
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 เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล                

                                    นครอุบลราชธานี   ๑ และ ๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง     อื่นๆ 

 

 

…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘   

วันอังคารที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

........................ 
ผูมาประชุม 

 ๑.  นายอนันต ตันติศิรินทร            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 

 ๒.  นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  

          ๓.  นายพิพัฒน             นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

          ๔.  นายชื่น                  พรหมจารีย        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.  นางลําพูล  แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

        ๑๔.  นายธานินทร  สินธุประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓  

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

 ๑๖.  น.ส.ภรณชนก น้ําฝน   เฟองงาม        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔         

 ๑๗.  นายสุภชัย               ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   

  ๑๘.  นางสาวตนขาว         ตังคโณบล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔ 

         

 

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑.  นางสาวนงนุช      จิรันตกาล         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต  ๑       (ลากิจ) 

        ๒.  นายปยะ            ลายวิเศษกุล      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต  ๔          (ลากิจ)            

        ๓.  นางบัวหลวง        อาษาพล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต  ๑ (ลากิจ) 

 ๔.  นายณภัทร          ลิ้มสุวรรณ        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต  ๔  (ลากิจ) 

 ๕.  นางสุภาภรณ       โหตระไวศยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต  ๓       (ลากิจ)              

 ๖.  นายธนพล           โชคววิัฒนวนิช    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต  ๓       (ลากิจ) 

 



๒. 

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 

๑. นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ          นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา   กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายวิทวัส พันธนิกุล      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔.    นายยอดยุทธ       เดชรุงเรือง               รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นางนัททิยา สระแกว      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย      เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๗.    นายสุระจิต       เต็งศิริวัฒนบูลย         เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๘.    นายอดิศักดิ์               กุลวงศ                   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๙.    นายอาทิตย        คูณผล               ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๐.    นายอธิปไตย        โยธามาตย      รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๑.    นายถาวร         เดชปองหา    รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๒.    นางกัลยา         บุญเทียม    ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการบริหารงานบุคคล  

๑๓.    นางเดือนลอย        คําแดงสด          หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

๑๔.    นางพิมพนภัส             ภัทรกอพงษสุข   รก.ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

๑๕.    นางสุรางค                 พรหมประพันธ     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ   

๑๖.    นางธมกร         สองจันทึก    (แทน)  รองผอ.สํานักการศึกษา   

๑๗.    นายกรศิริ             มิ่งชัย    ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

๑๘.    นายเรืองศักดิ์              ตรีราช    (แทน) ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๓  สามัคคีวิทยาคาร 

๑๙.    นายประสพ        ปรุโปรง    ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ 

๒๐.    นางสภรภรณ              บรรเรืองทอง           (แทน) ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๒๑.    นายเชิดศักดิ์        ดอกพิกุล    รก. ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได 

๒๒.    นางสุจิตรา        นามพิทักษ    รก. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๓.     นางศิริพร        แจมใส    สถานธนานุบาล  ๑ 

๒๔.     นายอนันต        บัวระภา    สถานธนานุบาล  ๒ 

๒๕.    นางสาวธัญญพัทธ        ศรีบุญสถติพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

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

๒๗.    นางสาวดวงใจ        สุพจนนิติภักดี         หัวหนางานธุรการสภา 

๒๘.    นายอนุชิต                  อัปกาญจน     เจาพนักงานธุรการ ๒ 

๒๙.    นางสาวทิพยวรรณ        คําโสม          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 เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล                

                                    นครอุบลราชธานี   ๑ และ ๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง     อื่นๆ 

 

…………………………………….. 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพฒัน    นิลรัตนศิรกิุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ วันอังคารที่  ๘  กันยายน  

พ.ศ.๒๕๕๘  ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี  ผูบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน ขอเรียนวาวันน้ีสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับเกียรติจาก  ทานร.ท.ธราวุธ    

ศรีจันทร  ผูชวยหัวหนาชุดฝายกฎหมาย  กองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอุบลฯ ไดมารวมสังเกตการณการ 

 



๔. 

 

ประชุมในวันน้ี  และทานอังครา  เจริญจิตต ผูชํานาญการ ๘ การไฟฟาเขต ๒ อุบลราชธานี ไดใหเกียรติเขารวม  

สังเกตการณการประชุมในวันน้ี เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  วันนี้

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 ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ นอกจากนี้มีสามาชิกลาไมสามารถเขารวมการประชุมได         

คือ  ทานสุภาภรณ   โหตระไวศยะ ,  ทานณภัทร   ลิ้มสุวรณ ,  ทานนงนุช  จิรันตกาล , ทานบัวหลวง   อาษาพล  ,  

ทานปยะ  ลายวิเศษกุล  ทั้งหมด ๕ ทาน   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

       สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  

สมัยที่สาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันอังคารที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐น.   ณ  หองประชุมสภา 

เทศบาลนครอุบลราชธานี บัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานไดตรวจรายงานการประชุมเรียบรอย 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  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สาม 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  วันอังคารที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘      

 
 
 



๕. 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู   เรื่อง สายไฟฟาทีพ่าดตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไมเปนระเบียบ 

                                 เรียบรอย   (นายสุภชัย   ศรีจรูญ) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  กระทู  เร่ือง สายไฟฟาที่พาดตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี    

ไมเปนระเบียบเรียบรอย  ผูถามกระทู ทานสุภชัย   ศรีจรูญ  เชิญครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ วันนี้ถือวาเปนโอกาสอันดี ที่การไฟฟาสวน

ภูมิภาคไดสงตัวแทนมาเขารวมรับฟง ปญหาที่คางคาใจพี่นองประชาชน  ก็คิดวาวันนี้นาจะไดเคลียรปญหาได

พอสมควรนะครับ  เรื่อง  ขอเสนอกระทูถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เรียน    ประธานสภาเทศบาล      

นครอุบลราชธานี  กระผม นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอตั้ งกระทูถาม

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เรื่อง สายไฟฟาที่พาดตามเสาไฟฟาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไมเปน

ระเบียบเรียบรอย  โดยมี เนื้อหาสอบถาม คือ  เรื่องที่ ๑  รายละเอียดขอตกลงของการไฟฟากับเทศบาล             

นครอุบลราชธานี ในเรื่องการใชไฟฟาสาธารณะมีวาอยางไรบางครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงการใชไฟฟา

สาธารณะ ดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์  ผอ.สํานักการชาง 

นายวิสุทธิ์    เสนาภักดิ์      รก.ผอ.สํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์   สําหรับขอตกลงกับการไฟฟา

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  มีขอตกลงที่ใหใชไฟฟาไดไมเกิน รอยละ ๑๐ เปอรเซ็นต ของผูใชไฟฟาใน       

เขตนั้นๆ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอถามตอจากประเด็นเมื่อสักครูวา  ถาเกิดใหใชไฟฟรี  ๑๐ เปอรเซ็นต ของจํานวนผูที่ใชไฟฟาทั้งหมดคิด

จากในเขตเทศบาลทั้งหมด และปจจุบันมีอะไรมาวัดวาเขตเทศบาลไดใชไฟไปตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม  วานอย

กวาหรือมากกวาที่กําหนดไว  

 นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯ  ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 สําหรับคําถามขอน้ีดิฉันขออนุญาตใหตัวแทนจากการไฟฟาเปนผูตอบคะ 

 



๖. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับผม 

นายอังครา     เจริญจิตต     ผูเชียวชาญ ๘  (ตัวแทนจากการไฟฟา) 

 กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับเทศบาลจะมีตัววัดมิสเตอรไฟฟา จะมีไฟแสดง

สถานะวัดหนวยแตละจุด ใสกับเปอรเซ็นตการใชไฟ สวนรายละเอียดลึกลงไปก็จะเปนแผนกการเงินจะรูขอมูลตัวนี้ 

วันน้ีผมไมสามารถใหขอมูลไดในวันน้ี โอกาสหนาผมจะนําขอมูลมาตอบ ครับ กราบเรียนเพียงเทาน้ีครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวถาไฟฟาที่นํามาใชเปนไฟฟาสาธารณะ โครงการถนนคนเดินเขาตอไฟเอาไปใชเปนจุดๆ แบบนี้ถือวาเปน

การนําทรัพยากรไปใชในทางที่ผิดแลวไปหาผลกําไรจากตรงนั้น หรือไมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ  ครับ   

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตย เปนผูตอบคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดอาทิตย ครับผม 

นายอาทิตย   คูณผล      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกที่เคารพ สําหรับคําถามเมื่อสักครูที่ทานสมาชิกบอกวาโครงการ

ถนนคนเดินที่ผูประกอบการไดตอไฟ ซ่ึงกอนที่เราจะใหผูประกอบการไดเขามาขายในโครงการถนนคนเดิน เราไดให

ผูประกอบการแตละรายชําระคาธรรมเนียม อุทิศใหกับทางเทศบาลฯเรียบรอยแลว เปนรายไดจากผูประกอบการ

ทั้งหมดเลยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ไฟเปนไฟที่การไฟฟาใหกับทางเทศบาลใชฟรี แลวทานไปเก็บเงินจากผูประกอบเงินสวนนั้น

ตกเปนของเทศบาลฯ  คนเสียประโยชนคือการไฟฟาใชหรือไมครับ อันนี้ถามตรงๆเลยนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนเชิญเจาหนาที่จากการไฟฟาครับ 

นายอังครา     เจริญจิตต     ผูเชียวชาญ ๘  (ตัวแทนจากการไฟฟา) 

 เรียนทานประธานครับ สําหรับขอน้ี ผมยังไมทราบละเอียด ผมพึ่งรูขอมูลจากทาน ผมขอไปตรวจสอบและ

ประสานกับเทศบาลฯกอนนะครับ วาเปนอยางไรขอเรียนแคนี้กอนนะครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน ผมขอตอเนื่องครับ เน่ืองจากมีการตอไฟไปใชในเรื่องไฟฟาแสงสวางแลว 

 

 



๗. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ  ครับ   

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธาน สําหรับกระทูน้ี ทานสมาชิกสามารถถามได ๓ คําถามนะคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมพิจารณาแลววาคําถามน้ีอยูในคําถามแรก 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานอยาเพิ่งรีบไปนะครับ ผมยังอยูในหัวขอที่ ๑ ยังอยูในเรื่องรายละเอียดขอตกลงของการไฟฟานอกจากจะ

ตอไฟใหกับผูคาแลว เตาปอปคอน , สายชารจโทรศัพท  ลวนใชไฟเหลานั้นไปใชทั้งส้ิน ผมไมไดกลัวอะไรแตผมกลัวพี่

นองประชาชนจะเสียผลประโยชน  คําถามที่ ๒ สายไฟระโยงระยางไมเปนระเบียบกอใหเกิดอันตรายทานจะจัดการ

อยางไร เพราะเมื่อสมาชิกบอกทานทีหนึ่งทานก็ไปมวนขึ้นทีหนึ่ง มวนขึ้นเปนการสุกเอาเผากิน ทานมวนขึ้นไปเอา  

ลวดมัด เอาสริงมัด มันไมใชการแกปญหาที่ถาวร แมกระทั้งที่ผานมาเกิดไฟฟาลัดวงจรหลายๆที่ ขนาดกระแสไฟฟา  

ยังงงเลยวาจะวิ่งไปอยางไร ก็เลยลัดวงจร และก็เกิดเพลิงไหม ที่ผานมาเร็วๆนี้ ก็ตรงสี่แยกหมูยอแมฮาย ก็เห็นกันอยู

วามันเปนปญหา ทานยังเพิกเฉยตอการกระทํา ผมจึงถามวาสายไฟระโยงระยางไมเปนระเบียบทานจะจัดการกับ

ปญหาเหลาน้ันอยางไร  ในฐานะที่ทานเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ  ครับ   

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ขอขอบพระคุณในความหวงใยของทานนะคะ สําหรับเรื่อง

สายไฟหรือสายเคเบิ้ลที่ไมเปนระเบียบ ตั้งแตที่ดิฉันไดเขารับตําแหนงมาดิฉันก็ไดทํากิจกรรมจัดระเบียบสายไฟ ตั้งแต

ป ๒๕๕๖ แตกอนป ๒๕๕๖  ที่มีการทําไปทีละครั้ง แลวแตจะมีผูรองเรียนมา แตสําหรับดิฉันและคณะผูบริหารได

จัดทํากิจกรรมจัดระเบียบสายไฟฟาและสายเคเบิ้ลตางๆ ในทุกๆ ศุกรสุดทายของเดือนก็มีการจัดกิจกรรมมาเรื่อยๆ 

ครั้งน้ีก็เปน    ครั้งที่ ๒๐ เริ่มมาตั้งแตเดือน ตุลาคม ปพ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เราไดจัดทํา

มาแลว ๒๐ ครั้ง และในแตละครั้งที่เราจัดกิจกรรมก็ใหหนวยงานไฟฟาและบริษัทเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาย

เคเบิ้ลมีประมาณกวา ๑๐ บริษัทดวยกันที่มารวมจัดกิจการในครั้งนี้ นอกจากเราจะจัดระเบียบสายไฟหรือสายเคเบิ้ล

แลว ยังไดนําทีมงานทางเทศกิจ ของกองสาธารณสุขฯหนวยยามงานสะอาดมาชวยตัดกิ่งไมตามคํารองของชาวบาน

ดวย เราถือวาการชวยเร่ืองความเดือดรอนของชาวบานเราจะใหดีที่สุด เราก็ตองขอบพระคุณที่ทานใหความหวงใย 

