ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง สายไฟฟาที่พาดตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมเปนระเบียบ
เรียบรอย (นายสุภชัย ศรีจรูญ)
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการปรับดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน
สาขาอุบลราชธานี เพื่ อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่ นๆ

……………………………………..

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
........................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นางสาววรรณรัตน
๓. นายพิพัฒน
๔. นายชื่น
๕. นางรฐา
๖. นายเลิศชาย
๗. นายเลิศ
๘. นายนัฐพล
๙. นายณัฐวุฒิ
๑๐. นางเฉลียว
๑๑. นางสาวปฏิมาพร
๑๒. นายปรเมศร
๑๓. นางลําพู ล
๑๔. นายธานินทร
๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๖. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน
๑๗. นายสุภชัย
๑๘. นางสาวตนขาว

ผูไมเขารวมประชุม
๑. นางสาวนงนุช
๒. นายปยะ
๓. นางบัวหลวง
๔. นายณภัทร
๕. นางสุภาภรณ
๖. นายธนพล

ตันติศิรินทร
จิรัตนประภา
นิลรัตนศิริกุล
พรหมจารีย
มณีภาค
เสนหา
อาชวานันทกุล
รัตนูปการ
ทองเถาว
คํานิยม
จงรักษ
ศริพันธุ
แสงวงค
สินธุประสิทธิ์
ศิลปสิทธิ์
เฟองงาม
ศรีจรูญ
ตังคโณบล

จิรันตกาล
ลายวิเศษกุล
อาษาพล
ลิ้มสุวรรณ
โหตระไวศยะ
โชควิวัฒนวนิช

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุ การสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๔
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓

เขต ๔
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๑
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๒
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๓
เขต ๔
เขต ๔
เขต ๔

(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)
(ลากิจ)

๒.
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นางสาวสมปรารถนา วิกรัย เจิดเจริญ
นายประชา
กิจตรงศิริ
นายวิทวัส
พันธนิกุล
นายยอดยุทธ
เดชรุง เรื อง
นางนัททิยา
สระแกว
นายนพพร
เตชาวิวัฒนบูลย
นายสุระจิต
เต็งศิริวัฒนบูลย
นายอดิศักดิ์
กุลวงศ
นายอาทิตย
คูณผล
นายอธิปไตย
โยธามาตย
นายถาวร
เดชปองหา
นางกัลยา
บุญเทียม
นางเดือนลอย
คําแดงสด
นางพิมพนภัส
ภัทรกอพงษสุข
นางสุรางค
พรหมประพันธ
นางธมกร
สองจันทึก
นายกรศิริ
มิ่งชัย
นายเรืองศักดิ์
ตรีราช
นายประสพ
ปรุโปรง
นางสภรภรณ
บรรเรืองทอง
นายเชิดศักดิ์
ดอกพิกุล
นางสุจิตรา
นามพิทักษ
นางศิริพร
แจมใส
นายอนันต
บัวระภา
นางสาวธัญญพัทธ
ศรีบุญสถิตพงษ
พ.จ.อ.อดิศร
ประจํา
นางสาวดวงใจ
สุพจนนิติภักดี
นายอนุชิต
อัปกาญจน
นางสาวทิพยวรรณ
คําโสม

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุ การนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการบริหารงานบุคคล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการสว นบริหารงานคลัง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
(แทน) รองผอ.สํานักการศึกษา
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
(แทน) ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ

(แทน) ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง
รก. ผูอํานวยการสว นพัฒนารายได
รก. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
สถานธนานุบาล ๑
สถานธนานุบาล ๒
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหนาฝายกิจการสภา
หัวหนางานธุรการสภา
เจาพนักงานธุรการ ๒
พนักงานจางทั่วไป

๓.
ผูเขารวมประชุมและสังเกตการณ จากการไฟฟาและ มทบ.๒๒
๑. ร.ท.ธนาวุธ
ศรีจันทร
ผช.หน.ฝายกฎหมาย กกล.รศ.จว.อ.บ.
๒. นายอังครา
เจริญจิตต
ผูชํานาญการ ๘
๓. วุฒิพงษ
โพธิ์ศรี
ผูแทน ผูอํานวยการการไฟฟา เขต ๒ อุบลราชธานี

………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง สายไฟฟาที่พาดตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมเปนระเบียบ
เรียบรอย (นายสุภชัย ศรีจรูญ)
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการปรับดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน
สาขาอุบลราชธานี เพื่ อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่ นๆ
……………………………………..

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิพฒ
ั น นิลรัตนศิรกิ ุล
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๘ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๘ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ผูบริหาร สมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน
ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน ขอเรียนวาวันนี้สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได รับ เกีย รติ จ าก ท านร.ท.ธราวุ ธ
ศรีจันทร ผูชวยหัวหนาชุดฝายกฎหมาย กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุบลฯ ไดมารวมสังเกตการณการ

๔.
ประชุมในวันนี้ และทานอังครา เจริญ จิ ต ต ผูชํานาญการ ๘ การไฟฟาเขต ๒ อุบ ลราชธานี ได ใ ห เกีย รติ เขารว ม
สังเกตการณการประชุมในวันนี้ เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี วั นนี้
เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบี ย บวาระที่ ๑ ประธานแจ งที่ ป ระชุม ทราบ นอกจากนี้มี สามาชิกลาไม สามารถเขารว มการประชุม ได
คือ ทานสุภาภรณ โหตระไวศยะ , ทานณภัทร ลิ้มสุวรณ , ทานนงนุช จิรันตกาล , ทานบั ว หลวง อาษาพล ,
ทานปยะ ลายวิเศษกุล ทั้งหมด ๕ ทาน ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมั ยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี บั ด นี้ค ณะกรรมการตรวจรายงานได ต รวจรายงานการประชุม เรีย บรอย และเสนอเพื่อ
รับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญครับ / เมื่อไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ

ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สาม
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง สายไฟฟาทีพ่ าดตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมเปนระเบียบ
เรียบรอย (นายสุภชัย ศรีจรูญ)
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ กระทู เรื่อง สายไฟฟาที่พาดตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไมเปนระเบียบเรียบรอย ผูถามกระทู ทานสุภชัย ศรีจรูญ เชิญครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ วั นนี้ถือว าเป นโอกาสอันดี ที่ การไฟฟาสว น
ภูมิภ าคได สงตั ว แทนมาเขารว มรับ ฟง ป ญ หาที่ ค างคาใจพี่นองประชาชน ก็คิ ด ว าวั นนี้นาจะได เคลีย รป ญ หาได
พอสมควรนะครับ เรื่อง ขอเสนอกระทู ถามนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี เรีย น ประธานสภาเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี กระผม นายสุ ภ ชัย ศรีจ รู ญ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ขอตั้ ง กระทู ถ าม
นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี เรื่อง สายไฟฟาที่ พาดตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไม เป น
ระเบี ย บเรีย บรอ ย โดยมี เนื้ อหาสอบถาม คื อ เรื่ องที่ ๑ รายละเอี ย ดขอตกลงของการไฟฟากั บ เทศบาล
นครอุบลราชธานี ในเรื่องการใชไฟฟาสาธารณะมีวาอยางไรบางครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท านสมาชิก สําหรับ รายละเอีย ดเกี่ย วกั บ ขอตกลงการใช ไ ฟฟ า
สาธารณะ ดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์ ผอ.สํานักการชาง
นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ รก.ผอ.สํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมวิ สุท ธิ์ เสนาภั กดิ์ สําหรับ ขอตกลงกับ การไฟฟา
และองค กรปกครองสว นท องถิ่นนั้น มี ขอตกลงที่ ใ ห ใ ชไ ฟฟาได ไ ม เกิน รอยละ ๑๐ เปอรเซ็นต ของผูใ ชไ ฟฟาใน
เขตนั้นๆ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอถามตอจากประเด็นเมื่อสักครูวา ถาเกิดใหใชไฟฟรี ๑๐ เปอรเซ็นต ของจํ านวนผูที่ ใ ชไ ฟฟาทั้ งหมดคิ ด
จากในเขตเทศบาลทั้งหมด และปจจุบันมีอะไรมาวัดวาเขตเทศบาลไดใชไฟไปตามเกณฑที่ กําหนดไว ห รือไม ว านอย
กวาหรือมากกวาที่กําหนดไว
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
สําหรับคําถามขอนี้ดิฉันขออนุญาตใหตัวแทนจากการไฟฟาเปนผูตอบคะ

๖.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับผม
นายอังครา เจริญจิตต ผูเชียวชาญ ๘ (ตัวแทนจากการไฟฟา)
กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับเทศบาลจะมี ตั ว วั ด มิ สเตอรไ ฟฟา จะมี ไ ฟแสดง
สถานะวัดหนวยแตละจุด ใสกับเปอรเซ็นตการใชไฟ สวนรายละเอีย ดลึกลงไปก็จ ะเป นแผนกการเงินจะรูขอมู ลตั ว นี้
วันนี้ผมไมสามารถใหขอมูลไดในวันนี้ โอกาสหนาผมจะนําขอมูลมาตอบ ครับ กราบเรียนเพียงเทานี้ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แลวถาไฟฟาที่นํามาใชเปนไฟฟาสาธารณะ โครงการถนนคนเดินเขาตอไฟเอาไปใช เป นจุ ด ๆ แบบนี้ถือว าเป น
การนําทรัพยากรไปใชในทางที่ผิดแลวไปหาผลกําไรจากตรงนั้น หรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูตอบคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดอาทิตย ครับผม
นายอาทิตย คูณผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกที่เคารพ สําหรับคําถามเมื่อสักครูที่ทานสมาชิกบอกว าโครงการ
ถนนคนเดินที่ผูประกอบการไดตอไฟ ซึ่งกอนที่เราจะใหผูประกอบการไดเขามาขายในโครงการถนนคนเดิ น เราได ใ ห
ผูประกอบการแตละรายชําระคาธรรมเนียม อุทิ ศ ให กับ ทางเทศบาลฯเรีย บรอยแลว เป นรายได จ ากผูป ระกอบการ
ทั้งหมดเลยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับ ไฟเปนไฟที่การไฟฟาใหกับทางเทศบาลใชฟรี แลวทานไปเก็บ เงินจากผูป ระกอบเงินสว นนั้น
ตกเปนของเทศบาลฯ คนเสียประโยชนคือการไฟฟาใชหรือไมครับ อันนี้ถามตรงๆเลยนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เรียนเชิญเจาหนาที่จากการไฟฟาครับ
นายอังครา เจริญจิตต ผูเชียวชาญ ๘ (ตัวแทนจากการไฟฟา)
เรียนทานประธานครับ สําหรับขอนี้ ผมยังไมทราบละเอียด ผมพึ่งรูขอมู ลจากท าน ผมขอไปตรวจสอบและ
ประสานกับเทศบาลฯกอนนะครับ วาเปนอยางไรขอเรียนแคนี้กอนนะครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน ผมขอตอเนื่องครับ เนื่องจากมีการตอไฟไปใชในเรื่องไฟฟาแสงสวา งแลว

๗.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธาน สําหรับกระทูนี้ ทานสมาชิกสามารถถามได ๓ คําถามนะคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมพิจารณาแลววาคําถามนี้อยูในคําถามแรก
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานอยาเพิ่งรีบไปนะครับ ผมยังอยูในหัวขอที่ ๑ ยังอยูในเรื่องรายละเอียดขอตกลงของการไฟฟานอกจากจะ
ตอไฟใหกับผูคาแลว เตาปอปคอน , สายชารจโทรศัพท ลวนใชไฟเหลานั้นไปใชทั้งสิ้น ผมไมไดกลัว อะไรแต ผมกลัว พี่
นองประชาชนจะเสียผลประโยชน คําถามที่ ๒ สายไฟระโยงระยางไม เป นระเบี ย บกอให เกิด อันตรายท านจะจั ด การ
อยางไร เพราะเมื่อสมาชิกบอกทานทีหนึ่งท านก็ไ ปม ว นขึ้นที ห นึ่ง ม ว นขึ้นเป นการสุกเอาเผากิน ท านม ว นขึ้นไปเอา
ลวดมัด เอาสริงมัด มันไมใชการแกปญหาที่ถาวร แมกระทั้งที่ผานมาเกิดไฟฟาลัด วงจรหลายๆที่ ขนาดกระแสไฟฟา
ยังงงเลยวาจะวิ่งไปอยางไร ก็เลยลัดวงจร และก็เกิดเพลิงไหม ที่ผานมาเร็วๆนี้ ก็ต รงสี่แยกหมู ย อแม ฮ าย ก็เห็ นกันอยู
วามันเปนปญหา ทานยังเพิกเฉยตอการกระทํ า ผมจึ งถามว าสายไฟระโยงระยางไม เป นระเบี ย บท านจะจั ด การกับ
ปญหาเหลานั้นอยางไร ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนของพี่นองประชาชน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยั งท านสมาชิก ขอขอบพระคุ ณในความห ว งใยของท านนะคะ สําหรับ เรื่อง
สายไฟหรือสายเคเบิ้ลที่ไมเปนระเบียบ ตั้งแตที่ดิฉันไดเขารับตําแหนงมาดิฉันก็ไดทํากิจกรรมจัดระเบียบสายไฟ ตั้ งแต
ป ๒๕๕๖ แตกอนป ๒๕๕๖ ที่มีการทําไปทีละครั้ง แลว แต จ ะมี ผูรองเรีย นมา แต สําหรับ ดิ ฉันและคณะผูบ ริห ารได
จัดทํากิจกรรมจัดระเบียบสายไฟฟาและสายเคเบิ้ลตางๆ ในทุกๆ ศุกรสุด ท ายของเดื อนก็มี การจั ด กิจ กรรมมาเรื่อยๆ
ครั้งนี้ก็เปน ครั้งที่ ๒๐ เริ่มมาตั้งแตเดื อน ตุ ลาคม ป พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงเดื อนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เราได จั ด ทํ า
มาแลว ๒๐ ครั้ง และในแตละครั้งที่เราจัดกิจ กรรมก็ใ ห ห นว ยงานไฟฟาและบริษั ท เอกชนต างๆ ที่ เกี่ย วของกับ สาย
เคเบิ้ลมีประมาณกวา ๑๐ บริษัทดวยกันที่มารวมจัดกิจการในครั้งนี้ นอกจากเราจะจัดระเบี ย บสายไฟหรือสายเคเบิ้ ล
แลว ยังไดนําทีมงานทางเทศกิจ ของกองสาธารณสุขฯหนวยยามงานสะอาดมาชว ยตั ด กิ่งไม ต ามคํ ารองของชาวบ าน
ดวย เราถือวาการชวยเรื่องความเดือดรอนของชาวบานเราจะให ดี ที่ สุด เราก็ต องขอบพระคุ ณที่ ท านให ค วามห ว งใย
และก็ยังคงจะดําเนินกิจกรรมนี้ตอไปเรื่อยๆ คะขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กอนจะดําเนินการเรื่องกระทูตอ ผมขอแจงในที่ประชุม ว าเราได รับ เกีย รติ จ าก ท านผูแทนการไฟฟา เขต ๒
อุบลราชธานี คือทานวุฒิพงษ โพธิ์ศรี ผูแทน ผูอํานวยการการไฟฟา เขต ๒ อุบลราชธานี กราบขอบพระคุณครับผม
เชิญดําเนินการเรื่องกระทูตอครับ

