
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๐  

วันศุกรที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผูมาประชุม 

       ๑. นายอนันต ตันติศิรินทร           ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๔ 

       ๒.  น.ส.ภรณชนก   น้ําฝน  เฟองงาม               เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   

       ๓. นางรฐา                     มณีภาค                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑  

       ๔. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑   

       ๕. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๖. นายชื่น                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๗. นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๒ 

       ๘. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒ 

       ๙. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๒ 

     ๑๐. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๑. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๓ 

     ๑๒. นางลําพูล แสงวงค              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๓. นายธนพล            โชควิวัฒนวนิช           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

     ๑๔. นายสุภชยั                 ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 

     ๒๕. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔  

     ๑๖. นายณภัทร                ลิ้มสุวรรณ                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔         

     ๑๗. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

       ๑. นางสาววรรณรัตน        จิรัตนประภา           รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒  ลากิจ 

       ๒.  นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๓ ลาปวย 

       ๓. นางสาวนงนุช             จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๑  ลากิจ 

       ๔. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๑ ลาปวย               

       ๕. นายปรเมศร ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๒ ลาปวย 

       ๖. นางเฉลียว                 คํานิยม                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๒ ลาปวย 

       ๗. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        เขต ๓  ลาปวย 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นายวิทวัส     พันธนิกุล     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายยอดยุทธ     เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายชัยยงค  โคตระสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นายสุรจิต  เต็งศิริอรกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



๒. 
 

๗.  นายอัมพล ทองพุ                 ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๘.  นายอธิปไตย โยธามาตย  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๙.  นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

๑๐.  นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๑.  นางพิมพนภัส          ภัทรกอพงศสุข       ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

๑๒.  นายมนตตรี            ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๓.  นายกรศิริ มิ่งไชย  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา 

๑๔.  นายสวาท ดวงคํา    ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

๑๕. นายประสพ   ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

๑๖.  วาที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๗.  นางสุจิตรา             นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๘.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๙.  นางสาวปยะดา วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๐.  นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๒๑.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

๒๒.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๒๓.  นางอรอินทร ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๔.   นางสาวดวงใจ   สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๕.   น.ส.ณัฐปภัสร   ฏปวรนันท   หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 

๒๖.   นายอนุชิต    อัปกาญจน        เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๒๗.   นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม       พนักงานจางทั่วไป 

………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐   (ขยายเวลา) 

    วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

ระเบียบวาระที่ ๓     กระทู  เรื่องการบริหารบุคลากรในเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     (นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔     กระทู  เรื่องการกอสรางโครงการทอระบายน้ําลอดสี่แยกวนารมย 

    (นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 

 

ระเบียบวาระที่ ๕     กระทู  เรื่องการใชจายงบประมาณ กรณีเกิดสาธารณภัย (น้ําทวม) 

    (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖     กระทู  เรื่องการกอสรางโครงการทางเดินเทาถนนอุปลีสาน 

   (นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 



๓. 
 

ระเบียบวาระที่ ๗     กระทู  เรื่องการดําเนินการตามขอทักทวงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีซื้อเครื่องสูบ 

                                    น้ําราคาแพงเกินจริง 

     (นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 
 

ระเบียบวาระที่ ๘     กระทู  เรื่องการรับรถน้ําดับเพลิงและเงินบริจาค 

     (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 
 

ระเบียบวาระที่ ๙     กระทู   เรื่องการการติดตั้งปายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 

      (นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๐   กระทู   เรื่องการกอสรางภายในเขตเทศบาลฯ สงผลกระทบตอประชาชนในเขตเทศบาล 

                                    นครอุบลราชธานี 

      (นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๑   เรื่อง    อื่นๆ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานรองนายกเทศมนตรี   ทานเลขานุการนายกฯ , ทานที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี , ทานปลัดเทศบาลฯ , ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันน้ีเปนสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ 

สมัยที่สี่ ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐ ขณะนี้มาครบองคประชุมแลว  ผมขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากมีสมาชิกสภาลา นางสาววรรณรัตน  จิรัตนประภา รองประธานสภา ลากิจ , นายพิพัฒน     นิลรัตนศิ

ริกุล เลขานุการสภา  ลาปวย , นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  สมาชิกสภา ลากิจ ,นางบัวหลวง  อาษาพล สมาชิกสภา  

ลาปวย ,  นายปรเมศร  ศริพันธุ  สมาชิกสภา ลาปวย ,นางเฉลียว  คํานิยม  สมาชิกสภา  ลาปวย ,     นายธานินทร   

สินธุประสิทธิ์  สมาชิกสภา   ลาปวย และไดรับเกียรติจากตัวแทนประชาชนเขาขอรวมรับฟงทาน  อโนทัย อึ้งตระกูล 

นอกจากน้ันก็ขอตอนรับทานปลัดเทศบาลฯ ขออภัยดวยผมไมไดรับชื่อตองขออภัยดวย เชิญครับปลัดเทศบาลใหทาน

แนะนําชื่อหนอยครับเพื่อที่สมาชิกทุกทาน ไดทราบ 

นายอัมพล  ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล  ทองพุ 

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ยายมารับตําแหนงเมื่อวันจันทรที่ ๖ ยายมาจากเทศบาลตําบลขามใหญผมอยูเทศบาล

ตําบลขามใหญมา ๑๙ ป พื้นที่ก็ติดกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ก็เคยไดทํางานรวมกันเคยเปนบานพี่เมืองนองที่

กระทํารวมกันมาโดยตลอด วันนี้ทานผูบริหารไดใหโอกาสผมมาทํางานที่นี่กระผมความตั้งใจและก็ตั้งปณิธานวา

อยากจะมารวมกันพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหมีความเจริญรุงเรืองหากมีสิ่งใดที่จะแนะนําหรือใหขอคิดเห็นไม

วาจะเปนฝายทางบริหารก็ดีทางฝายสภาฯก็ดี และพนักงานเจาหนาที่และที่สําคัญพี่นองประชาชนก็พรอมที่จะทํางาน

รวมกับทุกฝายในเทศบาลนครอุบลราชธานี ในโอกาสขางหนาก็คงไดมีโอกาสผมคงไดมีโอกาสทํางานรวมกับทุกทาน   

ก็คงคิดวาคงจะไดรับความรวมมือกับทุกทานดวยดี ขอบคุณลวงหนาขอบคุณครับ 



 

๔. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ขอบคุณครับ นอกจากนั้นก็ยังมีทานผูจัดการสถานธนานุบาล ก็ขอตอนรับทานผูจัดการสถานธนานุบาล ๑   

และ ๒ ขอบคุณครับ เนื่องจากวาทานเลขานุการสภาฯ ทานพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล ลาจึงจําเปนตองเลือกทานสมาชิก

ทานใดทานหน่ึงขึ้นมาทําหนาที่เลขานุการสภาฯแทนเลขานุการสภาฯ เฉพาะในคราวประชุมนี้เทานั้นครับ ขอเชิญทาน

สมาชิกเสนอครับ / เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมขอเสนอทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานเคย

ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาฯมาแลวครับ ขอผูรับรองดวยครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ มีทานใดจะเสนอทานอื่นหรือไมครับ เมื่อไมมีก็ขอเชิญทานภรณชนก น้ําฝน เฟองงาม        

ทําหนาที่เลขานุการสภาฯ ครับผม 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐(ขยายเวลา) 

    วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม   

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐(ขยายเวลา)  วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   สมาชิกทานใดจะขอแกไข/เชิญครับ / 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี      

ในหนาที่ ๑๘ นับขึ้นมาในบรรทัดที่ ๓ ที่เทศบาลนครอุบลฯจะเปนเจาภาพในการทําใหวงดุริยางคเปนวงดุริยางคขนาด

ใหญเหมือนทุกๆเทศบาลเขาทํา ไมตองไปดูเทศบาลฯ แกเปน “ไปดูเทศบาลนครอื่นครับ” 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะขอแกไข เชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอลงมติ 

-    สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (ขยายเวลา)  เมื่อวันอังคารที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น /  

                ไมมีสมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (ขยายเวลา)  เมื่อวันอังคารที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น /  

                มีสมาชิกยกมือ ๑๑ ทาน 
 

ที่ประชุม  

           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําป 

พ.ศ.๒๕๖๐ (ขยายเวลา)  เมื่อวันอังคารที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

  



๕. 

 

ระเบียบวาระที่ ๓     กระทู  เรื่องการบริหารบุคลากรในเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     (นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ กระทู  เรื่องการบริหารบุคลากรในเทศบาลนครอุบลราชธานี (นายสุภชัย  ศรีจรูญ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผูตั้งกระทู) เชิญครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ฝายบริหารและทานหัวหนาสวนราชการ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ

สมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔        

ขอเสนอกระทู กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ ขอตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงาน

บุคคลในเขตเทศบาลฯ วันน้ีเห็นฝายผูบริหารทานคงติดลาประจําหรือลากิจหรือลาปวยก็ไมทราบนะครับ จริงๆนานๆ

ทีเราก็ประชุมกันครั้งหนึ่งครับ กอนที่ จะเข าคําถามผมไดสรุปเลคเชอรพอสรุปคราวๆเกี่ยวกับอนุสนธิจาก

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือ กถ.ที่เราทราบกันดี ไดกําหนดมาตรฐานคุณธรรม

จริยธรรมของขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดระดมความคิดเห็นมาจากทุกหนวยงาน   

ทุกสวนทุกฝายตั้งแตลูกจางกวาดถนนจนถึงผูบริหารกระทรวงสรุปออกมาไดวา พึงดํารงตนใหตั้งอยูในศีลธรรมปฏิบัติ

หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเสียสละและมีความรับผิดชอบพึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผยโปรงใสพรอมใหตรวจสอบ  

พึงปฏิบัติบริการดวยความเสมอภาคสะดวกรวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก พึงปฏิบัติ

หนาที่โดยยึดผลประโยชนของงานอยางคุมคาและพึ่งพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ    

คําถามของผมก็คือ ๑.ทําไมเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงตองเอาบุคลากรจากที่อื่น ขออภัยทานปลัดฯ ผมทราบดีวา

ที่มาของทานปลัดฯ ผมทราบดีวาดวยขีดจํากัดของระดับของขาราชการ แตขาราชการหนวยงานอื่นทําไมตองไปเอา

ขาราชการจากหนวยงานอ่ืนเขามาบริหารหนวยงานตางๆของเทศบาลฯ โดยไมสงเสริมขาราชการภายในเขตเทศบาลฯ

หนวยงานในเขตเทศบาลฯขึ้นมาเพื่อควบคุมกํากับดูแลซึ่งเขาเคยผานงานมาแลวและมีความรูในการบริหารงานอยูแลว

ครับ อันน้ีคําถามขอ ๑ ครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ เพื่อเขารวมประชุมและมีสิทธิแถลง

ขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่รวมทั้งอภิปรายชี้แจงแทนนายกเทศมนตรี ตอที่ประชุม 

ซึ่งตามที่นายกเทศมนตรี ทําหนังสือนําเรียนตอประธานสภาฯ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ไดรับแลวนะครับ ประเด็น

คําถามที่ทานสมาชิกเรื่องการบริหารบุคคลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยตั้งขอสังเกตในคําถามขอที่ ๑ ซึ่งทาน

ก็ไดกลาวถึงระบบมาตรฐานเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนั้น ความโปรงใส ความเสมอภาค ความคุมคา ลักษณะความรู

ความสามารถที่ขอบคุณที่ทานย้ําเตือนเราก็ยึดถือปฏิบัติแบบนี้มาตลอดโดยเฉพาะอยางยิ่ ง เราถือกฎหมาย

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ภารกิจหลังในเรื่องการบริการสาธารณะเปนที่ตั้ง รวมทั้งประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑและและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 

พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่องบรรจุแตงตั้งโยกยาย เลื่อนระดับ พัฒนาบุคลากร การเกษียณตลอดจนการตาย ทุกครั้งเรายึดถือ

มาตรฐานและระเบียบปฏิบัติครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อนุญาตนะครับวาโดยขอเท็จจริงในเชิงปรากฏเรายึดถือ

บุคคลากรภายในสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนา ทานจะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในชวงระยะสมัยที่นายกฯ        

 



๖. 