และก็ยังคงจะดําเนินกิจกรรมนี้ตอไปเรื่อยๆ คะขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนจะดําเนินการเรื่องกระทูตอ ผมขอแจงในที่ประชุมวาเราไดรับเกียรติจาก ทานผูแทนการไฟฟา เขต ๒ 

อุบลราชธานี คือทานวุฒิพงษ   โพธิ์ศรี  ผูแทน ผูอํานวยการการไฟฟา เขต ๒ อุบลราชธานี กราบขอบพระคุณครับผม 

เชิญดําเนินการเร่ืองกระทูตอครับ 



๘. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตตอในหัวขอที่ ๒ ครับ ถาทานจัดระบบมาตั้งแตป ๒๕๕๖ ผมถือวาเปนโครงการที่ลมเหลวโดย

สิ้นเชิงเพราะปจจุบันยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลง  อยางเชนแยกโตโยตา  ผมไมรูวาทานจะเริ่มอนุรักษธรรมชาติหรือไม

ตอนน้ี   นกขึ้นไปทํารังบนสายสงแลว ผมไมรูวาผูดําเนินการในหนวยงานของทานหนวยงานของเทศบาลทานได

ประสานงานกับทางการไฟฟาหรือไม วันนี้ทางการไฟฟาก็มา หลายเรื่องทานไปแอบขโมยใชไฟเขา ก็พึ่งทราบวันนี้ พี่

นองประชาชนที่อยูทางบานผมวาหลายทานคงตกใจที่เห็นวาเทศบาลฯมีการแอบใชไฟ เปนมานานแลวครับไมใชพึ่ง

เปน ก็นโยบายของทานตั้งแตตั้งอยูหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มันเปนถนนหลวงมันเปนไฟฟาสาธารณะ เมื่อตอไฟ

ลงมาใช ไฟขางบนสตารทเตอรก็ทํางานไมพอไฟไมพอ ไฟถนนก็ดับผูเสียประโยชนก็คือพี่นองประชาชนนะครับ ผม

กลับมาในหัวขอที่ ๒ เรื่องสายไฟระโยงระยาง ทานไดประสานงานในหัวขอที่ ๒ ทานไดประสานงานการแกไขตามที่

ทานไดพูดมา  ทานไดประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคแลวมีการแกไขหรือไมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ  ครับ   

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับการจัดกิจการกรรมครั้งนี้  ขอย้ําวาเราไดมีการ

ประสานงานไปกับทางการไฟฟา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในหัวขอเดียวกัน วันน้ีก็เปนโอกาสดีที่มีตัวแทนจากการไฟฟาไดมา  ผมอยากจะสอบถามเก่ียวกับเรื่องสายไฟ

ระโยงระยางผมเขาใจวาอยางไรสายสองเสนมันก็เปนระเบียบอยูแลว สวนอื่นที่มาเกี่ยวของกับของทาน ทานมี

มาตรการพูดคุยกับหนวยงานตางๆที่มาเกาะกับเสาไฟฟาของทานอยางไรใหเปนระเบียบ ผมวานาจะเปนแบบนี้มากวา

ที่จะทําใหการดําเนินการมันเปนระบบระเบียบมากขึ้น จากการศึกษาดูงาน สายสงตัวสุดทายก็ตองอยูต่ํา หรือสูงขึ้นไป

จากพ้ืนดินก่ีเมตร ตรงไหนที่จะตองใชปลอกสายไฟเบอรในคลอบสายเพื่อไมใหเกิดอันตรายกับระบบอื่นๆหรือเกิด

สนามแมเหล็กไฟฟาไปรบกวนการทํางานใหระบบอื่นเสียหาย เพราะมีเรื่องของเคเบิ้ลใยแกวเขามาทานไดมีการ

ประสานงานกับหนวยงานเหลาน้ีอยางไรบาง กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชา  ครับ   

นายประชา   กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานครับ คือวาการตั้งกระทู คําถาม ผมขอหารือทานประธานวามันมีคําถามในคําถาม

และมันเกิน ๓ ครั้ง ทานพิจารณาจากอะไรวาเปน ๓ ครั้ง หรือวาเราจะถามกันไปเรื่อยๆ แบบนี้หรือครับ ผมวาเรา

นาจะยืดระเบียบในการประชุม 

 



๙. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวาผมพิจารณาแลววารายละเอียดที่ผูตั้งกระทูถาม รายละเอียดมันอยูในหัวขอใหญที่ถาม อยางที่ทาน

สมาชิกถามเรื่องสายไฟระโยงระยางไมเปนระเบียบ มันสามารถจะถามไดวาสายไฟที่ไมเปนระเบียบเปนของใครและ

ใครรับผิดชอบ เพราะฉะน้ันมันตองมีรายละเอียดแตละอยาง ไมใชวาถามตรงน้ันแลวจบ มันจะไมไดรายละเอียด ครับ

ผม 

นายอังครา     เจริญจิตต     ผูเชียวชาญ ๘  (ตัวแทนจากการไฟฟา) 

 ขออนุญาตทานประธานครับ ของการไฟฟามันเปนระเบียบอยูแลวครับ ทานเขาใจถูกตอง แตที่ไมเปน

ระเบียบก็เปนขององคการโทรศัพทและสายแลนตางๆ ผมอยากจะขออนุญาตใหทานประธาน เรียนเชิญ หนวยงานที่

เก่ียวขององคการโทรศัพทและเคเบิ้ลทีวีตางๆที่พาดบนเสาไฟฟาสวนภูมิภาค ใหมาปรึกษาหารือกัน สวนของไฟฟา

เปนระเบียบแนนอนครับเพราะเปนวัตถุอันตรายตองไวที่สูงๆ และเรามีลูกลอกเซฟตี้ปองกันเรียบรอยครับ แตสายที่มา

พาดกับเสาไฟฟาของเราแคใหเสร็จๆ อันนี้ก็เปนปญหาอยางที่ทานพูดมาครับ  ขออนุญาตตอบเทานี้ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับผม อยางไรก็ขอฝากทานนายกเทศมนตรี ใหนําขอเสนอแนะของทานเจาหนาที่การไฟฟาที่

แนะนําไปดําเนินการตามที่เห็นสมควร ผมก็ขอฝากไวดวย 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน  ผมมาถึงขอ ๓ แลวครับ วันน้ีเรามาถามกระทูในสภา ไมไดมาเลนเกมสโชวถามไป

ตอบมาเรามาถามเอาเหตุผล ถาตอบสัก ๑๐๐ ขอ แลวมันเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนทานก็ทนตอบผมหนอย

นะครับ ขอ ๓ จะเห็นไดวาทางเทศบาลนครอุบลฯ เราไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดงานแหเทียนเขาพรรษา

และเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ของเรามีขนาดใหญๆ ทั้งน้ันเลยและสายไฟฟาขามถนน วันนี้การไฟฟาถูก

ใสรายมาพอแลว ผมขอเปลี่ยนคําถามวาสายเคเบิ้ลที่ขามถนนที่มันพาดต่ําลงมาเวลาเทศกาล มันต่ําเกินไปอันนี้อาจจะ

ไปเกี่ยวของกับ ขอ ๒ แตผมใหเครดิตเปน ขอ ๓ ผมวาทานจะแกปญหาเร่ืองนี้อยางไรครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ  ครับ   

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ก็ขอขอบพระคุณในคําถามของทาน สําหรับสายเคเบิ้ลที่ขาม

ผานก็คงจะตองไปหารือกับทางไฟฟาอีกทีหนึ่งวาเขาจะสามารถเปลี่ยนเสนทางไดหรืออยางไร แตจริงๆแลวเขาก็มีแผน

มีเครือขายของเขาอยูตรงน้ีก็ตองประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับเคเบิ้ลวาจะมาชวยเหลือแกไขปญหาตรงนี้

อยางไรบางคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัย ครับ 



๑๐. 

 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน ทั้งหมดทั้งมวลที่กลาวมาผมอยากจะยืนยันกระทูถามของผมวาแนวทางนโยบายที่

ทานไดทํามาทั้งหมด เปนแนวทางที่ทานเดินทางมาผิด ผิดแนวนโยบาย กราบขอบพระคุณทานตัวแทนจากการไฟฟา       

ที่ทานชี้แจงวาทานตองเรียกหนวยงานตางๆที่ เกี่ยวของมาคุยกันและทําใหเปนระบบบูรณาการขึ้น ก็ขอกราบ

ขอบพระคุณทานที่ไดสั่งสอนสภาแหงน้ี  เราจะนําแนวความคิดสงสะทอนไปยังฝายบริหารใหดําเนินแนวนโยบายให

รอบคอบขึ้นครับ ขอจบกระทูเพียงเทาน้ีครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ก็เปนสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไมรูก็ไดรู เพราะฉะน้ันในสิ่งที่เราไมรูก็ตองหาจากผูที่รูนําไปปฏิบัติตอไป   
     

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ     เรื่อง   ขอรับความเห็นชอบการปรบัดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน              

                                    สาขาอุบลราชธานี เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาล                

                                    นครอุบลราชธานี   ๑ และ ๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔  ญัตติ   เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบการปรับดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ออมสิน สาขาอุบลราชธานี เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี   ๑  

และ ๒ (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป) 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดขอวงเงินกูเบิกเกินบัญชีเพื่อ

ใชเปนทุนหมุนเวียนในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ๑ และ ๒ ลงเงินกู ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไมมี

หลักทรัพยค้ําประกัน อัตราดอกเบี้ย  MOR –  รอยละ ๑.๗๕ ตอป  วงเงินกูรวมจํานวน ๑๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท     

โดยตองมีการทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป  ซึ่งทางสภาเทศบาลไดใหความเห็นชอบไปแลว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๔ ธันวาคม 

พ.ศ.๒๕๕๗ บัดนี้ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี แจงเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสวนที่ใชเงินฝากค้ํา

ประกัน จํานวน  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเลมที่นํามาค้ําประกัน บวกรอยละ ๑.๐ ตอป  

เปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเลมที่นํามาค้ําประกัน (ตามยอดที่นํามาค้ําประกัน) บวกรอยละ ๑.๕๐ ตอป โดยใหมีผล

ตั้งแต วันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๘  สถานธนานุบาล ทั้ ง ๒ แหงไดนําความมาปรึกษากับฝายบริหารเทศบาล         

นครอุบลราชธานี แลวเห็นวาเพื่อประโยชนในการบริหารงานของสถานธนานุบาล ใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว

และอยูภายในกรอบเวลาที่ธนาคารกําหนด ใหทําสัญญาใหแลวเสร็จจึงขอความเห็นชอบจากทางสภาเทศบาล        

นครอุบลราชธานี  เง่ือนไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเบิกเกินบัญชี ดังนี้ 

๑. สถานธนานุบาล   ๑  วงเงินกู   ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. สถานธนานุบาล   ๒  วงเงินกู   ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  รวมเปนเงิน  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



๑๑. 

 

 สําหรับอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามเง่ือนไขของธนาคาร จึงนําเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล     

นครอุบลราชธานี  พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอแสดงความนับถือ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายตรงจุดไหนโปรดยกมือครับผม เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานครับ ในเรื่อง  ญัตติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบ  อยากสอบถามไปยังผูจัดการสถาน 

ธนานุบาล โดยตรงครับ ณ สภาพเศรษฐกิจปจจุบัน การนําของมีคามาจํานํากับทางเทศบาลมีแนวโนมเปนอยางไรบาง

ครับ มากขึ้นหรือนอยลงหรือวาสินคาหลุดจํานํามากขึ้น ประมาณนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ขอรายละเอียดครับ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันขอมอบใหตัวแทนจากสถานธนานุบาล ๑ เปนผูชี้แจงคะ 

นางสุปรานี   ชูเกาะ     พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ๑ 

 เรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะ กอนอื่นตองขอขอบคุณทานประธานสภาและ

สมาชิกทุกทาน ที่ทุกครั้งที่โรงรับจํานําทั้ง ๒ แหงไดนําเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบขอกูเงินเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน

เพ่ือเปนการบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และใกลเคียง ทางเราไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีเสมอมา สําหรับคําถามที่วา ณ ปจจุบันน้ี สถานการณการรับจํานําเปนอยางไร ก็จากสภาพเศรษฐกิจปจจุบันก็

ทําใหยอดลดลงพอสมควร สังเกตจากยอดสตอกรับจํานําที่เปนหลัก  ๑๐๐ ลาน ลดลงเหลือ ๘๕ , ๘๖ ลาน สินคา

หลักๆก็ยังเปนทองคํา คือราคาโลกผันผวนก็เลยมีผลกระทบกับของเราดวย ประชาชนสวนใหญที่นําทองมาจํานําไว

ชวงที่มาจํานํา ๒๐,๐๐๐ บาท ทอง ๑ บาท พอราคาถูกลง  ลูกคาก็ปลอยหลุดเยอะข้ึน ขออนุญาตนําเรียนเทาน้ีคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ  ครับ   

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทานประชา  กิจตรงศิริ  เปนผูชี้แจง     

เพ่ิมเติมคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประชา ครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมนายประชา กิจต รงศิ ริ  รองนายกเทศมนต รี               

นครอุบลราชธานีขออธิบายตามใบประกอบ ในป  ๒๕๕๕ ยอนหลังขอมูล ๓ ป  เรามีการรับจํานําทั้งหมด        

๒๕,๑๔๐ ราย ในป ๒๕๕๖ มีจํานวน  ๒๕,๒๔๔ ราย และในป ๒๕๕๗ มีจํานวน ๑๙,๐๗๖ ราย จํานวนเงินในป 

๒๕๕๖ ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดที่อยูในเอกสาร จะเห็นไดวามีการรับจํานํานอยลง ดวยสาเหตุ ๑. มีผูมาประกอบ 



๑๒. 

