
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผูมาประชุม 

       ๑. นายอนันต ตันติศิรินทร           ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๔ 

       ๒. นางสาววรรณรัตน        จิรัตนประภา           รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๒   

       ๓. นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

       ๔. นางสาวนงนุช             จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑   

       ๕. นางบัวหลวง               อาษาพล               สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑  

       ๖. นางเฉลียว                 คํานิยม                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         เขต ๒        

       ๗. นายเลิศ               อาชวานันทกุล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑   

       ๘. นายเลิศชาย                เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

       ๙. นายชื่น                     พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๑ 

     ๑๐. นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     เขต ๒ 

     ๑๑. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขต ๒ 

     ๑๒. นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๒ 

     ๑๓. นายปรเมศร ศริพันธุ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๒  

     ๑๔. นางสุภาภรณ          โหตระไวศยะ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

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

     ๑๖. นางลําพูล แสงวงค              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๓ 

     ๑๗. นายธนพล            โชควิวัฒนวนิช           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

     ๑๘. นายสุภชยั                 ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           เขต ๔ 

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

      ๒๐. นางสาวตนขาว           ตังคโณบล              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

     ๑. นายณภัทร                ลิ้มสุวรรณ                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔  (ลากิจ) 

     ๒. นางรฐา                      มณีภาค                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๑  (ลากิจ) 

     ๓. นายธานินทร             สินธุประสิทธิ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๓  (ไมทราบสาเหตุ) 

     ๔. นายปยะ                  ลายวิเศษกุล           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ (ไมทราบสาเหตุ) 

 

 

 



๒. 

 

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

 

๑. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายอัมพล  ทองพุ                 ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๔. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๕. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

๖. นางพิมพนภัส           ภัทรกอพงศสุข       ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

๗. นายมนตตรี             ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๘. นายกรศิริ มิ่งไชย  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา 

๙. นายสวาท ดวงคํา    ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี 

๑๐. นายประสพ ปรุโปรง  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

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

๑๒. นางสุจิตรา             นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๓. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

๑๔. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๑๕. นางอรอินทร ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑๖. พ.จ.อ.อดิศร ประจํา  นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

๑๗. นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๘. นายอนุชิต อัปกาญจน  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๑๙. นางสาวทิพยวรรณ     คําโสม  พนักงานจางทั่วไป 
    

……………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

ระเบียบวาระที่ ๓     ญัตติ     เรื่อง ขออนุมัติเปดการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตร 

                                     ทวิศึกษา สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 



 ๓. 

                                    

ระเบียบวาระที่ ๔     ญัตติ     เรื่อง  แกไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                     พ.ศ.๒๕๖๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

ระเบียบวาระที่ ๕     ญัตติ    เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

                                     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่อง    อื่นๆ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานรองนายกเทศมนตรี  ทานเลขานุการนายกฯ , ทาน

ปลัดเทศบาลฯ  และทานรองปลัดเทศบาลฯ , ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้สภาฯไดรับเกียรติจากทาน       

จาสิบเอกวีระศักดิ์  โลมรัตน เจาหนาที่ รอย ร.๖ พัน๓ อ.เมืองอุบลฯเขารวมสังเกตการณ กราบขอบพระคุณเปนอยาง

สูงครับผม วันน้ีเปนสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ขณะนี้มาครบองคประชุมแลว  

ผมขอเปดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากมีสมาชิกสภาลากิจ  ทานรฐา  มณีภาค และทานณภัทร  ลิ้มสุวรรณ และขอแจงใหทานสมาชิกสภาฯ

ทราบ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหวางเดือน

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ไดรายงานใหทราบตามเอกสารที่นําสง 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

         สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

    ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันศุกรที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกทานใดจะขอแกไข/เชิญครับ / เชิญทาน       

สุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี      

ในหนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๗ เพิ่มคําวาตั้งหลังคําวาแตง “แตเห็นวาทําไมทานไมแตงตั้ง” และหนาที่ ๘ บรรทัดที่ ๔ “ผมก็

หมดประเด็ด” เปลี่ยนคําวาเด็ดเปนประเด็น จาก ด เปน น กราบขอบพระคุณครับ 



๔. 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะขอแกไข เชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอลงมติ 
 

-    สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่  ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น /  

                ไมมีสมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ 

                ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือขึ้น /  

                มีสมาชิกยกมือ ๑๖ ทาน 

 
 

