
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘   

วันอังคารที่ ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

……………………………………… 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

          สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

     ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒ 

   วันศุกรที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

   ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง      แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น  

   พ.ศ.๒๕๔๗  รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ และขอ 

๑๐๕) 

     (นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    กระทู     เรื่อง  ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง 

   (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง      อื่นๆ 

 

 

…………………………………….. 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘   

วันอังคารที่  ๗  กรกฎาคม  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.    นายเลิศ              อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

          ๘.    นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     

          ๙.    นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๐.    นางเฉลียว            คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

        ๑๑.    นางสาวปฏิมาพร    จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๒.    นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๓.    นายธนพล โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

        ๑๔.    นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๓ 

        ๑๕.    นางลําพูล แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

 ๑๖.    นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓  

 ๑๗.    ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

        ๑๘.    นายณภัทร           ลิ้มสุวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔   

        ๑๙.    นายสุภชัย           ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   

 ๒๐.  นางสาวตนขาว      ตังคโณบล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔  

 

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑.  นางสาวนงนุช       จิรันตกาล         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑       (ลากิจ) 

        ๒.  นายปยะ             ลายวิเศษกุล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔         (ลากิจ)            

        ๓.  นายช่ืน               พรหมจารีย       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑      (ลาปวย) 

 ๔.  น.ส.ภรณชนก นํ้าฝน เฟองงาม        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔       (ลากิจ)              
   

 



๒. 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑.  นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

            ๒.  นายวิทวัส พันธนิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

          ๓. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

            ๔. นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

            ๕. นางเดือนลอย    คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ๖.  นางพิมพนภัส           ภัทรกอพงษสุข รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

         ๗.  นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์        รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 

          ๘.  นางสุรางค               พรหมประพันธ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

           ๙.  นายมนตรี ธนะคุณ รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

          ๑๐.  นายกรศิริ มิ่งชัย   ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

          ๑๑.  นายสุรสีห ใจหาญ           รอง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

          ๑๒.  ด.ต.เผด็จชัย  บุญศักดิ์       ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  

          ๑๓.  นายประสพ ปรุโปรง       ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ 

          ๑๔.  วาที่ รท.คมกริช ศรีสวัสดิ ์ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

          ๑๕.  นายเชิดศักดิ์ ดอกพิกุล   รก.ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 

          ๑๖.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

          ๑๗.  พ.จ.อ.อดิศร ประจํา           รก.หัวหนาฝายกิจการสภา 

          ๑๘.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการสภา  

          ๑๙.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการ ๒ 

          ๒๐.  นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 

 

       …………………………………………………. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง  - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  

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

   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  

   วันศุกรที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๓. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น 

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

   และ ขอ ๑๐๕) 
   

ระเบียบวาระที่ ๔    กระทู เร่ือง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง  

  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง    อื่นๆ 

 

 

 

…………………………………….. 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเปด

การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ วันอังคารที่  ๗ กรกฎาคม  

พ.ศ.๒๕๕๘  ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานผูบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ทานหัวหนาสวน

ราชการทุกทาน  โดยเฉพาะร.ท.ธราวุธ  ศรีจันทร  ผูชวยหัวหนาชุดฝายกฎหมาย  กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย

จังหวัดอุบลฯ เปนอยางสูงที่ไดมารวมสังเกตการณการประชุมในวันนี้  วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผมขอเขา

ระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มีสามาชิกลา ๔ ทาน คือ ทานนงนุช  จิรันตกาล    

ลากิจ , ทานชื่น  พรหมจารีย  ลาปวย ,  ทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม ลากิจ  ,  และ ทานปยะ   ลายวิเศษกุล    

ลากิจ และมีผูขออนุญาตเขารับฟงและถายทอดสด มีบริษัทอุบลราชธานีโสภณ เคเบิ้ลทีวี จํากัด ขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูง และขอตอนรับทานรองนายกประชา กิจตรงศิริ และทานนพพร เตชาวิวัฒนบูลย  ทานเปนเลขานุการ

นายกเทศมนตรี  ขอตอนรับครับผม ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 

 



๔. 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

         สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  

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

   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

         สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  

     วันศุกรที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

     ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  การประชุมสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง            

เชิญครับ / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ  

             -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

                 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘    

                       โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

                      สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘       

                      โปรดยกมือขึ้น /  มีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สอง 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘      

 
 

 ตอไปเปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจําป      

พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่  ๒ วันศุกรที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาล          

นครอุบลราชธานี  มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ  / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

                 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒  วันศุกรที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    

                       โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

              -  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

                  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒  วันศุกรที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    

     โปรดยกมือขึ้น /  มีสมาชิกยกมือ 



๕. 

 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันศุกรที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น 

                                 พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓  

  และ ขอ ๑๐๕) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง     

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๕) เนื่องจากวาที่ผานมาเราไดแตงตั้งกรรมการสามัญประจําสภาไป

เรียบรอยแลว แตในสวนนี้คณะสมาชิกเห็นวาควรจะปรับปรุงแกไขในสวนกรรมการสามัญประจําสภาใหม ก็เลยจะมี

การแตงตั้งนะครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้ง

ที่ ๔ ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ  

 ทานที่ ๑ นางสุภาภรณ  โหตระไวศยะ ครับ ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภาภรณ  โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภาภรณ  โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                   

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

 



๖. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ  

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นายปรเมศร   ศริพันธุ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปรเมศร   ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปรเมศร   ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายปรเมศร   ศริพันธุ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

 

 

 



๗. 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ นายนัฐพล   รัตนูปการ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย 

 

 

 



๘. 
 

  ๑. นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ  

  ๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว   

  ๓. นายปรเมศร ศริพันธุ    

  ๔. นายนัฐพล รัตนูปการ   

   ๕. นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นเชิญครับ         

เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ครับ  

 ทานที่ ๑ นายสุภชัย   ศรีจรูญ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย   ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย   ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย   ศรีจรูญ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๗ ทาน 

 



๙. 
 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภาภรณ   โหตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภาภรณ   โหตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ              

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ นายนัฐพล   รัตนูปการ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 



๑๐. 

 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัต ิ

 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

 คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย 

  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ 

  ๒. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  

  ๓. นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ  

  ๔. นายนัฐพล รัตนูปการ    

  ๕. นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ  
   

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นเชิญครับ เชิญทาน

ปฏิมาพรครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ คะ  

 ทานที่ ๑ นายสุภชัย   ศรีจรูญ  ขอผูรับรองคะ/ มีสมาชิกรับรองถูกตอง 



๑๑. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย   ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย   ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ                   

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย   ศรีจรูญ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน 

   -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร 

      งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

 

 



๑๒. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานตนขาว  ตังคโณบล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ                   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานตนขาว  ตังคโณบล เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร  

                 งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติ เห็นชอบใหนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร

งบประมาณ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ นายนัฐพล   รัตนูปการ  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ                   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร 

                 งบประมาณ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นายธานินทร   สินธุประสิทธิ์  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

 

 



๑๓. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานธานินทร   สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร 

                 งบประมาณ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานธานินทร   สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร 

                 งบประมาณ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายธานินทร   สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร

งบประมาณ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๖ นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร 

                 งบประมาณ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  เปนกรรมการตรวจสอบการบริหาร 

                 งบประมาณ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ  เปนกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

 คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ 

  ๒. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  

  ๓. นางสาวตนขาว   ตังคโณบล  

  ๔. นายนัฐพล รัตนูปการ    

       ๕. นายธานินทร     สินธุประสิทธิ์ 

                ๖. นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ 



๑๔. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นเชิญครับ เชิญทาน

ปฏิมาพรครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอคณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ คะ  

 ทานที่ ๑ นายเลิศ  อาชวานันทกุล  ขอผูรับรองคะ/ มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศ  อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                 ไฟฟาสาธารณะ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศ  อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                 ไฟฟาสาธารณะ                    

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติ เห็นชอบใหนายเลิศ   อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟา

สาธารณะ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นายปยะ  ลายวิเศษกุล  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปยะ  ลายวิเศษกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                 ไฟฟาสาธารณะ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

   -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปยะ  ลายวิเศษกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                 ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

 