 

สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ มาดํารงตําแหนงจนบุคลากรไดปรับระดับ เพิ่มหนวยงานตางๆขึ้นอยางมากมาย       

สวนสาเหตุมีการโอนยายมาบางก็เนื่องจากบุคลากรของเรายังโตไมทันบางสวนบุคลากรที่ยายมานั้นก็เปนคนอุบลฯ 

ยายมาเพื่อจะชวยกันพัฒนาองคกรของเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราครับ ผมก็ขอตอบคําถามประเด็นขอที่ ๑ 

เพียงเทานี้ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือผมยังติดใจในประเด็นคําถามขอที่ ๑ อยูวาเหมือนที่ในหนวยงานสาธารณสุข อันนี้ผมพูดดวยความเคารพ

ผูอํานวยการ ทานมาผมก็เขาใจวาทานมีความรูความสามารถในระดับหนึ่ง แตเห็นวาทําไมทานไมแตงตั้งบุคลากรใน   

กองสาธารณสุขฯ ขึ้นมาดํารงตําแหนง และขวัญกําลังใจในกองสาธารณสุขฯมันจะโตขึ้นไปอีกไหม การดําเนินการจะ

เปนแบบนี้อีกนานไหม ขาราชการ ๑ คน ทํางานรับใชประเทศชาติ รับใชเทศบาลฯมา มุงหวังเพียงอยางเดียวคือความ  

สงบสุข ความเปนดีอยูดีของพี่นองประชาชน แตสิ่งที่หวังในใจลึกๆ ก็คือวาตําแหนงหนาที่กองฝายเมื่อถึงเวลาที่เขา

ตองขึ้นแตทานกลับไปเอาคนอื่นมาทานมีคําตอบตอบใหเขาอยางไร ผมไมพูดถึงในทางลับที่เขาพูดใหผมฟงแตผม

อยากใหตระหนักเหลือเกินวาวันหนึ่งทานก็ตองไป ผมก็ตองไปเพราะเราเปนขาราชการการเมือง มีวาระการดํารง

ตําแหนงแตขาราชการประจํา  หลายๆทานเปนขาราชการประจําที่ทําหนาที่ตางพระเนตรพระกรรณของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทุกคนตางมุงหวังในการปฏิบัติเพื่อความเติบโตของตนเองและความสุขของพี่นอง

ประชาชน เพราะฉะนั้นวันนี้ขวัญกําลังใจของขาราชการ ผมขอยกตัวอยางเพราะวาผมสนิทกับทาน ผอ.กอง

สาธารณสุข ที่ทานยายมาใหมผมเขาใจดีวาทานมีความรูความสามารถ ไมใชวาทานไมมีความรูความสามารถ แตการ

บริหารงาน เมื่อขาราชการสมควรเติบโตขึ้น เปนผอ.กอง ไมไดเปนเอาคนอื่นมาเปนกอน ขวัญกําลังใจอยูตรงไหน อันนี้

ผมอยากจะใหทานชี้แจงหนอยวาเพราะอะไรที่ตองเอาคนนอกมา ใหเปนเคสน้ีครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนจะมีการตอบขอซักถามตอไปผมอยากจะให ทุกทานระมัดระวังที่จะพูดในเรื่องกระทูวา ขอ ๙๘ วรรคสอง

ของระเบียบ การซักถามผูตั้งกระทูถาม มีสิทธิที่จะชี้แจงประกอบไดเทาที่จําเปนแตไมใชเปนการอภิปราย ขอให

ระมัดระวังตรงน้ีไวดวยครับ เชิญตอครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  ขอตอบกระทูประเด็นเรื่องของการ

โอนยาย จริงๆแลวผมไมอยากจะระบุ เพราะองคประกอบในการพิจารณามันมีหลายมิติ ไมวาจะเปนความรู

ความสามารถ ซึ่งมุมมองของทานกับมุมมองของทานบริหารอาจจะไมเหมือนกัน แตทั้งนี้ทั้งนั้นผลประโยชนที่เรามอง

นั้นก็คือผูที่มาทํางานทุมเทใหกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรา เมื่อสักครูทานระบุเรื่องของกองสาธารณสุขฯ จริง

แลวผมไมอยากจะใหระบุของตัวบุคคล เพราะสิ่งที่เรามองตรงกันคือเราเอาความเจริญเติบโตของบุคคลภายในองคกร

สายวิชาชีพไปใชเปาหมายสูงสุด หรือเปนผูอํานวยการกองหรือเปนผูบริหารระดับสูงสุดหรือเปนระดับปลัดเทศบาล

หรือเปนรองปลัดฯก็ตาม เราใชขอนี้เปนตัวตั้งอยูแลว โดยเฉพาะเราพิจารณาเปนปลีกยอยไปอีกวาเปนบุคคลากรใน

อุบลราชธานี เกิดในอุบลฯ ยอมมีความรักในจังหวัดอุบลราชธานี เปนหลักก็ขออนุญาตตอบประเด็นนี้เพียงเทานี้วา  

เรามีแนวคิดตรงกันแตวิธีการทํางานที่มีแนวคิดแตกตางกัน ก็ขออนุญาตเพียงเทานี้ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบพระคุณครับ เชิญครับ 

 



๗. 

 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับในคําถามในขอ ๒ ณ ปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี มีลูกจางที่เปนจางเหมาบริหารที่อยูนอกระบบการ

จางของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีทั้งหมดกี่คนครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ที่เคารพ คือจริงๆแลวโดยหลักการแลวการบริหารงานบุคคล ทํางานนอกระบบ

ไมไดครับ มีกฎหมายหมายมีขอบังคับมีงบประมาณ ชัดเจนงบประมาณก็ผานจากสภาฯแหงนี้ ซึ่งไดรับฉันทานุมัติใน

การลงมติอยางเรียบรอยจากผูทรงเกียรติทุกทาน ซึ่งถาพูดคําน้ีออกมา ก็คอนขางจะลอแหลมขออนุญาตตอบวาเปนไป

ตามขอระเบียบอนุมัติ และก็งบประมาณที่ไดรับจากสภาฯทั้งหมด ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คําถามของผมก็คือวา ณ ปจจุบันมีการจางเหมาบริการที่มาทํางานใหเทศบาลฯ ที่จะตองเอาเงินจางเหมาไป

จายรายเดือน จํานวนมากนอยเทาไหร อันนี้ไมใชนอกระบบ ทานขอกับสภาฯมาทานขอเงินจางเหมาบริการไปจาง

พนักงาน ผมจําตัวเลขไดประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ กวาบาท ตอคน/ตอป จํานวนกี่คน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  คืองานจางเหมาที่เราไดขออนุมัติจากสภาฯ มีอยู ๒ ลักษณะ คือการจางเหมา

จางงานกับการจางเหมาบุคคลเขาทํางาน เพราะฉะนั้น Paper จะตองมีรายละเอียดมากมายที่จะเจาะลึกลงไป       

ขออนุญาตตอบเปนลายลักษณอักษรเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ จะใหผมตอบวากี่คนใชเงินเทาไหรขณะนี้ขอมูล        

ยังไมไดเตรียมใหทาน เพราะวาทานพึ่งตั้งคําถามมาเมื่อกี้นี้เอง เพราะฉะนั้นผมตองไปตรวจสอบกับหนวยงานที่

เกี่ยวของกับสํานักกองฝาย รวมทั้งการเบิกจายจากสํานักการคลังเพื่อเอารายละเอียดมาชี้แจง ถาตองการ Paper ก็

ยินดีที่จะใหครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ผมหยิบประเด็นเรื่องน้ีขึ้นมาซักถามก็เพราะวามีลูกจางเขามารองเรียนกับผมวาไมไดรับความเปนธรรมจาก

การจาง เอาไวพูดในวาระอื่นๆ ขอที่๓ การบริหารงานบุคคลตองมีคุณธรรมทั้งหมดที่ผมพูดมาแลวมีผูบริหารอยู

ประมาณ ๔ ถึง ๕ ทาน ซึ่งปจจุบัน ส.ต.ง.ไดชี้แลววาทานมีความผิดจากหนวยงานอื่น แลวยังมานั่งบริหารเทศบาล

นครอุบลราชธานี แหงนี้ ผมถามวาทานจะใหผมเชื่อใจไดอยางไรวา บุคคลนั้นจะไมทําพฤติกรรมเชนนั้นกับเทศบาล

นครอุบลราชธานี แหงนี้อีกครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

 

 



๘. 

 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ตอบขอคําถามผูบริหารที่ ส.ต.ง. ชี้มูล ตอนนี้คดียังไมจบครับเปนเพียงการ

กลาวหาและสอบสวนยังไมสิ้นสุด ถาการสอบสวนสิ้นสุดแลวมีความผิดจริงนั่นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้เปนขอ

กลาวหาตองมีการสอบขอเท็จจริงและมีการดําเนินคดี ถาเปนคดีอาญาก็ไปถึงศาลคดีอาญา ถามีวินัยก็วากันเรื่องวินัย

ดังน้ันเร่ืองตางๆก็ขอตอบทานใหเขาใจเพียงเทานี้ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมคาดเดาคําตอบไวแลวครับ ผมก็หมดประเด็นคําถามในกระทูผมเพียงเทานี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔     กระทู  เรื่องการกอสรางโครงการทอระบายน้ําลอดสี่แยกวนารมย 

    (นายนัฐพล  รัตนูปการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔  กระทู  เรื่องการกอสรางโครงการทอระบายน้ําลอดสี่แยกวนารมย เชิญทาน

เจาของกระทูครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  เขตที่ ๒ ขอตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เรื่องการกอสรางโครงการทอระบาย

น้ําลอดสี่แยกวนารมย คําถามขอที่ ๑ โครงการทอระบายน้ําลอดสี่แยกวนารมย มีวัตถุประสงคของโครงการอยางไร

และเพราะเหตุใดเมื่อสรางเสร็จแลวไมสมารถแกไขปญหาน้ําทวมขังบริเวณถนนชยางกูรได และขอเอกสารโครงการ

และดัดแบบแปลนทั้งหมดในโครงการน้ีครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตตอบกระทูของทานสมาชิกสภาฯเมื่อสักครูครับ โครงการทอระบาย

น้ําลอดสี่แยกวนารมย ที่มีวัตถุประสงคของโครงการอยางไรนั้นก็ขอตอบวาเพื่อระบายน้ําทวมและทานก็ทราบดีอยู

แลววาตองการระบายน้ําทวมประจําอยูชวงฤดูฝน สวนหนาปกติหนาแลงหนาอื่นน้ําไมทวมและทานก็ถามวาเพราะ

เหตุใดเมื่อสรางแลวเสร็จไมสามารถแกไขปญหาน้ําทวมถนนชยางกูรได ก็ขออนุญาตเรียนตามขอเท็จจริงหนาฝนที่

ผานมา พายุดีเปรสชั่นก็เขามาหลายลูก ปริมาณน้ําขังก็เยอะในถนนชยางกูร และสิ่งที่เราดําเนินการอนุมัติกอสรางทอ

ลอดไดกอสรางแลวเสร็จไปแลว จากเดิมที่มีน้ําทวมขัง ๔ – ๕ ชั่วโมง ตอนนี้ก็เหลือประมาณครึ่งชั่วโมง จริงๆแลว

กระทูนี้เราก็ไดตอบไปแลวในสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ถาทานไปอานใน

รายงานการประชุมสภาฯ ในคราวประชุมที่แลวนั้น ในหนา ๒๙ – ๓๐ ก็มี เพราะฉะนั้นถามซ้ําผมก็ขออนุญาตเรียน

แคนี้ครับ สวนเรื่องแบบแปลนที่ทานตองการจะใหสงไปใหครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

 



๙. 

 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในขอที่ ๑ ทานก็ตอบคําถามมาแลววาเพื่อแกปญหาน้ําทวม เมื่อกอสรางเสร็จ

แลวทานก็ยื่นยันวาทอลอดเหลี่ยมมันใชงานไดตามที่ทานรองนายกฯยื่นยันมา ฉะนั้นเอกสารโครงการที่ผมอยากไดก็

เปนพวกเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับโครงการนี้ และสงใหกับทางสภาฯ ใหกับผม สวนในขอที่ ๒ โครงการทอ

ระบายน้ําลอดสี่แยกวนารมย เพราะเหตุใดการกอสรางจึงไมเชื่อมตอกับระบบระบายน้ําถนนของกรมทางหลวงครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 
 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ก็ขอยืนยันวาตอบไปแลวในสมัยประชุมคราวที่แลว ซึ่งก็พูดกันยาวใน        

สมัยประชุมคราวที่แลว ก็ขอยืนยันคําเดิมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ อยากจะฝากไปยังฝายบริหารวา ที่ทานตอบคําเดิมวาทานตอบวาอยางไร 

อยากจะใหชวยย้ําอีกครั้งหน่ึง ใหตอบสั้นๆอีกครั้งหนึ่งวาทําไมมันไมเชื่อมตอกับของกรมทางหลวงครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขอยืนยันวาตอบเหมือนเดิม 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ขอใหลงบันทึกไววา ทานรองฯใหตอบตามเหตุผลเดิม ในการประชุมฯ คราวกอน ตอไปเปนคําถามที่ ๓ 

โครงการทอระบายน้ําลอดสี่แยกวนารมย เปนไปตามแบบแปลนหรือไมมีการแกไขแบบแปลนหรือไมอยางไร หากมี

การแกไขเพราะเหตุใด 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ แบบแปลนโครงการแผนงานตางๆ ตองผานสภาฯ รวมทั้งงบประมาณ

ตองชัดเจนอยูแลว สวนรายละเอียดเชิงวิศวกร วิศวกรรม ก็จะเรียนวาอยากจะใหทางสํานักการชางชวยชี้แจงครับ เพื่อ

จะไดแกไขขอของใจ ถาจะใหผมตอบผมก็จะยืนยันเหมือนครับ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ อนุมัติหรือเปลาครับ 

เจาหนาที่จากสํานักการชางครับ มีรายชื่ออยูในหนังสือขออนุญาตครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีรายชื่ออยูในหนังสือขออนุญาตใชไหมครับ ชื่อนายปญญา 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 มี ๒ ทานครับ ทานรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  กับ ทานปญญา ทองสรรค ครับ ทานประธานฯอนุญาตไหมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 



๑๐. 

 

นายปญญา  ทองสรรค     วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ หัวหนาสวนราชการทุกทาน กระผมนายปญญา      

ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรโยธาชํานาญการ จะตอบคําถามในขอที่ ๓ คือการกอสรางครั้งนี้ เนื่องจากการกอสราง

ของเราไดมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของก็คือ กรมทางหลวงซึ่งเปนเจาของพื้นที่ ทางสํานักการชางเองก็

ทําการกอสรางในครั้งน้ีก็เปนไปตามแบบแปลน ก็จะมีปญหาในเรื่องของความลาชา สวนเอกสารที่ทางสมาชิกขอมา

ทางสํานักการชางไดเตรียมขอมูลไวใหหมดแลว เนื่องจากเรื่องมีการอภิปรายในสภาฯในครั้งกอน และก็ทาง ส.ต.ง.    

