
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒ 

วันศุกรที่  ๑  พฤษภาคม  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.    นางบัวหลวง        อาษาพล 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.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 
        ๑๑.    นายธนพล โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๒.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓ 
        ๑๓.    นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
 ๑๔.    นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓  
 ๑๕.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 
        ๑๖.    นายณภัทร           ลิ้มสุวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔   
        ๑๗.    น.ส.ภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   
 ๑๘.  นางสาวตนขาว      ตังคโณบล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔  
 
ผูไมเขารวมประชุม 
        ๑.  นางสาวนงนุช       จิรันตกาล         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑      (ลากิจ) 
        ๒.  นางเฉลียว           คํานิยม            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๒      (ลากิจ)          
        ๓.  นายเลิศ              อาชวานันทกุล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑      (ลากิจ) 
 ๔.  นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๒      (ลากิจ) 
 ๕.  นายปยะ             ลายวิเศษกุล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔         (ลากิจ) 
 ๖.  นายสุภชัย           ศรีจรูญ            สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔       (ลากิจ)    

 
 
 
 
 
 
 



๒. 
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 ๑.  นางธารนี  ปรีดาสันต รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
            ๒.  นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
           ๓. นายนิเวศน สุพัฒน             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
          ๔. นายสุรชัย  ยิ้มเกิด          เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
            ๕. นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
            ๖. นางเดือนลอย    คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๗.  นางพิมพนภัส           ภัทรกอพงษสุข รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 
         ๘. นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
          ๙.  นางสุรางค               พรหมประพันธ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
          ๑๐.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
          ๑๑.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           รก.หัวหนาฝายกิจการสภา 
          ๑๒.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการสภา  
          ๑๓.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการ ๒ 
          ๑๔.  นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 
 
       …………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    กระทู    เร่ือง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู    เร่ือง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง 
  (นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง    อื่นๆ 
 
 
 

…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเปด
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ .๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันศุกร            
ที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี                
ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ทานปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการทุกทาน     
วันน้ีเปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘   ครั้งที่  ๒   เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปด
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  และขอขอบพระคุณ ร.ท.ธราวุธ  ศรีจันทร  ผูชวยหัวหนาฝายกฎหมาย  
กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุบลฯ เปนอยางสูงที่ไดมารวมสังเกตการณประชุมในวันนี้  ขอกราบ
ขอบพระคุณครับ ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มีสามาชิกลา ๖ ทาน  คือ ทานนงนุช  จิรันตกาล   
ทานเลิศ   อาชวานันทกุล  ,  ทานเฉลียว  คํานิยม   ,  ทานปฏิมาพร  จงรักษ    , ทานสุภชัย  ศรีจรูญ  และ                 
ทานปยะ   ลายวิเศษกุล  และมีผูขออนุญาตเขารับฟงและถายทอดสด มีบริษัท อุบลราชธานีโสภณเคเบิ้ลทีวี จํากัด        
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    กระทู    เรื่อง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา 
  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  กระทู    เร่ือง การจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา  เปนกระทูที่เลื่อนมาจาก
การประชุมครั้งที่แลว เชิญผูตั้งกระทูครับผม (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม เชิญครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ขาพเจาขอตั้งกระทูดวน ตอทานนายกเทศมนตรี เร่ือง การจายขาดเงินสะสมเครื่องสูบน้ํา อยากทราบวา  

๑.  ขอทราบรายละเอียด เงินสะสมที่ผูบริหารใชจายเงินสะสม ตั้งแตเร่ิมเขามาบริหารจนถึงปจจุบัน วาใชจายเงิน
สะสมทั้งหมดไปเทาไหร 

๒.  ขอทราบเงินสะสมคงเหลือในปจจุบัน วามียอดคงเหลือจํานวนเทาใด 
๓.  ขอทราบรายละเอียดการจายขาดเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวนกี่เครื่อง และเปนเงิน

เทาใด 
 

 
 
 
 
 
 



๔. 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรองนายกฯครับผม 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ และหัวหนาสวนราชการที่เคารพทุกทานครับ   
ขอกราบขอบพระคุณทานณัฐวุฒิ ขออนุญาตที่ เอยนามครับ  ผมขออนุญาตใหเจาหนาที่งบประมาณ คือทาน
ปลัดเทศบาลฯ ที่มีรายละเอียดตอบแทนฝายบริหาร กราบเรียนเชิญครับ 
นายอาทิตย  คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับเงินสะสมที่ใชจายไปเพื่อแกปญหาของ
ผูบริหาร ใชจ ายไปทั้ งหมด ๑๔,๒๖๘,๐๐๐ บาท เปนเงินที่ จายไปเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ํา เมื่อป  พ.ศ .๒๕๕๖              
ขอ ๒. ปจจุบันเงินสะสมคงเหลือจํานวนเทาใด  ณ ปจจุบัน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีเงินสะสมคงเหลือที่
สามารถนําไปใชได ทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๘๙,๙๖๓ บาท สําหรับ ขอ ๓. เงินสะสมที่ใชไปเปนเครื่องสูบน้ําทั้งหมด จํานวน   
๓๙ เครื่อง เปนเงิน ๑๔,๒๖๘,๐๐๐ บาท ครับ  
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบพระคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
สําหรับรายละเอียดของเงินสะสม ทางสภาขอสารบัญ เรื่องการใชจายเงินสะสม ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน 
ตอฝายบริหารดวยนะครับ และรายละเอียดเก่ียวกับการใชเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา เพราะทางสภาไดมีหนังสือขอ
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแลว ตั้งแตที่ผูบริหารไดซื้อเครื่องสูบน้ํา ดั งนั้นทางสภาก็ขอรายละเอียด สัญญา          
ที่เก่ียวกับการซื้อเครื่องสูบน้ํา เพราะทางสภาไดขอหนังสือไป ๓ ครั้ง แตทางสภาก็ยังไมไดรับหนังสือตัวนั้นครับ        
ก็เปนเวลา ๑ ปกวาแลว เราก็ขอหนังสือสัญญาตัวนี้ดวยนะครับ ฝากเรียนทานประธานไปยังฝายบริหารดวยครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ทางฝายบริหาร ควรจะพิจารณาแบบไหนดีวาสมควรจะไดหรือไมไดครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานรองนายกฯครับผม 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเงินจายขาดเงินสะสม คือวาถาฝาย
บริหารจะทําอะไรก็จะขออนุมัติผานสภาอยูแลวครับ สภาก็คงมีขอมูลอยูแลวสวนหนึ่งครับ สําหรับรายละเอียดกระทูที่
ทานกําลังถามอยู เราไดรางเปนหนังสือแลว ตามจริงเราจะตอบเปนหนังสือ พอดีทานปลัดซึ่งเปนเจาหนาที่
งบประมาณ ทานทราบรายละเอียดดีก็เลยใหทานตอบเปนวาจากอน แตวาทานไดถามเพิ่มเกี่ยวกับสัญญาตางๆ ทาง
เราก็จะตอบเปนหนังสือให เพราะอยูในอํานาจของฝายบริหารที่จะตองพิจารณาดูกอน ครับ ขอบกราบขอบพระคุณ
ทานประธานและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๕. 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ขอบพระคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
เก่ียวกับรายละเอียดใชเงินสะสมซื้อเครื่องสูบน้ํา ในตอนนั้น ทานรองนายกฯ ทานชูศักดิ์  ทานยังไมไดเขามารับ
ตําแหนงทานอาจจะยังไมรู ทางสภาไดขอรายละเอียดตรงนี้ไป แตก็ไมไดรับคําตอบจากฝายบริหารเลย ซึ่งเรื่องการใช
จายเงินของเทศบาล ไมวาใครก็สามารถขอขอมูลตรงนี้ได ไมวาจะเปนสมาชิกสภา หรือประชาชนทั่วไป ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร ซ่ึงฝายบริหารไมสามารถที่จะปดบังขอมูลสวนน้ีได ดังน้ันก็เปนระยะปกวาๆ เกือบจะ ๒ ป ทางสภาไม
เคยไดรับคําตอบน้ีเลยรวมถึงทานพี่นองประชาชนดวย ดังน้ันจะทําใหสภาเขาใจไดหรือไมวาสาเหตุที่ทานไมสามารถสง
ใหสภาทราบได เพราะวาการจัดซื้อจัดจางหรือการใชเงินสะสมนั้นไมถูกตอง ทางฝายบริหารก็เลยไมสามารถเปดเผย
ขอมูลสวนน้ีใหกับทางสภาทราบได ตรงนี้อยากจะเรียนถามไปยังทานประธานเพื่อที่จะสงตอไปยังผูบริหาร ทานทํา
อะไรไมถูกตองหรือเปลาทําไมทานถึงตองปดบังขอมูลสวนน้ี ขอมูลตรงบุคคลทั่วไปสามารถที่จะขอได และทานก็ไมมี
อํานาจที่จะปดบังขอมูลเหลานี้ใหแกผูรองขอ เงินตรงนี้เปนเงินภาษีของพี่นองประชาชนไมใชเงินของคนใดคนหนึ่ง 
การใชเงินจะตองมีการซ้ือสัตยสุจริต โปรงใส ดังน้ันทางสภาก็อยากใหฝายบริหารเห็นความสําคัญตรงนี้ ถาทานจะ
ทํางานดวยความโปรงใส ทานอยาปดบังขอมูลสวนน้ีเลย และที่สําคัญวาการใชจายเงินสะสมมันไมใชทุกเรื่องที่ฝาย
บริหารจะขอกับทางสภา มันมีเงินหลายประเภทที่ทางฝายบริหารสามารถใชไดเลยโดยไมตองขอสภา ตรงนี้ผมจะไมลง
รายละเอียดแตผมทราบวาทานคงรูดี ดังน้ัน ทางสภาจะขอรายละเอียดกับทานและทานจะสามารถใหรายละเอียดกับ
ทางสภาไดวันไหน เพราะนี่ก็เกือบ ๒ ป แลวที่ทานไดทําการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงสารบัญเรื่องการจายขาดเงินสะสม 
ขอทราบคําตอบวาจะใหกับทางสภาไดวันไหนครับ ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกฯครับผม 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ สําหรับเรื่องเหลานี้ก็ถูกตองตามที่ทานณัฐวุฒิ 
ขออนุญาตเอยนาม ที่ไดอภิปรายบอกวาจริงๆแลวขอมูลเหลาน้ีไมใชความลับ ขอไดทุกคน สวนเรื่องใหเปนอีกเรื่อง
หนึ่ง อันไหนที่เราสามารถใหไดซึ่งไมผิดกฎหมายผิดระเบียบ คณะกรรมการกฤษฎีกาของกรมสงเสริมปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ระบุวาขอไหนใหไดและใหไมได ที่ตองใหเลยคือ หมายเรียกศาล สวนไหนที่เราใหไดเราจะใหและจะตอบ
เปนหนังสือนะครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒
ทานตอบไมตรงคําถาม ผมถามวาทานสามารถใหกับทางสภาไดวันไหน และอีกอยางเอกสารทางราชการการขอ
เอกสารมันผิดตรงไหน ผมวาทานจะมั่วไปนิดหนึ่ง เพราะวาขาวสารทางราชการไมใชขอมูลที่จะตองปดบัง และทานจะ 