๑๕. 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายปยะ  ลายวิเศษกุล เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นายเลิศชาย  เสนหา  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศชาย  เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ                   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศชาย  เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                 ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายเลิศชาย  เสนหา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ

งบประมาณ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานวรรณรัตน  จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                ไฟฟาสาธารณะ   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานวรรณรัตน  จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                 ไฟฟาสาธารณะ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

 



๑๖. 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟา

สาธารณะ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นายนัฐพล    รัตนูปการ  ขอผูรับรองคะ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล    รัตนูปการ เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

   ไฟฟาสาธารณะ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล    รัตนูปการ เปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                 ไฟฟาสาธารณะ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

           มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล   รัตนูปการ เปนกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ 

 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

 คณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ ประกอบดวย 

  ๑. นายเลิศ  อาชวานันทกุล  

  ๒. นายปยะ  ลายวิเศษกุล   

  ๓. นายเลิศชาย เสนหา  

  ๔. นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   

  ๕. นายนัฐพล         รัตนูปการ  

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นเชิญครับ เชิญ

ทานณัฐวุฒิครับ 

 

 



๑๗. 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอคณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ครับ  

 ทานที่ ๑ นางบัวหลวง อาษาพล  ขอผูรับรองครับ/ มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ 

                 ประเพณี  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา  

                 วัฒนธรรมและประเพณี  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ

ประเพณี 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นายชื่น  พรหมจารีย  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานชื่น  พรหมจารีย เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ 

                 ประเพณี  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

   -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานชื่น  พรหมจารีย เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ 

      ประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายชื่น  พรหมจารีย เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ

ประเพณี 

 

 



๑๘. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นางสาวภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานภรณชนก  นํ้าฝน  เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา  

                 วัฒนธรรมและประเพณี  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานภรณชนก  นํ้าฝน  เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา  

                 วัฒนธรรมและประเพณี โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสาวภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม เปนกรรมการฝายการศึกษา 

วัฒนธรรมและประเพณ ี

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์  เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ 

                 ประเพณี   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม 

                 และประเพณีโปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและ

ประเพณี 

 

 



๑๙. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นายธานินทร  สินธุประสิทธิ์  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม 

                 และประเพณี  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา  

                 วัฒนธรรมและประเพณี  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายธานินทร  สินธุประสิทธิ์ เปนกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรม

และประเพณี 

 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

 คณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบดวย 

  ๑. นางบัวหลวง อาษาพล   

  ๒. นายชื่น  พรหมจารีย  

  ๓. นางสาวภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม   

  ๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน        ศิลปสิทธิ์   

  ๕. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นเชิญครับ เชิญทาน

ปรเมศรครับ 

นายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอคณะกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ครับ  

 ทานที่ ๑ นายสุภชัย  ศรีจรูญ  ขอผูรับรองครับ/ มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

 

 



๒๐. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานสุภชัย  ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานสุภชัย  ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายสุภชัย  ศรีจรูญ เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายปรเมศร  ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นางเฉลียว คํานิยม  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

   -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเฉลียว คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

                       โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางเฉลียว   คํานิยม เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายปรเมศร  ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นายเลิศชาย เสนหา  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

 

 



๒๑. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศชาย  เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

                        โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายเลิศชาย เสนหา เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายปรเมศร  ศริพันธุ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ นางลําพูล แสงวงค  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานลําพูล  แสงวงค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานลําพูล แสงวงค เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางลําพูล  แสงวงค   เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายปรเมศร  ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นางรฐา  มณีภาค  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 



๒๒. 

 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานรฐา  มณีภาค  เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานรฐา  มณีภาค  เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางรฐา  มณีภาค  เปนกรรมการฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

 คณะกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ  

  ๒. นางเฉลียว คํานิยม  

  ๓. นายเลิศชาย เสนหา   

  ๔. นางลําพูล แสงวงค  

  ๕. นางรฐา  มณีภาค 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นเชิญครับ เชิญ

ทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนัฐพล   รัตนูปการ สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอคณะกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ ครับ  

 ทานที่ ๑ นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล  ขอผูรับรองครับ/ มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

 



๒๓. 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการฝายสํานักการชางและ

โยธาธิการ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นายเลิศ   อาชวานันทกุล  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานเลิศ   อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

   -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานเลิศ   อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายเลิศ   อาชวานันทกุล เปนกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

 

 



๒๔. 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ เปนกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ 

 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์  เปนกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ 

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์  เปนกรรมการฝายสํานักการชางและ   

                        โยธาธิการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหร.ต.อ.ณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์เปนกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ 

 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นายธนพล  โชควิวัฒนวนิช  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานธนพล  โชควิวัฒนวนิช เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานธนพล  โชควิวัฒนวนิช เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายธนพล  โชควิวัฒนวนิช  เปนกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ 



๒๕. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๖ นายปรเมศร ศริพันธุ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปรเมศร ศริพันธุ เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปรเมศร   ศริพันธุ เปนกรรมการฝายสํานักการชาง 

                 และโยธาธิการ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายปรเมศร ศริพันธุ  เปนกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ 

 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ  คณะกรรมการ       

ฝายสํานักการชางและโยธาธิการ ประกอบดวย 

  ๑. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล   

  ๒. นายเลิศ  อาชวานันทกุล  

  ๓. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   

  ๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน        ศิลปสิทธิ์   

  ๕. นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช  

  ๖. นายปรเมศร ศริพันธุ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นเชิญครับ         

เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายนัฐพล   รัตนูปการ สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอคณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว ครับ  

 ทานที่ ๑ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  ขอผูรับรองครับ/ มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 



๒๖. 
 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว   

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นางบัวหลวง อาษาพล  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานบัวหลวง  อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว   

                โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน 

   -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานบัวหลวง  อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว 

                โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางบัวหลวง อาษาพล เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 
 

นายนัฐพล   รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

 

 



๒๗. 
 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณภัทร ลิ้มสุวรรณ  เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณภัทร ลิ้มสุวรรณ  เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว   

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายณภัทร ลิ้มสุวรรณ  เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานวรรณรัตน    จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว 

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานวรรณรัตน    จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬา 

                 และการทองเที่ยวโปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา เปนกรรมการฝายกีฬาและการ

ทองเที่ยว 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายนัฐพล   รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นายนัฐพล  รัตนูปการ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล  รัตนูปการ เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล  รัตนูปการ เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว   

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 



๒๘. 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล  รัตนูปการ  เปนกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว 

 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

 คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว ประกอบดวย 

  ๑. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว   

  ๒. นางบัวหลวง อาษาพล   

  ๓. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ   

  ๔. นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา   

  ๕. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นเชิญครับ         

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ครับ  

 ทานที่ ๑ นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  ขอผูรับรองครับ/ มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนงนุช  จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนงนุช  จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสาวนงนุช  จิรันตกาล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนา

ชุมชน 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๒ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 
 



๒๙. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

   -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายณัฐวุฒิ ทองเถาว เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนา

ชุมชน 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๓ นายปยะ   ลายวิเศษกุล  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานปยะ   ลายวิเศษกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานปยะ   ลายวิเศษกุล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายปยะ   ลายวิเศษกุล  เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนา

ชุมชน 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๔ นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 



๓๐. 
 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานตนขาว  ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชนโปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานตนขาว  ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนางสาวตนขาว  ตังคโณบล เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนา

ชุมชน ทองเที่ยว 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ทานสมาชิกจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญเสนอทานตอไปครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานที่ ๕ นายนัฐพล  รัตนูปการ  ขอผูรับรองครับ / มีสมาชิกรับรองถูกตอง 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานนัฐพล  รัตนูปการ เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานนัฐพล  รัตนูปการ เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม 

                 และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายนัฐพล  รัตนูปการ  เปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนา

ชุมชน 
 

 ทานสมาชิกจะเสนอเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีใหเปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

 คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 

  ๑. นางสาวนงนุช จิรันตกาล 

  ๒. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว   

  ๓. นายปยะ  ลายวิเศษกุล  

  ๔. นางสาวตนขาว ตังคโณบล   

  ๕. นายนัฐพล              รัตนูปการ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะอื่นอีกหรือไมครับ 

ถาไมมีผมขอไประเบียบวาระตอไปครับ 



๓๑. 
 