ไดเขามาสอบในเรื่องนี้ทางเราไดเตรียมเอกสารทุกอยางที่เกี่ยวของไวใหแลว คือการระบายน้ําครั้งนี้ก็ทําเสร็จสิ้น

สมบูรณและไดมีการประสานงานกับกรมทางหลวงและทางกรมทางหลวงเองก็ไดมีการกอสรางทางลอด ซึ่งทั้งสองแยก

จะไดมีการออกแบบระบบระบายน้ําตรงน้ีใหมทั้งหมดครับ เพื่อใหสอดคลองกับทางลอดที่จะเกิดขึ้น ก็มีเทานี้ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ก็เปนที่นายินดีที่เราจะไดทางยกระดับตามที่นายชางพูดใหสภาฯฟง   

เมื่อสักครูครับ ประเด็นขอที่ ๓ ก็คือเปนไปตามแบบหรือไมและไดมีการแกไขแบบหรือเปลา สําหรับพื้นที่ตรงนี้ที่ผมได

ไปสํารวจดูทานทําแลวเสร็จแลวแตวาการใชงานจริงมันใชไมได คือความสูงของทอระบายน้ําของกรมทางหลวงสูงกวา

ของเทศบาลเรากวา ๗๐ เซนติเมตร เปนไปไมไดที่น้ําจากเขตเมืองจะระบายออกได ของเขาสูงกวา ๗๐ เซนติเมตร 

ของเราต่ํากวา ๗๐ เซนติเมตร เรายังตองเอาเครื่องสูบน้ําที่ซื้อตอนเกิดอุทกภัยเอาไปตั้งเอาไวเพื่อที่จะสูบน้ําออก      

นี่หรือครับที่ทานวามันใชงานได และที่ทาน ยอดยุทธ บอกวาขอตอบตามคําตอบเดิมที่ทานเปนคนตอบ ผมจําไดวา

การประชุมครั้งที่แลวทานไมใชคนตอบ เปนรองนายกฯทานอื่นตอบ แตทานยื่นยันวาทานจะตอบคําเดิม ก็ใหระบุไววา

ทานจะตอบคําเดิม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ วันนั้นผมไมไดตอบก็จริง แตคําถามที่ทานถามทานรองประชา          

กิจตรงศิริทานเปนคนตอบ ผมก็นั่งประชุมสภาฯดวย ในการติดตอประสานงานรวมทั้งโครงการผมก็ยืนยันในหลักการ

ที่ทานประชา กิจตรงศิริ เปนผูตอบเพราะจะใหผมตอบผมก็ตอบแบบทานรองประชา 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาต ก็ใหระบุในที่ประชุมวา ทานรองยอดยุทธ ขออนุญาตเอยนาม ตอบคําถามกระทูของผมเปนคําตอบ

เดียวกันกับที่ทานรองนายกฯประชา เปนผูตอบไวนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในกระทูนี้คงครบถวนนะครับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕     กระทู  เรื่องการใชจายงบประมาณ กรณีเกิดสาธารณภัย (น้ําทวม) 

    (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 



 

๑๑. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ กระทู  เรื่องการใชจายงบประมาณ กรณีเกิดสาธารณภัย (นํ้าทวม)  เชิญเจาของ

กระทูครับ / เชิญทานณัฐวุฒิ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอตั้งกระทูถามตอนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่อง การใชจายงบประมาณ กรณีเกิดสาธารณะ

ภัย(นํ้าทวม) ขอที่ ๑ กรณีเกิดสาธารณภัย (น้ําทวม) มีการใชจายงบประมาณจัดซื้อจัดจางอะไรบาง เปนเงินแตละเรื่อง

จํานวนเทาใด ซึ่งสาเหตุใดจึงใชงบประมาณดังกลาว ผมอยากขอเอกสารการใชงบประมาณตัวนี้ของปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผานมาครับผมและเหตุผลที่ถามไปครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เคารพ กรณีสาธารณภัยน้ําทวม ในเขตเทศบาลฯ เริ่มตั้งแตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งทางจังหวัดไดแจงวาทั้งหมด ๑๙ อําเภอ สวนในเขตเทศบาลฯเราก็มีอยูหลายชุมชนดวยกัน ซึ่งในทาง

ปฏิบัติน้ัน เราก็รีบดําเนินการแกไขอยางเรงดวนในการอพยพ ทานก็เห็นในเชิงประจักแลวนะวาการตั้งเต็นท ใหไฟฟา 

ใหถุงยังชีพ สิ่งตางๆที่เปนการบริการสาธารณะที่จําเปน เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ ในการจัดซื้อจัดจางนั้นเปน

รายละเอียดผมขออนุญาตสงเปน paper ไดหรือไมครับ ขออนุญาตเรียนวาตอนนี้ผูประสบภัยยังไมสิ้นสุดน้ําก็ยังทวม

ขังอยูโดยเฉพาะบางชุมชนที่อยูในเขตแมน้ํา ก็ยังทวมขังอยู เฉพาะริมตลิ่ง เชนวังแดง และในขณะนี้เรายังไมได

คาดหวังวาฝนจะหยุดตกหรือไมโดยเฉพาะในเขตอุบลราชธานี ฝนอาจจะตก ในสวนอื่นในภาคอีสานของเราที่ไหลลงสู

แมน้ํามูลและไหลลงสูแมน้ําโขงนั้นจะมีปริมาณน้ําอยูมาก ไมวาจะเปนทางขอนแกน รอยเอ็ด แมน้ําชีที่ไหลมารวมที่

แมน้ํามูล รวมทั้งแมน้ํามูลจากตอนลาง จากนครราชสีมา จากบุรีรัมย สตึก ซึ่งปริมาณน้ําก็ยังมีเยอะอยู ดังนั้นตรงนี้มัน

ยังไมสิ้นสุดครับ ถาใหรายงานเปนระยะเราพรอมจะรายงานใหทานทราบ ซึ่งสุดทายทางอําเภอไดแจงมาแลววาตอนนี้

ทางกองสวัสดิการและหลายสวนงานและสํานักงานปลัด กองสารธารณสุข ก็ไดรวมไวแลวทั้งหมด ๗๗ ชุมชน ๘๙๙ 

ครอบครัว จํานวนผูประสบภัยทั้งสิ้น ๓,๕๓๘ คน โดยเราไดตั้งศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแตวันที่

๒๔ กรกฎาคม เปนตนมา ตั้งเต็นททั้งหมด ๗๑ หลัง ไฟฟา ถังน้ํา อุปโภค บริโภค สุขา เรื่อพลาสติกทองแบนที่

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย รวมทั้งอพยพผูประสบอุทกภัย ทั้งหมด ๑๗ จุด ๘๘ ครัวเรือน และแจกถุงยังชีพผูประสบ

อุทกภัยอีก ๕๐ ชุด ในขอมูลปจจุบันที่ผมมีอยูนี้ ขอเรียนใหทานทราบครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ขอที่ ๒ ก็คงคลายๆกัน คาดวาทานก็คงขอสงเปน paper ตามที่ทานวามา จะเปนชวงเวลาไหนชวยระบุให

หนอยไดไหมครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ เคารพ ชวงเวลาไหน ผมไดกลาวไวแลวชวงตนวาชวงของน้ําหลากยังไมจบขึ้นอยู

กับชวงฤดูกาล ซึ่งตอนนี้เราก็ไมสามารถที่จะคาดคะเนไดวา ดีเปรสชั่น ที่เกิดขึ้นที่ทะเลจีนใตหรือทะเลจีนตอนบนตาง

วาจะมีปริมาณน้ําเทาไหร ซึ่งในขณะนี้เราก็ทําการสํารวจเบื้องตนแลววาผูที่ไดรับความเสียหายจากผลกระทบน้ําทวม 



๑๒. 

 

คราวๆนั้นกี่ราย สวนหลังจากที่น้ําลดแลวประชาชนอพยพเขาสูครัวเรือนแลว เจาหนาที่ของเราก็จะเขาไปสํารวจอีกที

หนึ่งวาบานเรือนที่เหลือจะไดรับความชวยเหลือจากงบกลางเทศบาลฯเองหรือจากภาครัฐบาลที่เราจะขออุดหนุนไป

นั้นเทาไหรครับ ตอนน้ียังไมนิ่งครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับถาเกิดทานบอกวาจะสงเปนเอกสารก็ขอใหทานสงจริงๆ ไมใชพูดวันนี้แลวก็จบวันนี้  พูดวันนี้วันที่ ๑๐ 

พฤศจิกายน ผมเกรงวามันจะเปนเหมือนหลายๆอยางหลายๆเรื่องที่ทางสภาฯ ไดขอเอกสารไปกับทางฝายบริหารคือ

ขอไปก็รับปากอยูในสภาฯ แทบทุกกองที่ทางสภาฯขอไป บอกวาจะขอสงเปนเอกสารก็หายไปเลยและก็เงียบไปเลย  

ผมก็เกรงวาจะเปนแบบนั้น ดังนั้นแลวในฐานะที่ทานเปนผูบริหารก็อยากจะขอใหทานรักษาคําพูดดวย ถาบอกวาจะให

เปน Paper  ก็ตองใหกับเราจริงๆ ไมใชวาพูดแลวก็จบไป ผมก็จะขอติดตามเรื่องน้ี ก็ขอจบกระทูเพียงเทานี้ครับผม 

ระเบียบวาระที่ ๖     กระทู  เรื่องการกอสรางโครงการทางเดินเทาถนนอุปลีสาน 

   (นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูตั้งกระทู) 
 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๖     กระทู  เรื่องการกอสรางโครงการทางเดินเทาถนนอุปลีสาน เชิญผูตั้งกระทูครับ  

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี ดิฉันขอตั้งกระทูถาม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เรื่องการกอสรางโครงการทางเดินเทาถนน

อุปลีสาน ดังตอไปนี้ ๑ .การกอสรางทางเดินเทาถนนอุปลีสาน มีวัตถุประสงคของโครงการอยางไร เพราะเหตุใดเมื่อ

กอสรางเสร็จแลวจึงมีลักษณะเปนลาดเอียงจึงเปนที่จอดรถ ประชาชนไมสามารถใชเปนทางเดินเทาได พรอมทั้งดิฉัน

ขอเอกสาร สําเนาโครงการและแบบแปลนทั้งหมดและทานทราบหรือไมวามีผูประกอบการใชทางเดินเทานี้ในกิจการ

สวนตัว 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องน้ีเกี่ยวเนื่องกับผังเมืองการออกแบบแปลนและเรื่องฟุตบาทผมขอ

อนุญาตทานประธานสภาฯใหฝายที่เชี่ยวชาญ ขอมอบใหสํานักการชางไดชี้แจงเรื่องตางๆใหเขาใจครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายปญญา   ทองสรรค     วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขอตอบเรื่องโครงการทางเดินเทาถนนอุปลีสานใน

ขอที่ ๑ การกอสรางมีวัตถุประสงคโครงการอยางไร คือคืนทางเทาใหกับผูสัญจร ตามคําสั่งศาลปกครองจํานวน ๒๔ 

เสนๆนี้เปนเสนทายๆ เพราะเหตุเมื่อการกอสรางแลวเสร็จจึงเปนลาดเอียงเปนที่จอดรถ และประชาชนใชเปนทางเดิน

เทาไดสาเหตุการกอสรางเปนทางเดินเทาแบบนี้มี ๒ ประเด็น ประเด็นแรกเนื่องจากบริเวณที่เปนหนาอาคารที่เปน

อาคารพาณิชยเหลานี้ผูประกอบการไดขออนุญาตกอสราง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและขอเชื่อมทางตลอดแนวใน

ตอนกอสราง และเทศบาลอนุมัติใหแลวประชาชนก็บอกวาฉันไปขอเชื่อมทางแลวคุณจะมาทําทางเทาไดอยางไร คือผู 



๑๓. 

 

ควบคุมงานกับผูทําการตรวจการจางมีปญหาลักษณะนี้จะทําอยางไร ในเมื่อลักษณะการใชงานของประชาชนขอเชื่อม

ทางตลอดแนว ทางคณะกรรมการตรวจการจางและผูรับจาง และผูควบคุมงานไดประชุมกัน วาเห็นควรตัดปริมาณ

งานตรงน้ีออกตรงทางเทาตรงน้ีออกไมมีการจายเงิน และไดมีการทําแนบทายสัญญาปรับลดเงินเปนที่เรียบรอยแลว

ครับ และเอกสารเนื่องจากมีบังคับคดีจากศาลสงมา และ ส.ต.ง. ไดเขามาตรวจสอบโครงการนี้ ทางเราก็เตรียม

เอกสารทั้งหมดใหเรียบรอยแลวนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ  

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ขอถามเพิ่มเติมถาบานดิฉันตองการจะทําแบบนี้ก็สามารถทําไดใชหรือไมคะหรือวาทําไดทุกที่ในเขตเทศบาลฯ

เลยใชหรือไมคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ที่ทานสมาชิกถามวาขอไดทุกที่หรือไหม มันไมใชนะครับ เพราะ

บานเมืองมีกฎระเบียบขอบังคับ ตองขออนุญาตถาอยูในเขตเทศบาลฯตองขออนุญาตตอเทศบาลฯวาพิจารณาใหวา

เหมาะสมหรือสมควรหรือไมอยางไรมีกฎหมายขอบังคับอยูครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ  

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 แลวทานเกณฑอะไรในการพิจารณาคะ ดิฉันขอเรียนถามตรงน้ีคะ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เกณฑมีหลักเกณฑของสํานักงานการชางที่จะพิจารณารายละเอียดคงจะเปนเร่ืองยาว แตทานจะถามสั้นๆแตถา

จะตอบคงจะเปนเรื่องยาว 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ  

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ดิฉันตองการเคลียร ไมใชวาถามสั้นและตอบยาวบานดิฉันก็อยูในเขตเทศบาลฯเหมือนกัน ดิฉันคิดวาที่ถามไป

แลวทานตอบแบบนี้มันจะเรื่องยาวดิฉันโอเคคะ และดิฉันคิดวาสมาชิกทุกทานก็พรอมที่จะรับฟงคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ถาทานจะขอก็ใหทานมาขอที่เทศบาลฯ เทศบัญญัติมี ขอบังคับมี 

ระเบียบการบริหารบานเมือง ความเปนระเบียบเรียบรอยมี ดังนั้นทานจะเอาตัวอยางใดตัวอยางหนึ่งมันไมได     

เพราะเปนกรณีไป 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ  

 



๑๔. 