 
 
 
 
 
 



๖. 
อางกฤษฎีกาไหน ผมไมเคยเห็น ที่สําคัญเรื่องกรณีแบบนี้ ทานไปอานขอมูลเกี่ยวกับคําพิพากษายอนหลัง ขอมูล
ขาวสารทางราชการ ใครก็สามารถขอไดไมผิดกฎหมาย ทานจะดึงไวทําไม ทานทําอะไรไมถูกตองหรือเปลาทานถึงจะ
ใหไมได ผิดกฎหมายมาตราไหน บอกผมตอนน้ีเลยครับ ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ผูบริหารไมตอบ เชิญทานณัฐวุฒิ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา ผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒
ไมตอบไมเปนไร ผมขอเรียนไวตรงนี้วา ทานมั่วจริงๆครับ ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 คงผานกระทูน้ีไปนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    กระทู    เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง 
  (นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  กระทู  เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง  ผูตั้งกระทูถามคือ  นายสุภชัย     
ศรีจรูญ  สมาชิกสภา  ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔        
ขอ ๙๗ วรรค ๒ ระบุไววาเมื่อถึงเวลาแลวผูตั้งกระทูถามไมอยูในที่ประชุม ถือวาไดถอนกระทูนั้นไปแลว ดังนั้นกระทูนี้
ก็ผานไป ตามระเบียบขอบังคับการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่อง    อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง อ่ืน   เชิญทานนัฐพล ครับ 
นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
วันน้ีผมมีเร่ืองที่จะมาสอบถามฝายบริหาร ๒ เรื่อง เรื่องแรกคือที่ทานสมาชิกไดตั้งกระทูสอบถามไปยังฝายบริหารเรื่อง
การตั้งปายโฆษณา และคณะผูบริหารไดทําหนังสือตอบกลับมายังสภา ที่ อบ๕๒๐๐๑/๔๖   ขออนุญาตทานประธาน
อานขอความในหนังสือ  ขอที่ ๒ การขออนุญาตติดตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑอะไรในการขออนุญาต ที่ทาง
สมาชิกไดตั้งกระทูสอบถามไปทางฝายบริหารไดตอบกลับมาวา การอนุญาตใหติดตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ.๒๕๓๕ อาศัยอํานาจในมาตรา ๕ และ ๑๐ วรรค ๒ ขอ ๕ ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ ไดแสดงเขตในทองที่ ที่อนุญาตใหโฆษณาไวใหอนุญาต ตามประกาศของเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เร่ืองกําหนดสถานที่ปดประกาศ ที่ประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒ 
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  สิ่งที่ผมตองการคือเอกสารที่ทานไมไดแนบมากับเอกสารช้ีแจงฉบับนี้  ก็คือหนังสือประกาศที่
อนุญาตใหโฆษณาไวในหนังสือที่โฆษณา ทางสภาขอหนังสือตัวนี้นะครับ และเร่ืองที่ ๒ เร่ืองเงินโบนัสจะสอบถามไปยัง 

 
 
 
 
 



๗. 
ฝายบริหารอยากจะทราบหลักเกณฑในการจายเงินผลประโยชนพิเศษแกพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีและ
ลูกจางของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ หรือเงินโบนัส ตามที่ขอมูลที่ผมไดรับพนักงานเทศบาลฯ   
แตละกองฝาย จะไดเงินที่ไมเทากัน ผมขออนุญาตอานใหทานประธานสภาฟง กอนอานผมขอถามคําถามแรกกอนนะ
ครับวาทานใชหลักเกณฑอะไรในการจายเงินโบนัสกับพนักงานเทศบาลฯ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกฯ ครับผม 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอมอบใหทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานสุรชัย  ยิ้มเกิด        
เปนผูตอบ 
นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ  เน่ืองจากวาทานสมาชิกไดถามอยู ๒ ประเด็น 
สําหรับประเด็นแรก เปนเร่ืองที่ผมยังไมไดเขามาทํางานกับเทศบาลก็เปนหนาที่ของทานปลัดเทศบาลที่จะตองตอบ 
ประเด็นแรก สวนผมจะตอบประเด็นที่สองเกี่ยวกับการจายเงินโบนัสที่ทานสมาชิกถามวาใชหลักเกณฑอะไร 
หลักเกณฑในการจายเงินโบนัสหรือวาการจายเงินคาตอบแทนพิเศษประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ใหแกพนักงานก็ดําเนินให
ตามหลักเกณฑที่ประกาศของพนักงานเทศบาลฯ ถือเปนหลักใหญที่กําหนดหลักเกณฑวา เทศบาลฯที่จะจายไดนั้น
จะตองมีรายรับรายจายอยางไรเปนตนวา  ๑.รายจายดานบุคคลากร คือเงินเดือนคาจางคาตอบแทนตางๆจะตองไม
เกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจําป  ๒.จะตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการติดตาม ตลอดทั้งปงบประมาณ ซึ่งจะมีคณะกรรมการ ๒ 
คณะ คือคณะกรรมการศึกษาติดตามผมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ ก.ท.จ. ไดแตงตั้งขึ้นเมื่อ
ประเมินผลงานที่จะตอบแทนพิเศษได ทางเทศบาลก็จะนํามาดําเนินการตอไป สวนขั้นตอนที่ ๒ การที่จะจายใหแตละ
คนแตละฝายแตละกองนั้น คํานวณจากหลักเกณฑอะไรวาใครจะไดนอยไดมาก จากผลการปฏิบัติงานประจําป ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาไดประเมินผลงานประจําปมาตั้งแตระดับตน ตั้งแตระดับฝายระดับกองมาจนถึงระดับคณะกรรมการของ
เทศบาลซึ่งมีหัวหนาสวนราชการเปนคณะกรรมการพิจารณารวมกัน วาบุคคลใดในปงบประมาณนั้นสมควรจะไดเลื่อน
เงินเดือนกี่ขั้น  ๒ขั้น , ๑ขั้นครึ่ง หรือ  ๑ขั้น  มีสิทธิ์ที่จะได รับเงินค าตอบแทนพิเศษ สวนพนักงานจางที่เปน
ลูกจางประจําหรือเปนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ก็จะไดรับการประเมินตามหลักเกณฑตามพนักงาน
จาง ซึ่งไมเหมือนกับพนักงานเทศบาล แตก็มีหลักเกณฑที่ทาง ก.ท.จ.ไดวางหลักเกณฑเอาไวจะทํานอกเหนือจากนั้น
ไมได จะเปนขั้นตอนออกมา ก็จะแบงเปนกลุม พนักงานจางตามภารกิจ ไดคะแนนอยูในกลุม ดีเดน กลุมดีมาก กลุมดี 
ถาใครประเมินแลวไดต่ําว ากลุม ดี  ก็จะไมมีสิทธิ์ ไดรับ เงินคาตอบแทนพิเศษนี้  สําหรับพนักงานเทศบาลฯ               
กับลูกจางประจําก็เชนเดียวกัน อยางนอยในปนั้นจะไดรับการเล่ือนเงินเดือนไมต่ํากวา ๑ขั้น จึงจะมีสิทธิ์ไดรับรางวัล
คาตอบแทนพิเศษ ถาใครประเมินแลวทั้งป ไมไดถึง ๑ขั้น หรือรับราชการไมถึงแปดเดือน ก็จะไมมีสิทธิ์ไดรับ
เชนเดียวกัน เพราะฉะน้ันการที่ใครจะไดมากหรือไดนอยนั้นก็ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆอยาง ทั้งเงินเดือนทั้งขั้น
เงินเดือน คาตอบแทน และผลการประเมิน ผลงาน จะอยูที่องคประกอบหลายๆอยาง ดังนั้นแตละคนจะไดไมเทากัน
ครับผม 