ระเบียบวาระที่ ๔    กระทู เรื่อง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง  

  (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูตั้งกระทูถาม) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔ กระทู เร่ือง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง   เชิญทานณัฐวุฒิ ครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 

๒ ครับ ขาพเจาขอตั้งกระทูดวนตอนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เร่ือง ราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง มีคําถามที่

ตองการคําตอบดังตอไปนี้นะครับ ๑. ผูบริหารไดมีการตั้งคณะกรรมการราคากลางตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ หรือไม (ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางน้ันเกิน ๕ ลานบาท) 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทางทานผูบริหารยินดีที่จะใหความกระจางในเรื่องน้ีหรือไมครับ เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพครับ เมื่อสักครูที่เริ่มประชุมทานประธานไดให

เกียรติชม ถือเปนคําชมนะครับจากทานผูใหญ ตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานสภานะครับ ดวยความเปนจริง

แลวทานประธานสภาของเราน้ีเปนผูที่มีประสบการณสูงทานหนึ่ง เปนถึงอดีตนายกเทศมนตรี เปนสมาชิกสภาหลาย

สมัยและเปนทั้งประธานสภา ทั้งงานดานนิติบัญญัติและงานดานบริหาร ผมไดเขามารับตําแหนงไดสักประมาณ    

เดือนเศษๆ หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรองขอคําชี้แนะจากทานประธานดวยนะครับ สําหรับกระทูที่ทานสมาชิกไดเรียน

ถามทางสภานะครับวามีการตั้งคณะกรรมการราคากลางตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือไมนั้น ผมขอ

อธิบายอยางนี้เปนภาพรวมกวางๆนะครับในฐานะที่เปนผูบริหาร ซึ่งเปนผูที่ดูแลในเรื่องของนโยบาย โดยปกติแลว   

เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้งที่มีงบประมาณผานสภาเขามา ทางคณะทํางานก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง

เพื่อมาตั้งราคากลางเพื่อมาดูแลเรื่องราคากลาง เมื่อเสร็จเรียบรอยตามระเบียบของขอกฎหมายแลวก็ประกาศ

ประกวดราคาน้ีไป แตหลังจากมีคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติซึ่งเห็นไดชัดวาเปนเรื่องของการดูแลการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใส และอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดีนะครับ ซึ่งโดยวิธี

ปฏิบัติหลังจากที่มีประกาศนี้แลว งบประมาณที่เกิน ๕ ลานบาทนี้เราจะตองมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดู

เร่ืองราคากลางอยูแลว เสร็จแลวเราก็จะสงเร่ืองทั้งหมดไปใหทานผูวา ทานผูวาก็จะตรวจโดยวิธีปฏิบัติเทาที่ทราบก็คือ

ทานผูวาก็จะสงไปใหโยธาจังหวัดเปนผูดูแลเร่ืองราคากลาง เมื่อดูแลเสร็จเรียบรอยแลวก็สงกลับมาประกาศประกวด

ราคา  ตอไปครับ แตเพื่อความสบายใจของทานสมาชิกสภานะครับวามีหรือไม ผมเปนผูบริหารซึ่งกําหนดนโยบายของ

หลักนิติธรรม ซึ่งทานนายกสมปรารถนาซึ่งวันน้ีไมไดมาประชุมดวย ตองกราบขออภัยทานสมาชิกและทานประธาน

ดวยเน่ืองจากวาวันน้ีทานนายกไดมีนัดกันลวงหนาไวแลววาจะมีการไปทํา VTR ก็คือไปถายทําในเรื่องของงานแหเทียน

รวมกับทางผูวาและก็ไดนัดคณะทํางานไวเรียบรอยแลวนะครับ ก็เลยมีภารกิจที่ตองไปตรงนั้นเลยไดมอบใหผมมา    

ทําหนาที่แทนตรงน้ีนะครับ สวนในเร่ืองเอกสารหรือวิธีปฏิบัติตางๆนี้ผมขออนุญาตทานประธานใหทานปลัดอาทิตย 

นําเสนอเพ่ิมเติมในเรื่องน้ีครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

 



๓๒. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานปลัดครับ 

นายอาทิตย   คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ สําหรับกระทู   

ที่ทานผูทรงเกียรติไดกรุณาซักถามในเร่ืองของประเด็นที่วาทางเทศบาลนี้ไดมีการตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

งานกอสรางเกิน ๕ ลานบาท ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ หรือไมนะครับ ขอเรียนใหทราบวาในปงบประมาณที่ผานมา หมายถึงป ๒๕๕๘ เทศบาลไดมีเงินที่เปน

งบประมาณเกิน ๕ ลานบาททั้งส้ินแยกเปน ๒ สวน ครับ สวนที่ ๑ คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางเทศบาลไดรับนั้นก็มี

อยู ๓ โครงการนะครับ คือ โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียน ท.๑ ท.๒ และ ท.๓ ประมาณ ๓๐ ลานบาท     

และสวนที่ ๒ น้ันเปนโครงการที่ตราในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ คือ ๑. โครงการ

กอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน โรงเรียน ท.๕  ๒. โครงการกอสรางอาคารเรียนเอนกประสงค                

ท.๕ งบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๓. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหวยมวงงบประมาณ ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท    

๔.โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท ครับ นี่คือโครงการที่ปรากฏใน         

เทศบัญญัติงบประมาณป ๕๘ สําหรับวิธีดําเนินการน้ันนะครับ หลังจากที่เราไดรับงบประมาณในเรื่องเงินอุดหนุน เรา

ก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางซึ่งมีปรากฏคําสั่งอยูในมือผมนี้นะครับขึ้นมาตรวจสอบราคากลาง

รวมทั้งในงบประมาณป ๒๕๕๘ ดวย ก็ไดสงไปใหทานผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาตามคําสั่ง คสช. ที่ ๑๐๔ ก็ไดรับ

อนุมัติมานะครับ ซึ่งทั้งหมดนั้นที่ผมนําเรียนมาไดทําสัญญาและดําเนินการกอสรางทั้งหมดแลวนะครับ เหลืออยู

โครงการเดียวที่ไมไดดําเนินการคือโครงการกอสรางอาคารเรียนเอนกประสงคของ ท.๕ งบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐ 

บาท ครับ ซึ่งตอนน้ีอยูในขั้นตอนของการประกาศสรรหาผูมาซื้อแบบและมาดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบ

ตอไปครับทาน นี่คือรายละเอียดของการดําเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 คือยังเปนคําถามในขอแรกนะครับ สรุปคือทานตั้งหรือยังครับ ตอนแรกก็คือที่ผมฟงจากทานรองนายกนะครับ

บอกวาปกติก็มีการตั้งราคากันอยูแลวโดยการสงไปที่โยธา แตวาที่ผมถามนี้คือการตั้งคณะกรรมการราคากลาง      

ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ก็คือไมไดถามยอนไปกอนนั้น คือถามตัวลาสุดนี้สรุปคือตั้งหรือยังครับ      

นี่คือคําถามในขอแรกครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกประชา ครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ คือผมขออธิบายนิดนึงวาคณะกรรมการชุดนี้      

เทาที่ สอบถามมา ว ามีการตั้งอยูแลว ถาถามวาตองตั้งขึ้นมาอีกชุดหรือไมก็ไมมีระเบียบตรงนี้ เพราะวาเรามี

คณะกรรมการที่เราตั้งอยูแลว เพียงแตวาเราไมไดตั้งขึ้นมาใหมตามคําสั่งเพราะมันมีอยูแลว ซึ่งเราปฏิบัติกันอยูแลว    



๓๓. 
 

ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ในเอกสารชุดนี้ นาจะมีในเอกสารที่ยืนยันไดวามีการตั้งคณะกรรมการอยูแลว ผมคิดวาระเบียบ

ตรงน้ีทานปลัดทานตองพยายามที่จะตองใหอยูในกฎระเบียบอยูแลวเพราะทานเปนผูดูแลตรงนี้ ซึ่งในนโยบายตรงนี้ 

ผูบริหารก็กําชับเสมอวาจะตองยึดหลักขอกฎหมายเปนที่ตั้งอยูแลว ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานณัฐวุฒิมีคําถามหรือไมครับ เชิญ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยังเปนคําถามในขอแรก  สรุปวายังไมตั้งตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ทานยังไมไดตั้งใชหรือไมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกฯประชา ครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 สรุปแบบนี้แลวกันครับ อันนี้เปนขอกฎหมายเปนขอระเบียบ ขอใหทานปลัดอาทิตย เปนผูตอบแลวกันครับ    

ขออนุญาตทานประธานครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตยครับผม 

นายอาทิตย    คูณผล      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมมีคําสั่งฉบับที่ ๑๐๔ อยูในมือครับ เทาที่ผม

อานดูไมปรากฏวามีขอความใดที่ใหผูบริหารไดตั้งราคากลางขึ้นมา เพียงแตบอกวาเมื่อผูบริหารทองถิ่น ไดเห็นชอบ

ราคากลางงานกอสรางโครงการใดที่มีมูลคาตั้งแต ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท ขึ้นไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนผูตั้ง

งบประมาณน้ันรายงานขอมูลราคากลางใหผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบ ไมไดมีขอไหนที่ตองตั้งซอนขึ้นมาอีกแตวา

ราคากลางนี้ตองผานคณะกรรมการชุดของทางเทศบาลที่แตงตั้งขึ้น ซึ่งเราตองปฏิบัติถูกตองตามระเบียบอยูแลวขอ

ใจความของเน้ือหาหรือวัตถุประสงคของคําสั่งฉบับนี้เขาเพียงแตอยากใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอไดกํากับ

ดูแลทองถิ่นอยางใกลชิดเทาน้ันเอง ไมไดใหตั้งคณะกรรมการราคากลางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไมมีในระเบียบฉบับนี้ครับ

เรียนใหทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานณัฐวุฒิมีคําถามอีกหรือไมครับ เชิญ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยังอยูในคําถามขอที่ ๑ ดังนั้นแลวขอเอกสารที่ทานปลัดนั้นอางถึงดวยนะครับ ใหกับทางสมาชิก ขอที่ ๒      

ทางสภารายชื่อคณะกรรมการราคาที่ทางเทศบาลนั้นตั้งไวแลวดวย สวนขอที่ ๑ ขอประกาศที่ทานปลัดนั้นไดอางถึง

ดวยวาทานอางถึงในสวนตรงไหน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญฝายบริหาร ครับ 

 

 



๓๔. 
  

นายประชา    กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขออนุญาตใหทานปลัดชวยจัดเอกสารชุดนี้ใหกับ

สมาชิกสภา เพ่ือใหความมั่นใจกับสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สรุปวาในขอที่ ๒ นั้นฝายบริหารยินดีที่จะแจกเอกสารในสวนที่ทานตองการได  มีคําถามอีกหรือไมครับ

เพราะวากระทูนี้สามารถถามได ๓ ครั้ง  

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีครับทานประธาน  ขอที่ ๓ ทางสมาชิกสภาอยากทราบวาทานไดดําเนินการคําสั่งคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ในเรื่องราคากลางไปแลวกี่โครงการ เมื่อสักครูนี้ก็ไดคําตอบจากทานปลัด    

ไปบางแลวก็มันจะเปนการถามซอนกับคําถามขอที่ ๑ เพราะถามเรื่องหนึ่งแลวทานก็ตอบครอบคลุมมาทั้งหมดเลย    

ก็อยากจะใหทานอธิบายใหชัดเจนมากกวานี้ คืออธิบายใหสภาทราบวาทําไปแลวกี่โครงการ เหลือกี่โครงการและ

โครงการที่ยังไมทํา จะหมดปงบประมาณแลวทําอะไรอยู เหตุใดแลวทานจึงยังไมดําเนินการงบนั้น ทั้งที่จะหมด

ปงบประมาณแลว กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกฯประชา ครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เมื่อสักครูนี้ทานปลัดก็ไดชี้แจงไปแลววาโครงการ

ทั้งหมดมีอยู ๒ สวน คือสวนที่เปนเงินอุดหนุน กับสวนที่เปนตราในเทศบัญญัติ เทาที่ทานรายงานเมื่อสักครูนี้ก็จะ

เหลือโครงการโรงเรียนเทศบาล ๕ บานกานเหลือง ๕.๙ ลาน ที่ดําเนินการไปแลวขณะนี้เราก็เรงดําเนินการเพื่อใหทัน

ปงบประมาณ ครับขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คิดวากระทูถามผูตั้งกระทูยังติดใจตรงไหนอีกมีหรือไมครับ ถาไมมี ก็คงครบตามระเบียบที่ใหไววาผูตั้งกระทู

ถามจะถามไดไมเกิน ๓ ครั้ง 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง      อื่นๆ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ อ่ืนๆ เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ       

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓  กอนจะไปเรื่องอื่นๆ ขอทวงถามเอกสารจากการประชุม    

ครั้งที่แลว ดูไดจากรายงานการประชุมซึ่งเราไดตรวจรายงานการประชุมที่เราไดรับรองไปเมื่อสักครู สมัยสามัญ สมัยที่

สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ หนาที่ ๘ ซึ่งทานนายกเทศมนตรี นางสาวสม

ปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ ไดบอกไวในรายงานฉบับนี้ วาสําหรับเอกสารที่ชี้แจงเปนลายลักษณอักษรที่จะชี้แจง       

จะตอบใหทานภายในพรุงนี้ คือวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งทานประธานก็ไดนัดสมาชิกมารอรับเอกสารในวันที่         



๓๕. 
 

๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  เราน่ังรอตั้งแต ๑๐.๓๐น. จนถึง  ๑๖.๓๐น.  แตก็ไมมีผูบริหารทานใดจะนําเอกสารมาให

เรา ซึ่งเราก็สอบถามไปยังทานปลัด แตวาวันนั้นทานปลัดทานลาคะ และก็ติดตอไปยังฝายบริหารงานทานก็ใหคําตอบ

วาจะนําเอกสารมาใหเราภายในวันน้ันแตก็ไมเห็น เราอยูจน ๑๖.๓๐น. ก็ขอถามวาทานจะรับผิดชอบคําพูดของทาน

หรือไม ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในเร่ืองอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาล     

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เรื่องที่ผมจะพูดวันน้ีเปนเร่ืองเก่ียวกับเอกสารที่ผมขอยื่นไปเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนเอกสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เวลาก็ลวงเลยมา ๒๔ วันผมก็ยังไมไดรับเอกสารจนถึงทุกวันนี้ใน

การบริหารงานของเทศบาลนครอุบลฯ จะมีอยู ๒ ฝาย คือ ฝายผูบริหาร และฝายสภา มีหนาที่ที่ตองตรวจสอบและ

ดูแลทุกขสุขของประชาชน ที่ผมขอเอกสารตัวนี้ เหตุผลหลักๆคือ อยากทราบวาทานไดดําเนินการไปถึงไหนแลว     

แลวก็เอกสารที่ผมขอไปเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานของโรงเรียนตางๆ เทาที่ทานปลัดอาทิตย ขออนุญาตเอยนาม     

เมื่อสักครูทานวาเหลือ ๑ โครงการ วายังไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางคือโครงการสรางอาคารเรียนเอนกประสงค

วงเงิน ๕.๙ ลานบาท สวนโครงการอ่ืนทานไดดําเนินการไปแลว ผมจึงอยากจะเห็นเอกสารตรงสวนนี้ครับเพื่อความ

โปรงใสของเทศบาลของเรานะครับ อยากจะทราบวาทานจะนําเอกสารใหผมเมื่อไหรผมสอบถามไปยังคณะผูบริหาร

ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายอีก  เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ตัวแทนที่พี่นองประชาชนฝากใหมาดําเนินการของฝายบริหาร วันนี้ทราบวามีการ

ถายทอดสดไปทางบาน  เพราะฉะน้ันคําถามที่พี่นองประชาชนยังคลางแคลงใจที่ฝากผมมาถาม วันนี้พี่นองประชาชน

คงตองผิดหวัง เพราะนายกฯของทานยังใหความสําคัญกับสภาแหงน้ีนอยไปนิดหนึ่งหรือไมใหความสําคัญเลยก็วาได

เที่ยวที่แลวก็ไปกินกาแฟ  เที่ยวนี้ก็ไปถายรูปเขาใจวาเปนวาระ แตก็ใหความสําคัญบางเล็กนอย เขาเนื้อหาเร่ืองที่  ๑     

เลยครับ เร่ืองไตรวิชั่น หรือปาย แอลอีดี ผมเขาประเด็นตรงเลยวาทานไดเก็บรายไดจากปาย แอลอีดี เปน ๒ สวน       

สวนที่ ๑ ทานเก็บภาษีปาย ผมเปดรานผมมีปายหนารานผมก็เสียภาษีปายอันนั้นถูกตอง แตสวนที่ ๒ ทานไปทําMOU 

ทานไปตกลงรายรับจากปายนั้นมา ผมถามเลยวาทานใชอํานาจอะไรไปเก็บเงินจากสวนตางสวนนั้นเขาเทศบาล      

เขาใคร เขาอยางไร และเขาเทาไหรขอใหตอบตรงเดี๋ยวนี้เลยครับ  ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ในสวนน้ีฝายบริหารจะสามารถใหความกระจางไดหรือไมครับ  เชิญทานประชาครับ 

 

 



๓๖. 
 