๘.
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตตอในหัวขอที่ ๒ ครับ ถาทานจัด ระบบมาตั้ งแต ป ๒๕๕๖ ผมถือว าเป นโครงการที่ ลม เหลวโดย
สิ้นเชิงเพราะปจจุบันยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลง อยางเชนแยกโตโยตา ผมไมรูวาทานจะเริ่ม อนุรักษ ธ รรมชาติ ห รือไม
ตอนนี้ นกขึ้นไปทํารังบนสายสงแลว ผมไม รูว าผูดํ าเนินการในหนว ยงานของท านหนว ยงานของเทศบาลท านได
ประสานงานกับทางการไฟฟาหรือไม วันนี้ทางการไฟฟาก็มา หลายเรื่องทานไปแอบขโมยใชไ ฟเขา ก็พึ่งทราบวั นนี้ พี่
นองประชาชนที่อยูทางบานผมวาหลายทานคงตกใจที่เห็นวาเทศบาลฯมีการแอบใชไ ฟ เป นมานานแลว ครับ ไม ใ ชพึ่ง
เปน ก็นโยบายของทานตั้งแตตั้งอยูหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มันเปนถนนหลวงมันเปนไฟฟาสาธารณะ เมื่ อต อไฟ
ลงมาใช ไฟขางบนสตารทเตอรก็ทํางานไมพอไฟไมพอ ไฟถนนก็ดั บ ผูเสีย ประโยชนก็คื อพี่นองประชาชนนะครับ ผม
กลับมาในหัวขอที่ ๒ เรื่องสายไฟระโยงระยาง ทานไดประสานงานในหัวขอที่ ๒ ท านได ป ระสานงานการแกไ ขตามที่
ทานไดพูดมา ทานไดประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแลวมีการแกไขหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผา นไปยั ง ท า นสมาชิ ก สํ าหรับ การจั ด กิ จ การกรรมครั้ งนี้ ขอย้ํ า ว าเราได มี การ
ประสานงานไปกับทางการไฟฟา
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหัวขอเดียวกัน วันนี้ก็เปนโอกาสดีที่มีตัวแทนจากการไฟฟาไดมา ผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องสายไฟ
ระโยงระยางผมเขาใจว าอย างไรสายสองเสนมั นก็เป นระเบี ย บอยู แลว สว นอื่นที่ ม าเกี่ย วของกับ ของท าน ท านมี
มาตรการพูดคุยกับหนวยงานตางๆที่มาเกาะกับเสาไฟฟาของทานอยางไรใหเปนระเบียบ ผมวานาจะเปนแบบนี้ม ากว า
ที่จะทําใหการดําเนินการมันเปนระบบระเบียบมากขึ้น จากการศึกษาดูงาน สายสงตัวสุดทายก็ตองอยูต่ํา หรื อสูงขึ้นไป
จากพื้นดินกี่เมตร ตรงไหนที่จะตองใชปลอกสายไฟเบอรใ นคลอบสายเพื่อไม ใ ห เกิด อันตรายกับ ระบบอื่นๆหรือเกิด
สนามแมเหล็กไฟฟาไปรบกวนการทํ างานให ระบบอื่นเสีย หาย เพราะมี เรื่องของเคเบิ้ ลใยแกว เขามาท านได มี การ
ประสานงานกับหนวยงานเหลานี้อยางไรบาง กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานประชา ครับ
นายประชา กิจตรงศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานครับ คือวาการตั้งกระทู คําถาม ผมขอหารือท านประธานว ามั นมี คํ าถามในคํ าถาม
และมันเกิน ๓ ครั้ง ทานพิจารณาจากอะไรวาเปน ๓ ครั้ง หรือว าเราจะถามกันไปเรื่อยๆ แบบนี้ห รือครับ ผมว าเรา
นาจะยืดระเบียบในการประชุม

๙.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คือวาผมพิจารณาแลววารายละเอียดที่ ผูตั้ งกระทู ถาม รายละเอีย ดมั นอยู ใ นหั ว ขอใหญ ที่ ถาม อย างที่ ท าน
สมาชิกถามเรื่องสายไฟระโยงระยางไมเปนระเบียบ มันสามารถจะถามไดวาสายไฟที่ ไ ม เป นระเบี ย บเป นของใครและ
ใครรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นมันตองมีรายละเอียดแตละอยาง ไมใชวาถามตรงนั้นแลวจบ มันจะไมไดรายละเอีย ด ครับ
ผม
นายอังครา เจริญจิตต ผูเชียวชาญ ๘ (ตัวแทนจากการไฟฟา)
ขออนุญ าตท านประธานครับ ของการไฟฟามั นเป นระเบี ย บอยู แลว ครับ ท านเขาใจถูกต อง แต ที่ ไ ม เป น
ระเบียบก็เปนขององคการโทรศัพทและสายแลนตางๆ ผมอยากจะขออนุญาตใหทานประธาน เรีย นเชิญ หนว ยงานที่
เกี่ยวขององคการโทรศัพทและเคเบิ้ลทีวีตางๆที่พาดบนเสาไฟฟ าสว นภู มิ ภ าค ให ม าปรึกษาหารือกัน สว นของไฟฟา
เปนระเบียบแนนอนครับเพราะเปนวัตถุอันตรายตองไวที่สูงๆ และเรามีลูกลอกเซฟตี้ปองกันเรียบรอยครับ แต สายที่ ม า
พาดกับเสาไฟฟาของเราแคใหเสร็จๆ อันนี้ก็เปนปญหาอยางที่ทานพูดมาครับ ขออนุญาตตอบเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับผม อย างไรก็ขอฝากท านนายกเทศมนตรี ให นําขอเสนอแนะของท านเจ าหนาที่ การไฟฟาที่
แนะนําไปดําเนินการตามที่เห็นสมควร ผมก็ขอฝากไวด วย
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน ผมมาถึงขอ ๓ แลวครับ วันนี้เรามาถามกระทูในสภา ไม ไ ด ม าเลนเกมสโ ชว ถามไป
ตอบมาเรามาถามเอาเหตุผล ถาตอบสัก ๑๐๐ ขอ แลวมันเปนประโยชนกับ พี่นองประชาชนท านก็ท นตอบผมหนอย
นะครับ ขอ ๓ จะเห็นไดวาทางเทศบาลนครอุบลฯ เราไดรับเกียรติ ใ ห เป นเจ าภาพในการจั ด งานแห เที ย นเขาพรรษา
และเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ของเรามีขนาดใหญๆ ทั้งนั้นเลยและสายไฟฟาขามถนน วั นนี้การไฟฟาถูก
ใสรายมาพอแลว ผมขอเปลี่ยนคําถามวาสายเคเบิ้ลที่ขามถนนที่มันพาดต่ําลงมาเวลาเทศกาล มันต่ําเกินไปอันนี้อาจจะ
ไปเกี่ยวของกับ ขอ ๒ แตผมใหเครดิตเปน ขอ ๓ ผมวาทานจะแกปญหาเรื่องนี้อยางไรครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ก็ขอขอบพระคุ ณในคํ าถามของท าน สําหรับ สายเคเบิ้ ลที่ ขาม
ผานก็คงจะตองไปหารือกับทางไฟฟาอีกทีหนึ่งวาเขาจะสามารถเปลี่ยนเสนทางไดหรืออยางไร แตจริงๆแลว เขาก็มี แผน
มีเครือขายของเขาอยูตรงนี้ก็ตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ เคเบิ้ ลว าจะมาชว ยเหลือแกไ ขป ญ หาตรงนี้
อยางไรบางคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสุภชัย ครับ

๑๐.
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน ทั้งหมดทั้งมวลที่กลาวมาผมอยากจะยืนยั นกระทู ถามของผมว าแนวทางนโยบายที่
ทานไดทํามาทั้งหมด เปนแนวทางที่ทานเดินทางมาผิด ผิดแนวนโยบาย กราบขอบพระคุณทานตั ว แทนจากการไฟฟา
ที่ ท านชี้แจงว าท านต องเรีย กหนว ยงานต างๆที่ เกี่ย วขอ งมาคุ ย กั นและทํ า ให เป นระบบบู รณาการขึ้น ก็ขอกราบ
ขอบพระคุณทานที่ไดสั่งสอนสภาแหงนี้ เราจะนําแนวความคิดสงสะทอนไปยั งฝายบริห ารให ดํ าเนินแนวนโยบายให
รอบคอบขึ้นครับ ขอจบกระทูเพียงเทานี้ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ก็เปนสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไมรูก็ไดรู เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราไมรูก็ตองหาจากผูที่รูนําไปปฏิบัติต อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการปรับดอกเบี้ยเงินกูเ บิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน
สาขาอุบลราชธานี เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล
นครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป)

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการปรับดอกเบี้ย เงินกูเบิ กเกินบั ญ ชีธ นาคาร
ออมสิน สาขาอุบลราชธานี เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑
และ ๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป)
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดขอวงเงินกูเบิ กเกินบั ญ ชีเพื่อ
ใชเปนทุนหมุนเวียนในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ ลงเงินกู ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม มี
หลักทรัพย ค้ํ าประกัน อัต ราดอกเบี้ ย MOR – รอยละ ๑.๗๕ ต อป วงเงินกูรวมจํ านวน ๑๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยตองมีการทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป ซึ่งทางสภาเทศบาลไดใหความเห็นชอบไปแลว เมื่อคราวประชุม สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในวั นที่ ๔ ธั นวาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ บัดนี้ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี แจ งเงื่อนไขเปลี่ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ย ในสว นที่ ใ ชเงินฝากค้ํ า
ประกัน จํานวน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมอัตราดอกเบี้ ย เงินฝากเลม ที่ นํามาค้ํ าประกัน บวกรอยละ ๑.๐ ต อป
เปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเลมที่นํามาค้ําประกัน (ตามยอดที่ นํามาค้ํ าประกัน) บวกรอยละ ๑.๕๐ ต อป โดยให มี ผล
ตั้ งแต วั นที่ ๑๘ สิง หาคม ๒๕๕๘ สถานธนานุบ าล ทั้ ง ๒ แห ง ได นํ าความมาปรึก ษากับ ฝายบริห ารเทศบาล
นครอุบลราชธานี แลวเห็นวาเพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถานธนานุบาล ใหมีความคลองตั ว สะดวก รวดเร็ว
และอยู ภ ายในกรอบเวลาที่ ธ นาคารกําหนด ให ทํ าสัญ ญาให แลว เสร็จ จึ งขอความเห็ นชอบจากทางสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชี ดังนี้
๑. สถานธนานุบาล ๑ วงเงินกู ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. สถานธนานุบาล ๒ วงเงินกู ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑.
สําหรับอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงนําเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอแสดงความนับถือ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายตรงจุดไหนโปรดยกมือครับผม เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานครับ ในเรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็ นชอบ อยากสอบถามไปยั งผูจั ด การสถาน
ธนานุบาล โดยตรงครับ ณ สภาพเศรษฐกิจปจจุบัน การนําของมีคามาจํานํากับทางเทศบาลมีแนวโนมเปนอย างไรบ าง
ครับ มากขึ้นหรือนอยลงหรือวาสินคาหลุดจํานํามากขึ้น ประมาณนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ขอรายละเอียดครับ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหตัวแทนจากสถานธนานุบาล ๑ เปนผูชี้แจงคะ
นางสุป รานี ชูเกาะ พนัก งานบัญชีสถานธนานุบาล ๑
เรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท านค ะ กอนอื่นต องขอขอบคุ ณท านประธานสภาและ
สมาชิกทุกทาน ที่ทุกครั้งที่โรงรับจํานําทั้ง ๒ แหงไดนําเรื่องเพื่อขอรับความเห็ นชอบขอกูเงินเพื่อใชเป นทุ นหมุ นเวี ย น
เพื่อเปนการบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และใกลเคี ย ง ทางเราได รับ ความอนุเคราะห จ ากท าน
ดวยดีเสมอมา สําหรับคําถามที่วา ณ ปจจุบันนี้ สถานการณการรับจํานําเปนอยางไร ก็จ ากสภาพเศรษฐกิจ ป จ จุ บั นก็
ทําใหยอดลดลงพอสมควร สังเกตจากยอดสตอกรับจํานําที่เป นหลัก ๑๐๐ ลาน ลดลงเหลือ ๘๕ , ๘๖ ลาน สินค า
หลักๆก็ยังเปนทองคํา คือราคาโลกผันผวนก็เลยมีผลกระทบกับของเราด ว ย ประชาชนสว นใหญ ที่ นําทองมาจํ านําไว
ชวงที่มาจํานํา ๒๐,๐๐๐ บาท ทอง ๑ บาท พอราคาถูกลง ลูกคาก็ปลอยหลุดเยอะขึ้น ขออนุญาตนําเรียนเทานี้คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผ านไปยั งท า นสมาชิก ดิ ฉันขออนุญ าตให ท า นประชา กิจ ตรงศิ ริ เป น ผูชี้แจง
เพิ่มเติมคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานประชา ครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรี ย นท า นประธานสภาและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ผมนายประชา กิ จ ต รงศิ ริ รองนายกเทศมนต รี
นครอุบ ลราชธานี ข ออธิ บ ายตามใบประกอบ ในป ๒๕๕๕ ย อ นหลั ง ขอ มู ล ๓ ป เรามี ก ารรั บ จํ า นํ า ทั้ ง หมด
๒๕,๑๔๐ ราย ในป ๒๕๕๖ มี จํ านวน ๒๕,๒๔๔ ราย และในป ๒๕๕๗ มี จํ านวน ๑๙,๐๗๖ ราย จํ านวนเงินในป
๒๕๕๖ ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดที่อยูในเอกสาร จะเห็นไดวามีการรับจํานํานอยลง ดวยสาเหตุ ๑. มีผูมาประกอบ