 

กิจการโรงรับจํานําเพิ่มมากขึ้น มีคูแขงจํานวนมากขึ้น จํานวนไถถอนก็ลดไปตามสัดสวน ทางผูจัดการโรงรับจํานําก็ได

แสดงรายละเอียดผลประกอบการแนบนําเสนอญัตติตรงนี้ไว ผลหรือวากําไรก็จะแสดงรายละเอียดไวอยางชัดเจน    

ผมคิดวาเอกสารประกอบนาจะเปนประโยชนและมีรายละเอียดไวชัดเจน รวมทั้งผลประกอบการโรงรับจํานําใน      

แตละป และไดสงเงินอุดหนุนใหทางเทศบาลฯในแตละป จํานวน สี่ลานกวาบาท , สามลานกวาบาท พรอมทั้งสงงบดุล

เงินคงเหลือทั้งหมด ขอฝากใหทานรวมพิจารณาในเอกสารประกอบ ญัตติ ตรงน้ีดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ  เชิญทานสุภชัย ครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธาน กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลตองขอกราบขอบพระคุณทาง

สถานธนานุบาล ที่มาชี้แจงเกี่ยวกับผลการดําเนินการ จริงๆแลวผมในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจ

ปจจุบันก็เปนหวงสถานธนานุบาล รายละเอียดที่ทานใหมาก็คอนขางครบ แตอยากฟงจากทาน เหมือนเปนการถาม

สารทุกขสุขดิบยังดําเนินการไปไดดีใชหรือไมครับ ก็สงความหวงใยไปยังสถานธนานุบาลวา ณ ปจจุบัน สภาวะ

เศรษฐกิจคอนขางที่จะแย ถาอะไรพอที่จะอะลุมอลวยใหได เชนทานพิพัฒน นําดาวเทียมไปจํานํา ก็ขอความเห็นใจ

ทานดวยนะครับ กราบขอบพระคุณครับทานประธานครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ เชิญทานเลิศครับ 

นายเลิศ   อาชวานันทกุล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภา และคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี  กระผมนายเลิศ            

อาชวานันทกุล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในกระทูนี้เทาที่ผมอานดูไมรูผมเขาใจผิด

เหรือเปลาครับ ก็คือธนาคารออมสินขอขึ้นดอกเบี้ย ๐.๕ เปอรเซ็นต ของยอดเงิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในสภาวะ

เศรษฐกิจแบบนี้ ๐.๕ เปอรเซ็นต เปนการเพิ่มภาระใหกับเทศบาลกับตัวสถานธนานุบาลเองประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตอป ถาตัวเลขผิดชวยแกดวยนะครับ ผมคิดวาเราเจรจากับทางธนาคารใหคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว จะเปนประโยชนกับ

เทศบาลและจะทําใหตนทุนดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของเราต่ําลง ก็จะไมเปนภาระใหกับผูมาจํานํา ขอหารือครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ขอบคุณทานและเราขอนําเร่ืองเหลาน้ีมาหารือกัน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  เชิญทานเลิศ 

 

 



๑๓. 

 

นายเลิศ   อาชวานันทกุล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธาน คือวาถามีการหารือ คือทานนายกฯ แจงตอสภาฯวาจะมีการหารือกอน และถาเรามี

การลงมติ เห็นชอบวงเงินตรงน้ีไป แลวถานายกฯไปเจรจาหารือ แลวจะมีผลยอนหลังหรือเปลาครับ แลวเขาจะลด

ดอกเบี้ยใหเราหรือเปลา คือผมอยากใหคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว ก็เลยไมรูวาขั้นตอนจะตองทําอันไหนกอนครับ  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานปลัดอาทิตยเปนผูตอบคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัด ครับ 

นายอาทิตย    คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เงินกูตามญัตตินี้จะอธิบายแบบนี้นะครับ คือวาเงินกู

มี ๒ ยอด และยอดที่ ๑ คือเปนเงิน ๔๑ ลานบาท เปนเงินที่เราใชหลักทรัพยบัญชีของเราค้ําประกัน ที่เราขอวันนี้และ

อันที่ ๒ ประมาณ  ๑๒๐ ลานบาท ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันก็จะเปนอัตราดอกเบี้ยอีกอัตราหนึ่ง แตที่เราขอวันนี้เปน

อัตราดอกเบี้ยที่เอาสมุดเงินฝากเปนหลักทรัพยค้ําประกัน ซึ่งสภาวะตรงนี้ที่ทานสมาชิกแนะนําเราก็จะไปหารือกับ

ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง แตขอเท็จจริงตรงน้ีคือสภาแหงนี้ไดอนุมัติทั้ง ๒ ยอดนี้ จากครั้งคราวประชุมครั้งที่แลวดอกเบี้ย

ตรงน้ีก็ปรับขึ้นปรับลงตามดอกเบี้ยของธนาคาร ก็เลยตองการใหทางสภาไดทราบวาสภาวะทางดอกเบี้ยมีการปรับขึ้น

ประมาณ  ๐.๕ เปอรเซ็นต คือวาปรับไปแลวโดยอัตโนมัติ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งไดดําเนินการปรับไปแลว

ทั่วประเทศและก็นํามาใหทางสภาไดรับความเห็นชอบ อีกครั้งหนึ่งครับทานครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเลิศ 

นายเลิศ   อาชวานันทกุล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมพอจะเขาใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นที่ทานปลัดแจงมา ก็คือดอกเบี้ยเงินฝากที่เราใชสมุดเงินฝากเรา

ค้ําประกัน เดิมมันบวกพรีเมี่ยม ๑ เปอรเซ็นต พอตอนหลังมันบวกพรีเมี่ยมเปน ๑.๕ เปอรเซ็นต แต MOR มันขึ้นลงก็

เร่ืองของมันอยูแลว แตที่สงสัยวาทําไมตรงน้ีมันเพิ่มขึ้น จาก ๑ เปอรเซ็นต เปน ๑.๕ เปอรเซ็นต สมมุติวาเดิม MOR  

สัก ๑๐ เปอรเซ็นต  ตั วเลขกลมๆ เดิมเรากู เงินใช ๑๑ เปอรเซ็นต  จากเงินฝาก บวก ๑ เปอรเซ็นต ก็เปน ๑๑ 

เปอรเซ็นต แตตอนหลังมันขึ้นมา ๑๕ บาท แทนที่มันจะขึ้นมา เปน ๑๖ บาทก็กลายเปน ๑๖.๕๐ บาท ผมคิดวา 

๐.๕๐ บาท ผมคิดจากเงิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เพิ่มมาคิดเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยเงินฝากจะขึ้นลงตามที่

ทานปลัดแจงที่ประชุม เพียงแตวาสงสัยวาทําไมตัวพรีเมี่ยมเขาถึงเพ่ิมขึ้นมาเทานั้นเอง ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัด ครับ 

 



๑๔. 

 

นายอาทิตย    คูณผล     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในญัตติจะมีหนังสือจากธนาคารแจงใหทราบ อันนี้เปนเงื่อนไขของธนาคารที่เขาปรับทั่วประเทศ วงเงินกูใน

ลักษณะนี้ของสถานธนานุบาล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับขึ้นทั่วประเทศ ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใด จะอภิปรายอีกเชิญครับ /  ถาไมมี / ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ การปรับดอกเบี้ยเงินกู เงินเบิกเกินธนาคารออมสิน                   

  สาขาอุบลราชธานี  เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี ๑ ,๒ 

   (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป)   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบ การปรับดอกเบี้ยเงินกู เงินเบิกเกินธนาคารออมสิน                   

   สาขาอุบลราชธานี  เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี ๑ ,๒ 

   (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป) โปรดยกมือขึ้น /  มีสมาชิกยกมือ  ๑๕ เสียง 

 

 

 

ที่ประชุม  

             มมีติเห็นชอบ การปรับดอกเบี้ยเงินกู เงินเบิกเกินธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี    

เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี ๑ ,๒   (ทบทวนวงเงินกูทุก ๑ ป) 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง     อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง  อ่ืนๆ  เชิญทานตัวแทนจากการไฟฟา 

ตัวแทนจากการไฟฟา 

 ขออนุญาตครับผมในนามการไฟฟาที่มาสังเกตการณ  ขออนุญาตใหขอมูลการจัดระเบียบสายไฟ ซ่ึงการไฟฟา

ไดจัดสรรงบประมาณมาใหเทศบาลนครอุบลราชธานี มาจัดระเบียบสื่อสารในป พ.ศ.๒๕๕๘ จะเริ่มตั้งแต  ๒ เดือนนี้ 

ก็มีงบประมาณทั้งประมาณ ๑๐ ลานบาท  ซึ่งหัวหนาแผนกสื่อสารที่เปนผูดูแลจะเปนผูใหขอมูลครับ ในสวนของ

ขอมูลในการทํางานก็จะขอขอมูลกับทางเทศบาลกับผูพาดสาย หลายเจา เชน ทีโอที  , ๓ บอรดแบน ฯลฯ เรียนเชิญ

ทานหัวหนาสื่อสารใหขอมูลเสนทางตางๆ ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

ตัวแทนจากการไฟฟา 

 เรียนทานประธาน ขออนุญาตชี้แจงตอเนื่องจากที่ทางการไฟฟา อยางที่บอกสวนใหญสายที่พาดเปนสาย

สื่อสารแตทางการไฟฟาเองก็ไมนิ่งนอนใจ ไมปดภาระความรับผิดชอบ ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดที่การไฟฟาทํารวมกับ 



๑๕. 

 

ทางเทศบาลฯ ก็มีทั้งหมด ๓ แนวทางดวยกัน คือ มัดรวบก็ดําเนินการมาตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๕๕ และ ปพ.ศ.๒๕๕๖     

ที่ผานมาแลว และก็มีรื้อสายตายออก ตัวนี้ก็เปนโครงการที่กําลังเริ่ม  และสุดทายที่การไฟฟาได งบมารก็คือ          

เปลี่ยนคอลสื่อสารที่ชํารุด ก็ไดงบมาทั้งหมด  ๘ จังหวัด ๒๑ ลานบาท จะตกที่ เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี         

อยูที่ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ก็มีเสนทางทั้งหมดรวม ๑๐ กิโลเมตร ไดแก ถนนอุปราช จากวงเวียน ถึง กิโลเมตรศูนย 

ถนนชยางกูร  จากกิโลเมตรศูนย ถึง หนาตลาด ๖ ถนนเขื่อนธานี จากบูรพาใน ถึง วัดสุปฏน  ถนนสรรสิทธิ์ จาก

เซ็นทรัล ถึง วัดศรีประดู  ถนนศรีอุดม  จากศาลเจาพอ ถึง โรงเรียนอาเวมารีอา  ทั้งเสา ๔๐๐ ตน คอลทั้งหมด     

๘๐๐อัน ก็เปนโครงการที่เราจะเปลี่ยน นาจะแลวเสร็จภายใน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ อันนี้คือเปาหมาย สวนการ

ดําเนินการจริงๆ ก็จะใหเสร็จภายในปนี้ ครับ อีกโครงการหนึ่งที่ดําเนินการมาทุกป ทั้งหมด ๘ จังหวัดนี้มีอยู ๘๗ 

เสนทาง แตจะเปนของเทศบาลนครอุบลราชธานี อยู ๒ เสนทาง จํานวน ๕.๖ กิโลเมตร ไดแกวงเวียนน้ําพุ       ถึง  

สะพานเสรีอุบล ๑๐๐ เมตร และก็ วงเวียนนํ้าพุ ถึง โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ จํานวน ๕.๕ กิโลเมตร อันนี้เปนโครงการ

ที่การไฟฟาไดทุมเงินและอุปกรณลงมา ก็หวังวาจะไดรับความรวมมือจากเทศบาลฯ เปนผูประสานงานที่จะชวยการ

ไฟฟาดําเนินการโครงการดวยดีเหมือนปที่ผานมาครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ ขอเรียนถามวา ทั้งสองโครงการน้ีจะเริ่มเมื่อไหรครับ 

ตัวแทนจากการไฟฟา 

 สําหรับโครงการแรกไดอนุมัติงบมาแลว และการไฟฟาเองก็กระจายงบใหกับการไฟฟาในสังกัด ๑๔ การไฟฟา

ไปแลวนะครับ ตอนน้ีอยูในกระบวนการของการจัดซื้อ คอลสื่อสาร นาจะเร็วๆนี้ก็จะเห็นภาพ สวนโครงการที่ ๒ ก็ให

การไฟฟาแตละหนวยงานดําเนินการ สวนการไฟฟาอุบลเองนอกจากเสนทางที่กําหนดไว ก็ดําเนินการไปหลาย

เสนทางแลว แตโครงการตามแผนก็ยังคงดําเนินการอยูครับนาจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ แตละโครงการเริ่ม

ดําเนินการไปแลว ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ ก็เปนประโยชนอยางสูง เพราะเราจะไดเห็นความเปนระเบียบเรียบรอย ความปลอดภัยใน

เร่ืองสายไฟฟาเพิ่มขึ้นครับ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับผม  สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มครับ   เชิญทานณัฐ

วุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี       

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ก็เปนเรื่องที่นายินดีที่ทางไฟฟาไดเห็นความสําคัญของตรงจุดนี้และไดประสานงบประมาณมาแต

อยากจะกราบเรียนไปยังผูแทนการไฟฟา ถาทานอยากจะไดความรวมมือจากทางฝายบริหารทานชวยย้ําเขาบอยๆ 

เพราะวาหลายๆเรื่อง ที่เราเห็นความเฉยเมยของผูบริหารชุดนี้และเรื่องสําคัญการใชไฟฟาผมไมทราบวาเปนการ

ลักลอบใหไฟหรือเปลาที่ถนนคนเดินทางการไฟฟาเสียประโยชนมากอยากจะใหทางการไฟฟาชวยตรวจสอบดวยและก็

หาผูกระทําผิดมาลงโทษดวย มิฉะน้ันทานจะโดนมาตรา ๑๕๗  ตรงนี้ที่เราขอเตือนและผูที่กําลังใชไฟแบบผิดๆ ทาง 

 



๑๖. 