 

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ดิฉันถามวาทางลาดเอียงกับทางเทา ทําไมทําทางเทาเปนทางลาดเอียงและทานใชเกณฑอะไรในการพิจารณา 

ถาทานบอกวาพิจารณาเปนเคสๆไปเคสบายเคส ดิฉันก็อยากจะถามทานวาในกรณีเคสน้ีทานพิจารณาอยางไรขอความ

ชัดเจนแคน้ีเองคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จะตอบหรือไมครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานฯ ผมวาผมจะไมตอบก็ยืนยันหลักการเดิมแตเพื่อใหคลายขอของใจและใหบรรยากาศ

ในการประชุมมันราบรื่น ในเร่ืองเชิงวิศวกร และวิศวกรรม เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ใหสํานักงานการชางเปน

ผูดูแล ก็ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหเจาหนาที่จากสํานักการชางที่มีรายชื่อเปนผูตอบครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายปญญา   ทองสรรค     วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 ในหัวขอเรื่องทางลาด กอนอื่นลําดับของการกอสรางอาคารพาณิชยชุดนี้จะทําการขออนุญาตเขามากอน

งบประมาณคืนทางเทาจะเกิดขึ้น ก็คือทําทางลาดกอนแลวงบประมาณคอยออกมันจะเปนลําดับ เมื่อเราไดรับ

งบประมาณคืนทางเทามา เราจะไปคุยกับประชาชนแลววา “ฉันขอทางเทาแลวคุณอนุญาตใหฉันเชื่อมทางแลวคุณจะ

มาทําทางเทามันจะเปนคนละระดับ มันจะสูงกวาทางลาดเอียงตรงนี้ ๒๐ เซ็นต ชุมชนตรงน้ีเขาก็ไมยอมกันสักหลังเลย

ครับ ตั้งแตศรีอุปลีสานเฟอรนิเจอร ยาวไปประมาณ ๔๐ – ๕๐ เมตร เนื่องจากอาคารชุดเหลานี้ไดขออนุญาตใน

ระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน เราไดอนุมัติใหกอนที่จะงบประมาณคืนทางเทามาถึง มันมีปญหาระหวางประชาชนกับ

โครงการคืนทางเทาและประโยชนใชสอยของประชาชนในพื้นที่ ในการประชุมในการกอสรางจึงตัดสิ้นใจตัดเนื้องาน

ตรงน้ีออก 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ  

นางสาวตนขาว  ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ดิฉันขอถามตอเนื่องไปขอ ๒ การกอสรางทางเดินเทาอุปลีสาน เปนไปตามแบบแปลนหรือไม มีการแกไขแบบ

แปลนหรือไมอยางไร และแกไขเพราะเหตุใด และตามที่ทานไดตอบมาดิฉันอยากทราบวาตอนที่ทานเสนองบประมาณ

เขามาทานบอกวาเปนทางเทา แตพอทานแกไขทานไดผานสภาฯหรือไม อีกเรื่องคือถาประชาชนขอมาและไมพอใจที่

จะทําทางเทาเพิ่มใหเขา ถาอยางนี้ชุมชนอ่ืนไมพอใจที่จะไดทางเทา ทานก็บอกวาเปนคําสั่งศาล ศาลไดบอกหรือไมวา

ตามความเหมาะสมอยางเชนเสนเทพโยธี หรือหนาบานดิฉันเอง  ขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะ จะไดยินเสียงรถ

ไซเรนวิ่งตลอดเพราะใกลเขตโรงพยาบาล ๒๔ ชั่วโมงวิ่งทั้งวัน แตทานไปทําทางเทาเพิ่ม ประชาชนเคยบอกวาตรงนี้  

รถติดอยูแลวแตทานก็ไมสนใจ ทานก็ยังทําทางเทาเพิ่ม แตถนนอุปลีสานที่ทานบอกวาประชาชนขอรองมาไมอยากให

ทําทานก็ทําแบบนี้ก็ไดหรือคะ งบประมาณนี้ทานไดเขาสภาฯหรือไมวาทานขอเปลี่ยนหรือขอแกไข ตรงสภาฯก็ไม

ทราบอะไรเลย ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ ขออนุญาตใหทางสํานักการชาง คุณปญญาเปนผูตอบครับ 



๑๕. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายปญญา   ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ เนื่องจากประเด็นการกอสรางทางเทานะครับ ที่ไดไปคุยกับประชาชนและ

อีกฟากหนึ่งก็เปนศาลนะครับ ศาลก็มีการติดตามวามีการคืนทางเทาใหหรือยัง พอผมออกไปหนางานก็โดนประชาชน

ดานะครับ ผมก็เลยคิดวาทําอยางไรดีก็เลยไดออกแบบกันวา ก็คือแบบแปลนน้ันเปนสวนหนึ่งของสัญญา ผมก็ใสเขาไป

วาในกรณีที่ไมสามารถกอสรางไดตามแบบแปลนนะครับ ก็ใหมีการประชุมกันวาเราจะตองทําอยางไรใหสามารถคืน

ทางเทาตามคําสั่งศาลไดโดยตามความเหมาะสมและเกิดผลกระทบตอประชาชนนอยที่สุด ก็ไดใชมาตรฐานนี้อาจจะ

เปนการออกแบบทางดานวิศวกรรมใหความกวางของถนนมีคาคงที่  เพราะวาเหตุการณนี้มันเกิดขึ้นมานานแลว 

รถยนตมันก็เยอะขึ้น ถาผมจะไปทําทางเทาทั้งหมดความกวาง ๑.๕๐ เมตร ตลอดทั้งเมืองตามคําสั่งศาลนั้นมันก็ทํา

ไมไดนะครับ ผมก็เลยใชประโยคที่วาใหความกวางของถนนมีคาใกลเคียงกัน ไมใชวาทุกเสนตองคืน ๑.๕๐ เมตร หมด 

ผมก็ใชชองวางตรงน้ีคุยกับบังคับคดีที่มาตามพวกผมวาใหพาไปดูถนนทุกที่วาผมคืนตามนี้นะ ถาผมทําประมาณ ๖๐ 

เซนติเมตรนี้ไดไหม เขาก็บอกวาไดแตวาเหตุผลของคุณก็คือคุณพยายามรักษาความกวางของถนนใหคงที่เพื่อใหเกิด

ผลกระทบตอผูสัญจรนอยที่สุดและก็ไดทางเทาบางสวนใหกับประชาชนนะครับ ผมก็พูดตามตรงทํางานตรงนี้มันก็

หนักใจไมรูจะไปอยางไรทําอยางไร ไปทางนูนก็โดนดา มานี่ก็มีคนตามหลังผมมาอีก นี่ก็คือทางออกที่คิดวานาจะดีที่สุด

แลวเพราะวาถาถามวามีปญหาไหมก็มีทุกที่ครับ แตวาเราก็อาศัยวาคุยกับประชาชนบางและก็ไมใหศาลวาเทศบาลฯ  

ไมคืนทางเทาอยางนี้นะครับ ผมก็วาจะขอความเห็นใจอยูเพราะวาตรงนี้มันเปนความหนักใจระหวางประชาชนที่เขา

ของานกอสรางอาคารที่ถูกตองแลวและเราจะไปทําทางเทาไปเลยนี้ โดยที่เราไมสนใจใครหรือวาอะไรนี้มันก็ไมนาจะ

ทําได ก็ขอชี้แจงในฐานะคนที่ทํางานตรงน้ันวามีนเกิดอะไรขึ้น เราก็ไมไดไปเบิกเงินตรงนั้นไมใชวา เพราะวาปริมาณ

งานตรงน้ีเราก็ตัดเน้ืองานออกทั้งหมดนะครับ ไมใชวาเราไปทําแลวเราไปเบิกเงินอยางนี้ไมใชนะครับ ก็ขอชี้แจงเพียง

เทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ คือถาจะยอนกลับไปนี้ก็คงจะพูดถึงคนที่ฟองนั่น โนน นี่ ในระยะเวลาอาจจะ

หลายปมาแลวและปจจุบันน้ีรถก็มากขึ้นนะคะ ถาเปนแบบนี้มันก็เปนปญหากับทุกๆคนแลวก็ดิฉันคิดวาถาเกิดวาทาน

ไดลงไปเห็นจริงๆตรงหนาถนนเทพโยธี หลังจากทําฟุตบาทเพิ่มนี้รถก็แทบจะวิ่งสวนกันไมได ทั้งจอดคลินิกหมอทั้งรถ

ไซเรน ซึ่งจริงๆแลวถาทานบอกวาเห็นตามสมควร ตรงน้ีมันไมสมควรที่จะทําเลยคะ ดิฉันอยากจะถามเปนความรูนะ

คะที่ทานบอกวาทางเชื่อมที่วาฟุตบาททางเทากับทางลาดนี้ดิฉันอยากทราบวามันเปนอยางไรคะ ขอเปนความรูดวยคะ

ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปญญาครับ 

นายปญญา   ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา  

 ครับ ทางลาดบางทีก็เปนทางเทาก็ไดนะครับ แตวาประโยชนใชสอยนี้ ทางลาดตัวน้ีบางทีก็เปนลักษณะของทาง

เชื่อมใหยานพาหนะสามารถวิ่งผานตรงน้ันโดยไมเกิดปญหา เพราะวาความตอเนื่องของทางเทานี้บางทีในอุดมคติกับ

หนางานที่เปนจริงทุกคนก็รูวาเวลาที่เราเดินไปนี้ก็ตองเจอซอยเจออะไรนะครับ มันจะเปนลักษณะแบบทับๆกันอยูนะ

ครับ ผมก็ไมรูจะอธิบายวาอยางไรนะครับ 



๑๖. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอถามเพิ่มเติมนิดหน่ึงคะ สมมุติวาดิฉันเปนคนแกที่ถือไมเทานะคะ เดินตามฟุตบาทมาแลวมาเจอทางลาด

แบบนี้ตองเดินลงถนนหรือวาเดินขามทางลาดหรือวาอยางไรคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือเทาที่ฟงดูแลวนะครับวาจุดหนึ่งอยากจะใหระมัดระวังหนอย จะละเมิดอํานาจศาลหรือเปลา ศาลสั่งก็ตอง

กวางยาวพื้นที่เทาไหรมีใชไหมครับ ทีนี้วาเวลาไปทําไมไดเปนไปตามนั้นจะละเมิดอํานาจศาลหรือเปลา เชิญทาน

ปญญาครับ 

นายปญญา   ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา  

 ตัวนี้ไดมีการประชุมกับทางศาลและก็มีการติดตามของบังคับคดีไดมาที่เทศบาลฯ ไปลงดูหนางานที่มีการ

กอสรางแลวเสร็จนะครับ เขาก็ไมมีปญหาอะไรครับ เขาก็บอกวาดวยเหตุผลที่ทางเทศบาลฯใหกับเขาวาจะใหความ

กวางของถนนมีคาคงที่ตลอดแนวเสนทาง มันก็จะมีใหญบางเล็กบางนะครับ ตามความเหมาะสม ทางบังคับคดีไมมี

ปญหาครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือถาคนเขาจะเลนแงนะครับ คือตรงน้ันทางบังคับคดีเขายังไมไปคํานึงถึง เขาจะคํานึงถึงวาศาลสั่งอยางไรตรง

นี้ครับ คือศาลไมไดแกไขอํานาจของศาลที่สั่งการก็ยอมที่ยังอยู ตรงนี้อยากจะใหระมัดระวัง และอีกประเด็นเทาที่ฟง

มาในเร่ืองการขอเปนทางเชื่อมเทาที่เคยพบมา ทางเทศบาลจะอนุญาตใหเทาที่จําเปน อยางที่ทานพูดมานี้หมดทั้งเสน

ทั้งฟุตบาทนี้มันเปนไปไมไดนะครับ คือระเบียบจริงๆแลวก็พอทราบบางแตไมรูแนนหนาเทาไหร เพียงแตวาจะ

พิจารณาตามขอเท็จจริงวาจะเขาบานมียานพาหนะเขาบานไหมอะไรอยางนี้เปนตนนะครับ ทีนี้ถาเปนอยางที่ทาน

อนุญาตใหไปนี้มันเหมือนกับฟุตบาทนั้นลบออกไปเลยซึ่งมันจะขัดกับขอเท็จจริงนะครับ ขอฝากไวนะครับขอบคุณครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗    กระทู เร่ือง  การดําเนินการตามขอทักทวงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

 กรณีซื้อเครื่องสูบน้ําราคาแพงเกินจริง 
 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๗ กระทู เรื่อง การดําเนินการตามขอทักทวงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

กรณีซื้อเครื่องสูบน้ําราคาแพงเกินจริง เชิญเจาของกระทูครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ อยากเรียนถามทานนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการตามขอทักทวงของสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน กรณีซื้อเครื่องสูบน้ําราคาแพงเกินจริง คําถามที่ ๑ นะครับ มีการดําเนินการทางวินัย ทางละเมิด

และทางอาญากับผูที่เกี่ยวของกับกรณีเครื่องสูบน้ําราคาแพงเกินจริงหรือไมนะครับ แลวอยูในขั้นตอนใด เพราะเหตุใด

การดําเนินการจึงลาชากวาปกติ เรื่องนี้ผมตามมา ๓ ป แลวครับอยากจะทราบวาทําไมมันลาชาอยางนี้ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

 



๑๗. 