๑๒.
กิจการโรงรับจํานําเพิ่มมากขึ้น มีคูแขงจํานวนมากขึ้น จํานวนไถถอนก็ลดไปตามสัดสวน ทางผูจัด การโรงรับ จํ านําก็ไ ด
แสดงรายละเอียดผลประกอบการแนบนําเสนอญั ต ติ ต รงนี้ไ ว ผลหรือว ากําไรก็จ ะแสดงรายละเอีย ดไว อย างชัด เจน
ผมคิดวาเอกสารประกอบนาจะเป นประโยชนและมี รายละเอีย ดไว ชัด เจน รวมทั้ งผลประกอบการโรงรับ จํ านําใน
แตละป และไดสงเงินอุดหนุนใหทางเทศบาลฯในแตละป จํานวน สี่ลานกวาบาท , สามลานกวาบาท พรอมทั้งสงงบดุ ล
เงินคงเหลือทั้งหมด ขอฝากใหทานรวมพิจารณาในเอกสารประกอบ ญัตติ ตรงนี้ดวยครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัย ครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธาน กระผมนายสุภ ชัย ศรีจ รูญ สมาชิกสภาเทศบาลต องขอกราบขอบพระคุ ณทาง
สถานธนานุบาล ที่มาชี้แจงเกี่ยวกับผลการดําเนินการ จริงๆแลว ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบันก็เปนหวงสถานธนานุบาล รายละเอียดที่ทานใหมาก็คอนขางครบ แต อยากฟงจากท าน เหมื อนเป นการถาม
สารทุกขสุขดิบยังดํ าเนินการไปได ดี ใ ชห รือไม ค รับ ก็สงความห ว งใยไปยั งสถานธนานุบ าลว า ณ ป จ จุ บั น สภาวะ
เศรษฐกิจคอนขางที่จะแย ถาอะไรพอที่จะอะลุมอลวยใหได เชนทานพิพัฒ น นําดาวเที ย มไปจํ านํา ก็ขอความเห็ นใจ
ทานดวยนะครับ กราบขอบพระคุณครับทานประธานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ เชิญทานเลิศครับ
นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภา และคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบ ลราชธานี กระผมนายเลิศ
อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในกระทู นี้เท าที่ ผมอานดู ไ ม รูผมเขาใจผิด
เหรือเปลาครับ ก็คือธนาคารออมสินขอขึ้นดอกเบี้ ย ๐.๕ เปอรเซ็นต ของยอดเงิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในสภาวะ
เศรษฐกิจแบบนี้ ๐.๕ เปอรเซ็นต เปนการเพิ่มภาระใหกับเทศบาลกับตัวสถานธนานุบาลเองประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ตอป ถาตัวเลขผิดชวยแกดวยนะครับ ผมคิดวาเราเจรจากับทางธนาคารใหคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว จะเปนประโยชนกับ
เทศบาลและจะทําใหตนทุนดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของเราต่ําลง ก็จะไมเปนภาระใหกับ ผูม าจํ านํา ขอหารือครับ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ขอบคุณทานและเราขอนําเรื่องเหลานี้มาหารื อกัน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเลิศ

๑๓.
นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตทานประธาน คือวาถามีการหารือ คือทานนายกฯ แจงตอสภาฯวาจะมีการหารือกอน และถาเรามี
การลงมติ เห็นชอบวงเงินตรงนี้ไป แลวถานายกฯไปเจรจาหารือ แลว จะมี ผลย อนหลังหรือเปลาครับ แลว เขาจะลด
ดอกเบี้ยใหเราหรือเปลา คือผมอยากใหคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว ก็เลยไมรูวาขั้นตอนจะตองทําอันไหนกอนครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกฯ ครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูตอบคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัด ครับ
นายอาทิตย คูณ ผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เงินกูตามญัตตินี้จะอธิบายแบบนี้นะครับ คื อว าเงินกู
มี ๒ ยอด และยอดที่ ๑ คือเปนเงิน ๔๑ ลานบาท เปนเงินที่เราใชหลักทรัพยบัญชีของเราค้ํา ประกัน ที่ เราขอวั นนี้และ
อันที่ ๒ ประมาณ ๑๒๐ ลานบาท ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันก็จะเปนอัตราดอกเบี้ยอีกอัตราหนึ่ง แต ที่ เราขอวั นนี้เป น
อัตราดอกเบี้ยที่เอาสมุดเงินฝากเปนหลักทรัพย ค้ํ าประกัน ซึ่งสภาวะตรงนี้ที่ ท านสมาชิกแนะนําเราก็จ ะไปหารือกับ
ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง แตขอเท็จจริงตรงนี้คือสภาแหงนี้ไดอนุมัติทั้ง ๒ ยอดนี้ จากครั้งคราวประชุม ครั้งที่ แลว ดอกเบี้ ย
ตรงนี้ก็ปรับขึ้นปรับลงตามดอกเบี้ยของธนาคาร ก็เลยตองการใหทางสภาไดทราบวาสภาวะทางดอกเบี้ ย มี การปรับ ขึ้น
ประมาณ ๐.๕ เปอรเซ็นต คือวาปรับไปแลวโดยอัตโนมัติ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งไดดําเนินการปรับ ไปแลว
ทั่วประเทศและก็นํามาใหทางสภาไดรับความเห็นชอบ อีกครั้งหนึ่งครับทานครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเลิศ
นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมพอจะเขาใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นที่ทานปลัดแจงมา ก็คือดอกเบี้ยเงินฝากที่เราใช สมุ ด เงินฝากเรา
ค้ําประกัน เดิมมันบวกพรีเมี่ยม ๑ เปอรเซ็นต พอตอนหลังมันบวกพรีเมี่ยมเปน ๑.๕ เปอรเซ็นต แต MOR มั นขึ้นลงก็
เรื่องของมันอยูแลว แตที่สงสัยวาทําไมตรงนี้มันเพิ่มขึ้น จาก ๑ เปอรเซ็นต เป น ๑.๕ เปอรเซ็นต สมมุ ติ ว าเดิ ม MOR
สัก ๑๐ เปอรเซ็นต ตั ว เลขกลมๆ เดิ ม เรากู เงินใช ๑๑ เปอรเซ็นต จากเงินฝาก บวก ๑ เปอรเซ็น ต ก็เป น ๑๑
เปอรเซ็นต แตตอนหลังมันขึ้นมา ๑๕ บาท แทนที่ มั นจะขึ้นมา เป น ๑๖ บาทก็กลายเป น ๑๖.๕๐ บาท ผมคิ ด ว า
๐.๕๐ บาท ผมคิดจากเงิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มมาคิดเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยเงินฝากจะขึ้นลงตามที่
ทานปลัดแจงที่ประชุม เพียงแตวาสงสัยวาทําไมตัวพรีเมี่ยมเขาถึงเพิ่มขึ้นมาเทานั้นเอง ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัด ครับ

๑๔.
นายอาทิตย คูณ ผล ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในญัตติจะมีหนังสือจากธนาคารแจงใหทราบ อันนี้เปนเงื่อนไขของธนาคารที่ เขาปรับ ทั่ ว ประเทศ วงเงินกูใ น
ลักษณะนี้ของสถานธนานุบาล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับขึ้นทั่วประเทศ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกเชิญครับ / ถาไมมี / ผมขอมติที่ประชุม ครับ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ การปรับดอกเบี้ยเงินกู เงินเบิกเกินธนาคารออมสิน
สาขาอุบลราชธานี เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี ๑ ,๒
(ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบ การปรับดอกเบี้ยเงินกู เงินเบิกเกินธนาคารออมสิน
สาขาอุบลราชธานี เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี ๑ ,๒
(ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป) โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ การปรับดอกเบี้ยเงินกู เงิ นเบิกเกินธนาคารออมสิ น สาขาอุบลราชธานี
เพื่อเปนทุนหมุนเวีย นสถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี ๑ ,๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่นๆ

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานตัวแทนจากการไฟฟา
ตัวแทนจากการไฟฟา
ขออนุญาตครับผมในนามการไฟฟาที่มาสังเกตการณ ขออนุญาตใหขอมูลการจัดระเบียบสายไฟ ซึ่งการไฟฟา
ไดจัดสรรงบประมาณมาใหเทศบาลนครอุบลราชธานี มาจัดระเบียบสื่อสารในป พ.ศ.๒๕๕๘ จะเริ่ม ตั้ งแต ๒ เดื อนนี้
ก็มีงบประมาณทั้งประมาณ ๑๐ ลานบาท ซึ่งหั ว หนาแผนกสื่อสารที่ เป นผูดู แลจะเป นผูใ ห ขอมู ลครับ ในสว นของ
ขอมูลในการทํางานก็จะขอขอมูลกับทางเทศบาลกับผูพาดสาย หลายเจา เชน ทีโอที , ๓ บอรด แบน ฯลฯ เรีย นเชิญ
ทานหัวหนาสื่อสารใหขอมูลเสนทางตางๆ ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ
ตัวแทนจากการไฟฟา
เรียนทานประธาน ขออนุญาตชี้แจงต อเนื่องจากที่ ท างการไฟฟา อย างที่ บ อกสว นใหญ สายที่ พาดเป นสาย
สื่อสารแตทางการไฟฟาเองก็ไมนิ่งนอนใจ ไมปดภาระความรับผิดชอบ ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดที่การไฟฟาทํารวมกับ

๑๕.
ทางเทศบาลฯ ก็มีทั้งหมด ๓ แนวทางดวยกัน คื อ มั ด รวบก็ดํ าเนินการมาตั้ งแต ป พ.ศ.๒๕๕๕ และ ป พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ ผา นมาแล ว และก็มี รื้อ สายตายออก ตั ว นี้ ก็เ ป น โครงการที่ กํา ลัง เริ่ม และสุ ด ท ายที่ การไฟฟา ได งบมารก็คื อ
เปลี่ย นคอลสื่อสารที่ ชํารุด ก็ไ ด งบมาทั้ ง หมด ๘ จั งหวั ด ๒๑ ลานบาท จะตกที่ เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อยูที่ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ก็มีเสนทางทั้งหมดรวม ๑๐ กิโ ลเมตร ได แก ถนนอุป ราช จากวงเวี ย น ถึง กิโ ลเมตรศู นย
ถนนชยางกูร จากกิโลเมตรศูนย ถึง หนาตลาด ๖ ถนนเขื่อนธานี จากบู รพาใน ถึง วั ด สุป ฏ น ถนนสรรสิท ธิ์ จาก
เซ็นทรัล ถึง วัด ศรีป ระดู ถนนศรีอุด ม จากศาลเจ าพอ ถึง โรงเรีย นอาเวมารีอา ทั้ งเสา ๔๐๐ ต น คอลทั้ งหมด
๘๐๐อัน ก็เปนโครงการที่ เราจะเปลี่ย น นาจะแลว เสร็จ ภายใน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ อันนี้คื อเป าหมาย สว นการ
ดําเนินการจริงๆ ก็จะใหเสร็จภายในป นี้ ครับ อีกโครงการหนึ่งที่ ดํ าเนินการมาทุ กป ทั้ งหมด ๘ จั งหวั ด นี้มี อยู ๘๗
เสนทาง แตจะเปนของเทศบาลนครอุบลราชธานี อยู ๒ เสนทาง จํานวน ๕.๖ กิโ ลเมตร ได แกว งเวี ย นน้ําพุ
ถึง
สะพานเสรีอุบล ๑๐๐ เมตร และก็ วงเวียนน้ําพุ ถึง โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ จํานวน ๕.๕ กิโ ลเมตร อันนี้เป นโครงการ
ที่การไฟฟาไดทุมเงินและอุปกรณลงมา ก็หวังวาจะไดรับความรวมมือจากเทศบาลฯ เป นผูป ระสานงานที่ จ ะชว ยการ
ไฟฟาดําเนินการโครงการดวยดีเหมือนปที่ผานมาครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบพระคุณครับ ขอเรียนถามวา ทั้งสองโครงการนี้จะเริ่มเมื่อไหรครับ
ตัวแทนจากการไฟฟา
สําหรับโครงการแรกไดอนุมัติงบมาแลว และการไฟฟาเองก็กระจายงบใหกับการไฟฟาในสังกัด ๑๔ การไฟฟา
ไปแลวนะครับ ตอนนี้อยูในกระบวนการของการจัดซื้อ คอลสื่อสาร นาจะเร็วๆนี้ก็จะเห็นภาพ สว นโครงการที่ ๒ ก็ใ ห
การไฟฟาแต ละหนว ยงานดํ าเนินการ สว นการไฟฟาอุบ ลเองนอกจากเสนทางที่ กําหนดไว ก็ดํ าเนินการไปหลาย
เสนทางแลว แตโครงการตามแผนก็ยังคงดําเนินการอยูครับนาจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ แต ละโครงการเริ่ม
ดําเนินการไปแลว ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบพระคุณครับ ก็เปนประโยชนอยางสูง เพราะเราจะไดเห็นความเปนระเบียบเรี ย บรอย ความปลอดภั ย ใน
เรื่องสายไฟฟาเพิ่มขึ้นครับ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับผม สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่ม ครับ เชิญ ท านณัฐ
วุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เ คารพ นายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก็เปนเรื่องที่นายินดีที่ทางไฟฟาไดเห็นความสําคั ญ ของตรงจุ ด นี้และได ป ระสานงบประมาณมาแต
อยากจะกราบเรียนไปยังผูแทนการไฟฟา ถาทานอยากจะได ค วามรว มมื อจากทางฝายบริห ารท านชว ยย้ํ าเขาบ อยๆ
เพราะวาหลายๆเรื่อง ที่เราเห็ นความเฉยเมยของผูบ ริห ารชุด นี้และเรื่องสําคั ญ การใชไ ฟฟาผมไม ท ราบว าเป นการ
ลักลอบใหไฟหรือเปลาที่ถนนคนเดินทางการไฟฟาเสียประโยชนมากอยากจะใหทางการไฟฟาชวยตรวจสอบด ว ยและก็
หาผูกระทําผิดมาลงโทษดวย มิฉะนั้นทานจะโดนมาตรา ๑๕๗ ตรงนี้ที่เราขอเตือนและผูที่กําลังใชไฟแบบผิดๆ ทาง