 
 
 
 
 
 



๘. 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ มี ๒ ประเด็นที่ ทานนัฐพล ถามและเมื่อสักครูทานสุรชัยวาประเด็นแรกใหทานปลัดจะตอบใช
หรือไมครับ จะตอบหรือไมครับ /เชิญทานปลัดครับ 
นายอาทิตย   คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ขอทวนคําถามเมื่อสักครูครับทานประธานครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพล ทวนคําถามอีกรอบครับ 
นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในขอ แรก ที่ผมถามไปกับการขอเอกสารเกี่ยวกับประกาศที่ขออนุญาตติดตั้งปายโฆษณา เพราะวา
ฝายผูบริหารไดสงหนังสือกลับมาในเนื้อความคือ เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ไดแสดงเขตหรือทองที่    
ที่ไดรับอนุญาตไดโฆษณาไว ในหนังสืออนุญาต ในนามของสภาผมก็จะขอเอกสารตัวนี้ครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
นายอาทิตย   คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภา  เอกสารตัวนี้เปนประกาศของเทศบาลใชหรือไมครับ กระผมจะนําเอกสาร       
มาใหครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานนัฐพลครับ 
นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ผมนายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
เขตเลือกตั้งที่ ๒ กราบขอบพระคุณทานอาทิตย คูณผล อนุญาตที่ตองเอยนามครับ สําหรับประกาศที่ไดขอไปครับ 
และก็ยอนมาถึงเร่ืองโบนัสของพนักงานจาง วาเงินโบนัสทานจะจายใหตามคณะกรรมการไดพิจารณา ตามความเขาใจ
ใหผูฟงวาเงินโบนัสทานจะจายใหตามที่คณะกรรมการเทศบาลไดพิจารณาวาพนักงานทานใดจะไดโบนัสเทาไหร        
ก็ขึ้นอยูกับขั้นเงินเดือนทานไดประเมินแลว ผมจะขออนุญาตอานเอกสารขอมูลที่ไดรับมา คือพนักงานเทศบาลที่ได    
๒ขั้น จะไดโบนัส ๑.๖ พนักงานเทศบาลที่ได ๑.๕ขั้น จะไดโบนัส ๑.๔ พนักงานที่ได ๑ขั้น จะได ๐.๘ พอมาเปน
พนักงานครู ถาไดรับการประเมินขั้นเปน ๒ขั้น จะไดเงินโบนัส ๑.๐ ถาไดรับการประเมินขั้น ๑.๕ขั้น จะไดเงิน      
โบนัส ๐.๘ พนักงานที่ไดประเมิน ๑ขั้น จะไดโบนัส ๐.๕ อยากจะทราบเหตุผลวาในเมื่อทานประเมินขั้นแลว จํานวน
ขั้นเทากันแลว แตทําไมเงินโบนัสทานใหไมเทากันครับ ในสภาแหงน้ีในคราวประชุมคณะผูบริหารเคยพูดกับทางสภา
วาคณะผูบริหารยินดีที่จะสงเสริมการศึกษาในเขตเทศบาลฯ ใหดียิ่งขึ้น แตทานทําแบบนี้กําลังใจของพนักงานครูเขา
จะไปอยูที่ไหนครับ ในเมื่อไดรับการประเมินเทากันแตเงินโบนัสไดไมเทากัน ชวยชี้แจงดวยครับ 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานเลขาฯ สุรชัยครับผม 

 
 
 
 
 
 