 

เทศบาลก็ตองเขาไปตักเตือนเขา ทานตองแกปญหาของตัวทานเอง ทานปลอยปญหามาไดอยางไร กราบขอบพระคุณ

ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชา ครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี      

นครอุบลราชธานี  ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่เปนหวงเปนใยเรื่องของการไฟฟา จริงแลวผมก็อยากจะชี้แจงวา      

ในสวนของการทํางานรวมกันระหวางการไฟฟานั้น เราทํากันมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ เราก็ทํางานกันมาตั้งแตนายกฯ

สมปรารถนา ที่มาทําเร่ืองนี้อยางเปนจริงเปนจัง และขออนุญาตวาไมตองเตือนย้ําเพราะวาเราจะมีการประชุมในทุก

วันศุกรสุดทายของเดือน ซ่ึงประกอบไปดวย การไฟฟาสวนภูมิภาค , บริษัททีแอนดที , บริษัททีโอที ,โภสณเคเบิ้ลทีวี,

ราชธานีเคเบิ้ลทีวี , ทิปเปลทีบอรดแบน , แอ็ดวานอินโฟเซอรวิช , ทรูยูนิเวอรเซิล , หัวหนาสํานักงานโทรคมนาคม , 

ผูจัดการโทโทลเอ็กเซตคอลโมลนูเคชั่น , ซัมโพลโนลคอมมูโนเคชั่น , บริษัทยูไนเต็ลคอมูเคชั่น , บริษัทซุปเปอรบอรด

แบนเน็ตเวิก , บริษัทสินคาซีเมนตไทย ,หุนสวนจํากัดเคเบิ้ลทีวี ,ตลอดจนผูบังคับการตํารวจภูธร เราไดทําเรื่องนี้มา

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งอยู ในสมัยทานนายกสมปรารถนา คิดเริ่มทําตรงนี้ขึ้นมา เริ่มจากการประชุมรวมกัน          

แลวทุกวันศุกรสุดทายของเดือน ทั้ง ๓ เครือขายโดยการไฟฟากับเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนหลักและจะเชิญมา

รวมงานออกไปตรวจสายไฟฟาดวยกัน สายไฟที่ไมไดใชแลวที่หยอนที่เปนอันตรายก็จะเริ่มทํากันมาโดยตลอด ตลอด 

๓ ปที่ผานมาเรามีขอมูลและหนังสือสั่งการหนังสือออกจากทางเทศบาลไปยังหนวยงานตางๆ ซึ่งเทศบาลเปนเจาภาพ

และสามารถสอบถามทางการไฟฟาไดวาเราไดมีการทําเร่ืองนี้อยางตอเน่ืองมา แตตองยอมรับวาภาระงานในเรื่องของ

สายไฟมีจํานวนเยอะมาก ในสวนที่เรงดวนจริงที่ไมสามารถจะเชิญการไฟฟาไดในทุกเย็นวันศุกร เทศบาลฯของเราโดย

ชางไฟฟาก็จะออกไปทําเองซ่ึงเราไดรถกระเชามาเพราะอะไรที่เราทําไดกอนก็ทําไปกอน แตการที่เราจะไปรื้อสายไฟที่

ไมไดใชงานแลวหรือไปตัดสายไฟออกคงไมใชหนาที่ของทางเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯสามารถทําไดอยางมากก็คือทําให

มันดูดีขึ้นมัดรวบหรือเหน็บ ซึ่งทานนายกฯเองก็เปนหวงเปนใยในเรื่องน้ีเหมือนกันทานสมาชิกสภา ก็ตองกราบเรียนวา

ตลอดทั้ง ๓ ปที่ผานมาภาระงานตรงน้ีเยอะมาก และมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบไดที่ฝายสํานักการชางได

หรือภารกิจตรงนี้สามารถถามการไฟฟาไดวาเราไดทําเหมือนที่ผมพูดจริงหรือไม อันนี้ก็ขอเรียนชี้แจงวาในสวนตรงนี้

เราไดประสานงานกันมาโดยตลอดเพราะเราก็มองเห็นเหมือนกันวาอยากใหบานเมืองดูสวยงาม ดูดี และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนเรื่องการใชไฟน้ันถูกก็วาไปตามถูกผิดก็วาไปตามผิด ผมวาเรามาอยูกันตรงนี้เรา

ตองใชหลักความยุติธรรมอยูแลว ก็ตองมีการตรวจสอบและวากันไปในสวนของตรงนี้ ก็ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมตรงนี้

ครับขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 

 



๑๗. 

 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคาพร นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี       

เขตเลือกตั้งที่ ๒  ตองขอขอบพระคุณทานรองนายกฯ เขามา ๒ เดือนแตรูมากกวาผูที่เขามา ๓ ป ไมใชอะไรผมเปน

หวง เพราะวานโยบายแตละนโยบายที่ทานนายกฯนําเขามา ๓ ปแลวก็ยังทําไมสําเร็จเลย ก็เลยเปนหวงก็เลยอยากจะ

ขอย้ําเตือนวาใหเรงเขามา เรงประสานเรงอํานวยความสะดวกใหกับการไฟฟาเพื่อที่พี่นองประชาชนจะไดประโยชน

อยางสูงสุด ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานชื่น ครับ 

นายชื่น    พรหมจารีย    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ทานนายฯ ทานรองนายก ผมนายช่ืน พรหมจารีย  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ เรื่องที่จะเรียนในเรื่องอ่ืนๆ คือเมื่อวันที่ ๖ ที่ผานมาเปนวันพระ ผมไดเขา

รวมประชุมกับคณะกรรมชุมชนวัดปาแสนอุดม คณะกรรมการมีความเห็นวาอยากจะใหผมมารองเรียนหรือวามา

ปรึกษาหารือกับทานนายกฯ และรองนายกฯ เรื่องการตัดซอยเลี่ยงเมือง ๙ ซึ่งตัดจากถนนเลี่ยงเมือง ๗ ไปสูถนน

บายพาสใหญ และถนนน้ันเปนถนนที่ขอสมัยทานนายกรจนา โดยสมาชิกเขต ๑ เปนผูรวบรวมขอมูล ทานนายกฯก็ได

สรางถนนสายน้ัน ซอยเลี่ยงเมือง ๙ แตวาทําไปแลวก็สุดไมไดทําตอไปอีกก็เลยเปนถนนขาดอยู สมาชิกชุมชนวัดปา

แสนอุดมบอกวา ขอใหทานสมาชิกไปพูดกับทานนายกฯ และขอความรวมมือตัดถนนสายนั้นใหเสร็จ คือไปประสาน

กับกรมทางหลวงแผนดินถาหากกรมทางหลวงแผนดินชวยเหลือมาก็อาจจะไมพอใหทางเทศบาลฯใชงบประมาณชวย

ดวย แตถาไมทําคณะกรรมการจะชวยกันลงขันและจะตอเติมเอง ที่ทําไวเปนถนนลาดปูนเขาลาดไวเอียง พอน้ําไหลก็

มากัดเซาะเอาดินทางใตออกไปหมดเหมือนกับถ้ําพระฤาษี ตอมาปูนก็หักลงเมื่อหักลงก็จะกัดกรอนเขาไปเรื่อยๆ 

ตอนน้ีเขาไมคอยดีใจเทาไหรนักเพราะวาทานนายกฯไมเอาใจใสตอนนั้นจนกระทั่งถึงปจจุบันน้ี ๓ ปแลวครับ ถนนสาย

นี้ ซอยน้ียังไมเสร็จ ผมขอฝากไวเพียงเทาน้ีกอน ขอบพระคุณครับ และหวังวาทานนายกฯและทานรองนายกฯจะทํา

ใหแตถาไมทําใหสมาชิกชุมชนเขาจะลงขันกันครับ เขาบอกผมมาแบบนั้นครับ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประชา   กิจตรงศิ ริ   รอง

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกในคําชมนะครับวาผมมาอยูนี่สองเดือน มี

ความรูเยอะแยะมากมาย แตจริงๆแลวผมมาเกือบสี่เดือนแลวนะครับ ตองขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดเสนอเรื่องถนน

หนทางในความหวงใยของพอแมพี่นองนะครับ ผมขอหารือทานประธานสภานิดหนึ่งนะครับวาตองขอบคุณทาน

สมาชิกที่จะอนุเคราะหลงขันในตรงน้ี ตองขอกราบขอบพระคุณ เออไมใชสมาชิกสภาเหรอครับ ตกใจหมดผมก็ฟงเปน

วาสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบล ดีใจหมด กําลังจะขอใหทานนายกมารับงบประมาณตรงนี้จากทานสมาชิกนะครับ คือ

ผมอยากจะหารือกับทางสภาวาในความเปนจริงเราก็กําลังทํา แตดวยถนนหนทางในเขตเทศบาลมีจํานวนเยอะแยะ 



๑๘. 

 

มากมายนะครับ ก็เอาเปนวาผมขอหารืออยางนี้ดีไหมครับวาถนนเสนน้ีผมคิดวาเปนประโยชนกับพอแมพ่ีนองแลวเราก็

จะประสานงานกับกรมทางหลวงแผนดินเพื่อขอเชื่อมทาง สวนงบประมาณน้ันก็ขอให จริงๆแลวสมาชิกไมไดมีหนาที่

ตัดงบประมาณนะครับผมจะอธิบายในวันน้ี ทานเสนอไดก็เสนอโครงการน้ีขึ้นมาไดเลยและผูเสนอโครงการนี้ก็คือทาน

สมาชิกชื่น      ขออนุญาตเอยนามนะครับ วาเปนผูเสนอโครงการตรงน้ีมา ถาเสนอเขามาเสร็จแลวทางผูบริหารก็จะ

รับเขาไปแลวก็บรรจุเขาไปอยูในงบประมาณของสภาหรือจะจายขาดเงินสะสมก็วากันไป อันนี้เปนชองทางหนึ่งที่ทาน

สามารถทําได ถาทานเสนอเขามาแลวผมก็จะใหชางไปออกแบบ ทํางบประมาณขึ้นมาแลวก็เอาเขาสภา ก็จะเปนเรื่อง

ที่ดีวาวันนี้จะไดเห็นวาสมาชิกสภาไมไดมาเพ่ือจะตัดงบประมาณอยางเดียว แตก็สามารถเสนองบประมาณทําโนนทํานี่

ไดเชนกัน โดยเสนอผานเขามาทางผูบริหาร เราก็จะบรรจุตรงนี้เขาไป ซึ่งถือวาประชาชนไดประโยชนจากตรงนี้นะ

ครับ ผมก็ขอหารือวามันมีหลายวิธี แตวิธีที่จะใหชาวบานมาลงขันนาจะเปนวิธีที่สุดทายนะครับ ผมคิดวาดวยเทศบาล

เองดวยเงินสะสมที่มีอยูกับตรงนี้ผมคิดวามีความเปนไปไดครับ และขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกสภาที่ให

คําแนะนําและเสนอแนะปญหาของชาวบานมาเพ่ือเราจะนอมรับไปดําเนินการตอไป ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ตามที่ทานรองนายกฯไดกลาวเมื่อสักครูวา ส.ท.มีหนาที่ตัดงบ ขอแกไขนะครับวา ส.ท. มีหนาที่

พิจารณางบประมาณนะครับไมมีหนาที่ตัดงบประมาณครับ งบประมาณไหนที่มีประโยชนตอพี่นองประชาชนเราก็จะ

พิจารณาผานให สวนงบประมาณไหนที่คิดวาไมมีประโยชนตอพี่นองประชาชนเราก็คงจะผานใหไมไดนะครับ ก็ขอ

แกไขตรงสวนน้ีดวยนะครับและขออนุญาตทานประธานจะพูดถึงปญหาของเทศบาลนครอุบลฯของเราวาปญหาหลักๆ

ของเทศบาลของเรามีอะไรบางนะครับ เร่ืองที่หนึ่งก็จะเปนเรื่องความโปรงใสนะครับ ผมมองเห็นวาคณะผูบริหารนี้

ขาดความโปรงใสนะครับ เพราะอะไรครับเพราะวาผมไดขอเอกสารการจัดซื้อจัดจางกับทานนายกเทศมนตรีนะครับ 

ขอไปเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ นับเวลาแลวก็สองเดือนกับสิบสี่วันนะครับ ผมทักทวงไปเมื่อวันที่ ๗ 

กรกฎาคม เปนการประชุมสภานะครับก็มีการลงบันทึกในรายงานการประชุม ทานนายกฯไมไดเขา ทานรองนายกฯ

ตอบไมไดวาจะใหเอกสารผมเมื่อไหรนะครับ ผมก็จะขอทวงถามเอกสารครั้งที่สองนะครับเปนเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 

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

ครั้งที่สองของผมในสภานะครับ ในปญหาขอที่หนึ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับเก่ียวกับความโปรงใสคือทานปดบังอะไร

ไว ทานซอนเรนอะไรไวทําไมไมนําเอกสารใหผมสักที เอกสารฉบับนี้การจัดซื้อจัดจางนี้คือเปนประชาชนธรรมดาเขาก็

สามารถขอไดครับ ไมจําเปนตองเปน ส.ท. ครับ แตขนาด ส.ท. ยังขอไมไดแลวประชาชนธรรมดาเขาจะรูไดอยางไร

ครับ มันเรื่องงายๆครับ และเร่ืองที่สองผมมองเห็นปญหาและเปนปญหาหนักดวยก็คือการรวมมือนะครับ ฝายบริหาร

นี้ขาดการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆครับ ผมยกตัวอยางนะครับ ที่ผมเห็นนะครับไมเชื่อทานก็ลองไปไดครับเพราะวามัน

ก็อยูหนาบานทานนายกฯเปนการวางทอประปานะครับ เร่ิมตั้งแตแยกจําปาหอมถึงส่ีแยกตลาดบานดู  จะมีการวางทอ 

แตเมื่อแลวเสร็จจะมีการขนเครื่องมือเครื่องจักรออกไปจากพื้นที่ ผมก็สงสัยวาเปนเดือนแลวทําไมยังทําไมเสร็จสักทีนะ 



๑๙. 