๑๖.
เทศบาลก็ตองเขาไปตักเตือนเขา ทานตองแกปญหาของตัวทานเอง ทานปลอยปญหามาไดอยางไร กราบขอบพระคุ ณ
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานรองประชา ครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ค รับ นายประชา กิจ ตรงศิ ริ รองนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี ตองขอขอบคุ ณท านสมาชิกที่ เป นห ว งเป นใยเรื่องของการไฟฟา จริงแลว ผมก็อยากจะชี้แจงว า
ในสวนของการทํางานรวมกันระหวางการไฟฟานั้น เราทํากันมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ เราก็ทํ างานกันมาตั้ งแต นายกฯ
สมปรารถนา ที่มาทําเรื่องนี้อยางเปนจริงเปนจัง และขออนุญาตวาไมต องเตื อนย้ํ าเพราะว าเราจะมี การประชุม ในทุ ก
วันศุกรสุดทายของเดือน ซึ่งประกอบไปดวย การไฟฟาสวนภูมิภาค , บริษัททีแอนดที , บริษัททีโอที ,โภสณเคเบิ้ ลที วี ,
ราชธานีเคเบิ้ลทีวี , ทิปเปลทีบอรดแบน , แอ็ดวานอินโฟเซอรวิช , ทรูยูนิเวอรเซิล , หั ว หนาสํานักงานโทรคมนาคม ,
ผูจัดการโทโทลเอ็กเซตคอลโมลนูเคชั่น , ซัมโพลโนลคอมมูโนเคชั่น , บริษัทยูไนเต็ลคอมูเคชั่น , บริษั ท ซุป เปอรบ อรด
แบนเน็ตเวิก , บริษัทสินคาซีเมนตไทย ,หุนสวนจํากัดเคเบิ้ลทีวี ,ตลอดจนผูบั งคั บ การตํ ารวจภู ธ ร เราได ทํ าเรื่องนี้ม า
ตั้ งแต ป พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่ งอยู ใ นสมั ย ท า นนายกสมปรารถนา คิ ด เริ่ม ทํ าตรงนี้ ขึ้นมา เริ่ม จากการประชุ ม รว มกั น
แลวทุกวันศุกรสุดทายของเดือน ทั้ง ๓ เครือขายโดยการไฟฟากับเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เป นหลักและจะเชิญ มา
รวมงานออกไปตรวจสายไฟฟาดวยกัน สายไฟที่ไมไดใชแลวที่หยอนที่เปนอันตรายก็จะเริ่ม ทํ ากันมาโดยตลอด ตลอด
๓ ปที่ผานมาเรามีขอมูลและหนังสือสั่งการหนังสือออกจากทางเทศบาลไปยังหนวยงานต างๆ ซึ่งเทศบาลเป นเจ าภาพ
และสามารถสอบถามทางการไฟฟาไดวาเราไดมีการทําเรื่องนี้อยางตอเนื่องมา แตตองยอมรับ ว าภาระงานในเรื่องของ
สายไฟมีจํานวนเยอะมาก ในสวนที่เรงดวนจริงที่ไมสามารถจะเชิญการไฟฟาไดในทุกเย็นวันศุกร เทศบาลฯของเราโดย
ชางไฟฟาก็จะออกไปทําเองซึ่งเราไดรถกระเชามาเพราะอะไรที่เราทําไดกอนก็ทําไปกอน แตการที่ เราจะไปรื้อสายไฟที่
ไมไดใชงานแลวหรือไปตัดสายไฟออกคงไมใชหนาที่ของทางเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯสามารถทําไดอยางมากก็คือทําให
มันดูดีขึ้นมัดรวบหรือเหน็บ ซึ่งทานนายกฯเองก็เปนหวงเปนใยในเรื่องนี้เหมือนกันทานสมาชิกสภา ก็ตองกราบเรีย นว า
ตลอดทั้ง ๓ ปที่ผานมาภาระงานตรงนี้เยอะมาก และมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได ที่ ฝายสํานักการชางได
หรือภารกิจตรงนี้สามารถถามการไฟฟาไดวาเราไดทําเหมือนที่ผมพูดจริงหรือไม อันนี้ก็ขอเรีย นชี้แจงว าในสว นตรงนี้
เราไดประสานงานกันมาโดยตลอดเพราะเราก็ม องเห็ นเหมื อนกันว าอยากให บ านเมื องดู สวยงาม ดู ดี และมี ค วาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนเรื่องการใชไฟนั้นถูกก็วาไปตามถูกผิด ก็ว าไปตามผิด ผมว าเรามาอยู กันตรงนี้เรา
ตองใชหลักความยุติธรรมอยูแลว ก็ตองมีการตรวจสอบและวากันไปในสว นของตรงนี้ ก็ขอเรีย นชี้แจงเพิ่ม เติ ม ตรงนี้
ครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ

๑๗.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เ คาพร นายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตองขอขอบพระคุณทานรองนายกฯ เขามา ๒ เดือนแตรูม ากกว าผูที่ เขามา ๓ ป ไม ใ ชอะไรผมเป น
หวง เพราะวานโยบายแตละนโยบายที่ทานนายกฯนําเขามา ๓ ปแลวก็ยังทําไมสําเร็จเลย ก็เลยเป นห ว งก็เลยอยากจะ
ขอย้ําเตือนวาใหเรงเขามา เรงประสานเรงอํานวยความสะดวกให กับ การไฟฟาเพื่อที่ พี่นองประชาชนจะได ป ระโยชน
อยางสูงสุด ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานชื่น ครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ทานนายฯ ทานรองนายก ผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เรื่องที่จะเรียนในเรื่องอื่นๆ คือเมื่อวันที่ ๖ ที่ ผานมาเป นวั นพระ ผมได เขา
รวมประชุมกับคณะกรรมชุมชนวัดปา แสนอุด ม คณะกรรมการมี ค วามเห็ นว าอยากจะให ผมมารองเรีย นหรือว ามา
ปรึกษาหารือกับทานนายกฯ และรองนายกฯ เรื่องการตั ด ซอยเลี่ย งเมื อง ๙ ซึ่งตั ด จากถนนเลี่ย งเมื อง ๗ ไปสูถนน
บายพาสใหญ และถนนนั้นเปนถนนที่ขอสมัยทานนายกรจนา โดยสมาชิกเขต ๑ เปนผูรวบรวมขอมูล ท านนายกฯก็ไ ด
สรางถนนสายนั้น ซอยเลี่ยงเมือง ๙ แตวาทําไปแลวก็สุดไมไดทํ าต อไปอีกก็เลยเป นถนนขาดอยู สมาชิกชุม ชนวั ด ป า
แสนอุดมบอกวา ขอใหทานสมาชิกไปพูดกับทานนายกฯ และขอความรวมมือตัด ถนนสายนั้นให เสร็จ คื อไปประสาน
กับกรมทางหลวงแผนดินถาหากกรมทางหลวงแผนดินชวยเหลือมาก็อาจจะไมพอใหทางเทศบาลฯใชงบประมาณชว ย
ดวย แตถาไมทําคณะกรรมการจะชวยกันลงขันและจะตอเติมเอง ที่ทําไวเปนถนนลาดปูนเขาลาดไว เอีย ง พอน้ําไหลก็
มากัดเซาะเอาดินทางใต ออกไปหมดเหมื อนกับ ถ้ําพระฤาษี ต อมาปู นก็หั กลงเมื่ อหั กลงก็จ ะกัด กรอนเขาไปเรื่อยๆ
ตอนนี้เขาไมคอยดีใจเทาไหรนักเพราะวาทานนายกฯไมเอาใจใสตอนนั้นจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ ๓ ปแลว ครับ ถนนสาย
นี้ ซอยนี้ยังไมเสร็จ ผมขอฝากไวเพียงเทานี้กอน ขอบพระคุณครับ และหวั งว าท านนายกฯและท านรองนายกฯจะทํ า
ใหแตถาไมทําใหสมาชิกชุมชนเขาจะลงขันกันครับ เขาบอกผมมาแบบนั้นครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาและสมาชิ กผู ท รงเกี ย รติ ค รั บ กระผมนายประชา กิ จ ตรงศิ ริ รอง
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตองขอกราบขอบพระคุ ณท านสมาชิกในคํ าชมนะครับ ว าผมมาอยู นี่สองเดื อน มี
ความรูเยอะแยะมากมาย แตจริงๆแลวผมมาเกือบสี่เดือนแลวนะครับ ตองขอขอบคุณท านสมาชิกที่ ไ ด เสนอเรื่องถนน
หนทางในความหวงใยของพอแม พี่นองนะครับ ผมขอหารือท านประธานสภานิด หนึ่งนะครับ ว าต องขอบคุ ณท าน
สมาชิกที่จะอนุเคราะหลงขันในตรงนี้ ตองขอกราบขอบพระคุณ เออไมใชสมาชิกสภาเหรอครับ ตกใจหมดผมก็ฟงเป น
วาสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล ดีใจหมด กําลังจะขอใหทานนายกมารับงบประมาณตรงนี้จากทานสมาชิกนะครับ คื อ
ผมอยากจะหารือกับทางสภาวาในความเปนจริงเราก็กําลังทํา แตดวยถนนหนทางในเขตเทศบาลมีจํานวนเยอะแยะ

๑๘.
มากมายนะครับ ก็เอาเปนวาผมขอหารืออยางนี้ดีไหมครับวาถนนเสนนี้ผมคิดวาเปนประโยชนกับพอแมพี่นองแลว เราก็
จะประสานงานกับกรมทางหลวงแผนดินเพื่อขอเชื่อมทาง สวนงบประมาณนั้นก็ ขอให จริงๆแลว สมาชิกไม ไ ด มี ห นาที่
ตัด งบประมาณนะครับผมจะอธิบายในวันนี้ ทานเสนอไดก็เสนอโครงการนี้ขึ้นมาไดเลยและผูเสนอโครงการนี้ก็คื อท าน
สมาชิกชื่น ขออนุญาตเอยนามนะครับ วาเปนผูเสนอโครงการตรงนี้มา ถา เสนอเขามาเสร็จ แลว ทางผูบ ริห ารก็จ ะ
รับเขาไปแลวก็บรรจุเขาไปอยูในงบประมาณของสภาหรือจะจายขาดเงินสะสมก็วากันไป อันนี้เป นชองทางหนึ่งที่ ท าน
สามารถทําได ถาทานเสนอเขามาแลวผมก็จะใหชางไปออกแบบ ทํางบประมาณขึ้นมาแลวก็เอาเขาสภา ก็จ ะเป นเรื่อง
ที่ดีวาวันนี้จะไดเห็นวาสมาชิกสภาไมไดมาเพื่อจะตัด งบประมาณอยางเดียว แตก็สามารถเสนองบประมาณทํ าโนนทํ านี่
ไดเชนกัน โดยเสนอผานเขามาทางผูบริหาร เราก็จะบรรจุ ต รงนี้เขาไป ซึ่งถือว าประชาชนได ป ระโยชนจ ากตรงนี้นะ
ครับ ผมก็ขอหารือวามันมีหลายวิธี แตวิธีที่จะใหชาวบานมาลงขันนาจะเปนวิธีที่สุดทายนะครับ ผมคิดวาด ว ยเทศบาล
เองด ว ยเงินสะสมที่ มี อยู กับ ตรงนี้ผมคิ ด ว ามี ค วามเป นไปได ค รับ และขอกราบขอบพระคุ ณท านสมาชิกสภาที่ ใ ห
คําแนะนําและเสนอแนะปญหาของชาวบานมาเพื่ อเราจะนอมรับไปดําเนินการตอไป ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายนัฐ พล รัต นูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานรองนายกฯได กลาวเมื่ อสักครูว า ส.ท.มี ห นาที่ ตั ด งบ ขอแกไ ขนะครับ ว า ส.ท. มี ห นาที่
พิจารณางบประมาณนะครับไมมีหนาที่ตัดงบประมาณครับ งบประมาณไหนที่มีประโยชนต อพี่นองประชาชนเราก็จ ะ
พิจารณาผานให สวนงบประมาณไหนที่คิดวาไมมีประโยชนต อพี่นองประชาชนเราก็ค งจะผานให ไ ม ไ ด นะครับ ก็ขอ
แกไขตรงสวนนี้ดวยนะครับและขออนุญาตทานประธานจะพูดถึงปญหาของเทศบาลนครอุบลฯของเราว าป ญ หาหลักๆ
ของเทศบาลของเรามีอะไรบางนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็จะเปนเรื่องความโปรงใสนะครับ ผมมองเห็ นว าคณะผูบ ริห ารนี้
ขาดความโปรงใสนะครับ เพราะอะไรครับเพราะวาผมไดขอเอกสารการจัด ซื้อจั ด จ างกับ ท านนายกเทศมนตรีนะครับ
ขอไปเมื่ อวั นที่ ๒๖ มิ ถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ นับ เวลาแลว ก็สองเดื อนกับ สิบ สี่วั นนะครับ ผมทั กท ว งไปเมื่ อวั นที่ ๗
กรกฎาคม เปนการประชุมสภานะครับก็มีการลงบันทึกในรายงานการประชุม ท านนายกฯไม ไ ด เขา ท านรองนายกฯ
ตอบไมไดวาจะใหเอกสารผมเมื่อไหรนะครับ ผมก็จะขอทวงถามเอกสารครั้งที่สองนะครับเปนเอกสารการจั ด ซื้อจั ด จ าง
เลขหนังสือลงรับที่ ๔๒๑๓ และ ๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. นะครับ เป นการทวงถาม
ครั้งที่สองของผมในสภานะครับ ในปญหาขอที่หนึ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับเกี่ยวกับความโปรงใสคื อท านป ด บั งอะไร
ไว ทานซอนเรนอะไรไวทําไมไมนําเอกสารใหผมสักที เอกสารฉบับนี้การจัดซื้อจัดจางนี้คือเป นประชาชนธรรมดาเขาก็
สามารถขอไดครับ ไมจําเปนตองเปน ส.ท. ครับ แตขนาด ส.ท. ยังขอไม ไ ด แลว ประชาชนธรรมดาเขาจะรูไ ด อย างไร
ครับ มันเรื่องงายๆครับ และเรื่องที่สองผมมองเห็นปญหาและเปนปญหาหนักดวยก็คือการรวมมื อนะครับ ฝายบริห าร
นี้ขาดการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆครับ ผมยกตัวอยางนะครับ ที่ผมเห็นนะครับไมเชื่อทานก็ลองไปไดครับเพราะว ามั น
ก็อยูหนาบานทานนายกฯเปนการวางทอประปานะครับ เริ่มตั้งแตแยกจําปาหอมถึงสี่แยกตลาดบานดู จะมี การวางท อ
แตเมื่อแลวเสร็จจะมีการขนเครื่องมือเครื่องจักรออกไปจากพื้นที่ ผมก็สงสัยวาเปนเดือนแลวทําไมยังทําไมเสร็จสักทีนะ