นายประชา    กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ จากที่สมาชิกสภาไดทําหนาที่ในการกํากับดูแลและ

ตรวจสอบ ตองขอขอบคุณสมาชิกสภานะครับที่ไดทําหนาที่ตรงนี้ ผมขอตอบเปนขอๆ เรื่องของเอกสาร เนื่องจากเปน

วาระอื่นๆ และเราไมไดเตรียมรายละเอียดเรื่องน้ีมา และมีการผิดพลาดวาทําไมถึงไมไดรับเอกสาร ผมตองขออนุญาต

ตองไปติดตามดูอีกครั้งหนึ่งครับ สวนในเรื่องของปายที่วานี้ ผมคิดวาเราใหนโยบายของการทําปาย ดวยวาเดิมที

บานเมืองของเราใครอยากจะตั้งปายก็จะตั้งวางๆ เปนปายชั่วคราว และตรงนี้เราอยากใหนโยบายลดปายเหลานี้ให

นอยลง ใหมาอยูบนปายที่คอนขางดูดีและบานเมืองสวยงาม ซึ่งเราก็ใหนโยบายตรงไปและก็ไดมีการจัดทําปายตั้งบน

ทางเทา หรือ แอลอีดี อยางที่ทานสมาชิกสภาไดถามถึงซึ่งตรงน้ีเราถือวาเปนมิติใหมและเปนการจัดระเบียบ สวนเรื่อง

การจัดเก็บภาษีรายไดตางๆนั้น ผูบริหารเองก็ไดใหทางเทศกิจ และก็สํานักการคลังไดศึกษาขอระเบียบตรงนี้เทาที่มี

การพูดคุยก็ยังมีการยืนยันวาเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หรือของทางการจัดซื้อจัดจางที่ทําโดยถูกตอง 

ซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติของฝายทํางาน ดวยนโยบายของเราเห็นวาบานเมืองของเรานาจะดูดีกวานี้ เราก็ใหนโยบายวาจะ

เปนไปไดหรือไมวาจะลดปายขยะซ่ึงปายพวกน้ีเมื่อหมดอายุไปก็จะเปนขยะ ซึ่งเราก็รณรงคเอาไวนิลกลับมาทําในเรื่อง

ของสิ่งแวดลอมตางๆ อันนี้ก็ขอบคุณทานสมาชิกสภาที่มีความเปนหวงเปนใยในเรื่องน้ี สวนเรื่องที่สมาชิกสภาเปนหวง

วาทานนายกฯไมใหความสําคัญกับสภา อันนี้ตองขออนุญาตจริงๆวาทานนายกฯใหความสําคัญเพราะวาจริงๆแลวทาน

นายกฯไดมีคณะทํางานที่ เขาทําเตรียมถายทํา วีทีอารไวแลว และทานผูวาฯก็รวมที่จะมาเปนผูแนะนําหรือ

ภาษาอังกฤษเรียกวา พีเซ็นเตอร แนะนําเมือง เพื่อที่จะใหคนเขามาทองเที่ยวบานเรามากยิ่งขึ้นในชวงของการแห

เทียน  ไดมีการเตรียมคณะถายทําและนัดกับทานผูวาฯ ไวหมดแลว จริงๆแลวทานนายกฯก็ไมอยากไป ถามอบใหผม

ไปไดก็อยากจะมอบใหผมไปแทน แตวาดวยความโชคดีของพวกเราที่เทศบาลนครอุบลฯของเราไดมีนายกฯที่เปน

ผูหญิง และก็หนาตาดีตั้งแตนายกเพ็ญพักตร  นายกรจนา จนกระทั่งมาถึงนายกสมปรารถนา ถือวาโชคดีจริงๆ        

ที่มีนายกฯเปนผูหญิงและหนาตาดี นายกฯสมปรารถนา อาจจะอายุนอยกวาหนอย ทานลองนึกภาพวาถาใหผมไปพูด

แทนไปแนะนําเมืองแทนทานนายกฯ ผมก็กลัววาจะไมมีคนมาเที่ยวเมืองอุบลฯครับ เพราะวาเขาก็อยากได    เบอร ๑ 

เพ่ือไปดึงดูดนักทองเที่ยวเขามา และเขาก็ใหความสําคัญตรงน้ีเพราะเศรษฐกิจก็ไมคอยดี ถาเราไดนักทองเที่ยวเขามา

ในบานเมืองเราเยอะๆ ก็จะทําใหประชาชนมีรายไดขายกวยเตี๋ยวไดมากขึ้น ขายของไดมากขึ้น   ขายของที่ระลึกได

มากขึ้น ตองกราบเรียนกับทานตรงน้ีวาทานนายกฯไดใหความสําคัญกับสภาฯ และไดมอบอํานาจใหผมมาทําการแทน 

ชี้แจงทําความเขาใจ กับทานสมาชิก ผมก็พยายามตอบในรายละเอียดทั้งหมด ไมทราบวาถาหากมีขาดตกบกพรองก็

เรียนช้ีแนะไดนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต       ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทาน สุภาภรณ 

นางสุภาภรณ     โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงทรงเกียรติทุกทานคะ ดิฉันเห็นดวยกับทานรองประชาวา

เรามีนายกฯ ที่นาตาดี สวย แตเทศบาลนครอุบลฯอยากทราบผลงานมากกวาคะ มากกวานาตาแบบนี้ ไปโชว          

ซึ่งระเบียบตางๆ ที่ทานไดปฏิบัติมาก็ตองยอมรับความจริงวา ผลงานของทานเขาตามาก สิ่งที่ทานรองนายกประชา 

บอกวาปายตางๆนั้นเปนขยะ ทานรวบรวมมา เพื่อมาจัดระเบียบ เพ่ือใหดูดี ก็ขอบอกวาขยะนั้นก็เปรียบเปนขยะ        



๓๗. 
 

รีไซเคิลไดคะติดตั้งแค   ๕-๑๕ วัน ทานเอาออกได แตขยะถาวรที่ทานตั้งไว คงเอาออกไดยากมาก แถมเปนขยะถาวร

ที่รีไซเคิลไมได เปรียบไดเทากับเปนกลองโฟม เอาไวเปนรอยปยังไดเลย ทานจะทํายังไง ทานจะแกปญหายังไง ซึ่งทาน

เอามาวางบนทางเทา ก็เปนอาคารอยางหนึ่ง ทานเอาเปรียบประชาชนคนอื่นไหมคะ ผูประกอบการคนอื่นไหมคะ 

ทานอนุญาตใหผูประกอบการมาจัดทําเปนเทศพาณิชยแบบนี้ ก็เหมือนกับทาน เปนพรรคพวกทานหรือเปลา ขอถาม

ตรงๆเลยคะ ทําไมทานอนุญาตได แตประชาชนทั่วไป ทานใหติดตั้งไหมคะบนทางเทา ทานใหเทศกิจไปไลเขาเกือบทุก

วัน เขาก็มีสิทธิใช  ถาเปนทานเอาทางเทามาทําแบบนี้ ทุกคนก็มีสิทธิเอาทางเทาตัวเองมาใชประโยชนสวนตัวได   ซึ่ง

ประโยชนที่ไดรับดิฉันคิดวานอยมาก มันกีดขวางประชาชนทั่วไป ทุกคนมีสิทธิในทางเทานี้  เพราะฉะนั้นดิฉันไมเห็น