 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ เรื่องนี้ไม ไดนิ่ งนอนใจหลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นแลวทาง

นายกเทศมนตรี ไดมีคําสั่งเทศบาลนครที่ ๑๑๒/๒๕๕๙ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

และคําสั่งที่ ๖๑๒/๒๕๕๙ เรื่องแกไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งแกไขเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีผูยาย 

แตงตั้งเปนกรรมการสวนอื่นดวย ก็แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการที่เปนปจจุบัน ซึ่งจากการสอบสวน ไดรวบรวม

พยานหลักฐานเกี่ยวของรวมทั้งมติในการประเด็นขอกลาวหา แกผูถูกกลาวหาเรียบรอยหมดแลวและรายงานสอบสวน

ตาม สว.๖ ตอนายกเทศมนตรีแลวซึ่งผลการพิจารณาไมสามารถวินัยเรื่องน้ีได แลวเราก็เนื่องจากคูกรณีเองแลวก็เปน

เรื่องของมาตรา ๔๓(๑) แหงพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เรื่องนี้ไดรายงานจังหวัดเพื่อ

พิจารณาแลวครับ อยูในขั้นตอนที่จังหวัดดําเนินการครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯครับ อยากจะสอบถามวาผมพอจะขอเอกสารที่ไดมีการสอบสวนเอาผิดทางวินัย

กับผูที่เกี่ยวของนี้ ตัวนี้น้ันผมอยากขอเรียนปรึกษาทานประธานวาผมมีอํานาจที่พอที่จะขอเอกสารตัวนี้ไดหรือไมครับ

ทานประธานฯ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ก็ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารก็ไดนะครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบขอบพระคุณทานประธานสภาฯที่ไดใหคําแนะนําครับ ถาอยางนั้นกระผมขอเอกสารเกี่ยวกับการสอบสวน

ผูที่เกี่ยวของทั้งหมด  ในคําถามที่ ๑ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและทางละเมิดกับผูที่เกี่ยวของเรื่องซื้อเครื่องสูบ

น้ําราคาแพงเกินจริง ขอเปนเอกสารและก็จะไปยังคําถามที่ ๒  ไดมีการเรียกเงินสวนตางที่แพงเกินจริงจากผูขาย

เครื่องสูบน้ําหรือไมอยางไรนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพประเด็นคําถามขอที่ ๑ ผมก็ตอบไปแลวนะครับวาการสอบสวนยังไมมีผล

ตามที่ทานกลาวหา แลวละเมิดทางวินัยตอนน้ีก็อยูที่ทางจังหวัดอุบลราชธานี ตอนนี้ยังทําอะไรไมไดตองไปติดตามที่

ทางจังหวัดครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ จริงๆเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสูบนํ้านี้มันเปนการใชเงินของเทศบาลเราในการจัดซื้อ

เครื่องสูบน้ําและก็ทาง ส.ต.ง. ก็ไดเขามาตรวจแลวนะครับ แลวก็มีผูกระทําผิดแลวแตทานก็ยังบอกวาโยนไปใหทาง

จังหวัด คือที่ผมขอน้ีคือขอเอกสารการสอบผูที่เกี่ยวของในองคกรเทศบาลของเราวาทานไดมีการสอบหรือไม อยางไร

นะครับ ทานไดมีการสอบสวนหรือเปลาถามีการสอบสวนแลวเอกสารที่ทานสงใหทางจังหวัดนั้นผมขอสําเนาในการ

สอบสวนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ําตัวน้ีนะครับอันน้ีประเด็นคําถามที่ ๑ ที่วาผมไดขอทานไป สวนอันที่ ๒ คือผมได 

 



๑๘. 

 

ถามทานวาทานไดเรียกเงินสวนตางจากผูขายเครื่องสูบน้ํา ทานไดเรียกเงินสวนตางที่มันแพงเกินจริงนี้ทานไดเรียกไป

หรือเปลานะครับ ไดเรียกคืนหรือไมอยางไรครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ผลการสอบสวนไมมีความผิดตามที่คณะกรรมการสอบและก็รายงาน

จังหวัดแลวไปเรียกเงินสวนตางยังไงไดครับ ประเด็นน้ีเปนอันยุตติแลว ถาทานจะเอาขอมูลการสอบสวนผมวามันตองดู

นัยยะของระเบียบขอบังคับการใหชัดเจนวาเราจะเปดเผยไดหรือไมขอมูลขาวสาร ตอนน้ีมันยังไมชัดเจนมันอยูระหวาง

การพิจารณาซึ่งมีผลตอคดีครับ เพราะฉะนั้นตองอดใจรอนิดหนึ่งครับถาทานอยากไดผมก็จะไดไปตามที่จังหวัดวาเปน

อยางไรเปนอยางไรตอมา คําถามของทานตีลวงหนาไปแลวในเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้นนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คงหมดแลวนะครับเจาของกระทู 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๘    กระทู เร่ือง  การรับรถน้ําดับเพลิงและเงินบริจาค 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๘ กระทู เรื่อง การรับรถน้ําดับเพลิงและเงินบริจาค เชิญเจาของกระทูครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯครั้งที่แลวที่มีการถามคําถามกับทานนายกเทศมนตรี

เกี่ยวกับเรื่องรถกูภัยดับเพลิงและเงินบริจาค และทานนายฯก็ไดลุกขึ้นตอบเอง วาไดรับเงินบริจาคมาจากผูใหญ     

ทานหน่ึง ดังน้ันจึงเปนคําถามของกระผมที่จะตองตั้งกระทูถามเกี่ยวกับการรับรถดับเพลิงและเงินบริจาคดังตอไปนี้   

ขอที่ ๑ การรับรถดับเพลิงที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีระบุวามีผูบริจาคเงินคาภาษีหรือคาดําเนินการในการรับ

รถบริจาค อยากทราบชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินนะครับ และอยากขอสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของดวยนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับประเด็นนี้นะครับจากที่ทานสมาชิกไดบอกไวแลววาสอบถามสอง

ครั้งแลวไดตอบไปสองครั้ง เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่  ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และ     

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ขยายเวลา) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ และก็ไดมอบเปนเอกสารใหแลว และ

สิ่งที่ตามมาอีกเปนประเด็นขอ ๒ ขอ ๓ นี้มันก็ไมมีครับ เอกสารปรากฏชัดเจนนะครับ วาในเชิงปฏิบัติไดผานมติขอมูล

ในเรื่องของเงินที่บริจาคนั้นมันไมมี  แลวเงินที่มาจากคาใชจายในการเอารถกูภัยมานั้นมาจากผานสภาทั้งนั้น 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทานไดผานมติไปแลวก็ขอขอบพระคุณ รวมทั้งจายโอนเพิ่มอีกสามหมื่นกวาบาทนะครับ ลวน

แลวแตเปนงบประมาณจากเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

 

 



๑๙. 

 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับในวันนั้นนะครับหลักฐานในวันนั้นก็คือรายงานการ

ประชุม ทานนายกฯเปนคนลุกขึ้นตอบเองวาไดรับเงินบริจาค ถาใครก็ตามที่นั่งประชุมในหองนี้ ผมคิดวาทุกคนรูนะ

ครับ ถาเรื่องไหนที่ทานนายกฯตอบไมไดหรือทานไมรูทานจะลุกขึ้นแลวทานก็จะมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของตอบคําถาม

นะครับ แตนี่ทานนายกฯเปนคนลุกขึ้นตอบเองซึ่งหลักฐานก็มีในรายงานการประชุม ดังนั้นแลวนะครับทานบอกวามี

คนบริจาคใหก็แปลวาทานมั่นใจสิครับ ทานมั่นใจทานจึงลุกขึ้นตอบเองอยางฉะฉานนะครับ ผมคิดวาหลายๆทานคงจะ

จําวันน้ันไดรวมถึงตัวทานรองนายกฯดวย แลวทานจะใหทางสภาเชื่ออยางไรวาทานตอบมาเปนแคกระดาษแผนเดียว

แลวบอกวามันไมมีอะไร มันไมไดรับเงินบริจาค อีกทั้งหลักฐานอีกอยางหนึ่งก็คือขอความในเฟสบุคก็มีการรายงานวา

ไดรับเงินบริจาคจริงนะครับ ผมจึงไดมาถามทานไงครับในวันนี้วาเรื่องราวมันเปนอยางไร เงินบริจาคที่ทานไดรับมา

ไดรับมาเทาไหร อยางไร แลวใครเปนผูบริจาคนะครับ ผมก็อยากทราบตรงน้ีนะครับ พอทานนายกฯพูดเสร็จในวันนั้น

นะครับถาใครจําได ทานหัวหนาสํานักปลัดทานก็ตอบอีกอยางหนึ่ง ทานรองนายกทานหนึ่งคือทานรองประชา       

ขออนุญาตที่เอยนามซึ่งทานไมอยูตรงนี้นะครับ ทานก็ตอบอีกอยางหนึ่ง สวนทานรองยอดยุทธ ซึ่งทานนั่งอยูตรงนี้นะ

ครับ ขออนุญาตที่เอยนาม ทานยิ่งเปนคนบอกเองเลยวาไมมีผูบริหารคนไหนทราบเรื่องตรงนี้นะครับ ซึ่งสี่คน นายกฯ 

รองนายกสองทาน รวมถึงหัวหนาสํานักก็ตอบไปคนละทางซึ่งแตละคําตอบไมเหมือนกันเลย ดังนั้นแลวผมก็เลย

อยากจะถามทานก็คือมีกระทูตัวนี้มาถามทานวาความจริงมันเปนอยางไร ซึ่งคนที่ตอบก็ไมอยู คนที่พูดในวันนั้นก็ไมอยู

นะครับ สวนคนที่ตอบผมในวันน้ีก็ไมไดพูดนะครับ มันก็จะเหมือนกับสุภาษิตไทยเหมือนปริศนาอะไรเอย อะไรเอยคน

ซื้อไมไดใชคนใชไมไดซื้อ โลงศพ แตถาผมถามวันนี้นะครับอะไรเอยคนพูดไมไดตอบ คนตอบไมไดพูด คําตอบก็คือ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ทานเปนคนพูดแตตอบเปนอีกคนหนึ่งนะครับ ดังนั้นแลวในการประชุมวันนี้  กระทู

ที่ผมถามไปผมก็เชื่อวาผมจะไมไดรับคําตอบที่ผมอยากรู  เพราะวาทานไมอยู สวนคนที่ตอบผมผมก็เชื่อวาทานไมรู 

เพราะวันน้ันทานก็เปนคนตอบเองวาทานไมรูเรื่อง ทานตอบในชวงบายผมจําไดนะครับเราพักการประชุมในชวงเชา

เสร็จพอตอนเที่ยงขึ้นมาทานเปนคนตอบเองวาทานไมรูนะครับ สวนกระทูนี้ผมเชื่อวาอยางไรผมก็ไมไดรับคําตอบนะ

ครับ แตผมอยากจะบอกทานวาทานไมตองบอกวาทานไมตองมาลุกขึ้นมาแกตัว ผมอยากจะใหคนที่ตอบเขาเปนคนพูด

เขาเปนคนตอบแคน้ันมันก็จบ  เหมือนพวกผมพูดถาเกิดพวกผมพูดผิดในสภาฯ  ผมก็จะขออภัยที่ผมพูดผิด ขอมูลที่ผม

มีมันผิดนะครับ แตผมไมไดตองการคําแกตัวจากคนที่ไมไดพูด ทานแกตัวเพราะวันนั้นทานนายกฯพูดเอง  ตอบฉะฉาน

นะครับ สมาชิกสภาฯเกือบยี่สิบคน ผอ.สํานักตางๆก็นั่งอยูดวยกันนะครับผมคิดวาเขารู  ดังนั้นแลวคืออยากจะฝากไป

ถึงทานผูบริหารคือทานนายกฯ คือทานไมอยูทานรองนายกฯอาจจะนั่งตรงนี้นะครับ ผมวาถาเกิดทานพูดผิดทานก็

ยอมรับในสภาแหงนี้ครับวาทานพูดผิดมันก็จบนะครับ ทางสภาฯจะไมไดติดใจอะไรตอ แตถาเกิดทานพูดเสร็จแลวยังมี

คนมาแกตัวใหมันก็ไมจบ เพราะคนที่พูดแตละอยางนี้เหมือนแกตัวนะครับ ไมวาจะกระทูอะไรก็แลวแตที่ผมนั่งฟงมา

ไมวาจะทางลาดหรืออะไรนะครับผมฟงดูเหมือนใหนายชางมาพูดตลกใหกับทางสภาฯฟง  ผมฟงดูผมก็ตลกนะครับ

ทาน ส.ท.ตนขาว ขออภัยที่เอยนาม ทานอาจจะไมไดถามอะไรเหมือนผมนะครับแตคนที่เขารูเรื่องเขาฟงดูเขาจะถาม

วาทานเปนชางไดอยางไรนะครับ ทานอยาเอาเรื่องตลกขบขันมาพูดในสภานะครับ เอาเรื่องความเปนจริง งบประมาณ

ของประชาชนนะครับไมใชเรื่องตลกที่ทานจะมาพูดตลกนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะขอฝากไปยังฝายบริหารพูดอะไรก็

โปรดพิจารณาบางครับ คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแตเดือนมิถุนายน สมัยประชุมที่ผานมามันเดือนกันยายน สามเดือน   

ถาเกิดทานวาขอมูลนั้นมันไมใชขอมูลที่เปนจริงทานก็ตองตอบไดแลววามันไมใชเรื่องจริง คนลงเฟสบุคของเทศบาลฯก็

พวกมือพลอยนะครับ ลงไปทําใหผูบริหารเสียหายทานก็ตองตําหนิเขาไดแลวแตนี่สามเดือนถัดมาทางสภาฯถามไป

ทานก็ยังยอมรับวามีผูบริจาค พอเราถามไปก็มีรองทานอื่นมาแกตัวพอแกตัวเสร็จก็ทําหนังสือออกมาแกตัวอีกฉบับ 

 



๒๐. 