๑๙.
ครับ ผมก็เลยไปถามผูรับเหมา เขาก็แจงมาอยางนี้นะครับ ผมไมรูวาพูดจริงหรือโกหกหรือวาใสรายใครแตคือเขาพู ด มา
อยางนี้วาทางเทศบาลนครอุบลระงับไมใหทําตอเพราะอะไรครับ นี่เปนคําถามสั้นๆครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรีย นท านประธานสภาผานไปยั งท านสมาชิก สําหรับ ขอหนึ่งขอมอบให ท างท านเลขานายกเทศมนตรีฯ
ทานนพพรเปนผูตอบคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนพพรครับ
นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายนพพร เตชาวิ วั ฒ นบู ลย เลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีครับ การที่ทานสมาชิกไดบอกวาได ขอเอกสารจั ด ซื้อจั ด จ าง ผมก็จ ะขอยกตั ว อย าง
คือตั้งแตป ๕๑ นะครับ ในลักษณะการขอเอกสารการจัดซื้อจัดจาง.....
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับทานนพพร เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธาน ผมถามป ๒๕๕๘ นะครับไมไดถามป ๒๕๕๑ ครับ ผมยังไมเขามาครับ
นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คือผมขออนุญาตยกตัวอยางครับ คือผมเคยขอไปครั้งหนึ่ง......
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตทานนพพร อยาไปเทาความถึงของเกาเลยครับ เพราะเราพูดถึงสมัยปจจุ บั น ไม อย างนั้นถาเราพูด
ยอนไปไกลมันก็ไมจบไมสิ้นครับ เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูป การ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานสภาครับ ชวยตอบใหตรงดวยครับวาทานจะใหหรือไมใหแคนั้นครั บ ถาไม ใ ห ผม
จะไปยื่นที่อื่น ผมจะไปยื่นทุกที่นะครับที่วาผมจะไดเอกสารฉบับนี้มานะครับ มันไมมีเหตุผลอะไรเลยที่ทานจะมาป ด บั ง
ซอนเรน อบต. ทุกที่ อปท. ทุกที่เขาเปดเผยหมดครับ มีแตเทศบาลนครอุบลฯครับไมเปดเผย ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนพพรครับ
นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ ผมอยากจะทราบวาในการขอเอกสารจัดซื้อจัดจางนี้เราตองระบุวัตถุประสงค ด ว ยนะครับ ว าท านจะเอา
ไปทําอะไร และอีกอยางหนึ่งผมอยากขอกราบเรียนชี้แจงวา ใหผมพูดจบกอนนะครับอยาพึ่งยกมือสวนอยูเรื่อยนะครับ
.

๒๐.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับทานประธานฯ วันนี้เราทํางานรวมกันนะครับ ผมขออนุญาตวาทานนพพรพยายามจะอธิ บ าย
ว าประเพณีป ฏิ บั ติ เขาก็ทํ ากันอย างไร ผมว านาจะเป น ประโยชน ฟงดู ว ามั นมี วิ ธี ป ฏิ บั ติ แลว มี ท างออกแค นั้นเอง
เพียงแตจะเลาวาเดิมทําอยางไร ถาทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวย เหมือนเมื่อกอนนี้ทางเราก็เคยเป นฝายสมาชิกเหมื อน
ทานนี้ เราก็เคยขอเอกสารเหมือนทานแตมันมีวิธีปฏิบัติ เพียงแตอยากอธิบายว าเดิ ม นั้นทํ ากันอย างไร ถาท านไม เห็ น
ดวยก็ไมเปนไร เพียงแตขออนุญาตวาไมไดบอกวาอดีต เปนอย างไรเพีย งแต อยากบอกว า เราเคยทํ ากันแบบนี้ดี ไ หม
เพียงแตจะเลาใหฟงยอนหลังวามันเปนอยางไรแคนั้นเอง แลวผมคิดวานาจะใหทานเลขาฯ ได พูด ชี้แจงเป นคราวๆไป
นาจะเปนประโยชนกวานะครับ เพราะวาเวลาการพูดมันมียาวอยูแลวนะครับ ขออนุญาตครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คืออยางนี้นะครับ ทางสมาชิกเขาก็พูด สั้นๆว าได ห รือไม ไ ด เท านั้นเองนะครับ เขาก็ไ ม ไ ด พูด อะไรยื ด ยาว
เพียงแตวาขอเอกสารไปแลวจะไดหรือไมเทานั้นเองนะครับ
นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ความจริงผมจะขอยกตัวอยางเพียงแคหนึ่งนาทีเทานั้นนะครับทาน
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไมไดนะครับ คือตอนนี้เขาไม ต องการคํ าอธิ บ าย เขาต องการเพีย งอยากจะทราบว า เอาสั้นๆว าได ห รือไม
เทานั้นเอง
นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คือทานสมาชิกไดบอกนะครับวา เอกสารจัดซื้อจัดจางหรืออะไรนี้ไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาเทศบาล เป น
คนนอกก็ขอได ทานพูดถูกของทานครับ และก็เปนหนาที่ของทางผูบริหารดวยเหมือนกันที่ จ ะต องตรวจสอบว าที่ ท าน
เอาไปนั้นทานมีวัต ถุประสงคอะไร แตถาทานมีหนาที่จะมาตรวจสอบหรือวาจะมาทําเกินหนาที่ของตนเองนั้นผมว ามั น
เหมือนจะเปนหนาที่ของ สตง. มากกวานะครับ เพราะวาหนาที่ของสมาชิกก็คือจะต องทํ าการควบคุ ม การบริห ารของ
ผูบริหารเทศบาล ถาทานมีอะไรสงสัยทานก็ตั้งกระทูถามไดนะครับ ซึ่งจะตอบเป นครั้งคราวไปนะครับ ผมก็ขอกราบ
ชี้แจงเบื้องตนเทานี้กอนนะครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คื อ อย า งนี้ น ะครับ สมาชิ ก เขาใช สิ ท ธิ์ ต รงที่ ว า พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ลข า วสารนะครับ เพราะว า ใน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารระบุไวชัดเจนวามันมีอะไรบางนะครับ เพราะฉะนั้นอย างที่ ท านพูด นั้นมั นไม ใ ชนะครับ
ถาจะเอากันจริงๆแลวขอมูลที่ทางทานทําไปนั้น ทานก็ตองนํามาสามารถใหประชาชนตรวจสอบดู ไ ด ทุ กอย างนะครับ
เพราะฉะนั้นขอมูลขาวสารนั้นมันใหกับทุกคน แลวคณะกรรมการขอมูลขาวสารเคยพิจารณาสิ้นสุด ไปแลว ว า เมื่ อท าน
ไดทําสัญญาเสร็จสิ้นแลวทานจะไมใหเขาไมไดนะครับ ก็ขอเรียนฝากไวดวย

๒๑.
นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ผมขอสั้นๆนะครับ ผมวาทางสมาชิกเองนาจะใชวิธีรวบรัด นะครับ คื อ ขอตรวจเอกสารเป น
โครงการแคเราสงสัยนะครับ กับพัสดุในการขอเอกสารนะครับ เปนรายการไป ไม ใ ชเลนหว านแหอย างนี้มั นไม ถูกนะ
ครับ ผมเคยทํามากอนครับ ซึ่งผมถูกทางปกครองท องถิ่นทั กท ว งเอาว าอย าหว านแหสิค รับ คุ ณเอาเป นโครงการ
โครงการไปวาสงสัยงานอะไรก็ที่ทานวาไมโปรงใส ก็ขอเปนโครงการไปนะครับ มันจะดีกวาไมใชวาขอไปทั้งหมดครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบ เรี ย นท านป ระธานสภ าและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ค รั บ กระผม นายป ระชา กิ จ ต รงศิ ริ
รองนายกเทศมนตรี น ครอุบ ลราชธานี ก็ที่ ผ มได พ ยายามหารื อกั บ ท า นประธานนะครับ ว าเราทํ า งานร ว มกั น
ท านแต งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบสภาหรื อว าอะไรสั กอย างหนึ่ งไปตรวจฎี กาด ว ยกัน พอไปดู เสร็จ ท านจะดู
โครงการไหนเราจะยกมาให ดู ซึ่งวิ ธี ป ฏิ บั ติ นี้เราก็ไ ด ทํ ากับ นายกซึ่งผมจะอธิ บ ายว าจริงๆเรามี ป ระเพณีป ฏิ บั ติ กัน
อย า งนี้ กั บ ท า นนายกรจนานะครั บ ขออนุ ญ าตเอ ย นาม เพราะตอนนั้ น เราก็ ข อเอกสารแบบนี้ เ ช นเดี ย วกั น
ด ว ยประสบการณที่ ผานมาผมขอเรีย นหารือกับ ท านประธานว าประเพณีป ฏิ บั ติ เดิ ม ก็ เขาไปดู ท านตั้ งกรรมการ
สองสามทาน เขาไปดูแลว ก็บ อกว าจะเอาแผนนี้ แผนนี้ ก็ทํ าบั นทึ กรับ ไปแลว ก็ถายเอกสารให ท านไปก็เท านั้นเอง
แตถาทานบอกจะเอาฎีกาทั้งหมดนั้นมันมีเป นรอย มั นเยอะมาก และมั นเป นจํ านวนที่ มั นมหาศาลมาก เราตรวจดู
ตรงไหน สงสัยก็ขอถายและก็เขาไปดูกันอยางนี้จะดีไหมครับ ผมขอหารือแบบนี้คือที่ทานเลขาฯอธิบายแบบนี้ เขาไปดู
แลวเราก็จะสงมาในหองสภาหรือในหองไหนก็ได ก็ขอดูไปเรื่อยๆและก็ถายไป อันนี้จ ะดี ไ หมครับ จะได ทํ างานรว มกัน
ทานอยากดูฉบับไหนอะไรอยางไร ทานลองนึกภาพนะครับวางานกอสรางทั้งหมด งานทั้งหมดนี้มันหลายรอยโครงการ
นะครับ ถาอยางนั้นถาทานเจาะไดไหมหรือวาทานไปนั่งดู ขอหารือนะครับวามีความเปนไปไดไหมครับ ขอหารือครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือคงจะเขาใจผิดนะครับ วาที่สมาชิกขอไปนั้นเขาไมไดขอฎีกา แต เขาขอสัญ ญาจั ด ซื้อจั ด จ างเท านั้นเองนะ
ครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา กระผมนายสุภ ชั ย ศรี จ รู ญ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๔ ผมเกรงวาประเด็นที่ทานเขามาสี่เดือนที่ทานณัฐวุฒิวาทานรูเรื่องทั้ งหมดเยอะ ผมว ารูไ ม จ ริงนะครับ
เพราะวาเรื่องที่เราขอไปไมเกินหาเรื่องนะครับ ในการจัดซื้อจัดจาง จริงๆสัญญา ทานบอกใหผมมีจุดประสงค ใ นการขอ
ไปทําเรื่องอะไร จริงๆเรีย นท านว าจุ ด ประสงค ของผมมี ม าตั้ งแต วั นแรกที่ ผมได รับ เลือกตั้ งเขามาเป นสมาชิกสภา
เทศบาลแหงนี้แลววา ตรวจสอบ ควบคุม กํากับและเปนฝายนิติบัญญัติ เพื่อดูแลการบริหารงาน แตละคนก็มี ตํ าแหนง
เป นคณะกรรมการในชุด ต างๆ ไม ว าจะเป นกรรมการติ ด ตามการใชง บประมาณ แม กระทั่ งผมเองเป นประธาน
แปรญัตติ ทานไมตองพูดวาหนาที่คืออะไร ประชาชนธรรมดามาขอก็ขอได เราไม ไ ด ขอเป นรอยๆเรื่องครับ เราขอไม
เกินหาเรื่องเทานั้นทานยังใหไมไดไมตองไปพูดถึงวารอยเรื่อง หนาที่ผมมีอยูแลว หนาที่สภาแหงนี้มีอยูแลว ขอไปสี่ครั้ง