ที่ประชุม  

           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจําป    

พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล  

นครอุบลราชธานี 
 

  

 

ระเบียบวาระที่ ๓     ญัตติ     เรื่อง ขออนุมัติเปดการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตร 

                                     ทวิศึกษา สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  ญัตติขออนุมัติเปดการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตร 

ทวิศึกษา สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก เชิญผูเสนอญัตติครับ / เชิญทานรองนายกฯ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  และสมาชิกผูทรงเกียรติ เนื่องดวยวันนี้ทานนายกฯไมสามารถเขารวม

ประชุมได ดวยขอบังคับและระเบียบผมขออนุญาตใหทานปลัดเทศบาลฯ เปนผูชี้แจงครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาทานนายกฯ ไมมาและไมไดมีการมอบหมายก็คงใหเปนไปตามระเบียบครับ ผมจะอานระเบียบให

ฟงตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ขอ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว 

ถาผูเสนอญัตติหรือคําแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่น ถือวาไดถอนญัตตินั้น ตอนนี้ทาน   

นายกฯไมอยู เมื่อทานนายกฯไมอยู ใหถือวาถอนญัตติน้ัน ประกอบกับวาในวรรคสอง เมื่อผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ

ญัตติอาจมอบหมายเปนหนังสือใหผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นเปน           

ผูอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได ประกอบกับนายกฯไมไดมอบหมายเปนหนังสือมาก็ไมมีผูแถลงแทน เปนอันวา 



๕. 

 

ญัตติขออนุมัติเปดการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก 

เปนอันวาถอนไป ขอกราบเรียนในที่ประชุมวาในที่ประชุมสภาฯวันน้ี  ไดรับเกียรติจากทานวัชรวิทย  พุทธบุญ  นิติกร

ชํานาญการ ขอเขารวมรับฟงและเขาสังเกตการณ ขอขอบพระคุณครับผม  

 

ระเบียบวาระที่ ๔     ญัตติ     เรื่อง  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

                                     พ.ศ.๒๕๖๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญครับ 

นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ก็เชนเดียวกันครับ ทั้งญัตติที่ ๓ , ๔ , ๕ เปนเชนเดียวกันครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับผม ก็คงเปนลักษณะ ตามขอ ๕๖ ทั้งวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ตามที่เรียนทานสมาชิกไปแลว ก็ถือวาญัตติ

นี้ก็ตองถอนไปตามขอบังคับการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ ๕     ญัตติ    เร่ือง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

                                     (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ    เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล

นครอุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  ก็คงเปนไปตามระเบียบขอบังคับตามที่กลาวมา ญัตติ

ก็คงตองถอนไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่อง    อื่นๆ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก    

ตั้งที่ ๔ ในเร่ืองอื่น ขอรบกวนทานผูเขารวมประชุมยอนกลับไปในรายงานการประชุมครั้งที่แลวดูที่หนา ๒๐ ตามที่ 

สท.ตนขาว ไดตั้งกระทูสอบถามและไดมีการตอบกระทูจากฝายผูบริหาร ในหัวขอของทานยอดยุทธที่ตอบไววา        



๖. 

 

“ขอกลาวหาซึ่งขณะนี้เราเองนั้นไมไดนิ่ งนอนใจตามที่ทานไดดําเนินการมา เราก็ประสานงานหารือไปทาง

กระทรวงมหาดไทยกับผูวาราชการจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแจงตอบวาไมเปนกิจการเทศพาณิชยไมตองเขา

สภาฯเปนการประชาสัมพันธซึ่งไมเปนความผิดตามกฎหมายครับ เพราะฉะนั้นคําถามนี้ผิดกฎหมายสําเร็จแลวมันไม

เปนความผิด ผมตอบวาทางมหาดไทยเขาชี้แลววาไมผิดครับ” อันนี้คือที่ทานตอบกับสภาฯ สวนในขอเท็จจริงที่มีก็คือ

วาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท๐๘๐๔๗/๑๐๑๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ สําเนารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการรางกฎหมายกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๙ อันนี้ผมไมแนใจวาทานไมไดเตรียมคําตอบมาหรือวาทานจะมาพูดในสภาฯในเรื่องที่ไมเปนความจริงในหนังสือ

หารือเขาก็แจงมาวาก็คือสรุปเนื้อหาสุดทายก็คือวาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไมสามารถอนุญาตใหเอกชนติดตั้งปาย

