่เปนเขตของเทศบาลตําบลขามใหญทานไมไปแตะตองเลย หรือทางไปเทศบาลตําบลปทุมทานก็ไมไป หรือจะไรนอย

๒๑.
ทานก็ไมไปนะครับ มันเปนเหตุผลทางการเมื องหรือไม ตั ว นี้นะครับ ผมไม อยากให ท านสรางโลกสวยว าท านไปปลูก
ตนไมแตละที่ ถาทานจะไปทานก็ตองไปทุกที่นะครับฝากบอกแตละภาคสวนของทานดวยนะครับ ไม รูว าภาคไหนบ าง
เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก ผมไมรูนะครับแตถาจะไปตองไปดวยความจริงใจไมใชวาทานจะเลือกที่ รักมั กที่ ชัง และ
การใชงบประมาณก็ขอใหใชอยางมีประสิทธิภาพดวย กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมี เกีย รติ ทุ กท านครับ กระผม ร.ต.อ.ณัฐ พัฒ น
ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๓ ครับ ขอเนนย้ํ าว าทางสมาชิกสภาเทศบาลได ทํ า
หนาที่โดยความสุจริตและตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ใหมา และทางสภาเทศบาลมี ค วามจงรักภั กดี ต อสถาบั น
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ครับก็ขอกราบเรียนไปถึงทานทุกทานวาทางสมาชิกสภาเทศบาลไม มี สาเหตุ โ กรธเคื อง
กับผูใด ไดทําหนาที่โดยสุจริตและมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุ ภ ชัย ศรี จ รู ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ครับ ผมเคยกลาวในสภาแหงนี้ไวแลววาการทํางานรวมกันของสภาแห งนี้กับ คณะผูบ ริห าร ไม อยาก
ใหเกิดสภาวะที่มันไมสามารถตอติดกันไดคือสภาวะที่มันขาดออกจากกันอยางเชนแกวราว ตลอดระยะเวลาที่ ผานมา
เราพยายามเอื้ออํานวยในการบริหารบานเมือง ในการบริหารเทศบาลนครอุบ ลราชธานีแห งนี้ม าตลอด ไม ว าจะเป น
บางเรื่องที่มันเห็นแกประโยชนพี่นองประชาชนเราก็อนุมัติงบประมาณให สิ่งที่เลวรายที่ สุด ในสภาแห งนี้ที่ จ ะต องบอก
ผูสังเกตการณและพี่นองประชาชนไดทราบก็คือวาตลอดระยะเวลาที่ทานบริหารงบประมาณมา ทา นไม เคยนํารางเทศ
บัญญัติเขากอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม เลย ผมวาขัดคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ นะครับ ผมว าขัด คํ าสั่งของพี่นอง
ประชาชนนะครับที่สั่งใหทานมาบริหารบานเมือง สั่งใหทานใชงบประมาณมาบริหารบานเมือง เรื่องนี้เป นเรื่องรายแรง
ที่ผมขอยื่นถอดถอนคณะผูบริหารชุดนี้ตอพี่นองประชาชนครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีอยูสองเรื่องที่จะพูดครับ เรื่องแรกก็คือผมขอสนับ สนุนคํ าพูด ของ
ทานสมาชิกทุกทานที่ขึ้นกลาวเกี่ยวกับงบประมาณ ทางสภาของเรานี้คํานึงถึงประโยชนสูงสุด ของพี่นองประชาชนอยู
แลวนะครับ เพราะฉะนั้นอันไหนที่มันไมถูกไมควรทางเราก็อนุมัติไมผานใหอยูแลวนะครับ เรื่องที่ สองก็คื อผมอยากจะ
ฝากไปถึงทางผูบริหารนะครับอีกไมกี่วันนี้ก็จะถึงเทศกาลสงกรานตแลวซึ่งเทศบาลนครอุบลฯเราก็จั ด งาน ผมอยากให
ทานผูบริหารชวยกํากับดูแลความเรียบรอยใหเขมงวดดวยนะครับ และสวนสําคัญที่สุดก็คือพวกสวนสาธารณะ หองน้ํา

๒๒.