๒๒.
หาครั้ง ลงบันทึกทุกครั้งก็ไมไดรับเอกสารตอบกลับมา อันนี้คือการไมรวมมือของทานนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่ วั นนี้
พี่นองประชาชนถามมาเยอะและเปนเรื่องที่ทางเทศบาลนครอุบ ลราชธานีเราขายหนามาสามป งบประมาณอยู ไ หน
ครับ รางเทศบัญญัติตองเขาตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ปานนี้ยังไมเขาจนสภาตองไปบอกกับทางจังหวัดซึ่งมีหนาที่กํากับ
ดูแล ทางผูวาราชการจังหวัดมาบอกใหทา นนํางบประมาณเขาสภา บ านเมื องไม มี งบประมาณ บริห ารได ไ หมครับ
ได ค รับ ท านตะแบงเอา ท านใชชองโหว ของกฎหมายแลว พอเขาสูค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ก็ม าขอเอา บั งคั บ ให
ขาราชการมาขอเอา ขอเรื่องนั้นเรื่องนี้ บางเรื่องที่ ท างสภาเห็ นว าเป นประโยชนกับ พี่นองประชาชน เราอนุมั ติ ใ ห
พออนุมัติให จัดซื้อจัดจางไมทัน เราขอใชเงินเหลื่อมป เราก็ใ ห เพราะเป นประโยชนกับ พี่นองประชาชน เรื่องความ
โปรงใสครับผมขออนุญาตทานนัฐพลที่ทานพูดมาว าท านขอเอกสารมาแลว ยั งไม ไ ด มั นสอเจตนาว าท านไม โ ปรงใส
ถาทานโปรงใสทานก็ใหมาเถอะครับแคเอกสารเอง มันไมหนักหนากวาที่เราจะมานั่งคุยกันวา มานั่งทวงถามว าเมื่ อไหร
จะให มันนารําคาญมากเหรอครับวาเอาไปตรวจสอบ ไมตองตั้งคณะกรรมการก็ได ยิ่งใหลงไปเอากับ พัสดุ ห นาที่ มั นให
เหรอครับ ทานพูดมาได หนาที่ผมไมมีที่จะเดินไปบอกพัสดุวาจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มา ลองทํ าดู สิค รับ ถูกรองตายเลย
ทานทําเถอะครับอะไรที่มันจะทําใหพี่นองประชาชนเห็นวาวันนี้ทานโปรงใส วันนี้ตัวแทนของทหารก็อยู นี่ ขออนุญ าต
ใชคํ า บ านเรานะครั บ เพราะที่ นี่เป นสภาท องถิ่น อยากอายเขาหนอย ถามอยู นั่ นแหละ ขออยู นั่นแหละก็ ไ ม ใ ห
เหมือนเดิม อยากอายเขาหนอย กราบเรียนทานประธานไวเทานี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องยื่นงบประมาณชาขออธิ บ ายอย างนี้นะ
ครับ ป ๕๑ ยื่นชาไปแปดเดือนสิบหาวัน ป ๕๒ ยื่นชาไปสิบเอ็ดเดือนสิบหาวัน….
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สักครูครับทานรองนายกฯ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาครับ เอาปจจุบันครับ อยาเอาอดีต เพราะวาพูดไปมันก็ไมจบนะครับ อดี ต ผมไม รู
นะครับผมไมไดอยู และอยากจะพูดอีกนิดหนึ่งนะครับที่ทางท านรองประชา ขออนุญ าตที่ เอย นามครับ ท านบอกว า
สมาชิกไมไดมีหนาที่ตัดงบประมาณนะครับ ผมก็พึ่งรูวาผมเขาใจผิดมาตลอดวา ส.ท. มีหนาที่อะไรครับ ผมก็ทําตามรุน
พี่ ส.ท. ที่ ผานๆมาแต ละชุด นะครับ คิ ด ว าคงไม เ ขาใจผิด เกี่ย วกับ หน าที่ ของสมาชิกสภา คื อตอนนี้น ะครับ ทาง
ท านสุ ภ ชัย หรือทางสมาชิกทั้ ง หมดนี้ เรีย กรองให นํางบประมาณเขา ที่ ผานมาจะเขาชา หรือย างไรชางมั นเถอะ
ครับ เอาปจจุบันนะครับ คนที่เสียประโยชนก็คือประชาชน ถาท านจะอางเรื่องเกาๆหรือเรื่องอะไรนั้นมั นก็ไ ม จ บนะ
ครับ ขอย้ํานะครับวาขอปจจุบันครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ

๒๓.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
คืออยางนี้ครับทานประธาน เราตองเรียนประวั ติ ศ าสตรเพื่อจะรูวั นนี้ เพื่อจะคํ านวณอนาคต ถาพูด แบบนี้
เหมือนวิชาประวัติศาสตรเราตองเอยขึ้นมาสักนิดหนึ่งซึ่งไมไดเสียเวลาอะไรมาก….
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับทานรองประชา คือถาเกิดทานจะเอยกลับไปนะครับ มันจะกลับ เขาไปหาตั ว ของคณะท านที่ เคย
ตัด งบประมาณอะไรไว ก็อยาไปกลาวถึงไปเลยดีกวา เพราะมันทําใหงบประมาณใชไดไมได ว าอย าไปย อนกลับ ไปเลย
เพราะวามันมีทั้งสองฝาย ผมไมอยากจะใหไปตรงนั้น ที่แลวก็แลวไป เพราะทุกคนก็มี สว นอะไรที่ ไ ม ค อยเหมาะสมกัน
ทั้งสองฝาย เราเอาปจจุบันนะครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ เอาปจจุบันเอาสักครูนี้เลยนะครับวาผมก็เริ่มสับสนเหมือนกันวาทานสมาชิกทานหนึ่งมาบอกว าผมรูม าก
สมาชิกอีกทานหนึ่งมาบอกวาผมไมรูจริง ผมก็เลยสับสนตัวเองวาตกลงผมรูหรือไมรูนะครับ ก็เลยพยายามจะเท าความ
ไปนิดหนึ่งวาการชาในวันนี้ ชาสิบหาวันและก็เปนไปตามระเบียบที่เรากําหนด และตอนนี้ทานก็ไมไดรับรางตรงนี้แลว ก็
กลับคืนมาใหจังหวัดเพื่อพิจารณา ผมก็ขอกราบเรียนทานประธานสภาวาเมื่อมันไดถูกพิจารณามันก็ถาถามว าเสีย หาย
หรือไม ผมถามวาชาไปสิบหาวันกับอดีตที่ผานมาก็ชากันไปสิบเดือนก็ยังทํากันไป ก็สามารถใชงบประมาณในป เกาลอ
กันไปกอน ขอใชภาษางายๆนะครับ เพราะวาเผอิญผมพยายามที่จะบอกวา ภาษางายๆบางทีมันไมไดใช ภ าษาราชการ
นะครับ แลวก็ทําใหเราก็สามารถใชงบประมาณตรงนี้ไปในปที่แลว อันนี้ก็เราคิ ด ว าเรารอนิด หนึ่งดี ไ หมครับ ว าให เมื่ อ
ทานยอนกลับไปทางจังหวัด ทางจังหวัดก็ถามไปถึงกรมเพื่อหารือกันตรงนี้นะครับ จะชาอย างไรมั นก็ชามาสิบ ห าวั น
และตองขอถาพูดผิดนะครับในเรื่องของหนาที่ของสภาจริงๆแลวผมพูดสั้นไปนิดหนึ่ง จริงๆไม อยากจะเยิ่ นเย ออะไรไป
มากวา ในการพิจารณางบประมาณนั้นมันมีทั้งการปรับเพิ่มและปรับลดหรือไมปรับ ผมก็คําวาปรับลดมั นก็คื อตั ด ต อง
ขออนุญาตดวยวาอาจจะใชภาษาที่ไมถูกตองตามราชการนะครับ แตดวยกระนั้นก็ทานก็สามารถนําเสนองบประมาณ
ไดวาทานอยากทํ าอะไร เป นการทํ างานรว มกันซึ่งก็จ ะเห็ นว าจริงๆแลว ในเทศบาลของเรานี้มี การทํ างานรว มกับ
หนวยงาน องคกรอื่นๆเยอะมากจนไมรูจะบอกวาอยางไร แตการที่ทานกลาวในภาพกวางวาไมไดทําความรวมมื อจริงๆ
แลวผมก็อยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งวาเราเปนหนวยงานซึ่งจะตองเชื่อมกับ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน หลายงานเรา
เปนเจาภาพ หลายงานเราก็ต องอาศั ย ทางหนว ยงานอื่น อันนี้เป นสิ่งที่ เราทํ ากันมาตลอดนะครับ สว นในเรื่องของ
เอกสารนั้นผมขอหารือวา ขออนุญาตเชิญวาไปพบกันแลว จะเอาเอกสารฉบั บ ไหน ใชไ หมฉบั บ ที่ ท านต องการ สี่ห า
โครงการตรงนี้ ไปพบกันนะครับใหไดพูดคุยกันผมจะรอตอนรับเองวาทานอยากไดอะไร จะเขาไปในหองพัสดุ ไ ปคุ ย กัน
อยากไดฉบับไหนเพิ่มเติมมากนอยเพียงใด ผมขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ ว าไปด ว ยกัน แลว ก็อย างนี้ใ ชไ หมที่ ท าน
ตองการ คงไมเสีย เวลามากนะครับ ขออนุญ าตตรงนี้ว าถาใชเราก็จ ะถายเอกสารแลว ท านก็เซ็นต รับ ไปดี ไ หมครับ
ขอหารือตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ

๒๔.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านครับ กระผมนายณัฐ วุ ฒิ ทองเถาว สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เพราะผมเรียนรูประวัติศาสตรครับผมถึงตองทําปจ จุ บั นให ดี ที่ สุด ไม ใ ชว า
ประวัติศาสตรแยอยางไรก็จะตองทําอยางนั้น แยไมจบไม สิ้นนะครับ อย าอางประวั ติ ศ าสตร ประวั ติ ศ าสตรเรามี ไ ว
เรียนรูและเอามาแกไขใหมันดีขึ้นนะครับ ประวัติศาสตรนั้นบางอยางเราก็ไมตองปฏิบัติต าม สําหรับเรื่องอื่นๆของผมก็
มีคําถามจากทางบานที่เขาสงสัยกันมานะครับ เกี่ยวกับเรื่องใกลๆตัวสํานักงานเทศบาลนะครั บ เขาสงสัย ว าเกาะกลาง
ถนนที่อยูหลังโรงเรียนอนุบาลอุบ ลฯท านทุ บ ออกทํ าไม ท านต องการจะทํ าอะไรครับ เพราะว าที่ เป นอยู ก็ดี อยู แลว
ขามถนนเสร็จพักอยูตรงเกาะกลางเพื่อรอขามอีกทีหนึ่ง อีกทั้งเกาะกลางก็ยั งสามารถเพิ่ม ความปลอดภั ย ให กับ เด็ กๆ
ด ว ย ดั งนั้นแลว นะครับ เขาก็สงสัย ว าทํ าไมถึงทุ บ ออก สว นเรื่องที่ สองเกี่ย วกับ ห ว ยวั งนอง ถาตอนนี้นะครับ ท าน
ผูบริหารจะผานไปแถวนั้นดูบาง ทานก็จะเห็นวามีการกอสรางปฏิ ม ากรรมบั ว ซึ่งตอนนี้ก็ใ กลที่ จ ะเสร็จ สมบู รณแลว
แตถาทานมองไปลึกๆกวานั้นนะครับตอนนี้ประชาชนก็เริ่มไปใชบริการแลว ออกกําลังกาย สูด อากาศบริสุท ธิ์ แต สิ่งที่
มันขัดลูกหูลูกตาพี่นองประชาชนก็คือตนไมที่ขึ้นระเกะระกะตรงช ว งทางเชื่อมขึ้นไปห ว ยวั งนองที่ มั นเป นสันเขื่อนนะ
ครับ ก็คือขาดการเหลียวแลจากผูบริหารก็ไมรูวาเพราะอะไรนะครับ นานมากแลวนะครับไมเคยไปทําความสะอาด ไม
เคยไปตัดตนไมหรืออะไรทั้งสิ้น ทานไมเคยไปเลย ดังนั้นแลวงบประมาณจากทางสวนกลางเขาโยนมาใหกับทางจั งหวั ด
เรานะครับมาเพื่อพัฒนาจังหวัด สวนตัวทานเปนเจาของพื้นที่ ท านก็ต องไปปรับ พื้นที่ ต รงนั้นนะครับ เพื่อที่ จ ะรองรับ
เหมือนกับที่ทางการไฟฟานะครับเขาเอางบประมาณมาใหเรา ทานก็มีหนาที่อํานวยความสะดวกประสานกับ เขา ไม ใ ช
มีหนาที่ไปดึงเรื่องไว ตรงนี้อยากจะใหทานใหความสําคัญกับตรงนี้ดวยครับ เพราะวาจะไดเปนที่ พักผอนหย อนใจแห ง
ใหมของชาวเทศบาลนครอุบลฯนะครับ เพราะวาสวนสาธารณะที่ มี ต อนนี้มั นก็แออัด เหลือเกินสําหรับ ที่ จ ะใชบ ริการ
สวนอีกเรื่องนะครับ สนามกีฬาบานดูพี่นองประชาชนเขาก็สงสัยวามันเปนที่ทิ้งขยะของทางเทศบาลหรืออย างไร เศษ
วัสดุกอสรางนะครับไมวาจะเปนคอนกรีตหรืออะไรตางๆบางทีทานก็เอาไปทิ้ งตรงนั้น พื้นที่ ต รงนั้นควรจะเป นที่ ออก
กําลังกายหรือสันทนาการตางๆของพี่นองประชาชน แตทางสภานะครับที่ไดติด ตามมาตลอดสามป ที่ ฝายบริห ารนั้นได
เขามาทํางานก็ยังไมเคยเห็ นว าท านมี นโยบายอะไรเกี่ย วกับ สนามกีฬ าแห งนี้เลย ดั งนั้นแลว อยากจะขอให ท านให
ความสําคัญกับตรงนี้นิดหนึ่งและขอไดใหคําตอบกับผมดวยนะครับ เพื่อที่ผมจะไดไปบอกกับ พอแม พี่นองเกี่ย วกับ ขอ
สงสัยที่เขาฝากมานะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบ เรี ย นท านป ระธานสภ าและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ค รั บ กระผม นายป ระชา กิ จ ต รงศิ ริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี ต องขอกราบขอบพระคุ ณท านสมาชิกสภาครับ ที่ เป นห ว งเป นใยบ านเมื อง
โครงการในหวยวังนองก็สวยงามนะครับ ทางเราก็ยอมรับวาสวยงามและก็จ ะเกิด ขึ้นได จ ากภาษี ป ระชาชน ในสว นที่
เทศบาลตองดูแลตนไมนั้น ตองขอกราบขอบพระคุณและเราก็จะไดสั่งการเพื่อความเรียบรอย สว นเศษหิ นที่ เอาไปทิ้ ง
ไวต รงนั้น คือขออนุญาตหารืออยางนี้ดีไหมครับวา ขออนุญาตนะครับเพราะวากองหินตรงนี้ก็เกิดจากทา นนายกฯ