๙. 
นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอบคุณครับที่ใหโอกาสผมชวยชี้แจงแทน
คณะกรรมการของเทศบาลที่ไดพิจารณาผานไปแลว เหตุผลที่ผมจับประเด็นของทานมีอยูประเด็นเดียวคือการใหอัตรา
เพ่ิมของขาราชการครูกับพนักงานเทศบาลทําไมไมเทากัน ในการพิจารณาเราพิจารณาในหลักการเดิม คือจํานวนคน
ทั้งหมดกอนและก็คิดตามจํานวนรายหัวแลวก็แบงออกวาครูมีรอยละเทาไหรของพนักงานทั้งหมด พนักงานเทศบาลมี
รอยละเทาไหร เงินก็จะแยกออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งก็แยกออกเปนขาราชการครูมีบุคคลอยูเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ เพราะเปนคาตอบแทนของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และจํานวนของพนักงานเทศบาลรวมกันแลวเปน
เทาไหร คือเทศบาลจะนําเอาเฉพาะบุคลากรที่มีสิทธิ์ที่จะไดรับเงินคาตอบแทน ก็คือพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สวนกลุมจางเหมาบริการนั้นไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษนี้      
จะเห็นไดวากลุมของพนักงานเทศบาลจะมีรอยละ ๗๐ เปอรเซ็นต ของบุคลากรทั้งหมด กลุมของขาราชการครูจะมี
รอยละ ๓๐ เปอรเซ็นต ของจํานวนบุคลากรยอดเงินก็แบงไปตามนั้น ทานวาทําไมเงินในสวนของพนักงานเทศบาลจึงมี
ยอดสูงกวาพนักงานครู ที่จริงแลวสูงแตเปอรเซ็นต แตตัวเงินจะนอยกวา เพราะวาพนักงานครูเทศบาลสวนใหญทาน
จะทํางานนานมีเงินเดือนโดยเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป สวนใหญจะอยูระหวาง ๒๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท และก็มี
คาวิชาชีพอีกบางทานก็ขั้นต่ํา ๓,๕๐๐บาท และก็ ๑๑,๐๐๐บาท และก็ ๒๐,๐๐๐บาท สวนใหญจะอยูที่ ๑๑,๐๐๐บาท
เพราะฉะน้ันถาใหเพิ่มอัตรากับขาราชการครู จะไมมีเงินจาย เพราะเงินเดือนทานมาก ทานไดรอยละหนึ่งเปอรเซ็นต
แตตัวเงินทานไดประมาณ ๔ – ๕ หมื่นบาท พนักงานเทศบาล ๑.๖ จะได หมื่นกวาบาท ถาดูจากตัวเงิน ดังนั้นการ
แบงกลุม ตอนแรกก็แบงแบบเปนธรรม และเอากลุมนั้นมาพิจารณาเงินที่มีของกลุม อีกอยางถาพิจารณาลักษณะการ
ทํางานก็แตกตางคือ ขาราชการครูลักษณะการทํางานจะไมเสี่ยงเทากับพนักงานเทศบาล และก็เวลาทํางานก็นอยกวา
คือ ทํางานอยูในบรรยากาศในหอง อยูกับความสะอาด อยูกับ เด็กหนาตานารัก ไมตองไปเผชิญภัยขางนอก            
แตพนักงานเทศบาล ตรงไหนสกปรก ตรงไหนไมสะอาด ตรงไปเสี่ยงภัย พนักงานเทศบาลตองไป วันเสาร วันอาทิตย 
วันเทศกาลตางๆ พนักงานอื่นยังไดพัก แตพนักงานเทศบาลทําทั้งกลางวันกลางคืน ขยะก็เพิ่มขึ้นเปน ๒ เทา          
งานเสี่ยงภัยงานหนัก เราตองพิจารณาถึงขอน้ี อาจจะดูวาไดเปอรเซ็นตสูงแตอยูในกรอบของพนักงานเทศบาลที่เขาได
เปอรเซ็นตเพิ่มสูงเพราะวาเงินเดือนเขานอย พอไดเปนตัวเงินแลวจะไดต่ํา อันน้ีก็ใหความเปนธรรมในลักษณะของการ
ทํางาน แตบางประเทศที่ผมเคยไปดูงานในญี่ปุน พวกที่ผูกไทใสสูททํางานในหองแอรจะไดเงินประเภทนี้ไดต่ํากวาพวก
ไปกวาดถนน พวกขับแท็กเตอร และพวกขับรถขยะ เพราะเขาถือวาพวกนี้นอกจากเสี่ยงภัยแลว ตองเสี่ยงกับ
โรคติดตอ และอีกมากมาย แตพวกผูกไทใสสูทใหนอยที่สุด ถึงจะเปนผูจัดการก็ไดนอย เปอรเซ็นตมันนอยแตเปน
จํานวนเงินมากกวา ดังน้ันคิดวาคุณครูก็คงจะไมเสียกําลังใจ เพราะทานก็ไดเพิ่มถึงจะไดเพิ่มนิดหนอยแตตัวเงินทาน
มากถานับเปนตัวเงิน ไมมีใครไดลดครับไดเพิ่มทุกคน เพราะระดับชั้นผูนอยที่เก็บกวาดขับรถเก็บขยะเมื่อกอนป     
พ.ศ.๒๕๕๖ ไดเพียงคนละ ๖,๐๐๐ บาท แตปนี้เขาจะไดรับ ๑.๖ ก็จริงครับแตเขาจะไดรับ ๑๑,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท  
อยางมากก็ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ บาท สําหรับคนที่ทํางานนานๆ ก็คิดวานาจะมีขวัญและกําลังใจกันทุกคน โดยเทา
เทียมกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐. 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมวาเร่ืองที่ทานตอบมา ฟงแลวไมคอยเปนธรรม ทานจะบอกวาเขาไดมากน้ันคือความสามารถของเขาในการ
เล่ือนตําแหนงที่ทํางานมา ทานวาเขาไมไดผจญภัย ผมวาพนักงานเทศบาลที่นั่งอยูในนี้สูพนักงานครูเขาไดหรือไม ใน
การผจญสอนเด็ก ทานวาเขามีเงินประจําตําแหนง  นั่นคือความกาวหนาในชีวิตของราชการ ถาจะถามตอไปวาผูที่มี
เงินประจําตําแหนงในเทศบาลไดเทากับครูหรือไม ถาไดไมเทากันนั่นคือความไมเปนธรรมแนๆ ทานจะวาครูเขาอยูใน
หองแอรไมผจญภัย ไมถูกนะครับเพราะเขาตองผจญภัยกับเด็กที่ไมรูหนังสือเพื่อใหรูเพื่อความกาวหนาของชาติ
บานเมือง ผมวาเขาทํางานหนักกวาพวกที่ทํางานอยูขางใน ที่ออกไปผจญภัยขางนอกเปนสวนหน่ึงเทานั้นเอง ใหความ
เปนธรรมกับเขาบางและถามกลับไปวาทุกปทําไมไมมีปญหา ทุกปไดเทากันพอมาปนี้พิเศษอีก ทานชวยใหคําตอบผม
ดวย เชิญครับ 
นายสุรชัย  ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานตองฟงพื้นฐานการคิดตั้งแตตนไมไดแตกตางกันนะครับ คือตั้งแตปที่
แลวไดไมเกินรอยละ ๖๙ เปอรเซ็นต สําหรับพนักงานเทศบาลของวงเงินทั้งหมดคิดตามจํานวนเงิน แลวก็คุณครูก็ได
รอยละ ๓๑ เปอรเซ็นต ทางพนักงานเทศบาลก็ ๖๙ เปอรเซ็นต สําหรับปนี้ก็เหมือนเดิม คือ ๗๐ / ๓๐ เพียงแตวามา
คิดเปนเปอรเซ็นตที่เพ่ิมแลว ของคุณครูเปอรเซ็นตเพ่ิมนอย แตวาเงินก็เพ่ิมขึ้นเทาๆกัน เราตองดูภาพรวม แตวาถาคิด
เปอรเซ็นตเปนรายบุคคลแลว เปอรเซ็นตเพ่ิมจะนอย จํานวนเงินจะมาก เพราะฉะนั้นไมไดแตกตางจากปที่ผานมา
เพียงแตวาพอเรามาดูที่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเพราะใชงบประมาณเพ่ิมขึ้น ในปพ.ศ.๒๕๕๖ ใชงบประมาณ ๑๐ ลานบาท 
สําหรับป พ.ศ.๒๕๕๗ ใชงบประมาณ ๑๕ ลาน สวนที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มเทากัน แตเนื่องจากวาเงินเดือนสูงเมื่อคิด
เปนเปอรเซ็นตที่เพิ่มมันนอย ดังนั้นคิดวาเปนธรรมไมเปลี่ยนแปลง ถาจะเอาเปอรเซ็นตเทากันไมมีเงินจายครับ      
และตอนน้ีทานไมตองเปนหวงเพราะวา กทจ. ประกาศหลักเกณฑใหมออกมาอีกแลว ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป
จะไมใหเกิน ๑ เทา ครับผม 
นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ความจริงในการจายโบนัสเขาจะไมเอาเงินเดือนมาคํานวณ เขาจะเอาจํานวนขั้น ระดับ มาคํานวณ ทุกปไมมี
ปญหาเพราะคํานวณตามระดับขั้น ระดับนี้ ซีนี้ไดกี่ขั้น ในเทศบาลนี้ก็จะเปนธรรมเทากันหมด ถาทานเอาเงินเดือนมา
คํานวณผมกราบอภัยทานปลัดมากๆวา ถายกตัวอยางวา ทานเงินเดือนมากๆทานยิ่งจะไดอัตราเปอรเซ็นตไดนอยลงใช
หรือไมครับแตเน่ืองจากพนักงานเทศบาลไดเทากัน แตมันมีขอเปรียบเทียบวาพนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาลครูซึ่ง
ไดตางกันมาก และเปนพนักงานที่อยูในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเหมือนกัน ก็นาที่จะไดเทากันในระดับเดียวกัน
ไมใชวาครูไดนอยแตพนักงานขางในไดมาก เพราะทานอางวาทานไดผจญภัย ผมวาอยางที่พูดไวแลววาครูเขาผจญภัย
มากกวา ที่พูดมานี่ก็อยากจะใหความเปนธรรมวา ทุกปที่ทํามาแบบนั้น ปนี้ก็นาจะเปนเหมือนเดิมดวย ทุกคนที่เปน
พนักงานเทศบาล ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ไดเทากัน แตผมอยากจะใหขอคิดอยางหนึ่งวานี่เปนความคิดของคนๆหนึ่ง      
ที่ใหจายแบบนี้ผมรู ขอขอบพระคุณครับ / เชิญทานสุภาภรณครับ 
นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอกลาวสนับสนุนคํากลาวของทานประธานเมื่อสักครูนะคะ  

 
 
 
 
 
 