 

หนึ่ง ผมคิดวานี้มันไมใชแนวทางของผูบริหารนะครับ ดังน้ันแลวทานก็ไมตองตอบใหคําตอบอะไรผมมากก็ไดนะครับ 

ผมอยากถามวาสรุปแลวนี้ทานไดรับเงินบริจาคจริงหรือไมนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับผมถือวาสภาแหงนี้เปนสภาอันทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ ไมพูดจา

วกวนถากถาง คําวาไมรู แกตัว เรื่องตลก ไมใชสภาตลกไมใชสภาโจกนะครับ สิ่งที่ผมพูดวันนั้นที่พาดพิงถึงผม ผมขอ

อนุญาตพูดเชิงอธิบายนิดหนึ่ง ที่ผมบอกวาไมรูๆหมายความวาอะไรไมใชวาไมรูเรื่อง ผมทําหนาที่มา ๒ ป ผมศึกษา

ดูแลทั้งหมด การที่ไมรูนั้นคือการบริจาคเงินสวนตัววาใครไปรับกับใครเปนอยางไร ผูใด ชื่ออะไรแคนั้นเอง ทานบอกวา

ผมแกตัวอีกมันก็ไมใช ในชีวิตราชการมาสามสิบกวาปและทํางานที่นี่มาสิบกวาปนี้ก็ตระหนักอยูเสมอ สํานึกในการ

บริการบานเมืองตามระเบียบขอบังคับความเปนจริงและเปนบุคคลที่เกษียณอายุแลวรับราชการมานานก็ถือวาเงินภาษี

ที่จางผมมานี้ผมทํางานดวยความตั้งใจ ไมใชมาแกตัวใคร สิ่งที่ผมมาชี้แจงกับทานคือหลักฐานที่เชิงประจักษ ชัดเจน 

พิสูจนไดจับตองไดวาไมมีการบริจาคจริงๆ มาวาผมไมรูไดอยางไร หลักฐานเชิงประจักษลงวันที่ระบบของทางราชการ

ชัดเจนนะครับ และผานสภาฯชัดเจน โอนเงินเพิ่มชัดเจนชี้แจงรายละเอียดขอมูลทั้งหมด ซึ่งหนังสือตางๆเหลานี้ไดยื่น

ตอทานประธานสภาฯเพื่อทราบและพิจารณาแลว เพราะฉะนั้นขอชี้แจงแคน้ีครับวาไมมีเงินบริจาคครับ  

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ ทานรองนายกฯทานอาจจะยังไมเขาใจกับสิ่งที่ผม

พูดนะครับ ทานรองนายกฯทานบอกวาทานไมรูทานไมทราบวามีเงินบริจาคแตทําไมทานนายกฯรูละครับ แลวทาน

นายกก็ลุกขึ้นตอบคําถามผมในวันนั้นตรงนี้ตางหากครับที่ผมถาม แลวหลักฐานที่ชัดเจนก็คือคําพูดของทานนายกฯ 

ทานนายกฯเปนคนพูดเอง มีรายงานการประชุม มีพยานหลักฐาน มีผูที่รับฟงเหตุการณก็คือสมาชิกสภาฯและ

ผูอํานวยการสํานักตางๆ นี่ยังไมชัดเจนอีกหรือครับ แปลวากระดาษแผนเดียวที่ทานเขียนขึ้นมานี้มันชัดเจนกวาหรือ

ครับ ทานนายกฯพูดเองวามีผูใหญใจดีทานหนึ่ง ในรายงานการประชุมก็มีบอกถูกตองไหมครับ คือทานนายกฯพูดเสร็จ

ถึงจะเปนทานรองนายกฯขึ้นมาตอบคําถามอีกครั้งหนึ่ง นี่ทานนายกฯพูดกอนนะครับผมเลยพูด ถาทานรองนายกฯ

ทานไมเอยทีหลังผมก็จะไมพูดนะครับ แลวสภาฯแหงนี้ก็เปนสภาศักดิ์สิทธิ์ผมใหความเคารพนับถือเปนสภาที่ทรง

เกียรติ ผมก็เอาแตเรื่องจริงมาพูด หลักฐานมีคือยิ่งทานพูดมันก็ยิ่งผิดวันนั้นครับ ทานจะพูดมาอีกกี่สิบรอบผมก็ตอบ

ทานไดหมด เพราะสิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมรูหลักฐานที่ผมมีผมเชื่อวามันชัดเจนกวาที่ทานมีนะครับ ผมบอกเทานี้ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จะถามตอหรือไมครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ ผมคิดวาถามตอไปเดี๋ยวก็อางวาตอบคําถามเดิมใน

การประชุมวันน้ันนะครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็แสดงวากระทูนี้จบแลวนะครับ  
 

 

 



๒๑. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๙    กระทู เร่ือง  การติดตั้งปายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 
 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๙ กระทู เรื่อง การติดตั้งปายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เชิญเจาของกระทูครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกทาน ดิฉันนางสาวตนขาว         

ตังคโณบล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ คะ ดิฉันขอเสนอตั้งกระทูถามตอนายกเทศมนตรี

นครอุบลราชธานี เรื่อง การติดต้ังปายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ดังตอไปนี้ ๑.การติดตั้งปายโฆษณาที่กระทรวงมหาดไทย

วินิจฉัยแลววาผิดกฎหมายและเปนความผิดสําเร็จแลว นายกเทศมนตรีมีการสอบสวนหาผูกระทําผิดกฎหมายแลว

หรือไมและขณะนี้อยูในขั้นตอนใดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ประเด็นกระทูนี้นะครับเรื่องสตรีทบอก ปายโฆษณาที่ทานตั้งกระทู

วากระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยแลววาผิดกฎหมายและเปนความผิดสําเร็จแลว ที่จริงขอความนี้กลาวหากัน ซึ่งขณะนี้

เราเองนั้นไมไดนิ่งนอนใจตามที่ทานไดดําเนินการมา เราก็ประสานงานหารือไปทางกระทรวงมหาดไทยกับผูวาราชการ

จังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแจงตอบวาไมเปนกิจการเทศพาณิชยไมตองเขาสภาฯเปนการประชาสัมพันธซึ่งไม

เปนความผิดตามกฎหมายครับ เพราะฉะนั้นคําถามนี้ผิดกฎหมายสําเร็จแลวมันไมเปนความผิด ผมตอบวาทาง

มหาดไทยเขาชี้แลววาไมผิดครับ ถาทานจะเอารายละเอียดพรอมที่จะทําหนังสือสําเนามันมีเยอะครับ ๙ ฉบับ 

เพราะวาจะไดเขาใจตรงกันวามันชัดเจนในเชิงปฏิบัติและเปนหนังสือที่ทางราชการไดออกไว ซึ่งถาพูดไปมันก็จะเปนไม

ชัดเจนนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาทานทราบอยูแลวทําไมไมทําเอกสารใหสมาชิกคะในการชี้แจงน้ี เพราะวาในน้ีก็บอกอยูแลววาถาทานมีขอมูล

ชี้แจงวามหาดไทยชี้มูลวามันไมผิดทําไมทานไมเตรียมเอกสารไวคะจะไดไมเสียเวลา 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่องน้ีเรารายงานจังหวัดแลวนะครับ จังหวัดพิจารณาอยูก็ถือวายังไมสิ้นสุดเหมือนกัน ถาทานจะใหเบ็ดเสร็จ

แลวกลาวหาวาผิดมันยังไมถึงขั้นตอนนั้นครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เทาที่ดิฉันทราบมา มหาดไทยชี้แจงมาแลวแตทานนี้ยอนกลับไปหาจังหวัดถูกตองไหมคะถาเปนอยางนี้         

ถาพรบ. มันไมผิดถูกตองไหมคะแตวาในอํานาจที่อนุญาตอยางนี้คะ ทานมีอํานาจในการอนุญาตหรือคะที่ใหติดตั้งปาย

แบบนี้คะ 



๒๒. 

 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ไมไดอนุญาตครับ ตอนนี้ผลการดําเนินการอยูที่จังหวัดทั้งหมด รอพิจารณา

ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานตนขาวครับ 

นางสาวตนขาว   ตังคโณบล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็แปลวาทานบอกวาทานไมไดอนุญาตตั้งแตแรกถูกไหมคะ แตวาผูที่ติดตั้งปายก็คือนายกไมมีอํานาจที่จะ

อนุญาตอยูแลวซึ่งมันก็คือความผิด ดิฉันอยากทราบวาความผิดตรงนี้ดําเนินการไปถึงไหนแลวและปจจุบันนี้ของกลาง

ที่ทานบอกวาเอาออกมาแลวนั้นอยูตรงไหนคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผมก็งงๆเหมือนกันนะครับก็บอกแลววาไมไดเปนเทศพาณิชย ไมเปนความผิด

แลวก็รายงานตอจังหวัดแลว สวนเรื่องรื้อถอนก็เก็บไวเปนทรัพยสินของทางราชการ เก็บไวเรียบรอยหมดแลวครับ     

ซึ่งตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุครับ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เกินสามครั้งแลวนะครับ ขอที่ ๒ ทานจะถามหรือไมครับ 

นางสาวตนขาว    ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คงไดคําตอบเหมือนเดิมคะ ไมเปนไรคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เปนอันวาจบกระทูนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๐    กระทู เร่ือง  การกอสรางภายในเขตเทศบาลสงผลกระทบตอประชาชนในเขต 

                 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๑๐ กระทู เรื่อง การกอสรางภายในเขตเทศบาลสงผลกระทบตอประชาชนในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญเจาของกระทูครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

เขตเลือกตั้งที่ ๔  ขอเสนอตั้งกระทูถามตอนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่อง การกอสรางภายในเขตเทศบาลฯ

สงผลกระทบตอพี่นองประชาชน ๑. ทอลอดเหลี่ยมแยกวณารมยที่เปนประเด็นที่เมื่อสักครูเพื่อนสมาชิกไดสอบถามไป

แลว ในเมื่อการกอสรางมันไมเอื้อประโยชนใหตามจุดประสงคที่ทานขอมาแลวทานก็ตอบในสภาแหงนี้วาทานก็งงอยู 

คําถามของผมก็คือวาจากเวลา ณ  ปจจุบันไมทราบวาทานเคยออกไปดูหรือไมเวลาฝนตกที่ทานบอกวา ๓๐ นาที ไม

จริงครับผมอยูนั่น ๓ ชั่วโมง ฝนตก ๓ ชั่วโมง น้ําก็ไมลดทั้ง ๓ ชั่วโมง ฝนตกเสร็จ ๒ ชั่วโมงถึงลดเบ็ดเสร็จคืนนั้น ๕  

 



๒๓. 

 

ชั่วโมง ในการระบายน้ําทั้งหมด เพราะน้ําจากทอลอดลนเออขึ้นมาไหลเขามาสมทบกับเสนชยางกูร ผมไมทราบวามี 

ส.ท. กี่ทานที่ลงไปดูกับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยนะครับ ระมัดระวังในเร่ืองกระทูถามซ้ํานะครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ผมอยากสอบถามวา ณ เวลาปจจุบันนี้จนกวาจะมีการแกไขแบบแปลนทานจะแกไขปญหานี้อยางไร

นอกจากที่ใชเครื่องสูบไปสูบ เราจะมีการตอเชื่อมระบบทอลอดตัวนี้เพื่อนําปริมาณน้ําไหลเขาสูระบบการระบายน้ํา

ของเทศบาลอยางไร ณ ตอนนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ เมื่อสักครูทานประธานก็ไดชี้แนะเรื่องของกระทูซ้ํา แตไมเปนไรครับ

บรรยากาศน้ีเราพยายามสรางความเขาใจเพื่อแกปญหาบานเมืองดวยกัน ผมไมไดตําหนิทานนะครับที่ถามกระทูซ้ํา 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับทานรองนายกฯ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จริงๆแลวกระทูไมไดซ้ํานะครับ ผมไมไดถามถึงการกอสราง ผมถามวา ณ ปจจุบันจะแกปญหาอยางไร ไมซ้ํานะ

ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ จะแกปญหาอยางไรก็แกปญหาเรื่องน้ําทวมนี้นะครับ และจริงๆแลว

ในเขตเทศบาลเราในสี่แยกตรงน้ันไมวาจะเปนดงอูผึ้งหรือสวนวณารมยตอนนี้ก็ขอกราบเรียนวาการจราจรเรื่องระบบ

ระบายน้ํานี้มีการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากกรมทางหลวงมาศึกษาทั้งหมดแลว ซึ่งใชงบประมาณปประมาณป 

๒๕๖๒ ซึ่งจะแกไขระบบทั้งหมด ซึ่งถาหากวาเทศบาลจะเอางบประมาณไปลงอีกมันก็ซ้ําซอน แตเราเองจริงๆแลว 

ปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนก็ตระหนักอยูเสมอ เราก็เปนหวง สิ่งใดที่เราจะแกไขปญหาไมใชเปน

โครงการระบบใหญที่มันซ้ําซอนกันเราก็พยายามที่จะทํา ก็จะขออนุมัติกับทางสภานี้วาจะแกไขปญหาตางๆเรื่องระดับ

ที่ทานวา ๗๐-๘๐ เซนติเมตร ที่ตางกันเพราะมันสรางคนละที การบูรณาการหนวยงานเราพยายามทําแตวา

งบประมาณมันมาลงไมวาจะเปนทางหลวงแผนดินก็มาทางหนึ่ง เราก็ไปอีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นแบบนี้การบูรณาการ

ตองใชการประสานงานซึ่งขณะนี้ก็มีโครงการที่ใหญแลว ทราบวาศึกษาเกือบจะจบแลว มีการประชาคมแลว ทั้งแยก

วนารมยทั้งแยกดงอูผึ้งรวมทั้งการแกไขการระบายน้ําดวย เพราะฉะนั้นฝากไวเปนประเด็นวา สวนเรื่องของบทบาท

หนาที่ของเทศบาลนครนั้นถาทานชี้แนะมาเราก็พรอมที่จะกําหนดแบบกําหนดแผนงานงบประมาณเพื่อเขาสภา

ดําเนินการแกไขเปนกรณีๆไปครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

 

 



๒๔. 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานตอบไมตรงประเด็นที่ผมถาม ผมถามวา ณ ปจจุบันน้ีที่กอสรางแลวเสร็จแลว แลวมันไมกอประโยชนซ้ํายัง

เกิดปญหากับพี่นองประชาชนน้ีเราจะแกไขอยางไร เมื่อมันต่ํากวาน้ําทวมขังมันก็มี แลวทีนี้ถาฝนตกลงมาอีกจากนี้

จนถึงกอสรางใชระยะเวลากี่ปไมทราบ แตฝนที่มันจะถึงนี้ถามันตกลงมามันทวมเขามาแนนอนเราจะแกปญหาอยางไร

เพื่อระบายน้ําสวนน้ี ทานก็รูวาเครื่องสูบน้ําที่ทานตั้งไวตั้งเพื่อเปนสัญลักษณมันไมไดใชจริงเพราะทานไมเคยลงพื้นที่ 

ผมถามตรงประเด็นวาทานจะแกปญหาสวนน้ีอยางไร ถาทานตอบไมไดใหสํานักการชางเปนผูตอบครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ เมื่อสักครูคําพูดคํานึงเรื่องไมลงพื้นที่น้ีขออนุญาตนะครับ ผมทํางาน

มาจนขณะนี้ต้ังแตเริ่มโครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมก็ไปดูครับการจราจรก็ไปดู อันนี้แกไขขอคาใจของทานวาพวก

ผมไมทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายบริหารไปคุมหนางาน สวนเร่ืองที่จะแกไขปญหาเฉพาะหนาน้ํามันตางระดับ สิ่งนี้

แหละครับที่จะตองไปสํารวจกันใหม เพราะมันมาคนละทางและกอสรางเสร็จแลวมันเกิดปญหาเราก็ตองแกไขวาจะทํา

อยางไร ออกแบบเพื่อผานสภาอยางที่ผมนําเรียนแลว ไมรูวาใครไมเขาใจคําถามและผมก็ตอบไปแลวไมถูกใจทานทาน

อาจจะไปอยางอื่น ขออนุญาตแคนี้ครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมคงไมไดความรูจากคําถามขอนี้นะครับ ขอ ๒ ครับ เมื่อสักครูคุยเรื่องฟุตบาทผมถามวาในเมื่อไมใช

งบประมาณ ฟุตบาทที่ทําใชงบประมาณของใคร ขออภัยครับทางลาดเอียงที่ทําครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ฟุตบาทนี้ระบุไหมครับวาที่ไหน ทานพูดลอยๆมาครับไมเจาะจง 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อุปลีสานครับ มีลาดเอียงเสนเดียว ที่เปนฟุตบาทลาดเอียงเสนอุปลีสานที่ทานบอกวาไมไดใชงบประมาณ

เทศบาลแลวสวนที่ทําขึ้นมาใชงบประมาณสวนไหน เพราะวาตามแบบที่ทํามาก็ไมไดขออนุมัติจากสภา หรือสํานักการ 

ชางสามารถอนุมัติในตัวเองได ผมถามวาเสนอุปลีสานนั้นที่ฟุตบาทลาดเอียงใชงบประมาณสวนไหนไปทํา กราบ

ขอบพระคุณครับ ชัดเจนนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ขออนุญาตใหเจาหนาที่จากสํานักการชางเปนผูตอบครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปญญาครับ 

 

 



๒๕. 