 

ครับ ผมก็เลยไปถามผูรับเหมา เขาก็แจงมาอยางนี้นะครับ ผมไมรูวาพูดจริงหรือโกหกหรือวาใสรายใครแตคือเขาพูดมา

อยางนี้วาทางเทศบาลนครอุบลระงับไมใหทําตอเพราะอะไรครับ นี่เปนคําถามสั้นๆครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับขอหนึ่งขอมอบใหทางทานเลขานายกเทศมนตรีฯ       

ทานนพพรเปนผูตอบคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนพพรครับ 

นายนพพร   เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายนพพร   เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีครับ การที่ทานสมาชิกไดบอกวาไดขอเอกสารจัดซื้อจัดจาง ผมก็จะขอยกตัวอยาง 

คือตั้งแตป ๕๑ นะครับ ในลักษณะการขอเอกสารการจัดซื้อจัดจาง..... 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออภัยครับทานนพพร เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนปูการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับทานประธาน ผมถามป ๒๕๕๘ นะครับไมไดถามป ๒๕๕๑ ครับ ผมยังไมเขามาครับ 

นายนพพร   เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 คือผมขออนุญาตยกตัวอยางครับ คือผมเคยขอไปครั้งหนึ่ง...... 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตทานนพพร อยาไปเทาความถึงของเกาเลยครับ เพราะเราพูดถึงสมัยปจจุบัน ไมอยางนั้นถาเราพูด

ยอนไปไกลมันก็ไมจบไมสิ้นครับ เชิญทานนัฐพลครับ 

.นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาครับ ชวยตอบใหตรงดวยครับวาทานจะใหหรือไมใหแคนั้นครับ ถาไมใหผม

จะไปยื่นที่อื่น ผมจะไปยื่นทุกที่นะครับที่วาผมจะไดเอกสารฉบับนี้มานะครับ มันไมมีเหตุผลอะไรเลยที่ทานจะมาปดบัง

ซอนเรน อบต. ทุกที่ อปท. ทุกที่เขาเปดเผยหมดครับ มีแตเทศบาลนครอุบลฯครับไมเปดเผย ขอบคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนพพรครับ 

นายนพพร   เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ครับ ผมอยากจะทราบวาในการขอเอกสารจัดซื้อจัดจางนี้เราตองระบุวัตถุประสงคดวยนะครับวาทานจะเอา

ไปทําอะไร และอีกอยางหนึ่งผมอยากขอกราบเรียนช้ีแจงวา ใหผมพูดจบกอนนะครับอยาพ่ึงยกมือสวนอยูเรื่อยนะครับ 

 



๒๐. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับทานประธานฯ  วันน้ีเราทํางานรวมกันนะครับ ผมขออนุญาตวาทานนพพรพยายามจะอธิบาย

วาประเพณีปฏิบัติเขาก็ทํากันอยางไร ผมวานาจะเปนประโยชน ฟงดูวามันมีวิธีปฏิบัติแลวมีทางออกแคนั้นเอง 

เพียงแตจะเลาวาเดิมทําอยางไร ถาทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวย เหมือนเมื่อกอนน้ีทางเราก็เคยเปนฝายสมาชิกเหมือน

ทานน้ี เราก็เคยขอเอกสารเหมือนทานแตมันมีวิธีปฏิบัติ เพียงแตอยากอธิบายวาเดิมนั้นทํากันอยางไร ถาทานไมเห็น

ดวยก็ไมเปนไร เพียงแตขออนุญาตวาไมไดบอกวาอดีตเปนอยางไรเพียงแตอยากบอกวา เราเคยทํากันแบบนี้ดีไหม 

เพียงแตจะเลาใหฟงยอนหลังวามันเปนอยางไรแคนั้นเอง แลวผมคิดวานาจะใหทานเลขาฯ ไดพูดชี้แจงเปนคราวๆไป

นาจะเปนประโยชนกวานะครับ เพราะวาเวลาการพูดมันมียาวอยูแลวนะครับ ขออนุญาตครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 คืออยางนี้นะครับ ทางสมาชิกเขาก็พูดสั้นๆวาไดหรือไมไดเทานั้นเองนะครับ เขาก็ไมไดพูดอะไรยืดยาว

เพียงแตวาขอเอกสารไปแลวจะไดหรือไมเทาน้ันเองนะครับ 

นายนพพร   เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ความจริงผมจะขอยกตัวอยางเพียงแคหนึ่งนาทีเทาน้ันนะครับทาน 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ไมไดนะครับ คือตอนนี้เขาไมตองการคําอธิบาย เขาตองการเพียงอยากจะทราบวา เอาสั้นๆวาไดหรือไม    

เทาน้ันเอง 

นายนพพร   เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

  คือทานสมาชิกไดบอกนะครับวา เอกสารจัดซื้อจัดจางหรืออะไรน้ีไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาเทศบาล เปน

คนนอกก็ขอได ทานพูดถูกของทานครับ และก็เปนหนาที่ของทางผูบริหารดวยเหมือนกันที่จะตองตรวจสอบวาที่ทาน

เอาไปนั้นทานมีวัตถุประสงคอะไร แตถาทานมีหนาที่จะมาตรวจสอบหรือวาจะมาทําเกินหนาที่ของตนเองนั้นผมวามัน

เหมือนจะเปนหนาที่ของ สตง. มากกวานะครับ เพราะวาหนาที่ของสมาชิกก็คือจะตองทําการควบคุมการบริหารของ

ผูบริหารเทศบาล ถาทานมีอะไรสงสัยทานก็ตั้งกระทูถามไดนะครับ ซึ่งจะตอบเปนครั้งคราวไปนะครับ ผมก็ขอกราบ

ชี้แจงเบื้องตนเทานี้กอนนะครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 คืออยางนี้นะครับ สมาชิกเขาใชสิทธิ์ตรงที่ วา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารนะครับ เพราะวาใน

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารระบุไวชัดเจนวามันมีอะไรบางนะครับ เพราะฉะนั้นอยางที่ทานพูดนั้นมันไมใชนะครับ 

ถาจะเอากันจริงๆแลวขอมูลที่ทางทานทําไปนั้น ทานก็ตองนํามาสามารถใหประชาชนตรวจสอบดูไดทุกอยางนะครับ 

เพราะฉะน้ันขอมูลขาวสารน้ันมันใหกับทุกคน แลวคณะกรรมการขอมูลขาวสารเคยพิจารณาสิ้นสุดไปแลววา เมื่อทาน

ไดทําสัญญาเสร็จสิ้นแลวทานจะไมใหเขาไมไดนะครับ ก็ขอเรียนฝากไวดวย 

 



๒๑. 

 

นายนพพร   เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ขออนุญาตครับ ผมขอส้ันๆนะครับ ผมวาทางสมาชิกเองนาจะใชวิธีรวบรัดนะครับ คือ ขอตรวจเอกสารเปน

โครงการแคเราสงสัยนะครับ กับพัสดุในการขอเอกสารนะครับ เปนรายการไป ไมใชเลนหวานแหอยางนี้มันไมถูกนะ

ครับ ผมเคยทํามากอนครับ ซึ่งผมถูกทางปกครองทองถิ่นทักทวงเอาวาอยาหวานแหสิครับ คุณเอาเปนโครงการ

โครงการไปวาสงสัยงานอะไรก็ที่ทานวาไมโปรงใส ก็ขอเปนโครงการไปนะครับ มันจะดีกวาไมใชวาขอไปทั้งหมดครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบ เรี ยนท านประธานสภาและสมาชิ กผู ทรง เกีย รติ ค รับ  กระผมนายประชา   กิ จต รงศิ ริ                     

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ก็ที่ ผมไดพยายามหารือกับทานประธานนะครับวาเราทํางานรวมกัน           

ทานแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาหรือวาอะไรสักอยางหนึ่งไปตรวจฎีกาดวยกัน พอไปดูเสร็จทานจะดู   

โครงการไหนเราจะยกมาใหดู ซึ่งวิธีปฏิบัตินี้เราก็ไดทํากับนายกซึ่งผมจะอธิบายวาจริงๆเรามีประเพณีปฏิบัติกัน    

อยางนี้กับทานนายกรจนานะครับ ขออนุญาตเอยนาม เพราะตอนนั้นเราก็ขอเอกสารแบบนี้ เชนเดียวกัน              

ดวยประสบการณที่ผานมาผมขอเรียนหารือกับทานประธานวาประเพณีปฏิบัติเดิมก็เขาไปดู ทานตั้งกรรมการ       

สองสามทาน เขาไปดูแลวก็บอกวาจะเอาแผนนี้ แผนนี้ ก็ทําบันทึกรับไปแลวก็ถายเอกสารใหทานไปก็เทานั้นเอง      

แตถาทานบอกจะเอาฎีกาทั้งหมดนั้นมันมีเปนรอย มันเยอะมาก และมันเปนจํานวนที่มันมหาศาลมาก เราตรวจดู

ตรงไหน สงสัยก็ขอถายและก็เขาไปดูกันอยางนี้จะดีไหมครับ ผมขอหารือแบบนี้คือที่ทานเลขาฯอธิบายแบบนี้ เขาไปดู

แลวเราก็จะสงมาในหองสภาหรือในหองไหนก็ได ก็ขอดูไปเรื่อยๆและก็ถายไป อันนี้จะดีไหมครับจะไดทํางานรวมกัน 

ทานอยากดูฉบับไหนอะไรอยางไร ทานลองนึกภาพนะครับวางานกอสรางทั้งหมด งานทั้งหมดนี้มันหลายรอยโครงการ

นะครับ ถาอยางนั้นถาทานเจาะไดไหมหรือวาทานไปนั่งดู ขอหารือนะครับวามีความเปนไปไดไหมครับ ขอหารือครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 คือคงจะเขาใจผิดนะครับ วาที่สมาชิกขอไปนั้นเขาไมไดขอฎีกา แตเขาขอสัญญาจัดซื้อจัดจางเทานั้นเองนะ

ครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ผมเกรงวาประเด็นที่ทานเขามาสี่เดือนที่ทานณัฐวุฒิวาทานรูเร่ืองทั้งหมดเยอะ ผมวารูไมจริงนะครับ 

เพราะวาเร่ืองที่เราขอไปไมเกินหาเรื่องนะครับ ในการจัดซื้อจัดจาง จริงๆสัญญา ทานบอกใหผมมีจุดประสงคในการขอ

ไปทําเรื่องอะไร จริงๆเรียนทานวาจุดประสงคของผมมีมาตั้งแตวันแรกที่ผมไดรับเลือกตั้งเขามาเปนสมาชิกสภา

เทศบาลแหงนี้แลววา ตรวจสอบ ควบคุม กํากับและเปนฝายนิติบัญญัติ เพ่ือดูแลการบริหารงาน แตละคนก็มีตําแหนง

เปนคณะกรรมการในชุดตางๆ ไมวาจะเปนกรรมการติดตามการใชงบประมาณ แมกระทั่งผมเองเปนประธาน        

แปรญัตติ ทานไมตองพูดวาหนาที่คืออะไร ประชาชนธรรมดามาขอก็ขอได เราไมไดขอเปนรอยๆเรื่องครับ เราขอไม

เกินหาเรื่องเทานั้นทานยังใหไมไดไมตองไปพูดถึงวารอยเร่ือง หนาที่ผมมีอยูแลว หนาที่สภาแหงนี้มีอยูแลว ขอไปสี่ครั้ง 



๒๒. 