๑๑. 
และขอตําหนิฝายบริหารนิดหนอยคะจากที่ฟงทานเลขาฯชี้แจงมาก็เสียใจแทนขาราชการครูในเทศบาลนครอุบลฯ   
ทุกทานนะคะ ถาแจกแจงรายละเอียดของงานแลวยิ่งทานมาแจกแจงรายละเอียดของงานหรือความรับผิดชอบของเขา
วาไมมีความสําคัญเทากับพนักงานหรือวาทํางานหนักไมเทาพนักงานทั่วไปก็ยิ่งเห็นชัดวาทานไมใหความสําคัญกับ
การศึกษาเลย ถามาแจกแจงรายละเอียดความเหนื่อยยากของครูในเขตเทศบาลนครอุบลฯ กับการทํางานของทาน คือ
ตําแหนงนายกฯ รองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ ทานจะเหลือเงินเดือนเทาไหรคะ ถามีโบนัสทานจะมีโบนัสสักเทาไหร 
ขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรฐา ครับ 
นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
คะ ดิฉันเห็นดวยกับทานประธานและทานสุภาภรณ นะคะวาขาราชการครูนี้มีความสําคัญมาก ไมอยากใหทางฝาย
ผูบริหารมองขามไปนะคะ ขอบคุณมากคะ 
 นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานชื่นครับ 
นายชื่น   พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายชื่น  พรหมจารีย  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง
ที่ ๑ ครับ ผมจะพูดเร่ืองอื่นๆครั้งนี้ก็จะพูดเร่ืองเก่ียวกับครูครับ ผมรับราชการครูมาประมาณเกือบ ๔๐ ป การที่วาครู
ไมไดทํางานหนักเห็นจะผิดนะครับ บางครั้งโรงเรียนอยูไกลบานเกือบรอยกิโลก็ตองไปตองมาทุกวัน น่ีก็หนักพอสมควร 
แลวขาวภาคใตละครับไมไดเส่ียงภัยมีผูรายฆาครูตายคาโรงเรียนก็มีนะครับ เด็กมาโรงเรียนไหนจะตีกันเพราะวามัน
ตางพอตางแมก็ตองรับผิดชอบทุกอยาง ผมขอพูดเปนภาษาบานๆนะครับ ใหผมขุดโพนกับใหผมสอนหนังสือ ขุดโพน
ดีกวา อยางไรขุดโพนมันเสร็จครับ สอนหนังสือมันไมเสร็จ ถาเด็กมันโง ครูก็ตองรับผิดชอบ เด็กเรียนไมทันครูตอง
รับผิดชอบ เส้ือผาไมมีครูก็ตองหาให เด็กไมไดกินอาหารกลางวันก็ตองหาให ทุกอยางครูรับผิดชอบ ถาไมรับผิดชอบก็
แสดงวาครูคนน้ันไมเหมาะสมที่จะเปนครู แตวาครูทุกคนทําหนาที่ของตนเอง ฉะนั้นคําวาครูมาจากครุซึ่งแปลวาหนัก 
หนักมากครับและการสอนหองเรียนไมมีแอรนะครับเหมือนกับขาราชการเทศบาลที่นั่งอยูนี่หองแอรครับ เทียบแคนี้
ครับขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานนัฐพล ครับ 
นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานสุรชัยไดชี้แจงเมื่อสักครู ขออนุญาตเอยนามครับ ผมมีความเสียใจเปนอยางยิ่งครับ ที่ทาน
ไดประเมินพนักงานใหโบนัสโดยใหคาความเสี่ยงตางกันกับคาเงินนะครับ ผมขออธิบายตามที่ทานพูดมาเมื่อสักครูไม
ทราบวาตามที่ผมเขาใจอยางนี้หรือเปลาครับที่ทานวาพนักงานเทศบาลทานจัดสรรเงินให ๗๐ เปอรเซ็นต พนักงานครู
ทานจัดสรรให ๓๐ เปอรเซ็นต ตามนโยบายของทานที่ทานนายกเขามาดํารงตําแหนงใหมๆก็คือการปลดพนักงานจาง 

 
 
 
 
 
 



๑๒. 
ทั่วไปเปนพนักงานจางเหมาบริการ พนักงานจางเหมาบริการนะครับพนักงานสวนน้ีสวนมากเปนพนักงานเดิมที่วาเคย
ทํางานที่เทศบาลแหงน้ีนะครับ ทํางานมาสิบปยี่สิบปแลววันหน่ึงเขาก็ไดเปนแคพนักงานจางเหมาบริการซึ่งโบนัสอะไร
ก็ไมไดกับเขานะครับ ยอนกลับมาที่เปอรเซ็นตที่ทานบอกวาพนักงานเทศบาลทานจัดสรรเงินให ๗๐ เปอรเซ็นตของ
เงิน ๑๕ ลาน พนักงานครูทานจัดสรรให ๓๐ เปอรเซ็นตจากเงิน ๑๕ ลาน ในเมื่อจํานวนพนักงานเทศบาลจากเดิม
สมมุตินะครับมีอยู ๗๐ คน ทานไดปลดเขาออกจากพนักงานจางทั่วไปที่เขาจะไดรับเงินโบนัสอยูแลว เปนพนักงานจาง
เหมาบริการซ่ึงสิทธิ์ตัวนี้ไมไดแนนอน จํานวนพนักงานก็ตองลดลง เปอรเซ็นตสวนแบงมันก็ตองเพิ่มขึ้น ทานจะมาอาง
วาปกอนเคยจายอยู ๖๙ เปอรเซ็นต พนักงานครูไดอยูสามสิบกวาเปอรเซ็นต พนักงานครูนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือเทาเดิม
ผมไมทราบ ดังนั้นแลวนะครับผมขอฝากทานประธานสภาผานไปยังทานผูบริหารผมขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจาย
โบนัสของป ๒๕๕๗ ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ จะเห็นวาในป ๒๕๕๖ มีการตั้งจํานวนเงินโบนัส ๑๐ ลานบาท ป ๒๕๕๖ ทางสภาก็
ไดอนุมัติไป ดังนั้นแลวในป ๒๕๕๗ ก็มีการตั้งเพิ่มมาเปน ๑๕ ลาน ทางสภาก็อนุมัติไปเพราะเห็นถึงความสําคัญตรง
สวนน้ีครับ ทางสภาอนุมัติทั้งสองปงบประมาณแลวก็เพิ่มขึ้นดวย ตรงนี้ตองทําความเขาใจกับผูบริหารนะครับวาทาง
สภานี้ไดเพิ่มขึ้น ก็ไมเขาใจวาทานใชสูตรการคิดแบบไหนถาทานใชสูตรแบบนี้นะครับทางสภาก็อยากเสนอสูตรในการ
คิดนะครับ เจาหนาที่คนไหนหนาขาวๆหนอยก็ไดนอยหนอย สวนหนาคล้ําๆก็ไดมาก สูตรก็จะไมตางจากทานสุรชัยนะ
ครับเปนสูตรแบบญี่ปุน เพราะทานบอกวาญี่ปุนจะใหความสําคัญตรงสวนนี้ ดังน้ันแลวก็อยากจะฝากไปเปนแงคิดและ
ที่สําคัญนะครับอยากจะขอถามคําถามตัวนี้ งบประมาณ ๑๕ ลานน้ี ทานใชหมดไหมครับหลังจากจัดสรรใหพนักงาน
ตามสูตรนะครับ อยากจะเรียนถามทานประธานเพื่อผานไปยังผูบริหารครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานสุรชัยครับ 
นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตใหเจาหนาที่นําตัวเลขจํานวนที่ทานสมาชิกถามสักครูครับ 
 นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานตนขาวครับ 
นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         
ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ดิฉันคงไมขอลงรายละเอียดวาแตละคนแตละ
พนักงานเทศบาลนี้หนาที่แตกตางกันอยางไรนะคะ แตดิฉันอยากจะอธิบายตามความเขาใจของดิฉันตามภาษาบานๆ
นะคะ ใหผูชมทางบานที่อาจจะไมเขาใจ ตามความเขาใจของดิฉัน ดิฉันอยากจะเรียนถามไปถึงผูบริหารวาถาเงินเดือน
ที่บอกวาไมตางกันมากน้ี เกิดจากสมมุติฐานเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ๑๐,๐๐๐ บาท  ของครู ๑๕,๐๐๐ บาท     

 
 
 
 
 
 