ดวยที่ทานจะบอกวามาจัดระเบียบตรงน้ี มันไมเปนระเบียบเลยคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ถาคิดวาทานนายกนาตาดี  ก็ไปประกวดเดอะสตารนะครับ  ไมตองมาเปนนายกฯ เดอะวอยซ อะไรแบบนี้นะครับ 

วัยรุนชอบ อยากจะขอถามไปยังฝายบริหารหรืออยากจะใหทานแหละครับ ไปอานพันธกิจไลมาตั้งแต อบต. เทศบาล

ตําบล เทศบาลเมือง จนมาถึงเทศบาลนคร ผมไมเห็นขอไหน ที่ระบุถึงพันธกิจของเทศบาลนครวาใหตั้งปายหารายได

จากเอกชน ผมเห็นแตวาใหตั้งปายประชาสัมพันธ งานเทศกาลประเพณี แตไมเคยเห็นขอไหนที่บอกวาใหตั้งปาย LED 

ใหเอกชนมาหาประโยชน ผมอยากรูวาทานทําเกินอํานาจหนาที่ของทานหรือไมนะครับเพราะผมพยายามอานแลว 

อานซ้ําแลวซ้ําอีกไมเคยเห็นระเบียบขอน้ีเลย ดังน้ันครับ อยาอางวาจัดระเบียบ ทานอางไมได อยากจะใหทานเอาใจใส

ตรงน้ีนะครับ แลวถาทานทราบวาทานทําเกินอํานาจหนาที่ของทาน ทานจะรับผิดชอบอยางไร ที่ทานใหเอกชนเหลานี้

มาติดตั้งปาย ในลักษณะแบบนี้ ก็อยากจะทราบคําตอบจากฝายบริหารนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอเนื่องเลยนะครับ สิ่งที่ทานบอก ณ วันน้ี เอาพูดตรงเลยก็ไดนะครับ ทานกําลังเบียดบังอํานาจ

ของสภาเทศบาลฯ การติดตั้งปายถือเปนเทศพาณิชย ทานจะตองจัดเก็บรายไดสวนอื่นนอกจากภาษีปายเขาสู   

เทศบาลฯ  ผมอยากทราบวาทานเก็บมาในสวนไหน และทานมีอํานาจอะไรไปเก็บเขา ในเมื่อมันเปนเทศพาณิชยคําวา

เทศพาณิชยตองเขาตองเขาสูสภา ใหสภาอนุมัติ วันนี้ทานไปเก็บกันเองและทานก็บอกวาเดี๋ยวสงเอกสารให ผมไม

ทราบวาพรุงนี้ทานรองนายกฯทานน้ียังจะอยูหรือเปลา เพราะทานเลนรับปากผมวาจะสงเอกสาร พรุงนี้ทานถูกปลด 

พรุงน้ีทานนัดผมมา ผมก็มาหาคนมาสงขาวสงน้ํา แลวทานก็ไมเอาเอกสารมาสง ผมถามเลย สอบถามไปยังทานปลัด 

เมื่อมันเปนเทศพาณิชย ทําไมสภาแหงน้ีถึงไมไดรับทราบเรื่องน้ี ทานลุลวงอํานาจของสภา ทานทําเกินหนาที่ของทาน 

ทานทําผิดกฎหมายรายแรง อันนี้  ชี้ชัดๆเลยครับ ผมขอคําตอบวันน้ีวา ทานยินดีรับผิดชอบเรื่องนี้ไหม แลวทานมา   

ลุอํานาจสภาฯ ทําไม อันนี้คือส่ิงที่ผมสอบถามตอนนี้ครับ 

 



๓๘. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญทานณัฐพัฒน ครับ 

ร.ต.อ. ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กระผม ร.ต .อ ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้ งที่  ๓               

ขอกราบเรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร และผูมีเกียรติทุกทานนะครับ เร่ืองที่กระผมจะ

กราบเรียนทานประธานสภา ไปถึงฝายบริหาร เปนเรื่องที่จะตองแกไขปญหาของชุมชน เรื่องที่ ๑ชุมชนกุดคูณขอฝาก

มาถึงสํานักการชาง ขอความกรุณาใหไปติดหลอดไฟสองสวางที่สนามกีฬากลางบาน ซึ่งชุมชนใชเปนสนามกีฬาเตะ

ตระกรอในเวลาเย็นเพื่อตานภัยยาเสพติด ก็ขอฝากถึงสํานักการชาง และไฟสองสวางที่ ซอย พโลชัย ๙ ที่เปนเสา

ไฟฟาเสาสูงขึ้นมาใหมตลอดทั้งสายไมติดครับ ก็ขอความกรุณาใหทางเทศบาลเรงรัดผูรับเหมา ถายังอยูในสัญญาของ

ผูรับเหมากอสราง ก็ขอความกรุณาใหเรงรัดผูรับเหมาใหแกไขเร่ืองไฟสองสวางตลอด ซอย พโลชัย ๙ สวนอีกเรื่องหนึ่ง

ที่อยากจะขอความกรุณาปรับปรุงเร่ืองการตัดแตงกิ่งไม เนื่องจากในเขตเทศบาลนครอุบลฯของเรามีตนไมที่อยูริมถนน 

และหนาบานเรือนของผูคนจํานวนมาก ทางประชาชนไดเขียนคํารองขอการตัดแตงกิ่งไม มาถึงทางเทศบาลนครอุบลฯ 

ปรากฏวาไดรับการบริการลาชา ก็อยากขอความกรุณาใหปรับปรุงเรื่องงานบริการตัดแตงกิ่งไม ซึ่งคํารองที่คางอยู      

ที่ผมไดรับการทวงถามจากประชาชนมาก็ เชน ขางบานพักปลัดจังหวัด ซึ่งมีตนมะขาม ขอความกรุณาไดบันทึกดวยนะ

ครับ ตนมะขามก่ิงไปพลาดทับสายไฟ ชาวบานเกรงวาจะหักลงมาหรือวาทําใหไฟฟาลัดวงจร อีกจุดหนึ่งก็คือ หนาราน

กาแฟทรงรส อยู ถนน ศรีณรงค เขาบอกวาเขียนคํารองมานานแลว กระผมสังเกตวางานตัดแตงกิ่งไมของเทศบาล  

นครอุบลฯ จะลาชา ก็อยากขอใหปรับปรุงในเรื่องนี้นะครับ สวนอีกเรื่องหนึ่งเปนเรื่องสีขาวแดงที่ทาฟุตบาท            

ซึ่งประชาชนในละแวกฝงตรงขามกับศาลจังหวัดอุบลราชธานี เขาขอความกรุณาใหผมฝากถึงฝายบริหารนะครับ ซึ่งใน

วันเวลาราชกสรจะมีรถของประชาชนหรือทางหนวยราชการที่เขาไปจอดในบริเวณศาลจังหวัดจํานวนมาก บริเวณที่

จอดรถไมเพียงพอจึงตองออกมาจอดนอกบริเวณศาล ทางเทศบาลเราไดไปทาสีขาวแดง ซึ่งเปนสัญลักษณหามจอด

บริเวณริมฟุตบาทขึ้นมาใหม เขาขอความกรุณาผอนปรนวา ไมมีที่จอดรถเมื่อมาติดราชการที่ศาล จอดรถดานนอกแลว

ก็ตองถูกเจาหนาที่ตํารวจจราจร ล็อกลอ ขอความกรุณาฝากถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี บอกวาใหผอนปรนในเรื่อง

สัญลักษณสีขาว แดงนี้ ผมมีเรื่องที่จะฝากไวเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานครับ เมื่อกี้กําลัง รอคําตอบอยูเลยนะครับ วาทานใชอํานาจอะไรไปเก็บเงินเขา 

นอกเหนือจากคาภาษีปายแลว ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝายทานผูบริหารจะตอบไหมครับเชิญทานรอง ประชา ครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ     รองนายกเทศมนตร ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ครับ ก็ขอบคุณทานสมาชิกสภาที่ไดนําเสนอสภาพ