 

นายปญญา   ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ เนื่องจากตามที่ไดชี้แจงไปนะครับวาทางลาดน้ีมันเกิดปญหานะครับ 

ขณะนั้นเองทางคณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานไดรับแจงวาตรงนั้นวาประชาชนไมยอมใหทําฟุตบาท ผูรับ

จางก็ไดขนวัสดุมาแลว ทีนี้ก็เลยบอกถาเขาไมใหทําทางเทาตางระดับ ถาอยางนั้นผูรับจางขนของมาแลวจะขนกลับ

ไหม เขาก็ยืนยันวาเขาไมขนกลับแตวาตรงสวนน้ีคุณเบิกเงินไมไดนะ ผูรับจางก็ยินดีทําใหครับ ก็ไดทําเปนลักษณะแบบ

นั้นไปเลยครับแตไมมีการเบิกจายงบประมาณจากทางเทศบาลเพราะวาตัวนี้มีเอกสารรองรับหมดครับ เรียกวา      

แอดบิลดก็คือการกอสรางเสมือนหนาจริงไดตัดปริมาณงานตรงที่ผูรับจางทําใหฟรีนี้ออกไปและสอดคลองกับการเขา

ออกการใชพื้นที่ของอาคารพาณิชยบริเวณนั้นครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถามตอเลยนะครับ ในเมื่อมันจบเคสนี้ทานไปอนุญาตใหเขากอสรางตามแบบนั้นถามวาใครไดประโยชน มันก็

เทากับทําใหเทศบาลเสียประโยชนถูกตองไหมครับ เอาแบบนี้วาในเมืองผมวาคนฐานะดีก็เยอะ ไมใชเงินเทศบาลก็ได 

เขาสรางเองก็ไดสิครับแบบนี้ ผูเสียประโยชนก็คือเทศบาลเพราะมันไมเปนไปตาม พรบ. ในการดูแลเมือง แลวที่ทานวา

ผมไมเชื่อวาผูรับเหมาออกเงินเอง ผมอยากไดเอกสารสวนน้ันแลวหนังสือที่ทานโตตอบกับกรมบังคับคดีในเรื่องนี้ดวย 

จดไวนะครับ ๑.หนังสือที่แอดบิลดที่ทานทํา ๒.เจตจํานงในการทําโดยไมคิดเงินของผูรับเหมา ๓.หนังสือที่กรมบังคับ

คดีอนุญาตใหทานทําแบบนี้ได แถมอีกนิดหนึ่งไปสะกิดฝายเทศกิจเห็นไหมเขาตั้งเต็นทถาวรเพื่อประกอบกิจการผมวา

ผมเห็นแตผมไมรูวาตาทานเห็นไหม ผมไมรูวาผูบริหารเห็นไหมแตผมเห็น จดไวแลวนะครับหนังสือที่ผมขอ มาถึง

คําถามขอที่ ๓ ครับ อันน้ีการกอสรางที่มันสงผลกระทบตอพี่นองประชาชน สวนสาธารณะ คําวาสวนสาธารณะผมไม

พูดถึงบทจํากัดความของสวนสาธารณะ แตทุกวันนี้ทุงศรีเมืองกลายเปนที่จอดรถไปแลว พื้นที่ที่พี่นองประชาชนใช

ออกกําลังกายถาผมอยูแถวนี้ผมไมขับรถไปหวยมวงเพื่อออกกําลังกาย ผมไมขับรถไปหนองบัวเพื่อออกกําลังกาย ผม

เปนประชาชนแถวนี้ ประชาชนแถวนี้เขาฝากถามมาวาเมื่อไหรทุงศรีเมืองจะกลับมาเปนสวนสาธารณะเพื่อการออก

กําลังกาย เพื่อพักผอนหยอนใจของพี่นองประชาชน ผมไมหวังไดคําตอบหรอกครับ ผมพูดเพราะวาผมนอยใจ คือเรา

ถามมาแลวเรื่องน้ีหลายรอบ ณ ปจจุบันเขาไปดูสภาพพื้นที่จอดรถทุงศรีเมือง ผมเห็นโบวชัวรพื้นที่จอดรถทุงศรีเมือง

ผมปวดใจมาก งบประมาณที่ใหไปทําหายไปไหนหมด ตนไมพืชสวนผสม ปอเทืองที่สงางามไมมีแลว พื้นที่พักผอน

หยอนใจก็ไมมีแลว คําถามของผมผมถามงายๆวาสวนสาธารณะทุกที่ที่มันมีการชํารุดอยู ณ ปจจุบันนี้ทําไมหนวยงาน

เทศบาลถึงเปนคนซอมแซมครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ เรื่องสวนสาธารณะนี้ก็เปนปอดที่ทางเทศบาลฯมุงหวังที่ใหเปนที่

พักผอนหยอนใจออกกําลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลฯทั้ง ๑๐๖ ชุมชน โดยเฉพาะทุงศรีเมืองเราเองนั้นก็ถือวาเปน

หลักสําคัญยิ่ง สวนสาธารณะแหงแรกของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ถาพูดถึงตนไมการจัดภูมิทัศนขณะนี้เราก็ทําไป

เยอะแตก็ยังไมพอเพียงตามความตองการของพี่นองประชาชน การปรับปรุงพัฒนาถาผูตั้งคําถามไปเดินดูตนไม

มากกวาเกาไมใชที่ตาย แตที่ตายก็มีการตัดออกตัดแตงกิ่ง ทําอยูตลอดเวลาครับ สวนเรื่องเครื่องไมอุปกรณเลยไปถึง

อุปกรณเครื่องมือออกกําลังกายก็มีการชํารุดเสียหายก็ซอมแซมอยูตลอดเวลาเชนเดียวกัน สวนเรื่องจอดรถนี้เปาหมาย

เราจะมีประตูเปดปดเจตนารมณไมใหรถเขาอยูแลว ยกเวนจะมีงานราชพิธีที่ตองทําเปนเฉพาะ แลวมีประตูเปดอยู 



๒๖. 

 

ประตูเดียว เราพยายามจัดระเบียบนะครับ ซึ่งมีหนวยราชการของทหารเขามาชวยดูอยูบางทานในเรื่องของการที่จะ

มาใชเปนสถานที่ดื่มสุรา ใชกิจกรรมนอกหลักสูตรหรืออยางอื่นที่ไมบังควรหรือเปนแหลงซองสุมอะไรตางๆเหลานี้เราก็

พยายามจัดระเบียบ คือมุมมองขณะนี้ผมคิดวาถาเราเปดใจมองกันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะในเชิงทั้งศักยภาพภูมิทัศน

ตางๆ แมจะมีตนไมตายขณะนี้เราก็กําลังดําเนินการอยูมีตนไมประดูตนหนึ่งใหญพอสมควรอยูทางฝงศาลแขวงตายไป

ตนหนึ่ง ไมรู เหตุสมควรใดขณะนี้กําลังที่จะรอวาจะตัดแตงแลวก็จะทําอยางไรไมใหเปนอันตรายตอผูที่มาใช

ชีวิตประจําวันหรือวาออกกําลังกาย ก็ขออนุญาตกราบเรียนวาเจตนาทานกับเราตรงกัน แตเราก็ฝายบริหารเราไปดูกัน

เกือบทุกวันครับรวมทั้งศาลหลักเมืองดวยอันนี้ก็พาดพิงไปนิดหนอย ก็อนุญาตกราบเรียนวาเรามาชวยกันทํางานสิ่งที่

ทานทวงติงเรายอมรับเสมอ แตขอจํากัดตางๆที่ทานก็รูอยูแลววาในการที่จะใชงบประมาณในการดําเนินการตองใช

บุคลากรทั้งงบประมาณรวมทั้งแนวคิดในการสรางสรรคตางๆเราก็ตองมารวมกัน ก็ขอฝากไวดวยครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คําถามของผมก็คือวา ณ ปจจุบันน้ีสัญญาที่ใชปรับปรุงสวนสาธารณะทุกที่ยังไมหมด เมื่อมีการชํารุดผูรับจาง

ตองเขาซอมตองเขาดูแลตองเขาปรับปรุง ถนนพื้นยางตางๆทําไมผมถึงเห็นคนของเทศบาลไปทําการซอมแซมนี่คือ

คําถามครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ถาสัญญาไมหมดเราก็ใหซอมตามที่ทานเห็นนะครับ แตคนของ

ใครผมไมรู ก็นาจะเปนคนของบริษัท เพราะมันมีบังคับตามสัญญาอยูแลว ถาไมมาซอมเราก็ยึดหลักค้ําประกันสัญญา

อยูแลว นี่เปนนัยยะตามกฎหมายที่ตองทํางานอยูแลว สวนจะเปนบุคคลรายชื่ออะไรเปนคนของใครอันนี้เราลงลึกไป

อยางนั้นไมไดเราทําตามบังคับสัญญาครับ 

นายสุภชัย    ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ อันนี้โนตไวนะครับผมตองการเอกสารที่เปนสัญญาค้ําประกันงาน สัญญารับประกันงานของ

สวนสาธารณะทุกที่นะครับ คนของเราแนนอนผมอยูเทศบาลนี้มา ๘ ป ผมรูจักชางไมทุกคนแตก็รูวาใครเปนใคร      

คนของเราแนนอนผมถึงถามวาทําไมถึงไดมาทํา ทั้งที่สัญญายังอยูในประกันอยู เขาบอกเขามาตามคําสั่ง แลวของเบิก

มาจากไหน ผูเสียประโยชนคือเทศบาลฯ ภาษีพี่นองประชาชนครับ ผมก็จะถามแคนี้แลวก็เอกสารที่ผมขอโนตทุกตัว

แลวก็สงใหผมดวยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑๑   เรื่อง    อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่อง อื่นๆ เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ เกี่ยวเนื่องกับกระทูที่ทานสมาชิกไดถามฝาย

บริหารมา ดิฉันมีขอสงสัยอยูวาที่ทานรองนายกฯพูดถึงเรื่องปาย LED ปายโฆษณาที่กําลังเปนปญหากันอยูวานายกฯ

ผิดหรือไมผิดก็เปนเรื่องฟองรองกันไป แตขอพูดถึงเรื่องของกลางที่ทานรองนายกฯบอกวาไดเก็บไวแลว ขอเรียนถาม

ไดหรือไมวาเก็บไวที่ไหน ถาจะใหดีใหพาสมาชิกไปดูหลังประชุมสภาฯน้ีเสร็จแลวจะสะดวกหรือไม ขอบคุณคะ 



๒๗. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองฯครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ การรื้อถอนใหฝายเทศกิจไปดําเนินการ สวนเรื่องเก็บไวที่ไหนขอให

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเปนผูตอบ จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ  เปนผูตอบ  เชิญครับ 

จ.อ.นนทธวัช    ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกทาน กระผมจ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ นิติกร

รักษาราชการแทนหัวหนาฝายรักษาความสงบ ประเด็น ตามประทูที่สมาชิกไดสอบถามในสภาฯ เกี่ยวกับการเก็บปาย

สตีสบล็อคที่ทางเทศบาลฯไดเรื้อถอนจากพื้นที่ฟุตบาททางสาธารณะตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 

ขอเท็จจริง ณ ตอนนี้เรานําปายสตีสบล็อคทั้งหมดในสัญญาไปเก็บไวที่สวน ๑๑ ไร และอีกสถานที่แหงหนึ่งก็คือ ศูนย

ดับเพลิงแจงสนิทก็  ถาทานสมาชิกจะเขาตรวจสอบพื้นที่ ทางฝายรักษาความสงบก็ยินดีที่จะอํานวยความสะดวกครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็ทบทวนจํานวน เปนปายโฆษณาขนาดเล็ก ๒๐๐ ปาย ปายแอลอีดี ขนาดใหญ ๙ ปายใชหรือไมคะ  

จ.อ.นนทธวัช    ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 ปายสตีสบล็อคที่อยูบนฟุตบาทและก็ปายแอลอีดี  ที่ทางเทศบาลฯไดดําเนินการใหผูรับเหมาไดทําการรื้อถอน 

ใสสวนของปายแอลอีดี ผูรับเหมาก็ไดระงับการโฆษณาและประชาสัมพันธและไดรื้อถอนออกไปจากพื้นที่แลว สวน

ปายสตีสบล็อค จํานวนทั้งหมดที่มีการติดตั้ง ผมอาจจะจําตัวเลขไมไดชัดเจน แตก็ประมาณ ๑๓๖ ปายก็ขอกราบ

ประทานโทษดัวยครับที่จําตัวเลขไมไดแนนอน แตขอเท็จจริงเราไดมีการรื้อถอนตามที่มีการติดตั้งจริงทั้งหมดแลวครับ

ผม กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณ ครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอตอเนื่องนะคะคือไมไดถามวาคุณรื้อถอนอยางไร ใครรื้อถอน คือวามันเปนของกลางมันจะเคลื่อนยายไปไหน