สาธารณะอันไหนก็ตามที่ใชสวนรวมอยากใหทานชวยไปดูแลกํากับใหพรอมใชงาน บํารุ งรักษาให อยู ใ นเกณฑ ที่ ใ ชงาน
ไดนะครับ ไมวาจะเปนหองน้ําในทุงศรีเมืองหรือวาทางสวนสาธารณะต างๆด ว ยนะครับ เพราะว าจะมี แขกบ านแขก
เมืองมาเยอะขอฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอบคุณทานประธานนะครับที่ยังใหโอกาสพูดอยู มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องที่ ถาม
ทุกๆครั้งในการประชุม เมื่อการประชุมสมัยที่แลวนะครับก็ถามเมื่ อเดื อนมกราคม คื อเกี่ย วกับ สัญ ญาณไฟบริเวณวง
เวียนน้ําพุจนบัดนี้ก็ยังคงใชไมได อยากจะถามวามันยากกับอะไรครับ มันยากใชไ หมครับ หรือว าอย างไรเกี่ย วกับ การ
แกไขปญหาตรงนี้ ตั้งแตปที่แลวผมจําไดนะครับสุดทายก็มีการอางวาสัญญาณไฟจราจรนี้ควบคุมโดยเจา หนาที่ ตํ ารวจ
มันเปนการโยนความผิดใหกับทางเจาหนาที่ตํารวจหรือไมครับ ตรงนี้พอดีผมไปเห็นในเฟสบุคของเทศบาลท านอางว า
อยางนี้วาเปนอํานาจของเจาหนาที่จราจรในการเปดปดไฟ ผมอยากถามวามันยากกับอะไรทําไมถึงไม ซอมสักที นะครับ
ทําไมถึงไมทําสักทีและคําตอบตัวนี้ก็ยังไมไดรับคําตอบถามมาตั้งแตกลางปที่แลวจนมาจะกลางปนี้อีกแลวนะครับ ตรง
นี้ถาทานออนดอยความสามารถในการแกปญหาตัวนี้ผมก็ไมอยากพูดอะไรมากมายนะครับทานก็นาจะพิจ ารณาตั ว เอง
ไดแลว ๑ นายก ๔ รองนายก เลขา ที่ปรึกษา นะครับ แตละคนมีความสามารถแตวาแกไขปญหาไฟจราจรไม ไ ด ตรงนี้
มันเกิดอะไรขึ้นกับเทศบาลนครที่สัญญาณไฟจราจรตัวเดียวไมมีปญญาแก พูดกันมาหลายครั้งแลว นะครับ ครั้งนี้ก็ขอ
หวังวาจะเปนครั้งสุดทายนะครับ แตถาพูดครั้งนี้แลวยังไมไดรับการแกไขปญหาอีกก็ใ ห ท านลาอะไรก็ไ ด ที่ จ ะไม ไ ด อยู
บนโลกใบนี้เพราะมันงายมากเลยครับปญหาตัวนี้ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ ผมอยากให ท างท านเลขาชว ยบั นทึ กไว ด ว ยนะครับ ว าวั นนี้เราได ใ ห ผูบ ริห ารลาออกกี่ค รั้งแลว ครับ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภาภรณครับ
นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุภาภรณ โหตระไวศยะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ดิฉันคิดวาตําแหนงนายกเทศมนตรีเปนตําแหนงที่สําคั ญ การที่
จะเซ็นตเอกสารอะไรสักอยางหนึ่งออกมาทานควรคิดพิจารณาใหรอบคอบ ยังคงสืบเนื่องจากหนังสือที่ ท านไปยื่ นถอด
ถอนสมาชิกสภาทั้ ง ๒๔ คน กับ ทางจั งหวั ด ไม ท ราบว าท านได อานหรือเปลาคะในหนังสือที่ ท านเซ็นต ไ ปเองว า
เนื้อความมีอะไรบาง ดิฉันยังสงสัยอยูวาถาหากทานไดอานก็แสดงวาทานไมเขาใจในเรื่องงบประมาณเทศบัญญั ติ ที่ ท าน
ไดเสนอเขามาสูสภาทั้ง ๓ ป เพราะทานเปนผูเสนอเขาสูสภาเอง แตในคําฟองของทานนั้น ทานไดกลาวเปนเท็จตั้ง

๒๓.