๑๓. 
ถา ๗๐ / ๓๐ ก็คือ ๗,๐๐๐ กับ ๔,๕๐๐ บาท ใชไหมคะ ถารวมกันออกมาน้ีพนักงานเทศบาลเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ถา ๗๐ เปอรเซ็นตก็ ๗,๐๐๐ บาท อันนี้สมมุตินะคะ ครูไดฐานเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ถาเพิ่มขึ้นมา  ๓๐ เปอรเซ็นต 
จะเปน ๔,๕๐๐ บาท ซึ่งผลออกมาจะไมแตกตางกันใชไหมคะ แตวาในความเปนจริงแลวถาคิดเปนเปอรเซ็นตนี้ ๗๐/
๓๐ เปอรเซ็นต นี้คอนขางจะตางกันมากนะคะ เกือบจะรอยเปอรเซ็นตเลยทีเดียว ดิฉันไมเห็นดวยกับตรงนี้นะคะ
เพราะวาพนักงานเทศบาลก็สําคัญนะคะแตคุณครูน้ีสอนอนาคตของชาติ ตองเจอเด็กมากมายหลายรูปแบบจะบอกวา
อาชีพครูสบายมันก็คงจะไมใชนะคะ ตรงนี้ดิฉันไมเห็นดวยและอยากใหทานนําไปพิจารณาใหมนะคะ ถาทานจะบอก
วามันไมตางกันมากใชคะผลรวมไมตางกันแตเปอรเซ็นตที่คิดมันตางกันมากคะ ที่ทานจัดสรรใหเขาขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ผมขอเรียนฝายทานผูบริหารนิดหนึ่งนะครับ พนักงานจางเหมาบริการไดโบนัสไหมครับ        
เชิญทานสุรชัยครับ 
นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ที่ทานประธานถามวาพนักงานจางเหมาจะไดหรือไม ไมไดครับ จะไดแตพนักงานจางตามภารกิจกับทั่วไป   
และลูกจางประจําครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ถาเปนอยางนี้พนักงานก็ยิ่งจะนอยลง เพราะในสวนหนึ่งไปอยูในพนักงานจางเหมาบริการเยอะ
แลวเพราะฉะนั้นเปอรเซ็นตตัวนี้ก็ตองผลักไปหาตัวอื่น เพราะจํานวนคนจะนอยลงนะครับ แลวทําไมเปอรเซ็นต       
จะมากข้ึน 
นายสุรชัย    ย้ิมเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับ คือจํานวนคนที่ผมนํามาช้ีแจงในที่ประชุมนั้นคือเปรียบเทียบกับจํานวนพนักงานเมื่อป ๒๕๕๖ 
ครั้งสุดทายที่ผานมานะครับ หลังจากป ๒๕๕๖ มาป ๒๕๕๗ เราไดลดจํานวนพนักงานจางเหมาแลวไปเพิ่มพนักงาน
จางตามภารกิจกับพนักงานจางทั่วไปนะครับทานตองทบทวนดูใหดี ป ๒๕๕๗ ที่ผานมานั้นเราเพิ่มพนักงาน ป ๒๕๕๖ 
ลดลงดังที่ทานวาครับ ลดพนักงานจางทั่วไปออกจํานวนหนึ่งแลวมาจางเหมาแทน แตก็อยูในระดับ ๗๐/๓๐ ครับ เมื่อ
คิดจํานวนคน ทีน้ีพอมาปงบประมาณ ๒๕๕๗ เรามีการขอกําหนดอัตราเพิ่มพนักงานจางตามภารกิจกับทั่วไปครับ 
ไมไดลดครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือที่ผมเรียนหารือเนื่องมาจากวาเมื่อกอนนี้ไมมีจางเหมาบริการนะครับ พอมาระยะหลังป ๒๕๕๗ และ 
๒๕๕๘ นี้มีจางเหมาบริการเกิดขึ้น ฉะนั้นพนักงานทานดึงมาจากพนักงานจางทั่วไปมาเปนพนักงานจางเหมาบริการ 
ในสวนนี้พนักงานจางทั่วไปก็ยิ่งจะลดนอยลงเพราะฉะน้ันเปอรเซ็นตในสวนนี้มันก็ควรจะเพิ่มขึ้นเพราะคนมันนอยลง
นะครับ เพราะฉะนั้นในสวนนี้อีกอยางหนึ่งเมื่อกอนได ๑๐ ลาน พอมาระยะหลังก็ให ๑๕ ลาน เงินก็เพิ่มขึ้นคนก็
นอยลงนะครับ แลวซึ่งมาเปรียบเทียบระหวางครู ครูน้ีจะไมนอยลงมีแตจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทานวาให
ความเปนธรรมกับครูหนอย เพราะวาที่ทานทําออกมาน้ันเหมาะสมหรือไมเหมาะสมทานก็จายไปแลว ใชไหมครับของ
ป ๒๕๕๘ น้ี  เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวา ความเปนธรรมมันไมมีนะครับ อยามองครูไปเปนบุคลากรที่ไมมีความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔. 
ไมเสี่ยงภัย แตคําวาเสี่ยงภัยครูน้ันไมจําเปนตองไปตากแดดตากลม ครูเสี่ยงภัยกับเด็กที่จะใหความรูกับเด็กนะครับ 
ทานลองคิดดูวาอนาคตของชาติก็ขึ้นอยูกับบุคลากรใชไหมครับ ถาบุคลากรหรือประชาชนมีความรูชาติ    ก็จะเจริญ 
ถาทานจะมองอยางนั้นครูจะเอาขวัญและกําลังใจจากไหนไปทํานะครับ ถาพูดกันตรงๆแลวครูนาจะไดมากกวาเสียดวย
ก็ขอฝากไวดวยครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ ก็มีประเด็นที่ทานนายกไดตอบ
กระทูมาซึ่งดิฉันเปนเจาของกระทูเรื่องการติดตั้งปายบนทางเทานะคะ ทีน้ีที่นาสนใจคือขอ ๓ ที่ไดถามวาผลประโยชน
ตอบแทนในการอนุญาตใหติดตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑอะไรในการเก็บผลประโยชน ซึ่งทานก็ไดตอบมาวา
ผลประโยชนในการอนุญาตใหติดตั้งปายบนทางเทาใชหลักเกณฑตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕ ) ซ่ึงเห็นวาทานไดเก็บ
แนนอนคือมีคาธรรมเนียม ก็ยังติดคางดิฉันอยูวาถามีคาธรรมเนียมแลวก็ถือวาเปนเทศพาณิชยหรือไม ขอใหทาน
ผูบริหารตอบตรงนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรองนายกครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับทานประธาน กระผมขอใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูตอบครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดครับ 
นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับปายนี้จะมีพระราชบัญญัติภาษี
ปายโดยเฉพาะนะครับ และในพระราชบัญญัติภาษีปายนั้นเขาก็จะออกกฎกระทรวงออกมาเปนกฎหมายลูก ซึ่งอาศัย
บทบัญญัติของ พรบ.ภาษีปาย ผมจํา พ.ศ. ไมไดนะครับ แลวเขาก็ออกกฎกระทรวงออกมา ทีนี้เราก็จัดเก็บตามอัตราที่
กระทรวงกําหนดนะครับ และไมจําเปนที่เทศบาลตองมาออกเปนเทศบัญญัติอีกครั้งหนึ่งนะครับทาน ใชกฎกระทรวง
นั้นเลยนะครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมขอถามตอจาก ทานสุภาภรณ  นิดหนึ่งนะครับวา  ๑.ที่ทานไดทําลงไปนั้นมันเปนลักษณะติดตั้งถาวร      
๒.ไปตั้งอยูบนทางสาธารณะคือทางเทา ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดป พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ทานอางมานั้นขอ ๑๐ 
วรรคสอง เขาบอกวานายกฯจะเปนผูใช ซึ่งใหพิจารณาวาให ไดหรือไมได คําวาใหไดหรือไมไดนั้นทานไปออก
กฎกระทรวงก็ถูกตองตามนี้ แตมันไปผิดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดวาในทางเทาสาธารณะนั้นจะไปมีสิ่งกีด
ขวางไมได เพราะการสัญจรไปมาไมสะดวกนะครับ นั่นคือทานทํากอนแลวถาเผื่อมาดูตามคําสั่งของ คสช. ฉบับที่     
๔/๒๕๕๘ ระบุไวชัดเจนในเร่ืองสาธารณะนะครับ นี้คืออยางหนึ่งที่วาผมวามันไมถูกตองแลว สองในการที่ทานเก็บ
คาธรรมเนียมนั้นถูก แตวาคาธรรมเนียมน้ันจะตองไมถาวรในเรื่องที่ไปติดตั้งประชาสัมพันธ นี่เปนการติดตั้งถาวรเปน
จํานวนรูสึกวาในสัญญาวา ๒ ปหรืออยางไร เพราะฉะน้ันเมื่อติดตั้งถาวรแลวมันก็จะไปเกี่ยวพันถึงเรื่องเทศพาณิชย   
นะครับ เมื่อเก่ียวพันถึงเรื่องเทศพาณิชยแลวเรื่องน้ันจะตองผานสภานะครับ ที่วาเก็บคาธรรมเนียมนั้นทําไดแตจะตอง 

 
 
 
 
 
 