๒๕.
สมัยที่แลวนะครับ ก็เกิดจากการที่เอาไปทิ้งไวตรงนั้นเราก็พยายามหาคําตอบอยูเหมือนกัน พยายามถามกองชางว าไป
ทิ้ งตรงนั้นเพื่ ออะไร เพื่ อที่ จ ะยกระดั บ สนามกีฬ าให สูงขึ้นไหม หรือว ามั นไม มี ที่ ทิ้ ง อั นนี้ก็เป นป ญ หาเหมื อนกั น
ไดปรึกษากับสํานักการชางวาถาจะยายออกจะยายไปไว ที่ ไ หน จํ านวนมากมายอย างนี้และงบประมาณที่ ย ายจะทํ า
อยางไรดี ถาทานสมาชิกเห็นงบประมาณที่บริหารจัดการตรงนี้ขอโปรดพิจารณาใหความสนับสนุนตรงนี้ด ว ย เราจะได
จัดการเรื่องสนามกีฬา เพราะวาผมเองตองขอบอกตรงๆวาสนามกีฬาตรงนี้เกิดขึ้นในสมั ย รักอุบ ล และผมเองก็เป นคน
ดําริจากปารกรางตรงนี้ใหเปนสนามกีฬา เมื่อประมาณสองเดือนที่แลวที่ไดเขามารับตําแหนงตรงนี้ ได ขับ รถเขาไปวน
อยูขางในยังรูสึกเศราใจเลยวาทําไมถึงปลอยปะละเลยมาไดถึงขนาดนี้นะครับ ทางเราเองก็กําลังที่ จ ะหาทางอยู ว าเรา
จะยกขึ้นดีไหม หรือวาจะเคลี ย รออกซึ่งในบางฤดู กาลที่ น้ําหลากมั นก็จ ะท ว ม ซึ่งก็เป นป ญ หาอยู ว าถาถมจะดี ไ หม
ถมแลว ป ญ หาขางเคี ย งบ านด านขางจะเป นอย างไร อันนี้ผมเขามาผมก็ไ ด ห ารือกับ ท านนายกและคณะผูบ ริห าร
เหมือนกันวาสนามกีฬาแหงนี้จะทําอยางไรดี ผมเองเปนนักกีฬามากอนผมชอบการเลนกีฬ า ผมเป นประธานชมรมใน
กีฬ าหลายประเภท ดั ง นั้น ผมเองสนับ สนุ นในเรื่อ งนี้ ผมเองก็รู สึก เหมื อ นกั นว าจะทํ าอย า งไรดี ต องขอกราบ
ขอบพระคุณทานสมาชิกที่มีความคิดหรือมีแนวคิ ด ที่ ต รงกันในการพัฒ นาตรงจุ ด ตรงนี้นะครับ สว นในเรื่องอื่นๆผม
ก็คิดวาขอขอบคุณแลวเราจะนอมรับและบันทึกไวเพื่อจะพัฒนาแกไขปญหาอื่นๆรวมกันนะครับ ขอขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเลิศครับ
นายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิกทุ กท านครับ กระผมนายเลิศ อาชวานันทกุล สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครับ ขอสองขอนะครับ ขอแรกคื อผมนึกว าวั นนี้เป นวั นอาทิ ต ย นะครับ
เพราะวาผมนึกวาผมดูมวยเด็ดเจ็ดสีอยู มีสองฝายนะครับ มุ ม แดงต อย มุ ม น้ําเงินสวนกลับ เตะซายสายขวากันหมด
แตคงเปนคูมวยที่ผมตองดูแลวผมตองรองไหนะครับ เพราะวาเจ็บตัวทั้งคู นะครับ เจ็ บ ตั ว ทั้ งคู และก็ไ ม มี อะไรเกิด ขึ้น
ดากันไปและก็ดากันมา บางทีเราก็อึดอัดนะครับ ที่นั่งอยูนี้ผมเชื่อวาเกือบทุกคนเปนลูกหลานคนอุบลฯ อย างนอยที่ สุด
เกิดที่อื่นแตมาโตที่อุบลฯมารับตําแหนงที่อุบลฯ ไมวาจะเปนขาราชการประจําหรือวาสภา หรือคณะผูบ ริห ารก็ต ามที
ผมอยากเห็นความรวมมือรวมใจนะครับ ประเด็นที่สองเมื่อเชานี้ผมพึ่งลงเครื่องมา ขึ้นเครื่องที่สถานีเชียงใหม เนื่องจาก
ผมไปทําภารกิจที่เชียงใหมสองสามวัน ก็ไปเห็นถนนนิมมานเหมินทรบาง สิ่งต างๆที่ เขาทํ าความเจริญ รุงเรืองนะครับ
เราก็มานั่งยอนดูตัวเองวาเราทําอะไรไดบางระหวางที่มองที่ริม หนาต างของเชีย งใหม กับ เขาเขตอุบ ลฯ มั นไม ไ ปไหน
หรอกครับถาเรายังมาทะเลาะกันอยูอยางนี้นะครับ โครงการตางๆที่ทางคณะผูบ ริห ารจั ด ทํ ามาบางโครงการก็ดี บาง
โครงการก็มีจุดที่เราตองสงสัยบางนะครับ แตปญหาของสภาแหงนี้คือเราขาดความเคารพซึ่งกันและกันใชไ หมครับ ฝง
หนึ่งก็มองวาเด็กเมื่อวานซืนขาดประสบการณ ฝงหนึ่งก็มองว ายึ ด ถือตั ว ตนมี ป ระสบการณจ ริงแต ไ ม ย อมรับ ฟงเสีย ง
เราก็คงประชุมกันไปอยางนี้ถึงบายสองบายสามนะครับ แลวก็จนกระทั่งนักมวยคิ้วแตกเลือดออก กรรมการบนเวที ถึง
จะหามใชไหมครับ มันจะไดอะไรขึ้นมา เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหทุกคนลองกลับ มาสูจุ ด ที่ ทํ าในสิ่งที่ ค วรทํ านะครับ
และทานรองนายกฯก็แจงไปแลวนะครับวา จริงๆแลวผมก็ยกมือครับเลยผมก็ไมเห็นดวยกับคําวาตัด นะครับ ต องกราบ
ขออภัย หลายๆทานก็อายุรุนราวบิดาผม แตบิดาผมไปสวรรคแลวครับ ทานยังอยู เพราะฉะนั้นผมเคารพท านเหมื อน
บิดาผม

๒๖.
เชนเดียวกัน เพียงแตวาบางเรื่องผมฟงแลวก็รูสึกวามันไมคอยเหมาะสม ทั้งฝายเราด ว ยและฝายผูบ ริห ารด ว ยนะครับ
ผมไมมีประเด็นอะไรมากเพียงแตแครูสึกอึดอัดใจก็ตองขอระบายออกมาบาง ขอขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกทานเลิศ อาชวานันทกุล ต องขอขอบคุ ณสําหรับ ความคิ ด เห็ น
ของทานและสําหรับความคิดเห็นของดิฉันเองก็คิดเห็นเชนเดียวกันกับทานนะคะ คือการที่ บ านเมื องของเราจะพัฒ นา
ไปขางหนาไดตองไดรับความรวมมือทั้งทางฝ ายนิติ บั ญ ญั ติ และฝายผูบ ริห าร ถาเราได รว มมื อกันตรงจุ ด ไหนที่ ท าน
เห็นสมควรวาควรแกไข สําหรับทางผูบริหารเราก็ยินดีที่จะแกไขนะคะ ในชวงของขั้นตอนการพิจ ารณาเทศบั ญ ญั ติ เรา
ยินดีที่จะใหความรวมมือกับทุกๆทาน เราใหเกียรติทางทานสมาชิกสภาโดยตลอดนะคะ และสําหรับตรงจุดที่ ท างคณะ
ผูบริหารควรแกไขเราก็จะไดนํามาปรับจูนเขาหากันนะคะ เพราะวาเราก็เปนคนรุนใหมดวยกันเกือบทั้ งหมดนะคะ รุน
พอ รุนอา รุนลุงก็มี รุนนองก็มีนะคะ ตางคนที่เขามาทําตรงจุดนี้ อาสาลงมาทําในจุดนี้เพื่อจะพัฒ นาบ านเมื องให กับ พี่
นองประชาชน ก็ตองขอขอบพระคุณทุกทานนะคะ สําหรับ เรื่องที่ เราจะเสนอรางงบประมาณป ๕๙ ก็ต องขอกราบ
เรียนใหทางทานสมาชิกชวยพิจารณาบรรจุวาระใหอยางโดยเร็วนะคะ เพื่อประโยชนของพี่นองประชาชน เพื่อที่ เราจะ
ไดทํางานรวมกันทั้งสองฝายในการมาปรับนโยบาย ในการพิจารณานโยบายและก็พัฒ นาบ านเมื องต อไปค ะ ขอบคุ ณ
คะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ถาทานใหเกียรติเราเวลาเรานําความเดือดรอนของชาวบ านหรือความถูกต อง
หรือในเรื่องของการขอเอกสารตางๆ ถาทานใหเกียรติเราจริงเวลาเราขออะไรท านก็ใ ห เราสิค รับ เราก็จ ะไม ม าพูด กัน
อยางนี้หรอกครับ ทานอยาแกตัววาตองอานกฎหมายขอนั้นขอนี้ นี่เหรอครับ คนให เกีย รติ กัน ถาพวกผมไม ใ ห เกีย รติ
ทานพวกผมไมทําหนังสือเขาไปหรอก และพวกผมก็ทําหนาที่ของพวกผม ท านก็ทํ าหนาที่ ของท านนะครับ สว นเรื่อง
เกาะกลางผมยังไมรูเลยวา ท านขุด ออกทํ าไมครับ ผมจะได ไ ปบอกผูป กครองของเด็ กๆที่ เขาฟงคํ าตอบนี้อยู กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ท านสมาชิก คณะผูบ ริห ารและผูมี เกีย รติ ทุ กท านครับ กระผมรอยตํ ารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๓ ครับ มี เรื่องอยากกราบเรีย นท าน
ประธานสภาถึงฝายผูบริหารที่จะตองปรับปรุงแกไขนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือเมื่อสักครูไดคุยกันเรื่องสายไฟฟาหรือสาย

๒๗.
เคเบิ้ล ก็ฝากถนนนิคมสายกลางตั้งแตหนาวัดทาวังหิน ผมไปสํารวจดูก็พบวาชาวบานเขาได เอาไม แขวนเสื้อผาตากไว
ที่หนาบาน ผมก็พึ่งเคยเห็นนะครับวามันหยอนยานมันตกทองชางลงมาก ชวยแกไขตรงนี้ดวยครับ สวนเรื่องที่ สองก็คื อ
คํารองเกานะครับเรื่องตัด แตงกิ่งไมตั้งแตเดือนพฤษภาคมของปนี้ ขางบานพักปลัด จั งหวั ด ครับ กิ่งต นมะขามพาดทั บ
สายไฟ ชาวบานเขาก็เขียนคํารองเขาไปตั้งแตเดือนพฤษภาคมก็ยังตกค างอยู ผมก็ยั งเก็บ สําเนาคํ ารองตั ว นี้ไ ว ใ นไลน
โทรศัพทของผมก็ขอความกรุณาติดตามเรื่องนี้ดวยนะครับ และเรื่องที่สามบริเวณทางแยกที่ จ ะไปโรงแรมทอแสงชว ง
ถนนชวาลานอก กับถนนพโลชัยนะครับ ตรงหัวมุมนั้นจะมีการยุบตัวของถนนมากและก็เกิดอุบัติเหตุมากและผมทราบ
จากชาวบานวาทางเทศบาลเคยไดไปเอาหินคลุกลงไปปรับปรุ งซอมก็ห ลายครั้งครับ ป ห นึ่งก็ซอมหลายครั้งซึ่งแกไ ม
หายก็ทราบวาการเชื่อมตอของทอระบายน้ําระหวางถนนชวาลานอกกับ ถนนพโลชัย ภายใต พื้นดิ นจะเชื่อมต อกันไม
สนิท ระหวางทอระบายน้ําแบบกลมกับทอระบายน้ําแบบสี่เหลี่ยมจะมีชองว างซึ่งทํ าให น้ํารั่ว น้ําภายใต พื้นดิ นนั้นไป
เซาะใต พื้นดิ น เมื่ อเวลาปรับ ปรุงซอมไปแลว ก็ไ ด แค ชั่ว คราว น้ําที่ อยู ใ ต พื้นดิ นก็กัด เซาะพื้นถนนก็เกิด การยุ บ ตั ว
บอยครั้งมากที่เกิดอุบัติเหตุก็อยากขอใหทางฝายสํานักการชางออกไปสํารวจปรับปรุงแกไขตรงนี้วาจะแกไขอย างไร ถึง
ไมใหมีการยุบตัวอยางถาวรนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือชุมชนโพธิ์ทองนะครับ นายสไว นามแสง พรอมพวกรวมสิบ
แปดคน ชาวบานชุม ชนโพธิ์ ท องก็รว มกันเขีย นคํ ารองขึ้นมาขอให ป รับ ปรุงซอยโพธิ์ ท อง ๔ นะครับ ซึ่งเป นซอยที่
สามารถตัดออกจากชุมชนโพธิ์ทองไปหาชุมชนวังสวางและถนนเลีย บมู ล เขาอยากขอให เทศบาลนําหิ นไปปรับ ปรุง
บริเวณถนนซอยดังกลาว เพราะวาเปนเสนทางที่สัญจรจากชุมชนเทศบาลนครอุบ ลฯจากโพธิ์ ท องตั ด ออกไปชุม ชนวั ง
สว า งและถนนเลี ย บมู ล ผมเคยไปสํา รวจดู แล ว ก็มี ป ระชาชนสัญ จรไปมาโดยเฉพาะตอนเย็ น เลิก เรีย นนะครั บ
ซึ่งชาวบานใชพาลูกเด็กนักเรียนสัญจรไปมากับโรงเรียนนะครับ กระผมก็มี เรื่องฝากไว เพีย งเท านี้ สว นเรื่องสําเนาคํ า
รองของชุมชนโพธิ์ทอง ๔ ผมก็ขออนุญาตฝากทานประธานสภาไปถึงฝายผูบริหารครับ ขอบคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานชื่นครับ
นายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายชื่น พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครับ เรื่องที่ผานมานะครับถือวาเปนเรื่องที่หนึ่ง ผมขอแกไขนิด หนอย คํ าว าสมาชิกจะลงขันนั้นครับ
มีสมาชิกในเทศบาลที่เดือดรอนครับ ตกอกตกใจขวัญเสียหมด ผมพูดในนามผมเปนประธานในที่ประชุม คํ าว าสมาชิก
ก็คือเพื่อนที่เขารวมประชุม เขาจะลงขันกัน เมื่อสักครูก็ไดรับคําตอบจากทานรองนายกฯคือใหน้ําหอมแกพวกเราว าจะ
จัดการกับถนนสายนี้ ซอยนี้ และผมก็ขอวาอยาใหน้ําหอมมันระเหยเร็วนักนะครับ เอาไว นานๆหนอย พยายามแกไ ข
ซะ เรื่องที่สองครับ เมื่อเชานี้ผมนําหนังสือจากท านรองเจ าอาวาสมาถึงท านนายกเห็ นแลว หรือยั งครับ ผมฝากกับ
ประชาสัมพันธเอาไว ทานรองเจาอาวาสขอความรวมมือขอรถใหชวยขุดหลุมฝงขยะในวัด คือแตละครั้งที่ มี การเผาศพ
โดยเฉพาะวัดปาแสนอุดมเกือบจะไมเวนแตละวัน โดยมากถาเปนผูมีศักดิ์ศรีนิดหนอยพวงหรีด จะมี เป นรอย ที นี้ถาจะ
ใหเทศบาลขนไปก็จะตองเปนสํานักการชางก็เสียเงินอยูดี ผมไดปรึกษากับคณะกรรมการและรองเจ าอาวาสบอกว าให
ขุดหลุมใหญๆเอาไวโดยขอรถแมคโครจากทางนี้นะครับ แลวเอาพวงหรีดนั้นลง ขณะนี้ใบไมซึ่งอยู ที่ วั ด ป าแสนอุด มได
วันละประมาณซักสิบถุงดําใหญๆได ก็เอาไปลงที่นั่นนะครับ ก็จะทําใหเทศบาลเบามือไปหนอย คือไมไดไปขนเศษขยะ