๗ ข อขึ้น ไป เฉพาะในงบประมาณที่ ส ภาตั ด ก็ ยั งไม ท ราบว าท า นอ านหรือไม ใ นเทศบั ญ ญั ติ ที่ ท านนําเขามานั้ น
งบประมาณรอยกวาลานแตละปนั้น มีบางโครงการที่ใหญๆและก็สําคัญแลว ท านฟองเรานั้น ท านว าเราตั ด ไปเท านั้น
เทานี้แตมันเปนเท็จทั้งนั้นทานบอกวาเราตัดไป ๕๐ – ๖๐ เปอรเซ็นต ไมมีเลยนะคะที่กรรมการแปรญั ต ติ ทํ าอย างนั้น
ตําแหนงนายกเทศมนตรีควรจะศึกษางานใหรอบคอบกวานี้กอนที่จะเซ็นตหนังสืออะไรสักอย างหนึ่ง ดิ ฉันขอฝากท าน
ประธานผานไปยังทานผูบริหารเทานี้คะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนงนุชครับ
นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสาวนงนุช จิ รันตกาล สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ ที่ดิฉันนั่งฟงมาซึ่งเหมือนวาทางฝงผู บ ริห ารไม ใ ห ค วามรว มมื อเลยนะคะ อย าง
สมัยกอนขออนุญาตเอยนามนะคะ ทานรจนา กัลป ติ นันท เป นผูบ ริห ารเป นนายกแต เวลาท านไปประชุม ทางที่ อื่น
ทานจะมีรองนายกทั้ง ๔ ทาน นั่งฟงนั่งรวมและจะตอบปญหาไดทุกขอ แตฝายบริหารในสมัยนี้นะคะรูสึกว าจะออนต อ
การทํางานมากตอบปญหาบางอยางก็แทบจะไมได ดิฉันขอฝากไวดวยนะคะวาจังหวัดอุบลฯเปนจังหวัดใหญถา ท านไม
ศึกษาไมดูใหดีๆ ทานตอบปญหาอะไรก็ไมได อยางนี้อายเขานะคะอายจังหวัดอื่นดวย อยางกระทูที่ทางฝายสภาทํ ามา
นี้เขาก็ใหเวลาทานตั้งหลายวันใหทานพิจารณาใหทานศึกษาดู แตทานก็ไมศึกษาแลวโอนให แต ฝายขาราชการประจํ า
อยางนี้ดิฉันคิดวาคุณทํางานสอบตกนะคะ ดิฉันขอฝากดวยนะคะเที่ยวหนาขอใหมีการศึกษาใหดูด ีๆเสีย กอนไม ว าท าน
นายกหรือรองนายกทั้ง ๔ ทาน ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ ก็เกี่ย วเนื่องกันเกี่ย วกับ หนังสือที่ ว าทางฝายบริห ารนั้นยื่ นไปให ถอดถอน
สมาชิกสภานะครับ คือไดอานหนังสือตัวนี้ก็ไมเชื่อวาทานนายกฯจะเปนผูรางเอง ผมไม เชื่อว าท านนายกฯจะใชทั กษะ
ไดดีแบบนี้นะครับ แตวาก็ขอประณามไปยังคนที่เขียนหนังสือฉบับนี้นะครับวาทานขาดอยู ๓ ขอนะครับ ก็คื อ ค.ว.ย.
“ค” นี้ก็คือคิดนะครับ “ว” ก็คือวิเคราะห “ย” ก็คือแยกแยะ ทานขาดสามขอนี้นะครับ ค.ว.ย. ก็คื อท านต องไปเขีย น
มาใหม สํ าหรับ ขอ อางต างๆที่ ท านอ างมานะครับ ทางสมาชิก ไม ไ ด กัง วลเลยก็ขอให ท านทํ าตามสิท ธิ์ ของท านไป
กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คิดวาคงพอสมควรแลวนะครับ กอนที่จะปดประชุมผมขอขอบพระคุ ณท าน รอยโทรัฐ ชานนท ประโยชนมี
หัวหนาชุดรักษาความสงบเรียบรอย ร.๖ พัน.๓ รอยโทธราวุธ ศรีจั นทร ผูชว ยหั ว หนาฝายกฎหมายกองกําลังรักษา
ความสงบเรียบรอยจังหวัดอุบลราชธานี มทบ.๒๒ ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ คิ ด ว าประชุม มาพอสมควร
แลวนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกทานและขอปดประชุมครับ
ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

๒๔.
พ.จ.อ. ................................... ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายกิจการสภา
(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
(นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นายปรเมศร ศริพันธุ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ทองเถาว)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุ การ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
..................................................................
(นายอนั นต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