ปญหาตางๆ ทางผูบริหารขอรับไปพิจารณา เพื่อที่จะดําเนินการตอไป สวนเรื่องของการปฏิบัติที่ทราบมาก็คือวา เรา 
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ยึดหลักพระบัญญัติภาษีปาย ซึ่งทางสมาชิกวาไมถูกตอง นาจะเปนเทศพาณิชย ซึ่งมันยึดกฎหมายคนละฉบับ แตทั้งนี้ก็

คงจะตองขออนุญาตนําไปศึกษาตอไป สวนในสักครูน้ีมีการพูดถึงเรื่องประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ผม

ขออนุญาตทานประธานสภา ขออนุญาตแจกเอกสาร และก็เรื่องการตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล    รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล เขตที่ ๒ 

ตามที่ผมไดสอบถามไปยังผูบริหารเกี่ยวกับการขอเอกสาร ที่ทานบอกวาทานพึ่งเขามา ทานขอศึกษากอน เอกสาร

ฉบับนี้นะครับที่ทานขอ ก็เปนเอกสารที่ทานมีอยูแลว ทานจะบายเบี่ยงไมไดครับวาทานไมใหพวกผมไมได มันเปนผลดี     

ตอทานดวยซ้ํานะครับ ทานใหเอกสารพวกผมมา เปนการแสดงถึงความโปรงใส เปนการบริหารงานที่โปรงใส        

สภาสามารถตรวจสอบทานได แตนี้ คืออะไรครับ พยายามบายเบี่ยงตลอดวา ตองขอศึกษา ตองขอดูกอนนะ        

กอนหนานี้นะครับ ขออนุญาตเอยถึงบุคคลทานหนึ่ง ซึ่งผมก็ไมทราบวาเปนใครเหมือนกัน ผมไมอยากจะเชื่อ        

ทานบอกวาการใหเอกสารตอทางสภา เปนส่ิงผิดกฎหมาย ผมจําไดแตผมจําชื่อเขาไมไดเพราะไมจํา ผมเชื่อวาเอกสาร

ฉบับนี้ที่ผมกําลังขออยู มันคงไมอยากเกินไปเพราะทานมีอยูแลว เพียงแตทานบอกผมได ผมใหเวลาทานไดเพราะวา

ผมก็รอทานมาตั้ง ๒  อาทิตยแลว เลขหนังสือลงรับเมื่อวันที่ ๒๔ เลขหนังสือลงรับคือ ๔๒๑๒และ ๔๒๑๓ เมื่อวันที่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ก็อยากจะฝากถามฝายบริหารนะครับวาผมจะไดเมื่อไรครับ ผมจะรอรับ      

ผมอยากไดจริงๆครับ ขอบคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผม ณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือก  

ตั้งที่ ๒ จากที่ไดฟงเพ่ือนสมาชิกหลายๆคนนะครับที่ไดอภิปราย จะเห็นวาทานผูบริหาร จะมีปญหากับการใหเอกสาร

กับทางสภา เรื่องบางเร่ืองเปนเรื่องขอไวตั้งแตการประชุมเมื่อ ๓ เดือนที่แลว ทางสภาก็ยังไมไดรับหนังสือนั้นเลย     

แตทานรองนายกฯก็ไดใหคําตอบวาเปนเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งมาถามในวันน้ี เลยยังไมไดเตรียม อยากจะทําความเขาใจกับทาน

วาไมใชนะครับ มันเรื่องเกาเปนเรื่องที่ทางสมาชิกสภาไดขอเอกสารไปแลว ตั้งแตการประชุมสมัยสามัญครั้งกอน 

ดังนั้นแลวตองทําความเขาใจไมใชเร่ืองเกา แลวเมื่อสักครูก็ไดคําตอบจากทานรองนายกฯ ทานบอกขอศึกษาดูกอน

เก่ียวกับการติดตั้งปาย ทานจะศึกษาทําไมครับ ในเมื่อทานใหเขาติดไปแลว ติดตั้งปายไปเรียบรอยแลว แลวจะมา

ศึกษาทีหลัง แบบนี้ทางเทศบาลเสียหายหรือไม ทางสภาก็อยากจะไดรับคําตอบ อยาบอกวาขอศึกษาดูกอนถาขอ

ศึกษาดูกอน ทานยังไมมีสิทธิอนุญาตใหเขาติดตั้ง แตนี้ทานใหเขาติดตั้งเรียบรอยแลว แลวทานจะบอกวาขอศึกษา

ดูกอน มันขัดแยงกัน อยากจะใหทานพิจารณาคําพูดของทานใหมนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 
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นายสุภชัย    ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผม นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

เขตเลือกตั้งที่ ๔   วันนี้ขอใหสภาแหงนี้ไดบันทึกไววา คณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีไดทําผิดเกี่ยวกับ     

เร่ืองของเทศพาณิชย ซึ่งทานอนุญาตใหเอกชนใชพ้ืนที่ของเทศบาล เพื่อหาประโยชน ซึ่งเปนเทศพาณิชยโดยไมผาน

สภา เปนการเบียดบังตออํานาจของสภา เปนการเบียดบังตอสถานะของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ขอใหบันทึกไววา

ทานไดทําผิดกฎหมายในขอนี้อยางชัดเจน และทานไมไดมีคําตอบใหสภาแหงนี้วาทานเอาอํานาจใดไปอนุญาตเขา 

วันน้ีถาจะเก็บภาษีปายจริงๆ ผมมีปาย LED ของผมเหลืออยูหลาย ๑๐ชุด ผมขออนุญาตติดไดไหมครับทานปลัด 

โฆษณาผมคนเดียว ผมยินดีจายคาภาษีปาย ถาผมทําไดคําวาระเบียบ อยูตรงไหน คําวากฎหมายอยูตรงไหน         

คําวาสภาอยูตรงไหน ผมขออนุญาตขอความรูจากทานปลัดฯ วาเหตุการณนี้เปนเทศพาณิชยใชหรือไม ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ    โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกรียติทุกทานคะ ในประกาศของเทศบาลนครอุบลฯ         

ซึ่งกําหนดสถานที่ปดแผนประกาศ แผนที่ประชาสัมพันธการทองเที่ยว ซึ่งทางฝายบริหารไดนําใหเรา ทานไดอางถึง

อาศัยอํานาจตามความในมาตร ๑๐ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและระเบียบเรียบรอยของบานเมือง    

พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งมาตรา  ๑๐ น้ันเปนการวาไววามาตรา ๑๐ เปนการโฆษณาดวยการติดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศ 

ใบปลิวในที่สาธารณะ แตที่ปรากฏที่ทานจัดทําน้ี เทากับเปนอาคาร เพราะวาการติดตั้งลงบนพื้นถาวร มีเหล็กเปน 

วัตถุถาวร ถือวาเปนอาคาร ซึ่งในน้ันก็มีรายละเอียดที่ชัดเจน แตทานแคมาตรา ๑๐ เทานั้น ทานสามารถจัดทําไดหรอ 

ขอบคุณคะ ขอใหทานตอบดวยนะคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทาน นัฐพล ครับ 

นายนัฐพล    รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม นายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกเทศบาลนครอุบล เขตที่ ๒

คําถามก็คือคําถามเดิมที่ผมจะถามวา ผมจะไดเอกสารเมื่อไหร ทานมีสิทธิจะตอบหรือไมตอบก็ไดครับ แตถาไมตอบวา

ทานจะใหผม เมื่อไหร ก็ ขอให ระบุ ใ นบันทึ กรายงานการประชุมว า เมื่ อวันที่  ๗ กรกฎาคม พ .ศ.๒๕๕๘                   

นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตที่  ๒  ไดขอเอกสารการจัดซื้อจัดจางกับทาน

นายกเทศมนตรี เลขหนังสือลงรับที่ ๔๒๑๓ และ ๔๒๑๒  ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘   เวลา ๑๒.๐๐ น.       