๑๕. 
เปนเร่ืองของชั่วครั้งชั่วคราวนะครับ และในสวนนี้ก็ไปติดตั้งอยูบนทางสาธารณะดวยนะครับ ผมวาไมถูกตองแนครับ 
ฝากไวดวยครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ คือตามที่ทานปลัดฯไดบอกวามี
กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงก็ไดบอกไวชัดเจนนะคะในขอ ๒ การขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการ ติด ทิ้ง หรือโปรยแผน
ประกาศหรือใบปลิว (ขอ ๑) ใหพนักงาน เจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงาน เจาพนักงาน เจาหนาที่อนุญาตไดในกรณี
ดังตอไปนี้ ที่นาสังเกตคือใน (ขอ ๓) ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการโฆษณาเรื่องใดตองไดรับอนุญาตขอความหรือ
ภาพที่ใชในการโฆษณา หรือตองปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุญาตหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว แตที่ทํา
อยูน้ันคิดวาผิดกฎหมายแนนอนคะ ก็ไมทราบวาฝายผูบริหารจะดําเนินการ ณ วันนี้อยางไร ซึ่งเราติดตามเรื่องนี้จะ
สองปแลวนะคะจนจะครบสัญญาของเขาแลวก็ยังไมเห็นดําเนินการใดๆเลย ถามีคนใดคนหนึ่งไปแจงความใครจะ
รับผิดชอบคะ ขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานรฐาครับ 
นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  
เน่ืองดวยโรงเรียนเทศบาลบูรพา หรือวา ท.๑ นะคะ ไดขอทําเรื่องจําหนายพวกโตะ เกาอี้ วัสดุอุปกรณตางๆตั้งแตป 
๒๕๕๖,๒๕๕๗,๒๕๕๘ อยากทราบวาทําไมถึงยังลาชาอยูคะ ตั้งหลายปแลวคะ บังเอิญดิฉันไดเขาไปที่โรงเรียนและก็
เห็นวัสดุอุปกรณพวกน้ีเกะกะอยูในโรงเรียนคะ และยังทราบมาวาเขาจะตั้งเรื่องใหมเกี่ยวกับการสะสางใหมคะ ทําไม
เร่ืองเกาตัวเมื่อสักครูทําไมไมทําตอคะ อยากขออนุญาตฝากถามทานประธานไปยังผูบริหารคะ ขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานรองนายกฯครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับทานประธาน กระผมขอใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูตอบครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดฯครับ 
นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ การจําหนายพัสดุนี้เราดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๕๐ ครับ ซึ่งในแตละปเราจะมีคณะกรรมการของแตละกอง ของแตละหนวยราชการ
นี้มีการสํารวจวาพัสดุอะไรที่หมดสภาพหรือวาไมมีความจําเปนตองใชตอไป ก็จะทําบัญชีขึ้นมาและก็รายงานให
ผูบริหารเพื่อขออนุมัติจําหนายโดยวิธีตามที่ระบุไวนะครับ ขายทอดตลาดหรือวาทําลายหรือวาอะไรก็แลวแตในระบุ
ตรงน้ันนะครับ ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการแตละสวนราชการกําลังดําเนินการอยูวาอันไหนที่เราจะจําหนายไดครับซึ่งอยู
ในขั้นตอนของการดําเนินการอยู ณ ขณะนี้ครับ 
 

 
 
 
 
 



๑๖. 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือที่ไมเขาใจนะครับคือวาทําเร่ืองมาป ๒๕๕๖ ก็เงียบ ของป ๒๕๕๗ ก็เงียบ นี่ ๒๕๕๘ จะทํามาอีกแลวครับ 
ที่วาไมเขาใจเพราะวาแตละเร่ืองๆหนาที่จะทําเปนประจําปนะครับ แตนี่สองสามปแลวไมมีความคืบหนา เนื่องจากวา
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทานรฐา ขออนุญาตเอยนามนะครับ วาไปพบมามันเกะกะแทนที่จะไดใชพื้นที่ใหเกิดประโยชน
อยางนี้นะครับ อยากใหชวยดําเนินการใหหนอยครับ ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ การขอขอมูลขาวสารทางราชการนะครับถูกตีความวาอาจจะผิดกฎหมาย แตการ
กระทําที่เกินระเบียบกวาที่กฎหมายกําหนดกลับมีการตีความวาไมผิดกฎหมาย ตอนน้ีผมงงหนักมากครับวาตอนนี้ทาน
ใชหลักเกณฑอะไร ดังนั้นแลวนะครับก็อยากจะใหฝายผูบริหารลองพิจารณาดูดีๆ และตอนนี้ผมก็มีขอสังเกตตอนนี้
เปนปงบประมาณ ๒๕๕๘ ซ่ึงก็มีการประกาศใชแลวและก็มีการใชงบประมาณตัวนี้แลวกวาหกเดือนแลวนะครับ คือ
ครึ่งป อีกหกเดือนก็จะมีงบประมาณป ๒๕๕๙ เขามาใหม ตอนนี้นะครับงบประมาณป ๒๕๕๘ ก็ยังไมมีการใชจาย
อะไรมากเทาที่ควร ดังน้ันแลวจึงอยากถามฝายผูบริหารวาจะใชเงินงบประมาณป ๒๕๕๘ เมื่อไหร อยากจะใหทาน
กระตุนการใชจายตรงน้ีนะครับ เปนการกระตุนเศรษฐกิจในเขตเทศบาลฯของเรา และสําหรับขอมูลเงินโบนัสผมยังรอ
อยูนะครับอยากทราบวาใชจายไปเทาไหรนะครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานรองนายกฯครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับทานประธานฯ กระผมขอใหทานปลัดอาทิตย  คูณผล เปนผูตอบครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทานปลัดฯครับ 
นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ยอดเงินโบนัสที่ทานณัฐวุฒิไดกรุณา
สอบถามนะครับ จายไปทั้งสิ้น ๑๔,๙๐๗,๓๐๐ บาท เหลือเงินอยู ๙๒,๖๙๙ บาท ขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ ทําไมมันเศษไป ๑ บาทครับ ไมครบ ๑๕ ลาน 
นายอาทิตย   คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 จายไป ๑๔,๙๐๗,๓๐๐.๒๑ บาท เหลือ ๙๒,๖๙๙.๗๙ บาท ครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับมีเรื่องที่อยากจะผานทานประธาน                

 
 
 
 
 
 