 

หาครั้ง ลงบันทึกทุกครั้งก็ไมไดรับเอกสารตอบกลับมา อันนี้คือการไมรวมมือของทานนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ 

พี่นองประชาชนถามมาเยอะและเปนเรื่องที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเราขายหนามาสามป งบประมาณอยูไหน

ครับ รางเทศบัญญัติตองเขาตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ปานนี้ยังไมเขาจนสภาตองไปบอกกับทางจังหวัดซึ่งมีหนาที่กํากับ

ดูแล ทางผูวาราชการจังหวัดมาบอกใหทานนํางบประมาณเขาสภา บานเมืองไมมีงบประมาณ บริหารไดไหมครับ      

ไดครับทานตะแบงเอา ทานใชชองโหวของกฎหมายแลวพอเขาสูคณะกรรมการแปรญัตติก็มาขอเอา บังคับให

ขาราชการมาขอเอา ขอเรื่องนั้นเรื่องนี้ บางเรื่องที่ทางสภาเห็นวาเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน เราอนุมัติให      

พออนุมัติให จัดซื้อจัดจางไมทัน เราขอใชเงินเหลื่อมปเราก็ใหเพราะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน  เรื่องความ

โปรงใสครับผมขออนุญาตทานนัฐพลที่ทานพูดมาวาทานขอเอกสารมาแลวยังไมได มันสอเจตนาวาทานไมโปรงใส     

ถาทานโปรงใสทานก็ใหมาเถอะครับแคเอกสารเอง มันไมหนักหนากวาที่เราจะมาน่ังคุยกันวา มานั่งทวงถามวาเมื่อไหร

จะให มันนารําคาญมากเหรอครับวาเอาไปตรวจสอบ ไมตองตั้งคณะกรรมการก็ได ยิ่งใหลงไปเอากับพัสดุหนาที่มันให

เหรอครับ ทานพูดมาได หนาที่ผมไมมีที่จะเดินไปบอกพัสดุวาจะเอาเรื่องน้ันเรื่องน้ีมา ลองทําดูสิครับ ถูกรองตายเลย 

ทานทําเถอะครับอะไรที่มันจะทําใหพี่นองประชาชนเห็นวาวันนี้ทานโปรงใส วันนี้ตัวแทนของทหารก็อยูนี่ ขออนุญาต

ใชคําบานเรานะครับเพราะที่นี่เปนสภาทองถิ่น อยากอายเขาหนอย ถามอยูนั่นแหละ ขออยูนั่นแหละก็ไมให

เหมือนเดิม อยากอายเขาหนอย กราบเรียนทานประธานไวเทานี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เร่ืองยื่นงบประมาณชาขออธิบายอยางนี้นะ

ครับ ป ๕๑ ยื่นชาไปแปดเดือนสิบหาวัน ป ๕๒ ยื่นชาไปสิบเอ็ดเดือนสิบหาวัน…. 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 สักครูครับทานรองนายกฯ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ เอาปจจุบันครับ อยาเอาอดีตเพราะวาพูดไปมันก็ไมจบนะครับ อดีตผมไมรู

นะครับผมไมไดอยู และอยากจะพูดอีกนิดหนึ่งนะครับที่ทางทานรองประชา ขออนุญาตที่เอยนามครับ ทานบอกวา

สมาชิกไมไดมีหนาที่ตัดงบประมาณนะครับ ผมก็พ่ึงรูวาผมเขาใจผิดมาตลอดวา ส.ท. มีหนาที่อะไรครับ ผมก็ทําตามรุน

พี่ ส.ท. ที่ผานๆมาแตละชุดนะครับ คิดวาคงไมเขาใจผิดเกี่ยวกับหนาที่ของสมาชิกสภา คือตอนนี้นะครับทาง        

ทานสุภชัยหรือทางสมาชิกทั้งหมดนี้ เรียกรองใหนํางบประมาณเขา ที่ ผานมาจะเขาชาหรือยางไรชางมันเถอะ         

ครับ เอาปจจุบันนะครับ คนที่เสียประโยชนก็คือประชาชน ถาทานจะอางเรื่องเกาๆหรือเรื่องอะไรนั้นมันก็ไมจบนะ

ครับ ขอย้ํานะครับวาขอปจจุบันครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองประชาครับ 

 



๒๓. 

 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 คืออยางนี้ครับทานประธาน เราตองเรียนประวัติศาสตรเพื่อจะรูวันนี้ เพื่อจะคํานวณอนาคต ถาพูดแบบนี้

เหมือนวิชาประวัติศาสตรเราตองเอยขึ้นมาสักนิดหนึ่งซึ่งไมไดเสียเวลาอะไรมาก…. 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ขออภัยครับทานรองประชา คือถาเกิดทานจะเอยกลับไปนะครับ มันจะกลับเขาไปหาตัวของคณะทานที่เคย

ตัดงบประมาณอะไรไว ก็อยาไปกลาวถึงไปเลยดีกวา เพราะมันทําใหงบประมาณใชไดไมได วาอยาไปยอนกลับไปเลย 

เพราะวามันมีทั้งสองฝาย ผมไมอยากจะใหไปตรงนั้น ที่แลวก็แลวไป เพราะทุกคนก็มีสวนอะไรที่ไมคอยเหมาะสมกัน

ทั้งสองฝาย เราเอาปจจุบันนะครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ครับ เอาปจจุบันเอาสักครูน้ีเลยนะครับวาผมก็เริ่มสับสนเหมือนกันวาทานสมาชิกทานหนึ่งมาบอกวาผมรูมาก 

สมาชิกอีกทานหนึ่งมาบอกวาผมไมรูจริง ผมก็เลยสับสนตัวเองวาตกลงผมรูหรือไมรูนะครับ ก็เลยพยายามจะเทาความ

ไปนิดหนึ่งวาการชาในวันนี้ ชาสิบหาวันและก็เปนไปตามระเบียบที่เรากําหนด และตอนน้ีทานก็ไมไดรับรางตรงนี้แลวก็

กลับคืนมาใหจังหวัดเพื่อพิจารณา ผมก็ขอกราบเรียนทานประธานสภาวาเมื่อมันไดถูกพิจารณามันก็ถาถามวาเสียหาย

หรือไม ผมถามวาชาไปสิบหาวันกับอดีตที่ผานมาก็ชากันไปสิบเดือนก็ยังทํากันไป ก็สามารถใชงบประมาณในปเกาลอ

กันไปกอน ขอใชภาษางายๆนะครับ เพราะวาเผอิญผมพยายามที่จะบอกวา ภาษางายๆบางทีมันไมไดใชภาษาราชการ

นะครับ แลวก็ทําใหเราก็สามารถใชงบประมาณตรงนี้ไปในปที่แลว อันนี้ก็เราคิดวาเรารอนิดหนึ่งดีไหมครับวาใหเมื่อ

ทานยอนกลับไปทางจังหวัด ทางจังหวัดก็ถามไปถึงกรมเพ่ือหารือกันตรงนี้นะครับ จะชาอยางไรมันก็ชามาสิบหาวัน 

และตองขอถาพูดผิดนะครับในเรื่องของหนาที่ของสภาจริงๆแลวผมพูดสั้นไปนิดหนึ่ง จริงๆไมอยากจะเยิ่นเยออะไรไป

มากวา ในการพิจารณางบประมาณน้ันมันมีทั้งการปรับเพิ่มและปรับลดหรือไมปรับ ผมก็คําวาปรับลดมันก็คือตัด ตอง

ขออนุญาตดวยวาอาจจะใชภาษาที่ไมถูกตองตามราชการนะครับ แตดวยกระนั้นก็ทานก็สามารถนําเสนองบประมาณ

ไดวาทานอยากทําอะไร เปนการทํางานรวมกันซึ่งก็จะเห็นวาจริงๆแลวในเทศบาลของเรานี้มีการทํางานรวมกับ

หนวยงาน องคกรอ่ืนๆเยอะมากจนไมรูจะบอกวาอยางไร แตการที่ทานกลาวในภาพกวางวาไมไดทําความรวมมือจริงๆ

แลวผมก็อยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งวาเราเปนหนวยงานซึ่งจะตองเชื่อมกับทั้งภาครัฐและเอกชน หลายงานเรา

เปนเจาภาพ หลายงานเราก็ตองอาศัยทางหนวยงานอื่น อันนี้เปนสิ่งที่เราทํากันมาตลอดนะครับ สวนในเรื่องของ

เอกสารน้ันผมขอหารือวา ขออนุญาตเชิญวาไปพบกันแลวจะเอาเอกสารฉบับไหน ใชไหมฉบับที่ทานตองการ สี่หา

โครงการตรงน้ี ไปพบกันนะครับใหไดพูดคุยกันผมจะรอตอนรับเองวาทานอยากไดอะไร จะเขาไปในหองพัสดุไปคุยกัน 

อยากไดฉบับไหนเพิ่มเติมมากนอยเพียงใด ผมขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับวาไปดวยกัน แลวก็อยางนี้ใชไหมที่ทาน

ตองการ คงไมเสียเวลามากนะครับขออนุญาตตรงนี้วาถาใชเราก็จะถายเอกสารแลวทานก็เซ็นตรับไปดีไหมครับ       

ขอหารือตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 



๒๔. 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว    สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เพราะผมเรียนรูประวัติศาสตรครับผมถึงตองทําปจจุบันใหดีที่สุด ไมใชวา

ประวัติศาสตรแยอยางไรก็จะตองทําอยางนั้น แยไมจบไมสิ้นนะครับ อยาอางประวัติศาสตร ประวัติศาสตรเรามีไว

เรียนรูและเอามาแกไขใหมันดีขึ้นนะครับ ประวัติศาสตรน้ันบางอยางเราก็ไมตองปฏิบัติตาม สําหรับเรื่องอื่นๆของผมก็

มีคําถามจากทางบานที่เขาสงสัยกันมานะครับ เก่ียวกับเร่ืองใกลๆตัวสํานักงานเทศบาลนะครับ เขาสงสัยวาเกาะกลาง

ถนนที่อยูหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลฯทานทุบออกทําไม ทานตองการจะทําอะไรครับ เพราะวาที่เปนอยูก็ดีอยูแลว      

ขามถนนเสร็จพักอยูตรงเกาะกลางเพ่ือรอขามอีกทีหนึ่ง อีกทั้งเกาะกลางก็ยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยใหกับเด็กๆ

ดวย ดังนั้นแลวนะครับเขาก็สงสัยวาทําไมถึงทุบออก สวนเรื่องที่สองเกี่ยวกับหวยวังนอง ถาตอนนี้นะครับทาน

ผูบริหารจะผานไปแถวนั้นดูบาง ทานก็จะเห็นวามีการกอสรางปฏิมากรรมบัว ซึ่งตอนนี้ก็ใกลที่จะเสร็จสมบูรณแลว   

แตถาทานมองไปลึกๆกวานั้นนะครับตอนนี้ประชาชนก็เริ่มไปใชบริการแลว ออกกําลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ แตสิ่งที่

มันขัดลูกหูลูกตาพี่นองประชาชนก็คือตนไมที่ขึ้นระเกะระกะตรงชวงทางเชื่อมขึ้นไปหวยวังนองที่มันเปนสันเขื่อนนะ

ครับ ก็คือขาดการเหลียวแลจากผูบริหารก็ไมรูวาเพราะอะไรนะครับ นานมากแลวนะครับไมเคยไปทําความสะอาด ไม

เคยไปตัดตนไมหรืออะไรทั้งสิ้น ทานไมเคยไปเลย ดังน้ันแลวงบประมาณจากทางสวนกลางเขาโยนมาใหกับทางจังหวัด

เรานะครับมาเพ่ือพัฒนาจังหวัด สวนตัวทานเปนเจาของพื้นที่ทานก็ตองไปปรับพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะรองรับ 

เหมือนกับที่ทางการไฟฟานะครับเขาเอางบประมาณมาใหเรา ทานก็มีหนาที่อํานวยความสะดวกประสานกับเขา ไมใช

มีหนาที่ไปดึงเร่ืองไว ตรงน้ีอยากจะใหทานใหความสําคัญกับตรงน้ีดวยครับ เพราะวาจะไดเปนที่พักผอนหยอนใจแหง

ใหมของชาวเทศบาลนครอุบลฯนะครับ เพราะวาสวนสาธารณะที่มีตอนนี้มันก็แออัดเหลือเกินสําหรับที่จะใชบริการ 

สวนอีกเรื่องนะครับ สนามกีฬาบานดูพี่นองประชาชนเขาก็สงสัยวามันเปนที่ทิ้งขยะของทางเทศบาลหรืออยางไร เศษ

วัสดุกอสรางนะครับไมวาจะเปนคอนกรีตหรืออะไรตางๆบางทีทานก็เอาไปทิ้งตรงนั้น พื้นที่ตรงนั้นควรจะเปนที่ออก

กําลังกายหรือสันทนาการตางๆของพ่ีนองประชาชน แตทางสภานะครับที่ไดติดตามมาตลอดสามปที่ฝายบริหารนั้นได

เขามาทํางานก็ยังไมเคยเห็นวาทานมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับสนามกีฬาแหงนี้เลย ดังนั้นแลวอยากจะขอใหทานให

ความสําคัญกับตรงน้ีนิดหนึ่งและขอไดใหคําตอบกับผมดวยนะครับ เพ่ือที่ผมจะไดไปบอกกับพอแมพี่นองเกี่ยวกับขอ

สงสัยที่เขาฝากมานะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 กราบ เรี ยนท านประธานสภาและสมาชิ กผู ทรง เกีย รติ ค รับ  กระผมนายประชา   กิ จต รงศิ ริ                     

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตองขอกราบขอบพระคุณทานสมาชิกสภาครับที่เปนหวงเปนใยบานเมือง 

โครงการในหวยวังนองก็สวยงามนะครับ ทางเราก็ยอมรับวาสวยงามและก็จะเกิดขึ้นไดจากภาษีประชาชน ในสวนที่

เทศบาลตองดูแลตนไมนั้น ตองขอกราบขอบพระคุณและเราก็จะไดสั่งการเพ่ือความเรียบรอย สวนเศษหินที่เอาไปทิ้ง

ไวตรงนั้น คือขออนุญาตหารืออยางนี้ดีไหมครับวา ขออนุญาตนะครับเพราะวากองหินตรงน้ีก็เกิดจากทานนายกฯ      



๒๕. 
 