ใหลงบันทึกไววา ทานไมแจงวาจะใหผมเมื่อไหรและไมไดบอกดวยวา จะไดหรือไม ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร     ศริพันธุ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่  ๒             

ผมขอตอเนื่องจากทานนัฐพล เร่ืองเอกสาร ทางผมเองก็ไดขอหนังสือจัดซื้อจัดจาง ลงรับวันที่ ๒๔มิถุนายน ๒๕๕๘  
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ของสํานักปลัด ผมมีรายการอยู ๓ รายการ รายการแรก คือ คาเครื่องปรับอากาศขนาดไมเกิน ๓๐๐๐๐BTU     

จํานวน ๘ เครื่อง  ขอที่ ๒ รถบรรทุก ๒๔๐๐ CC ขับเคลื่อน ๒ลอ แบบดับเบิลแค็ป  จํานวน ๑คัน  ขอที่ ๓คงหัวฉีด

ดับเพลิง  จํานวน ๖ตัว  เร่ือง นี้ผมไดทําหนังสือขอเอกสารไปวัน ที่ ๒๓  มิถุนายน ลงรับวันที่ ๒๔  ตัวนี้ก็ยังไมได

เอกสาร ก็ขอทางฝายผูบริหารชวยตามเอกสารใหดวยครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกฯประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกผูทรงเกรียติครับ ตองขอขอบคุณทางสมาชิกที่เปนหวงเปนใย ซึ่งผมคิด

วาในเรื่องของปายเทาที่อานยอนหลังมาก็มีการพูดคุยเรื่องมาพอสมควร ก็อธิบายไดวาตอนนี้เราถือกฎหมายคนละ

ฉบับ ทานเสนอวานาจะเปนเรื่องของเทศพาณิชย แตเราก็ยืนยันวาเปนเรื่องของภาษีปาย ผมเองก็ไดฝากทานปลัดไป

ศึกษาขอตกลงน้ีจริงๆซิวา มันควรจะเปนเรื่องของอะไร แตผมก็ยังเชื่อมั่นในทางเจาหนาที่ของทานปลัดฯวากําลัง

ดําเนินการไดถูกตองตามกฎหมาย เพราะวาเราเองก็เปนฝายบริหาร ก็จะไมไดสั่งการใหทําอะไรที่ผิดกฎหมาย       

ทานปลัดฯเองก็คงยึดระเบียบขอกฎหมายเปนที่ตั้งอยูแลว สวนเรื่องอ่ืนๆน้ันผมเองก็จะขอนอมรับทั้งหมดไปพิจารณา 

ตามขอเสนอแนะของทานสมาชิกสภา ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล    รัตนูปการ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายนัฐพล   รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ 

เขตที่ ๒  ตามที่รองนายกฯประชา ตองอนุญาตเอยนามนะครับ จากที่ชี้แจงมาเมื่อสักครู คือสรุปวาทานไมไดแจงกับ

สภาใชไหมวา เอกสารที่ผมขอไปจะไดเมื่อไหร ถาทานไมแจงก็ใหทานไดลงบันทึกไวดวยนะครับวา ไมตอบและไมบอก

ดวยวาจะใหเมื่อไหร เอกสารที่ผมขอไปนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ  กระผมนายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

ทานบอกวาทานกับผมถือกฎหมายคนละฉบับ ผมวาไมจริง   เพราะกฎหมายมันมีฉบับเดียว ระเบียบมันมีระเบียบ

เดียว มันใหไปในแนวทางเดียวกัน มันไมมีกฎหมายฉบับไหนหรอกครับที่จะมาทําใหเราขัดแยงกัน และวันน้ีผมวา ทาน

บอกวาไมไดทําฝายการเมือง ฝายบริหารไมไดสั่ง ไมจริงนะครับ ทานพูดความจริงเถอะครับ ทานส่ังใหเขาทําทานอยา         

ใหผมบอกนะครับ วาเจาของปาย LED เปนของใคร ตอนนี้ทานละเมิดอํานาจของพวกผม ทานไปทําโดยภาระการ 

เหมือนกันกับเรื่องใหขาราชการเซ็นใบลาไว ดังไปทั่วประเทศ ผมก็ดีใจที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ดังแตดังในเรื่อง

แบบนี้ มันก็ไมดี เพราะฉะน้ันทานกับผมถือกฎหมายฉบับเดียวกัน เพียงแตทานหลีกเลี่ยงที่จะหยิบ  ขอกฎหมายที่

ทานทําผิดขึ้นมาพูดเทานั้นเอง เรื่องงายๆ ขออนุญาตนะครับ ทานฝงผูอํานวยการผมเสียสมาธิครับ ทานกับผมถือ

กฎหมายฉบับเดียวกันครับ เพียงแตทานจะหลีกเล่ียงที่จะพูดในหัวขอที่ทานทําผิดกฎหมาย ในสภาแหงน้ี เทศพาณิชย  
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คือ เทศพาณิชย ทานเก็บภาษีปายทําตามระเบียบทําไปผมเห็นชอบ แตทานไปเอ้ือประโยชนแกพวกพองของทาน โดย

การหลีกเลี่ยงที่จะนําวาระดังกลาวที่เปนเทศพาณิชย เขามาเพื่อใหสภาแหงนี้พิจารณา เอาตรงๆเลย ทานทําผิดทานไม

พูดถึงเรื่องที่ทานทําผิดและบานเมืองจะมีประโยชนอะไรที่จะตองมีระเบียบกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหเรา

ควบคุมดูแลกัน ทานทําหนาที่บริหาร ผมทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติตรวจสอบพวกทาน ทานจะมาหลีกเล่ียงวาถนนเสนนี้

มันไมไดเดินไปทางน้ัน มันออมไปก็ถึง มันก็ใชแตวาใครเสียประโยชน พี่นองประชาชนก็ตองเดินออมเหนื่อยขึ้น ถาเรา

เดินไปตรงๆประโยชนของเรามันก็อยูตรงๆ กฎหมายมันก็มาคุยใหเราตรงๆวันน้ี วันน้ีผมอยากอายทางกองทัพก็มานั่ง

อยูน้ี เหมือนคุยเรื่องจะเอาเงิน ๑๐ บาท ไมเอา ไมให ไมมี มีแตทอง มันคนละเร่ืองตรงไหนครับ  มันเปนเรื่องเดียวกัน

มันเปนทรัพยสมบัติของเทศบาลทั้งคู  เอาใหตรงๆ ตอบใหตรงๆ ผมถามอีกครั้งเถอะครับ  วาทานหลีกเลี่ยงเทศ

พาณิชย เพื่อประโยชนและพวกพองของทาน ใชหรือไมครับ และที่อยากฝากกับสภาแหงนี้ไวนะครับคือ สภามีไวเพื่อ

ตรวจสอบ ทานหลีกเลี่ยง พวกผมก็ตามตรวจสอบทานได พรุงน้ีถาทานกลัว ทานก็ลาออกไปอีก เปลี่ยนคนใหมมาก็ได

ผมก็จะตามตอ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

คิดวาคงพอสมควรแลวนะครับเรื่องอะไรตางๆที่ทางสมาชิก ไดปรึกษาหารือ ทางฝายผูบริหารก็ฝากไวดวยนะ

ครับ ในสวนที่จะแกไข เปลี่ยนแปลงอะไรไดใหมันดีขึ้น ก็คิดวาคงจะเปนไปได อีกอยางหนึ่งขณะนี้ ทางฝายบริหารไดมี

การเปลี่ยนแปลงไปบางพอสมควร และทุกคนก็คิดวาตางคนตางคิดอาจจะไมเหมือนกัน คิดวาคงจะดีขึ้น ขอเรียนฝาก

ไวกับผูบริหารดวย หรือถาจําเปนจริงๆก็อยากจะเรียนฝากไวดวยวาทางทานนายกเทศมนตรีก็นาที่จะเขาในที่ประชุม 

ปรึกษาหารือ เพราะวาทานเปนผูคุมนโยบายการบริหารตางๆ ทุกสิ่งทุกอยางทานเปนคนกําหนดมา ถาไมเหนือบากวา

แรง ก็ขอเชิญทานเขารวมประชุมดวย ก็ขอกราบขอบพระคุณตัวแทน มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงที่ทานใหเกียติเขารวมสังเกตการณ ขอปดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 

 

 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐น. 

 

 

........................................... 
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(ลงชื่อ) ................................... ผูจดรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

              (อดศิร  ประจํา)                                             (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 

หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

            หวัหนาฝายกิจการสภา                                   
 

                     

       (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม 

             (นายอาทิตย   คูณผล)                                     (นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล)       

        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

        คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 

 
 

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

                (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                              (นายณภัทร    ลิ้มสุวรรณ) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 (ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ             (ลงชื่อ)...................................กรรมการ 

                 (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                     (นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว) 

             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 

                                           (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

.................................................................. 
                                                

 

 

 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