๑๗. 
ไปยังฝายผูบริหารเปนเรื่องสํานักการชางซึ่งมีอยู ๓ เรื่องที่ชาวบานฝากมานะครับ เร่ืองที่ ๑ ประตูโรงเรียนวัดทาวังหิน
ซึ่งทางเทศบาลไดดําเนินการกอสรางถนนบริเวณหนาโรงเรียนวัดทาวังหินไปตลอดแนวและมีการรื้อถอนประตู      
ของโรงเรียนออกไปครับ ทางผูบริหารโรงเรียนและชาวบานก็ฝากสอบถามมาวาขอใหทางเทศบาลไดติดตามเอาประตู
ของโรงเรียนวัดทาวังหินมาติดตั้งกลับคืนนะครับ ในระหวางการสรางถนนไดมีการรื้อถอนไปนะครับ เรื่องที่ ๒       
เปนเร่ืองการลอกทอระบายนํ้าที่ซอยไมมีชื่อนะครับ ขางบานเลขที่ ๕๗๔/๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ชาวบานในซอยนั้นไดรับ
ความเดือดรอนและแจงวาไดเขียนคํารองนานแลวและไดเขียนคํารองข้ึนไปอีก ๑ ฉบับในวันที่ ๑๘ เมษายน เปนฉบับ
ใหมลาสุดนะครับ ซึ่งชาวบานบอกวาทอระบายน้ํามันอุดตันและเดือดรอนมากและไดลงมือทําการลอกทอระบายน้ํา
กันเองนะครับ แตวาก็ยังอุดตันเพราะวาในเรื่องของเครื่องมือหรือวาการทํางานซึ่งไมมีความสามารถที่จะลอกทอ
ระบายน้ําไดเอง ทางชาวบานก็อยากใหติดตอฝากไปถึงฝายผูบริหารใหชวยดําเนินการแกไขดวย และเก่ียวกับเรื่องของ
การปฏิบัตินี้ผมอยากใหทางฝายผูบริหารชี้แจงวามีมาตรฐานอยางไรในการปฏิบัติ อยางเชนฝายทะเบียนเขาจะมี
กําหนดเวลาถายื่นคํารองหรือวาเสนอคํารองไปเก่ียวกับเร่ืองอะไรเขาจะมีกําหนดเลยวาภายในเวลาเทาไหร ผมก็อยาก
ใหทางสํานักการชางมีนโยบายหรือวางมาตรฐานวาเรื่องทอระบายน้ําภายในก่ีวันทําการ เร่ืองไฟฟาภายในกี่วันทําการ 
ซึ่งสามารถประชาสัมพันธใหกับประชาชนหรือทางผูรองไดทราบ มิเชนนั้นก็จะไมมีกําหนดเวลาเพราะวาบางครั้ง
อาจจะสองอาทิตย สามอาทิตย หรือนานกวาน้ันซ่ึงชาวบานก็ไดรับความเดือดรอน ผมก็อยากใหทางฝายผูบริหารได
แกไขเรื่องน้ี ใหมีกําหนดเวลาในการทํางานครับ และเร่ืองที่ ๓ เปนเร่ืองชาวบานในชุมชนวัดทาวังหินไดขอความกรุณา
อยากใหทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไปสํารวจและติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณริมเขื่อนแมน้ําลํามูลนอย ซึ่งบริเวณ
ริมเขื่อนแมน้ําลํามูลนอยน้ีเปนเข่ือนที่อยูชวงตลาดทาวังหินไปตลอดแนววัดทาวังหิน ซ่ึงมีเขื่อนเปนที่เรียบรอยแลวแต
ชาวบานเขาบอกวามันมืด เวลากลางคืนชาวบานอาจอยากลงไปทํากิจกรรมหรือลงไปพักผอน ชาวบานก็อยากใหมี
โครงการติดตั้งเสาไฟฟาหรือหลอดไฟฟาเพื่อสองสวางครับ อยากขอใหทางฝายบริหารชวยชี้แจงดวยวาอยูในวิสัยที่จะ
ทําไดหรือไม อยูในความสามารถระดับเทศบาลนครอุบลราชธานีทําไดไหม อยากใหชี้แจงใหสมาชิกทราบหรือ
ประชาชนไดทราบดวยนะครับ สวนเรื่องที่ ๔ เปนเรื่องของกองสาธารณสุขนะครับ ซึ่งชาวบานฝากถามมามากที่สุดนะ
ครับวาไมมีถังขยะของเทศบาลใช ก็ปรากฏวาทางชุมชนอยางเชนแถวตลาดทาวังหินหรือหลายชุมชนก็ตองเอาขยะมา
ทิ้งเรี่ยราดตามหนาบานหรือตามถนน และบางครั้งอาจมีสุนัขไปกัดไปลากไปดึงแลวทําใหสกปรกเรี่ยราด เขาก็รองขอ
มาบอกวาเรื่องถังขยะอยากใหทางเทศบาลไดดําเนินการจัดซื้อหรือหาไปวางไวตามแหลงชุมชนนะครับ ทั้งหมดก็มี     
๔ เรื่อง ครับขอบคุณครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานรองนายกฯครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับทานประธาน เร่ืองแรกเปนเร่ืองประตูโรงเรียนเปนของสํานักการชาง เรื่องที่ ๒ คือการลอกทอ 
เร่ืองที่ ๓ เรื่องสํารวจเรื่องไฟสองสวางริมเขื่อน ของสํานักการชางนี้ผมขอใหทาน ผอ.สํานักการชางเปนคนตอบ     
เร่ืองที่ ๔ เร่ืองสาธารณสุขเรื่องถังขยะขอมอบใหทาน ผอ.กองสาธารณสุขเปนผูตอบครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน ผอ.สํานักการชาง ครับ 
 

 
 
 
 
 



๑๘. 
นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  รักษาการผูอํานวยการสํานักการชาง  
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องที่ ๑ ประตูโรงเรียนวัดทาวังหิน 
ทาน ผอ.โรงเรียนวัดทาวังหินมาหาผมสองครั้ง ผมไดรับปากรับคําไวแลวครับวาจะไปดําเนินการให แตดวยภารกิจ
สํานักการชางก็มีพอสมควร ก็มีบางอาจจะลาชาไปหนอยนะครับ ตัวนี้รับปากวาจะทําใหนะครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องขุด
ลอกทอระบายนํ้า ๕๗๔/๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ซอยไมมีชื่อ สรรพสิทธิ์ชวงไหนครับ ฝงโรงเรียนเบ็ญฯ ใชไหมครับ คืออยาง
นี้นะครับคือระบบทอสูบน้ํา ทอระบายน้ําน้ีมันเปนเรื่องที่เรากําหนดวันใหไมได เมื่อมีคํารองเขามาเสร็จแลวจะไปลอก
คลองนี้ สมมุติทานมาขอแลวเราไปดูแลวมันอยูใตดินนะครับเราไมรูวามันจะเสร็จเมื่อไหร บางทีลอกเสร็จก็ตอยาวไป
เร่ือยๆ บางที ๑๐ เมตร มันไมจบก็ตองตอไปอีกเร่ือยๆ เพราะฉะน้ันจะไปใหคําตอบชาวบานวาผมจะไปทําใหทานวัน
นั้นวันน้ีนั้นไมได ตองตามลําดับขั้นและความสําคัญหรือความทุกขยากอันดับแรกกอนวาทานวิกฤติขนาดไหนนะครับ 
เพราะเจาหนาที่เราก็ทํางานตามลําดับขั้นตอนอยูแลวจึงใหคําตอบทานไมไดวาเราจะไปขุดลอกใหทานไดเมื่อไหรนะ
ครับ ถามันชัดเจนวาความยาว ๓ เมตร ๕ เมตร เสร็จวันน้ันแลวเราก็ไปตอ แตถาวาเขาไปซอยนี้เสร็จแลวมันไมเสร็จ
มันก็ตอยาวไปอีกจนกวามันจะเสร็จ เราก็จะไปลําดับตอไปนะครับ ลําดับตอไปก็คือวาทานไดรับความลําบากมากนอย
ขนาดไหน คนที่มาทีหลังน้ียากจริงๆครับทวมจริงๆเราก็จะไปดูใหนะครับ ตรงน้ีเลยจะใหคําตอบทานไดวาวันไหนจะไป
ทําใหทานไดหรือไมได ถาไดเราจะทําใหทันทีครับ เร่ืองที่ ๓ ครับ ไฟฟาสองสวางที่เขื่อนที่สรางเสร็จใหมใชไหมครับ 
หลังวัดใชไหมครับ ถาเปนตรงน้ันกรมโยธาฯพึ่งสรางเสร็จเขายังไมสงมอบพื้นที่ใหเราครับ เราจะไปตั้งฟุตบาทหรือ
อะไรน้ันก็จะเปนการที่เราไปทุบหรือทําลายของเขาก็ไดครับ ตัวนี้จะประสานอีกทีหนึ่งครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทาน ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมครับ 
นางสุรางค   พรหมประพันธ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ ในสวนของกองสาธารณสุขในประเด็น
ของถังขยะนะคะ ตอนนี้อยูระหวางการจัดซื้อถังขยะอยูคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภาภรณครับ 
นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะคะ เรื่องที่ทานนัฐพล ขอเอกสารไวคะ 
เร่ืองติดตั้งปายบนทางเทา จะขอทั้งปายใหญดวยนะคะ ปาย LED ที่ตามจุดตางๆ และบันทึกขอตกลงที่ใครอนุญาตให
ตั้งดวยนะคะ ไมทราบวาจะสงใหสมาชิกไดวันไหน ขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ เชิญทานรองนายกฯครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานฯที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เราก็จะพยายามทําใหเร็วที่สุดนะ
ครับ เพราะวาตอนนี้ขอมูลอยูกับเจาหนาที่ เดี๋ยวขออนุญาตดูกอนและจะเรงใหเร็วที่สุดนะครับ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๙. 
นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตนะคะ ขอกําหนดเปนวันเลยไดไหมคะ คือทานจะใหวันไหนก็ไดไมไดเรงขนาดนั้น แตวาขอกําหนด
วันมาเราจะไดคอยรับเอกสารเลยคะ ขอบคุณคะ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ กําหนดไดไหมครับ เชิญทานรองนายกฯครับ 
นายชูศักดิ์   สุทธิรารักษ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตครับทานประธานฯ สัปดาหหนานะครับ พอดีชวงน้ีหยุดยาวจนถึงวันอังคารครับ 
นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เมื่อไมมีผมขอปดประชุม และขอกราบขอบพระคุณทาน
รอยโทศราวุธ   ศรีจันทร  ผูชวยหัวหนาชุดฝายกฎหมายกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุบลราชธานีครับ 
 
 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 



๒๐. 
 

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

 
 

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

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

 
(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 