ไมไดตองเก็บไวที่เทศบาลฯจนกวาคดีความจะสิ้นสุด ทีนี่ปายที่ทานหัวหนาบอกวาผูประกอบการรื้อถอนเองแสดงวาไม

อยูที่เทศบาลฯเหรอคะ ปายแอลอีดี ๙ ปายขนาดใหญ ขอบคุณคะ 

จ.อ.นนทธวัช    ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปายแอลอีดีที่เปนปายโฆษณาขนาดใหญ ติดตั้งอยูบนฟุตบาทจริงๆทางสาธารณะจริงๆ 

จํานวน ๔ จุด ๔ ปาย อีกสวนหนึ่งจะอยูในพื้นที่เอกชนครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แสดงวา ปายแอลอีดี ๔ ปายอยูในความดูแลของทานใชหรือไมครับ 

จ.อ.นนทธวัช    ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 ครับยังไงก็ไมพนในความดูแลของเทศบาลฯเราที่จะตองดําเนินการในสวนน้ีครับ 



๒๘. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือผูถามๆวาปายแอลอีดี ๔ ปายอยูในความดูแลของหัวหนาหรือปาวครับ 

จ.อ.นนทธวัช    ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 คือปายแอลอีดี ๔ ปายทางเทศบาลฯไดมีเจตนาทําหนังสือสั่งยกเลิกสัญญา  และปายทั้ง ๔ ปายก็ยังปรากฏอยู

ทั้ง ๔ จุดเน้ียแหละครับ ในสวนของผมที่ดําเนินการคือดําเนินการในสวนของปายสตีสบล็อคทั้งหมดในพื้นที่ฟุตบาท

ทางสาธารณะ แตจะมีปรากฏอยูบางในพื้นที่ของเอกชน 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตผมขอขมวดประเด็นทั้งหมดเขามาดวยกัน  ในเมื่อมหาดไทยชี้วามันเปนความผิดทานไมมีหนาที่

อนุญาตใหเอกชนมาติดตั้งปายเพราะฉะนั้นสัญญาหมดไปเรามีการจัดเก็บของกลางทั้งหมดไวตามที่ทานทํา MOU 

ตามที่ทานทําถูกตองหรือไมครับ ทานก็ตองเก็บรักษาไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด อันนี้ผมเขาใจถูกตองนะครับ คําถามก็คือ

ที่ทานสุภาภรณ ทานถาม ขออนุญาตเอยนาม ก็คือวาปจจุบันของทั้งหมดที่เปนของกลางอยูตรงไหน ทานอยากรูตรงนี้ 

มันมีปาย ๒๐๐ กวาปายตามสัญญาผมก็จําตัวเลขไมไดแนนอนไมไดเหมือนกัน แลวก็จอแอลอีดี ที่เราไมมีอํานาจที่จะ

ไปอนุญาตใหคนอื่นรื้อ แลวทานไปแจงความลักทรัพยหรือยัง วาใหคนอื่นรื้อไดอยางไรเมื่อมันเปนทรัพยสินที่ไมไดรับ

อนุญาตและมันยังเปนของกลางในคดีนี้อยูครับ อันนี้ผมเขาใจถูกตองนะครับทานสุภาภรณ ตอบใหชัดเจนทีครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญหัวหนาครับ 

จ.อ.นนทธวัช    ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 กราบขอบพระคุณทานประธานฯครับ คือมีการรื้อปายสตีสบล็อคอยูพื้นที่ฟุตบาททางสาธารณะ ทางเทศบาลฯ

โดยสํานักการชางทางเจาหนาที่ไดดําเนินการและนําเขาจัดเก็บที่สวน ๑๑ ไร และศูนยดับเพลิงแจงสนิทครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย   ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แสดงวาในการจัดเก็บน้ีเราตองมีทะเบียนการจัดเก็บใชไหมครับ มีเลขพัสดุที่จัดเก็บเขาถูกตองไหมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

จ.อ.นนทธวัช    ทาศิริ     รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 กรณีการจัดเก็บทางเทศบาลฯนะครับโดยฝายรักษาความสงบ ก็ไดมีคําสั่งของทางเทศบาลตั้งคณะกรรมการ

ดูแลทรัพยสินของทางราชการตรงน้ีเปนที่เรียบรอยแลวครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาอยางนั้นผมขออนุญาตขอเอกสารเลยวาทรัพยสินที่จัดเก็บทั้งหมดเนื่องจากกรณีนี้ทั้งหมดมีอะไรบางและ

จํานวนเทาไหร กราบขอบพระคุณครับ 

 



๒๙. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะทราบเกี่ยวกับนโยบายของทานผูบริหารเกี่ยวกับผูคาขายหลังโรงพยาบาล

สรรพสิทธิ์วาเปนอยางไรนะครับ เพราะถาเกิดเราไดผานไปเราจะสังเกตวามีการเอาปายคําสั่งไปตั้งไวบริเวณนั้นวาหาม

คาขายในบริเวณนี้ ถาใครคาขายคนนั้นมีโทษแตในภาพความเปนจริงแลวที่เราเห็นกันอยูนะครับ เอาความจริงนะครับ

มันก็ยังมีพอคาแมคาขายอยูเชนเคยนะครับ ถึงแมกระทั่งปายตัวคําสั่งตัวนั้นจะตั้งอยูตรงนั้นนะครับ ตรงบริเวณรั้ววัด

สารพัดนึกแตก็ยังมีการขายของเหมือนเดิม คือผมก็อยากทราบนโยบายวาตรงจุดนี้ทางผูบริหารมีนโยบายอยางไรนะ

ครับ แลวก็บริเวณหนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะครับถึงแมวาทานจะไปทําฟุตบาธขยายออกมาแลวก็มีการคาขายอยู

ตรงฟุตบาธนั่นแหละนะครับ แตในภาพที่เราเห็นในความเปนจริงตรงถนนริมถนนก็ยังมีพอคาแมคาขายของตรงนั้น ซึ่ง

บางทีมันล้ําออกมาจนนาเกลียดก็มีนะครับ ไมวาจะเปนแบบตั้งถาวรหรือตั้งเปนรถเข็น ผมก็เลยอยากทราบวาทานมี

นโยบายจะแกไขปญหาอยางไรนะครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ขอขอบคุณทานสมาชิกเรื่องของบริเวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์

และบริเวณรอบๆ เราเองก็ตระหนักดีวาเรื่องของตรงน้ันคนหนาแนนมากและไมเปนระเบียบเรียบรอยเยอะ และทาง

จังหวัดเองโดยผูวาราชการจังหวัดหลายทานไดประสานงานกับทางเทศบาลในการจัดระเบียบ เราก็ประชุมกันเชิญทั้ง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลมารวมประชุมที่มีผลกระทบรวมทั้งผูคา ตํารวจ

จราจร มาประชุมกันหลายครั้งและก็ไปดูในพื้นที่ก็ไปจัดระเบียบกัน ใชเทศกิจในการที่จัดระเบียบใหชัดเจนขึ้น เพราะ

เราเองก็ตระหนักดีวาผูที่มาทําการคานั้นไมวาจะเปนรถเข็นแผงลอยตางๆนี้ก็คือผูมีรายไดนอย แตดวยความที่

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นี้มีภารกิจในการดูแลรักษาพยาบาล ตองการความเรงดวนที่จะถึงหมอ กีดขวางทางจราจรก็

เยอะ คุยกันเยอะครับขออนุญาตเรียนวาทานปลัดคนกอนก็ลงพื้นที่ดวยตนเองและพวกผมก็ไป พอหันหลังไปก็

เหมือนเดิมครับ เทศกิจก็กําชับไป บางรายถึงขนาดใชมาตรการแข็งแรงนะครับ ยกแครที่วางของมายึดไวที่เทศบาลก็

ตามมารองใหขอกลับคืนเราก็ใหคืนนะครับ ไมรูจะทําอยางไรนี่คือปญหาของบานเมืองเรา เราตองคิดวาการจัด

ระเบียบนี้ก็ถือวาเปนเรื่องทาทายที่คอนขางจะยาก เรื่องของการทํามาหากินก็เปนเรื่องหนึ่งซึ่งเราละเวนไมได 

เพราะฉะนั้นตรงน้ีก็คือเราจะอยูรวมกันในสภาวะแบบนี้ไดอยางไร กําหนดเวลาก็แลว ขีดเสนก็แลว ทําเยอะครับแตผล

ที่ทานเห็นก็ปรากฏอยางที่เห็นน้ี นี่เรายอมรับความจริงนะครับ แตเราก็พยายามทําตอไปและตองอาศัยความรวมมือ

จากทานสมาชิกสภาชวยกันคนละไมคนละมือเพื่อใหเขาการเดินทางสูการบริหารในพื้นที่แถวนั้นนี้สะดวกรวดเร็วครับ  

ในความเปนจริงน้ีขนาดวัดสารพัดนึกน้ีสรางที่จอดรถก็ยังไมวายยังแนนนะครับ เพราะวาเปนโรงพยาบาลศูนย บางที่ก็

มาจากรอยเอ็ดก็มี  ผมไปโรงพยาบาลบางทีผมก็ถามวามาจากรอยเอ็ดทําไมไมไปขอนแกนเขาก็บอกวามาอุบลฯ  

สะดวกกวา อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นกรณีเหลานี้น้ันมันเปนปญหาที่มันซับซอนเยอะ ไมใชมิติเดียวตองอาศัยความ

รวมมืออีกหลายอยางทั้งที่เราเองตระหนักอยูเสมอวาภารกิจเรื่องการบริการสาธารณะและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลเปนภารกิจหลักที่เราจะตองทํา ขอบคุณครับ 

 

 



๓๐. 

 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภาภรณครับ 

นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออีกนิดหนึ่งนะคะ เรียนทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารเรื่องริม

สวนสาธารณะหวยมวงคะ คือตอนนี้มันเริ่มมีพอคาแมคาไปวางของขายแลว บางเจามีการเอาเครื่องปนไฟไปเองดวย

มันก็จะเริ่มเปนการถาวรขึ้นเรื่อยๆ ก็อยากฝากใหทานดูแลดวยมันเปนปญหากับผูไปใชสถานที่นั้นออกกําลังกายเปน

อยางมากคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานยอดยุทธครับ 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับขอบคุณทานสมาชิกที่ชี้แนะครับ สวนหวยมวงตอนนี้คนใชบริการ

เยอะและก็จริงๆขณะนี้น้ันเร่ิมจะไมเปนระเบียบเรียบรอยอยางที่ทานวา เราเองนี้กําลังจะระเบียบอยูวาถนนที่อยูดาน

หนาที่ริมรั้วสวนสาธารณะหวยมวงเราจะไปอยูอีกฟากหนึ่ง เพราะวาคนที่ไปออกกําลังกายไมวาจะเปนขี่จักรยาน เดิน

หรือวิ่งนี้ ตรงนั้นมันออกแบบเลนจักรยานคอนขางเล็กแคบเพราะฉะนั้นจะมีปญหากับผูออกกําลังกายเวลาคนขายของ

ก็ล้ําไปกระทบกับผูใชบริการตรงน้ัน ตอนนี้กําลังวางแผนอยูครับวาหลังจากที่เราอพยพชุมชนวังแดงลงพื้นที่แลวตรง

นั้นถนนจะวางเราก็จะมีการมาจัดระเบียบใหมเรื่องน้ีก็เปนประเด็นที่ตรงกันครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัมนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  กระผมขอเรียนทานประธานผานไป

ยังฝายบริหารเรื่องเสาไฟฟาที่ซอยพโลชัย ๙  ซึ่งเปนเสาไฟฟาที่กอสรางมาเปนเสาเหล็กและเปนเสาสูง ตลอดทั้งซอยนี้

ไมสามารถใชงานไดเปนเวลานานมาแลวเพราะวาการกอสรางนี้ทราบวาการเดินสายไฟวางสายไฟไปตามพื้นดินแลวก็มี

แนวรั่วไฟฟาชอตสปารคอยูใตพื้นดินประทุขึ้นมานะครับ ก็ทําใหตองตัดกระแสไฟไปอยากใหทางฝายบริหาร

ดําเนินการตรวจสอบหาผูรับผิดชอบและแกไขใหเปนรูปธรรมวากอสรางมาแลวไมสามารถใชงานได อยากให

ดําเนินการแกไขในสวนนี้และแจงผลมายังทางสภาทราบดวย เพราะวาชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนก็ไมรูจะไป

ฟองรองใครครับเพราะวาไฟฟามันใชไมไดมานานแลวครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเห็นเทศกิจอาสาจราจรไป

ดําเนินการจัดระเบียบอยูแถวหนาโรงเรียนศรีอุบลนะครับชวงถนนศรีณรงคในสวนนี้ก็ดีนะครับ แตก็คือทางทาวังหิน

ตรงซอยสรรพสิทธิ์ ๑๑ ครับในเมื่อมีเทศกิจจราจรอาสาผมก็อยากขอความรวมมือนะครับไปจัดระเบียบเพราะวาตรง

ถนนนั้นไมวาจะมาจากโรงเรียนเบญฯหรือเซ็นทรัลหรือวาจะมาจากนิคมสายกลางมาแออัดติดขัดอยูตรงสรรพสิทธิ์ 

๑๑ เรียกวาตลาดนัดทาวังหินซึ่งการจราจรติดขัดมากในชวงเวลา ๑๖.๐๐ เปนตนไปนะครับ ก็อยากขอความรวมมือ

ใหเทศกิจจราจรอาสานี้ไปดําเนินการชวยจัดระเบียบการจราจรดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เมื่อไมมีผมขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงครับ ขอปด

ประชุมครับ 

 

****ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 



 

๓๑. 

 

 

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ)พ.จ.อ. ..........................ผูจดรายงานการประชุม            

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                     (อดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

                 ชวยราชการงานเลขานุการสภา                                  
 

 

 

 

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

    (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)            (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

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

        (นายอัมพล  ทองพุ)                                           (นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล) 

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                              เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล)  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่  ............................................. 
 

 

 

 
 

 

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

             (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                                           (นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๓๒. 

 

 

 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 
 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