สมัยที่แลวนะครับ ก็เกิดจากการที่เอาไปทิ้งไวตรงนั้นเราก็พยายามหาคําตอบอยูเหมือนกัน พยายามถามกองชางวาไป

ทิ้งตรงนั้นเพื่ออะไร เพื่อที่จะยกระดับสนามกีฬาใหสูงขึ้นไหม หรือวามันไมมีที่ทิ้ง อันนี้ก็เปนปญหาเหมือนกัน          

ไดปรึกษากับสํานักการชางวาถาจะยายออกจะยายไปไวที่ไหน จํานวนมากมายอยางนี้และงบประมาณที่ยายจะทํา

อยางไรดี ถาทานสมาชิกเห็นงบประมาณที่บริหารจัดการตรงน้ีขอโปรดพิจารณาใหความสนับสนุนตรงนี้ดวย เราจะได

จัดการเร่ืองสนามกีฬา เพราะวาผมเองตองขอบอกตรงๆวาสนามกีฬาตรงนี้เกิดขึ้นในสมัยรักอุบล และผมเองก็เปนคน

ดําริจากปารกรางตรงน้ีใหเปนสนามกีฬา เมื่อประมาณสองเดือนที่แลวที่ไดเขามารับตําแหนงตรงนี้ ไดขับรถเขาไปวน

อยูขางในยังรูสึกเศราใจเลยวาทําไมถึงปลอยปะละเลยมาไดถึงขนาดนี้นะครับ ทางเราเองก็กําลังที่จะหาทางอยูวาเรา

จะยกขึ้นดีไหม หรือวาจะเคลียรออกซึ่งในบางฤดูกาลที่น้ําหลากมันก็จะทวม ซึ่งก็เปนปญหาอยูวาถาถมจะดีไหม      

ถมแลวปญหาขางเคียงบานดานขางจะเปนอยางไร อันนี้ผมเขามาผมก็ไดหารือกับทานนายกและคณะผูบริหาร

เหมือนกันวาสนามกีฬาแหงนี้จะทําอยางไรดี ผมเองเปนนักกีฬามากอนผมชอบการเลนกีฬา ผมเปนประธานชมรมใน

กีฬาหลายประเภท ดังนั้นผมเองสนับสนุนในเรื่องนี้  ผมเองก็รูสึกเหมือนกันวาจะทําอยางไรดี  ตองขอกราบ

ขอบพระคุณทานสมาชิกที่มีความคิดหรือมีแนวคิดที่ตรงกันในการพัฒนาตรงจุดตรงนี้นะครับ สวนในเรื่องอื่นๆผม      

ก็คิดวาขอขอบคุณแลวเราจะนอมรับและบันทึกไวเพ่ือจะพัฒนาแกไขปญหาอื่นๆรวมกันนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานเลิศครับ 

นายเลิศ    อาชวานันทกุล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายเลิศ   อาชวานันทกุล สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครับ ขอสองขอนะครับ ขอแรกคือผมนึกวาวันนี้เปนวันอาทิตยนะครับ

เพราะวาผมนึกวาผมดูมวยเด็ดเจ็ดสีอยู มีสองฝายนะครับมุมแดงตอย มุมน้ําเงินสวนกลับเตะซายสายขวากันหมด   

แตคงเปนคูมวยที่ผมตองดูแลวผมตองรองไหนะครับ เพราะวาเจ็บตัวทั้งคูนะครับ เจ็บตัวทั้งคูและก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น 

ดากันไปและก็ดากันมา บางทีเราก็อึดอัดนะครับ ที่นั่งอยูน้ีผมเช่ือวาเกือบทุกคนเปนลูกหลานคนอุบลฯ อยางนอยที่สุด

เกิดที่อื่นแตมาโตที่อุบลฯมารับตําแหนงที่อุบลฯ ไมวาจะเปนขาราชการประจําหรือวาสภา หรือคณะผูบริหารก็ตามที 

ผมอยากเห็นความรวมมือรวมใจนะครับ ประเด็นที่สองเมื่อเชาน้ีผมพึ่งลงเครื่องมา ขึ้นเครื่องที่สถานีเชียงใหมเนื่องจาก

ผมไปทําภารกิจที่เชียงใหมสองสามวัน ก็ไปเห็นถนนนิมมานเหมินทรบาง สิ่งตางๆที่เขาทําความเจริญรุงเรืองนะครับ 

เราก็มาน่ังยอนดูตัวเองวาเราทําอะไรไดบางระหวางที่มองที่ริมหนาตางของเชียงใหมกับเขาเขตอุบลฯ มันไมไปไหน

หรอกครับถาเรายังมาทะเลาะกันอยูอยางนี้นะครับ โครงการตางๆที่ทางคณะผูบริหารจัดทํามาบางโครงการก็ดี บาง

โครงการก็มีจุดที่เราตองสงสัยบางนะครับ แตปญหาของสภาแหงนี้คือเราขาดความเคารพซ่ึงกันและกันใชไหมครับ ฝง

หนึ่งก็มองวาเด็กเมื่อวานซืนขาดประสบการณ ฝงหนึ่งก็มองวายึดถือตัวตนมีประสบการณจริงแตไมยอมรับฟงเสียง 

เราก็คงประชุมกันไปอยางน้ีถึงบายสองบายสามนะครับ แลวก็จนกระทั่งนักมวยคิ้วแตกเลือดออก กรรมการบนเวทีถึง

จะหามใชไหมครับ มันจะไดอะไรขึ้นมา เพราะฉะน้ันผมอยากจะใหทุกคนลองกลับมาสูจุดที่ทําในสิ่งที่ควรทํานะครับ 

และทานรองนายกฯก็แจงไปแลวนะครับวา จริงๆแลวผมก็ยกมือครับเลยผมก็ไมเห็นดวยกับคําวาตัดนะครับตองกราบ

ขออภัย หลายๆทานก็อายุรุนราวบิดาผม แตบิดาผมไปสวรรคแลวครับ ทานยังอยู เพราะฉะนั้นผมเคารพทานเหมือน

บิดาผม 



๒๖. 

 

เชนเดียวกัน เพียงแตวาบางเรื่องผมฟงแลวก็รูสึกวามันไมคอยเหมาะสม ทั้งฝายเราดวยและฝายผูบริหารดวยนะครับ 

ผมไมมีประเด็นอะไรมากเพียงแตแครูสึกอึดอัดใจก็ตองขอระบายออกมาบาง ขอขอบคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกทานเลิศ  อาชวานันทกุล ตองขอขอบคุณสําหรับความคิดเห็น

ของทานและสําหรับความคิดเห็นของดิฉันเองก็คิดเห็นเชนเดียวกันกับทานนะคะ คือการที่บานเมืองของเราจะพัฒนา

ไปขางหนาไดตองไดรับความรวมมือทั้งทางฝายนิติบัญญัติและฝายผูบริหาร ถาเราไดรวมมือกันตรงจุดไหนที่ทาน

เห็นสมควรวาควรแกไข สําหรับทางผูบริหารเราก็ยินดีที่จะแกไขนะคะ ในชวงของข้ันตอนการพิจารณาเทศบัญญัติเรา

ยินดีที่จะใหความรวมมือกับทุกๆทาน เราใหเกียรติทางทานสมาชิกสภาโดยตลอดนะคะ และสําหรับตรงจุดที่ทางคณะ

ผูบริหารควรแกไขเราก็จะไดนํามาปรับจูนเขาหากันนะคะ เพราะวาเราก็เปนคนรุนใหมดวยกันเกือบทั้งหมดนะคะ รุน

พอ รุนอา รุนลุงก็มี รุนนองก็มีนะคะ ตางคนที่เขามาทําตรงจุดนี้ อาสาลงมาทําในจุดนี้เพื่อจะพัฒนาบานเมืองใหกับพี่

นองประชาชน ก็ตองขอขอบพระคุณทุกทานนะคะ สําหรับเรื่องที่เราจะเสนอรางงบประมาณป ๕๙ ก็ตองขอกราบ

เรียนใหทางทานสมาชิกชวยพิจารณาบรรจุวาระใหอยางโดยเร็วนะคะ เพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชน เพื่อที่เราจะ

ไดทํางานรวมกันทั้งสองฝายในการมาปรับนโยบาย ในการพิจารณานโยบายและก็พัฒนาบานเมืองตอไปคะ ขอบคุณ

คะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ถาทานใหเกียรติเราเวลาเรานําความเดือดรอนของชาวบานหรือความถูกตอง 

หรือในเร่ืองของการขอเอกสารตางๆ ถาทานใหเกียรติเราจริงเวลาเราขออะไรทานก็ใหเราสิครับ เราก็จะไมมาพูดกัน

อยางนี้หรอกครับ ทานอยาแกตัววาตองอานกฎหมายขอนั้นขอน้ี นี่เหรอครับคนใหเกียรติกัน ถาพวกผมไมใหเกียรติ

ทานพวกผมไมทําหนังสือเขาไปหรอก และพวกผมก็ทําหนาที่ของพวกผม ทานก็ทําหนาที่ของทานนะครับ สวนเรื่อง

เกาะกลางผมยังไมรูเลยวาทานขุดออกทําไมครับ ผมจะไดไปบอกผูปกครองของเด็กๆที่เขาฟงคําตอบนี้อยู กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ มีเรื่องอยากกราบเรียนทาน

ประธานสภาถึงฝายผูบริหารที่จะตองปรับปรุงแกไขนะครับ เร่ืองที่หนึ่งก็คือเมื่อสักครูไดคุยกันเรื่องสายไฟฟาหรือสาย 



๒๗. 

 

เคเบิ้ล ก็ฝากถนนนิคมสายกลางตั้งแตหนาวัดทาวังหิน ผมไปสํารวจดูก็พบวาชาวบานเขาไดเอาไมแขวนเสื้อผาตากไว  

ที่หนาบาน ผมก็พึ่งเคยเห็นนะครับวามันหยอนยานมันตกทองชางลงมาก ชวยแกไขตรงนี้ดวยครับ สวนเรื่องที่สองก็คือ

คํารองเกานะครับเร่ืองตัดแตงกิ่งไมตั้งแตเดือนพฤษภาคมของปน้ี ขางบานพักปลัดจังหวัดครับ กิ่งตนมะขามพาดทับ

สายไฟ ชาวบานเขาก็เขียนคํารองเขาไปตั้งแตเดือนพฤษภาคมก็ยังตกคางอยู ผมก็ยังเก็บสําเนาคํารองตัวนี้ไวในไลน

โทรศัพทของผมก็ขอความกรุณาติดตามเร่ืองนี้ดวยนะครับ และเร่ืองที่สามบริเวณทางแยกที่จะไปโรงแรมทอแสงชวง

ถนนชวาลานอก กับถนนพโลชัยนะครับ ตรงหัวมุมนั้นจะมีการยุบตัวของถนนมากและก็เกิดอุบัติเหตุมากและผมทราบ

จากชาวบานวาทางเทศบาลเคยไดไปเอาหินคลุกลงไปปรับปรุงซอมก็หลายครั้งครับ ปหนึ่งก็ซอมหลายครั้งซึ่งแกไม

หายก็ทราบวาการเช่ือมตอของทอระบายน้ําระหวางถนนชวาลานอกกับถนนพโลชัยภายใตพื้นดินจะเชื่อมตอกันไม

สนิท ระหวางทอระบายนํ้าแบบกลมกับทอระบายน้ําแบบสี่เหลี่ยมจะมีชองวางซึ่งทําใหน้ํารั่ว น้ําภายใตพื้นดินนั้นไป

เซาะใตพื้นดิน เมื่อเวลาปรับปรุงซอมไปแลวก็ไดแคชั่วคราว น้ําที่อยูใตพื้นดินก็กัดเซาะพื้นถนนก็เกิดการยุบตัว 

บอยครั้งมากที่เกิดอุบัติเหตุก็อยากขอใหทางฝายสํานักการชางออกไปสํารวจปรับปรุงแกไขตรงนี้วาจะแกไขอยางไร ถึง

ไมใหมีการยุบตัวอยางถาวรนะครับ และอีกเร่ืองหนึ่งก็คือชุมชนโพธิ์ทองนะครับ นายสไว  นามแสง พรอมพวกรวมสิบ

แปดคน ชาวบานชุมชนโพธิ์ทองก็รวมกันเขียนคํารองขึ้นมาขอใหปรับปรุงซอยโพธิ์ทอง ๔ นะครับ ซึ่งเปนซอยที่

สามารถตัดออกจากชุมชนโพธิ์ทองไปหาชุมชนวังสวางและถนนเลียบมูล เขาอยากขอใหเทศบาลนําหินไปปรับปรุง

บริเวณถนนซอยดังกลาว เพราะวาเปนเสนทางที่สัญจรจากชุมชนเทศบาลนครอุบลฯจากโพธิ์ทองตัดออกไปชุมชนวัง