๒๘.
เอาไปลงหลุมนั้นถาหากวาฝนไมตกเราก็จะเผา เผาในหลุมนั้น ผมเคยขุดมาสามสี่ค รั้งแลว แต ละหลุม ใชไ ด สามสี่ป ถึง
เต็ม ฉะนั้นก็จะทําใหเทศบาลเบาลงไปนะครับ กรุณาขอรถไปขุดใหดวยนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอสรุปคําพูดของทานชื่นวา คําวาสมาชิกนั้นคือสมาชิกชุมชนใชไหมครับ ไม ใ ชสมาชิกสภาเทศบาล สรุป
แลวคือสมาชิกชุมชนนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานปรเมศรครับ
นายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูท รงเกีย รติ ทุ กท าน กระผมนายปรเมศร ศริพันธุ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมี เรื่องฝากถึงผูบ ริห ารเกี่ย วกับ ถนนคนเดิ นนะครับ เรื่องแรกคื อ
เรื่องสถานที่ อยากใหทานผูบริหารคิดทบทวนดูใหมอีกรอบในสถานที่จัด นะครับ อยากให ท านชว ยดู ต รงที่ ที่ มั นไม กีด
ขวางการจราจร และบานพอแมพี่นองคนอื่นเขาที่ ทํ ามาหากินเหมื อนกัน เพราะว ามี ชาวบ านเขามารองเรีย นเรื่องนี้
เยอะเหมือนกันนะครับ วาเขาทําธุรกิจเขาไมไดเลยเพราะวาถนนคนเดินไปกีดขวางหนาบานเขานะครับ ก็เลยอยากให
ทางทานผูบริหารนี้ชวยจัดสรรที่ที่มันไมกีดขวางการจราจรและบานพี่นองประชาชนดวยนะครั บ เรื่องที่ สองทางพอค า
แมคาตลาดถนนคนเดินไดรองเรียนกับผมเขามาวาถนนคนเดินการจัดล็อคนี่มีการมีผูมีอิทธิพลเขาไปเหมาล็อคไว แลว ก็
เอามาปลอยใหพอคาแมคาเชาในราคาที่สูงขึ้นนะครับ อยากใหทางทานผูบริหารชวยไปดู ต รงนี้ด ว ยนะครับ และเรื่อง
สุรานี่ก็เหมือนกันนะครับ ทางอาจารยเสรี ขออนุญาตที่เอยนาม ทานบอกทางพอค าแม ค าว าห ามนําสุราหรือของมึ น
เมาเขาไปดื่มในถนนคนเดิน แตกลับกลายเปนวาคนที่คุมตลาด ผมไมขอเรียกวามาเฟยละกันผมขอเรียกวา กุย ที่ อยู แถว
นั้นนะครับ เขาหามประชาชน พอคาดื่มเหลา แตเขาดื่มกันเองนะครับ นี่คือพอคาแมคารองเรีย นมา ผมมี รายชื่อและ
ผมมีรูปดวยนะครับ ถาเกิดทางผูบ ริห ารอยากได นะครับ ผมขอฝากไว สองเรื่องนะครับ หนึ่งคื อสถานที่ ขอให เป น
สถานที่ที่ไมกีดขวางการจราจรและอยาใหไปขวางการทํามาหากินของพี่นองประชาชนที่อยูในเมื องนะครับ เรื่องที่ สอง
ใหทางฝายผูบริหารนี้ไปชวยกําจัดคนที่ไปเรีย กค าเชาแผง ที่ ไ ปเหมาค าเชาแผงและก็ไ ปคิ ด เงินพอค าแม ค าเพิ่ม ขึ้น
อยากใหไปชวยดูแลใหเรียบรอยนะครับ และเรื่องสุรานี้เขากําชับมาเลยนะครับเพราะวาทางพอค าแม ค านี้เขาไม ไ ด ดื่ ม
กัน เพราะทางเทศบาลไดสั่งหามแตคนที่คุมดันไปนั่งดื่มกันอยูขางในนะครับ ฝากท านผูบ ริห ารชว ยดู ต รงนี้ด ว ยครับ
ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
เรียนทานประธานสภาผานไปยังท านสมาชิก ดิ ฉันขอรับ เรื่องนี้ไ ว เพื่อที่ จ ะประชุม และปรึกษาหารือกับ ผูที่
เกี่ยวของในการแกไขปญหาที่ทานไดแจงมานะคะ ขอบพระคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ

๒๙.
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ตกลงเรื่องเกาะกลางถนนที่ทุ บ ออกนี้ต อบไม ไ ด สักคนหรืออย างไรครับ ชว ย
ตอบผมดวยครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี
ขอตอบสั้นๆนะครับวาเพื่อความคลองตัวครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรฐาครับ
นางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๑
คะ มีเรื่องสวนตัวนะคะในการที่เปนตัวแทนของประชาชน ดิ ฉันเห็ นด ว ยกับ ท านชื่น พรหมจารีย นะคะที่ ถนนสายนี้
ทานไดขอมาหลายครั้งแลวนะคะ จําไดวาประมาณสองหรือสามครั้งแลว ก็เลยวาจะเสนอโครงการนี้ตอไปนะคะ จะทํ า
เปนเอกสารเขาไปใหนะคะ ขอบพระคุณคะ และอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ยินดีมากๆที่ทางฝายบริห ารได ม าเยอะมาก ปกติ จ ะ
มากันไมเยอะขนาดนี้ ก็ขอใหบรรยากาศเป นเชนนี้ต ลอดไปนะคะ อยากให ท านผูบ ริห ารเขามารว มประชุม เยอะๆ
ขอบคุณมากคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรีย นท านประธานสภา ท านสมาชิก คณะผูบ ริห ารและผูมี เกีย รติ ทุ กท านครับ กระผมรอยตํ ารวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ มีชุมชนของผมที่ เขีย นคํ ารองขอ
อุปกรณกีฬาเพื่อตานยาเสพติด อยางเชน เน็ตตะกรอและลูกตะกรอ ผมก็สอบถามไปยังอาจารยเสรีที่รับ ผิด ชอบเรื่องนี้
ทานก็บอกวาหลังออกพรรษา ก็เนิ่นนานมาแลวก็อยากขอความกรุณาทางทานผูบริหารถามีงบประมาณในสว นนี้ก็ชว ย
จัดอุปกรณกีฬาเพื่อตานยาเสพติดใหกับชุมชนกุดคูณที่เขียนคํารองเขามาดวยนะครับ เพราะวาชุมชนนั้นก็เป นชุม ชนที่
ลอแหลมเพราะมีเยาวชนวัยรุนเยอะ ผมอยากใหพวกเขาไดเลนกีฬาในตอนเย็นในชวงหัวค่ําเพราะวาจะได ไ ม ต องไปมั่ ว
สุมหรือวาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไปแขงรถแวนหรือไปขับขี่ซึ่งผิดกฎหมายครับ ขอบพระคุณมากครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ เมื่อสักครูไดรับคําตอบวาเพื่อความคลองตัว อยากจะขอใหทานนายกฯ

๓๐.
พิจารณาใหม นะครับ มั นจะคลองตั ว จริงหรือเปลาหรือมั นจะไปเพิ่ม ความติ ด ขัด มากขึ้นกว าเดิ ม อีกทั้ งความไม
ปลอดภัยของลูกหลานของเรานะครับ ตรงนี้นะครับขอใหทานนายกฯไดโปรดพิจารณาดวย ทานอยาเห็ นแกคํ าแนะนํา
ที่มันไมจริงนะครับ ที่มันไมใชตัวของทานเองขอใหทานเปนตัวของตัวเองนะครับ ทานผานไปทานรูเลยดวยจิตวิ ญ ญาณ
ของวิญูชนนะครับ มั นจะคลองตั ว หรือไม ค ลองตั ว ท านรูแกใ จนะครับ ตรงนี้เป นเรื่องสําคั ญ มากนะครับ ความ
ปลอดภัยของลูกๆหลานๆ ถาทานไปดูสื่อโลกโซเชียลยิ่งหนาโรงเรียนนี้เรื่องสําคัญนะครับ ทางมาลายหรือการขับ ขี่ต อง
ขี่ชาๆนะครับ ที่ไหนเขาก็ขับขี่กันชาๆทั้งนั้นไมมีที่ไหนหรอกครับที่จะบอกวาใหคลองตั ว นึกอยากกลับ รถก็กลับ ผมก็
ไมทราบวาเปนความคิดของใครนะครับ แตผมขอบอกวาเปนความคิดที่โงจริงๆนะครับ ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานวรรณรัตนครับ
นางสาววรรณรัตน จิรัตนประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาและสมาชิ กผูท รงเกีย รติ ทุ ก ท าน ดิ ฉั นนางสาววรรณรั ต น จิ รั ต นป ระภา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลือกตั้ งที่ ๒ ดิ ฉันก็ขอกลาวถึงตั ว เกาะกลางถนนที่ อยู ห ลังโรงเรีย น
อนุบาลนะคะ ที่ทานไดตอบมาวาเพื่อความคลองตัว แปลวาทานใหความสําคัญเฉพาะการสั ญ จรไปมาของรถราอย าง
เดียว โดยที่ไมไดใหความสําคัญของความปลอดภั ย ของเด็ กนักเรีย นในการขามถนนไปมาแบบนี้ อยากให ท านลอง
พิจารณาดูใหมอีกรอบหนึ่งนะคะ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ ขอบคุณในความหวังดี ขอบคุณในความดีงามที่ทานใหมานะครับ ขอบคุณในคําตําหนิที่ทานบอกวาคนที่
มีความคิดแบบนี้โงนะครับ ขอบคุณทุกทานและเราจะรับไปพิจารณานะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คงพอสมควรแลวนะครับ วันนี้ก็ประชุมสภาเปนนิมิตหมายอันดี เนื่องจากว าทางฝายบริห ารให คํ าเสนอแนะ
วาอยากจะรวมมือกับสภาในการดําเนินการเพื่อประโยชนของบานเมื องนะครับ ผมก็เห็ นดี ด ว ยทุ กอย างจะได เดิ นไป
ดวยดีนะครับ กอนจะปดประชุมผมขอกราบขอบพระคุณทานผูมีเกียรติที่ไดเขามารวมสั งเกตการณ อย างท านรอยโท
ธราวุธ ศรีจันทร ผูชวยหัวหนาฝายกฎหมายกองกําลังรักษาความสงบจังหวั ด อุบ ลราชธานี ท านอังครา เจริญ จิ ต ต
ผูชํานาญการฝายการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ทานวุฒิพงษ โพธิ์ศรี ผูแทนผูอํานวยการการไฟฟา เขต
๒ อุบลราชธานี โดยเฉพาะทานผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ทานกรศิริ ทานไดกรุ ณาอนุเคราะห สถานที่
จัดประชุม ครั้งนี้นะครับ โดยที่ ไ ด ม าจั ด ประชุม ที่ ห องประชุม ศรีบู รพา อาคารเศวตอุบ ล โรงเรีย นเทศบาลบู รพา
อุบลราชธานี ก็ไดรับความสะดวกเปนอยางมาก ก็กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง สุด ท ายนี้ขอกราบขอบพระคุ ณท าน
นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษาฯ ทานเลขานายกเทศมนตรี ทานผูอํานวยการกอง สว นงาน
ตางๆนะครับ รวมทั้งทานปลัดฯ รองปลัดเทศบาล เปนอยางสูง ขอกราบขอบพระคุณครับ ขอปดประชุมครับ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐น.

๓๑.
(ลงชื่อ) ................................... ผูจดรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน
หัวหนาฝายกิจการสภา

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

(นางเดือ นลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอาทิตย คูณผล)
(นายพิพัฒ น นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ .............................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
(นายนัฐพล รัตนูปการ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นายปรเมศร ศริพันธุ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุ การ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
..................................................................

(นายอนั นต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