สวางและถนนเลียบมูล ผมเคยไปสํารวจดูแลวก็มีประชาชนสัญจรไปมาโดยเฉพาะตอนเย็นเลิกเรียนนะครับ            

ซึ่งชาวบานใชพาลูกเด็กนักเรียนสัญจรไปมากับโรงเรียนนะครับ กระผมก็มีเรื่องฝากไวเพียงเทานี้ สวนเรื่องสําเนาคํา

รองของชุมชนโพธิ์ทอง ๔ ผมก็ขออนุญาตฝากทานประธานสภาไปถึงฝายผูบริหารครับ ขอบคุณมากครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานชื่นครับ 

นายชื่น   พรหมจารีย   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายช่ืน  พรหมจารีย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ครับ เร่ืองที่ผานมานะครับถือวาเปนเร่ืองที่หนึ่ง ผมขอแกไขนิดหนอย คําวาสมาชิกจะลงขันนั้นครับ 

มีสมาชิกในเทศบาลที่เดือดรอนครับ ตกอกตกใจขวัญเสียหมด ผมพูดในนามผมเปนประธานในที่ประชุม คําวาสมาชิก

ก็คือเพื่อนที่เขารวมประชุม เขาจะลงขันกัน เมื่อสักครูก็ไดรับคําตอบจากทานรองนายกฯคือใหน้ําหอมแกพวกเราวาจะ

จัดการกับถนนสายน้ี ซอยนี้ และผมก็ขอวาอยาใหน้ําหอมมันระเหยเร็วนักนะครับ เอาไวนานๆหนอย พยายามแกไข

ซะ เร่ืองที่สองครับ เมื่อเชาน้ีผมนําหนังสือจากทานรองเจาอาวาสมาถึงทานนายกเห็นแลวหรือยังครับ ผมฝากกับ

ประชาสัมพันธเอาไว ทานรองเจาอาวาสขอความรวมมือขอรถใหชวยขุดหลุมฝงขยะในวัด คือแตละครั้งที่มีการเผาศพ

โดยเฉพาะวัดปาแสนอุดมเกือบจะไมเวนแตละวัน โดยมากถาเปนผูมีศักดิ์ศรีนิดหนอยพวงหรีดจะมีเปนรอย ทีนี้ถาจะ

ใหเทศบาลขนไปก็จะตองเปนสํานักการชางก็เสียเงินอยูดี ผมไดปรึกษากับคณะกรรมการและรองเจาอาวาสบอกวาให

ขุดหลุมใหญๆเอาไวโดยขอรถแมคโครจากทางน้ีนะครับ แลวเอาพวงหรีดนั้นลง ขณะนี้ใบไมซึ่งอยูที่วัดปาแสนอุดมได

วันละประมาณซักสิบถุงดําใหญๆได ก็เอาไปลงที่นั่นนะครับ ก็จะทําใหเทศบาลเบามือไปหนอย คือไมไดไปขนเศษขยะ      



๒๘. 

 

เอาไปลงหลุมนั้นถาหากวาฝนไมตกเราก็จะเผา เผาในหลุมน้ัน ผมเคยขุดมาสามสี่ครั้งแลว แตละหลุมใชไดสามสี่ปถึง

เต็ม ฉะน้ันก็จะทําใหเทศบาลเบาลงไปนะครับ กรุณาขอรถไปขุดใหดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 ผมขอสรุปคําพูดของทานชื่นวา คําวาสมาชิกนั้นคือสมาชิกชุมชนใชไหมครับ ไมใชสมาชิกสภาเทศบาล สรุป

แลวคือสมาชิกชุมชนนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานปรเมศรครับ 

นายปรเมศร    ศริพันธุ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปรเมศร   ศริพันธุ สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ผมมีเรื่องฝากถึงผูบริหารเกี่ยวกับถนนคนเดินนะครับ เรื่องแรกคือ

เร่ืองสถานที่ อยากใหทานผูบริหารคิดทบทวนดูใหมอีกรอบในสถานที่จัดนะครับ อยากใหทานชวยดูตรงที่ที่มันไมกีด

ขวางการจราจร และบานพอแมพ่ีนองคนอ่ืนเขาที่ทํามาหากินเหมือนกัน เพราะวามีชาวบานเขามารองเรียนเรื่องนี้

เยอะเหมือนกันนะครับ วาเขาทําธุรกิจเขาไมไดเลยเพราะวาถนนคนเดินไปกีดขวางหนาบานเขานะครับ ก็เลยอยากให

ทางทานผูบริหารน้ีชวยจัดสรรที่ที่มันไมกีดขวางการจราจรและบานพ่ีนองประชาชนดวยนะครับ เรื่องที่สองทางพอคา

แมคาตลาดถนนคนเดินไดรองเรียนกับผมเขามาวาถนนคนเดินการจัดล็อคนี่มีการมีผูมีอิทธิพลเขาไปเหมาล็อคไวแลวก็

เอามาปลอยใหพอคาแมคาเชาในราคาที่สูงข้ึนนะครับ อยากใหทางทานผูบริหารชวยไปดูตรงนี้ดวยนะครับ และเรื่อง

สุรานี่ก็เหมือนกันนะครับ ทางอาจารยเสรี ขออนุญาตที่เอยนาม ทานบอกทางพอคาแมคาวาหามนําสุราหรือของมึน

เมาเขาไปดื่มในถนนคนเดิน แตกลับกลายเปนวาคนที่คุมตลาด ผมไมขอเรียกวามาเฟยละกันผมขอเรียกวากุยที่อยูแถว

นั้นนะครับ เขาหามประชาชน พอคาดื่มเหลา แตเขาดื่มกันเองนะครับ นี่คือพอคาแมคารองเรียนมา  ผมมีรายชื่อและ

ผมมีรูปดวยนะครับ ถาเกิดทางผูบริหารอยากไดนะครับ ผมขอฝากไวสองเรื่องนะครับ หนึ่งคือสถานที่ ขอใหเปน

สถานที่ที่ไมกีดขวางการจราจรและอยาใหไปขวางการทํามาหากินของพี่นองประชาชนที่อยูในเมืองนะครับ เรื่องที่สอง

ใหทางฝายผูบริหารน้ีไปชวยกําจัดคนที่ไปเรียกคาเชาแผง ที่ไปเหมาคาเชาแผงและก็ไปคิดเงินพอคาแมคาเพิ่มขึ้น 

อยากใหไปชวยดูแลใหเรียบรอยนะครับ และเร่ืองสุรานี้เขากําชับมาเลยนะครับเพราะวาทางพอคาแมคานี้เขาไมไดดื่ม

กัน เพราะทางเทศบาลไดสั่งหามแตคนที่คุมดันไปนั่งดื่มกันอยูขางในนะครับ ฝากทานผูบริหารชวยดูตรงนี้ดวยครับ 

ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอรับเรื่องนี้ไวเพื่อที่จะประชุมและปรึกษาหารือกับผูที่

เก่ียวของในการแกไขปญหาที่ทานไดแจงมานะคะ ขอบพระคุณมากคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 

 



๒๙. 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ตกลงเรื่องเกาะกลางถนนที่ทุบออกนี้ตอบไมไดสักคนหรืออยางไรครับ ชวย

ตอบผมดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขอตอบสั้นๆนะครับวาเพื่อความคลองตัวครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรฐาครับ 

นางรฐา    มณีภาค    สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางรฐา   มณีภาค  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ 

คะ มีเร่ืองสวนตัวนะคะในการที่เปนตัวแทนของประชาชน ดิฉันเห็นดวยกับทานชื่น  พรหมจารียนะคะที่ถนนสายนี้

ทานไดขอมาหลายครั้งแลวนะคะ จําไดวาประมาณสองหรือสามครั้งแลว ก็เลยวาจะเสนอโครงการนี้ตอไปนะคะ จะทํา

เปนเอกสารเขาไปใหนะคะ ขอบพระคุณคะ และอีกเรื่องหน่ึงวันนี้ยินดีมากๆที่ทางฝายบริหารไดมาเยอะมาก ปกติจะ

มากันไมเยอะขนาดนี้ ก็ขอใหบรรยากาศเปนเชนนี้ตลอดไปนะคะ อยากใหทานผูบริหารเขามารวมประชุมเยอะๆ 

ขอบคุณมากคะ  

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ มีชุมชนของผมที่เขียนคํารองขอ

อุปกรณกีฬาเพื่อตานยาเสพติด อยางเชน เน็ตตะกรอและลูกตะกรอ ผมก็สอบถามไปยังอาจารยเสรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้ 

ทานก็บอกวาหลังออกพรรษา ก็เนิ่นนานมาแลวก็อยากขอความกรุณาทางทานผูบริหารถามีงบประมาณในสวนนี้ก็ชวย

จัดอุปกรณกีฬาเพื่อตานยาเสพติดใหกับชุมชนกุดคูณที่เขียนคํารองเขามาดวยนะครับ เพราะวาชุมชนนั้นก็เปนชุมชนที่

ลอแหลมเพราะมีเยาวชนวัยรุนเยอะ ผมอยากใหพวกเขาไดเลนกีฬาในตอนเย็นในชวงหัวค่ําเพราะวาจะไดไมตองไปมั่ว

สุมหรือวาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไปแขงรถแวนหรือไปขับขี่ซึ่งผิดกฎหมายครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ เมื่อสักครูไดรับคําตอบวาเพ่ือความคลองตัว อยากจะขอใหทานนายกฯ 



๓๐. 

 

พิจารณาใหมนะครับ มันจะคลองตัวจริงหรือเปลาหรือมันจะไปเพิ่มความติดขัดมากขึ้นกวาเดิม อีกทั้งความไม

ปลอดภัยของลูกหลานของเรานะครับ ตรงนี้นะครับขอใหทานนายกฯไดโปรดพิจารณาดวย ทานอยาเห็นแกคําแนะนํา

ที่มันไมจริงนะครับ ที่มันไมใชตัวของทานเองขอใหทานเปนตัวของตัวเองนะครับ ทานผานไปทานรูเลยดวยจิตวิญญาณ

ของวิญูชนนะครับ มันจะคลองตัวหรือไมคลองตัวทานรูแกใจนะครับ ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญมากนะครับ ความ

ปลอดภัยของลูกๆหลานๆ ถาทานไปดูสื่อโลกโซเชียลยิ่งหนาโรงเรียนน้ีเร่ืองสําคัญนะครับ ทางมาลายหรือการขับขี่ตอง

ขี่ชาๆนะครับ ที่ไหนเขาก็ขับขี่กันชาๆทั้งน้ันไมมีที่ไหนหรอกครับที่จะบอกวาใหคลองตัว นึกอยากกลับรถก็กลับ ผมก็

ไมทราบวาเปนความคิดของใครนะครับ แตผมขอบอกวาเปนความคิดที่โงจริงๆนะครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานวรรณรัตนครับ 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา      

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ ๒  ดิฉันก็ขอกลาวถึงตัวเกาะกลางถนนที่อยูหลังโรงเรียน

อนุบาลนะคะ ที่ทานไดตอบมาวาเพ่ือความคลองตัว แปลวาทานใหความสําคัญเฉพาะการสัญจรไปมาของรถราอยาง

เดียว โดยที่ไมไดใหความสําคัญของความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในการขามถนนไปมาแบบนี้ อยากใหทานลอง

พิจารณาดูใหมอีกรอบหนึ่งนะคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธาน ี

 ครับ ขอบคุณในความหวังดี ขอบคุณในความดีงามที่ทานใหมานะครับ ขอบคุณในคําตําหนิที่ทานบอกวาคนที่

มีความคิดแบบนี้โงนะครับ ขอบคุณทุกทานและเราจะรับไปพิจารณานะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

 คงพอสมควรแลวนะครับ วันน้ีก็ประชุมสภาเปนนิมิตหมายอันดี เน่ืองจากวาทางฝายบริหารใหคําเสนอแนะ

วาอยากจะรวมมือกับสภาในการดําเนินการเพ่ือประโยชนของบานเมืองนะครับ ผมก็เห็นดีดวยทุกอยางจะไดเดินไป

ดวยดีนะครับ กอนจะปดประชุมผมขอกราบขอบพระคุณทานผูมีเกียรติที่ไดเขามารวมสังเกตการณ อยางทานรอยโท

ธราวุธ  ศรีจันทร ผูชวยหัวหนาฝายกฎหมายกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดอุบลราชธานี ทานอังครา   เจริญจิตต  

ผูชํานาญการฝายการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ทานวุฒิพงษ  โพธิ์ศรี  ผูแทนผูอํานวยการการไฟฟา เขต 

๒ อุบลราชธานี  โดยเฉพาะทานผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ทานกรศิริ  ทานไดกรุณาอนุเคราะหสถานที่

จัดประชุมครั้งนี้นะครับ โดยที่ไดมาจัดประชุมที่หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพา

อุบลราชธานี ก็ไดรับความสะดวกเปนอยางมาก ก็กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณทาน

นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ทานรองนายกฯ ทานที่ปรึกษาฯ ทานเลขานายกเทศมนตรี ทานผูอํานวยการกอง สวนงาน

ตางๆนะครับ รวมทั้งทานปลัดฯ รองปลัดเทศบาล เปนอยางสูง ขอกราบขอบพระคุณครับ ขอปดประชุมครับ      

ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐น. 



๓๑. 
 

(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)                              (นายนัฐพล   รัตนูปการ) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

                 (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                     (นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว) 

             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

                                           (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