ในทางเทาสาธารณะ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ ได ความผิดสําเร็จแลวแตทานก็ทูซี้ทําให MOU หมดตามสัญญาเฉยๆ อันนี้ผมขอชี้แจงและก็

บันทึกในสภาฯ เพราะการที่ทานรองนายกฯ ขออภัยวันนี้ทานไมอยู ที่ทานพูดขึ้นมาวามันไมเปนความผิด อันนั้นไม

จริงครับ จริงๆแลวมันเปนความผิดที่ทางมหาดไทย ชี้มาแลววามันเปนความผิด หลีกเลี่ยงไมไดวาตองมาคุยกันเมื่อเปน

ความผิดที่สําเร็จแลว เราอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ทานไดดําเนินการตอเนื่องในเรื่องนี้อยางไร 

มีการสอบสวนหรือไม MOUที่ทํามา สภาฯก็ไดรับทราบภายหลังวาทานไปทํามาแลว ตลอดจนไดไปตามในประเด็น

อื่นๆ ไวในการประชุมครั้งที่แลววาปาย  วอกกิ้งสตีด ตอนนี้มีการเก็บรักษาอยูตรงไหน และจํานวนเทาไหร เรื่องนี้จะ

ทําเปนเหมือนไมรูและใหมันเงียบๆจบไปคงเปนไปไมได เพราะประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขาไม

สามารถเรียกรองไดเลยหรือครับในเมื่อมันเปนความผิดมาแลว แสดงวาทานไมคํานึงถึงประชาชนผูเสียโอกาส ผมเห็น

วาไมมีการฟองรอง แมกระทั่งวาตัดฟุตบาทออกไปแลวก็มีการฟองรองศาลก็สั่งใหคืนฟุตบาท อันนั้นเพื่อเอื้อประโยชน

ของประชาชน แตคืนฟุตบาทมาแลวทานเอาปาย วอกกิ้งสตีด มาติดทานไปทําสัญญามาเอาปายมาติดมหาดไทย เขาก็

ชี้แลววาทานไมมีอํานาจ คําถามเมื่อทานไมมีอํานาจแลวทานดําเนินการเรื่องเหลานี้ผิดกฎหมายใชหรือไม            ผิด

กฎหมายแลวใครเปนผูรับผิดชอบ แลวการสอบสวนหาผูรับผิดชอบถึงไหนแลวตอนนี้ วันนี้เปนโอกาสดีที่ทานนิติกร

จังหวัดมารวมประชุมฯดวย ผมก็ตามหลายๆเรื่องที่ทานทําขึ้นมา มีส.ต.ง.ชี้แจงเขามาหลายประเด็นหลายเรื่องผมไม

ทราบวาตอนนี้มันถึงไหนแลว เปนเหมือนสภาฯแหงนี้เปนที่ทําตราผานเฉยๆ ใหเรื่องนี้ผานไปๆ พอเราสอบถามไป  

ทานก็บอกวามันไมผิด มันไมผิดอยางไรในเมื่อมันผิดแลวตอนนี้ขั้นตอนมันอยูตรงไหน การสอบสวนมันอยูตรงไหน 

ของกลางอยูตรงไหน อันน้ีคือที่เรากระทูถามมากกวาแตทานไมสามารถตอบเราได วันน้ีก็หยิบยกขึ้นมาในวาระอื่นเพื่อ

ขอคําชี้แจงจากฝายบริหารอีกครั้งหน่ึง แตก็เสียใจที่วันน้ีทานนายกฯก็ไมสามารถเขามาในสภาฯได ทําใหประเด็นที่มัน

เปนประโยชนกับพี่นองประชาชน ไมวาเปนกับลูกหลานของเราในเร่ืองการศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ในเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาตกไป มันก็นาเสียดาย อันนี้ผมก็อยากจะใหทางสภาฯไดบันทึกไววามหาดไทย 

ไดมีหนังสือมาแบบนี้ แลวทานสอบสวนไปถึงไหนแลว และของกลางในการกระทําความผิดนี้อยูตรงไหน กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 



๗. 

 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ที่เคารพรักทุกทานครับ ก็ขอบคุณในความหวงใย        

ในกระทูตรงน้ี ทานยอดยุทธไดตอบโดยสมบูรณแลววาเรื่องอยูจังหวัดทั้งหมด ถาความผิดจะสําเร็จหรือไมสําเร็จจะอยู

จังหวัด เปนผูพิจารณา ผมคิดวาเรื่องราวทั้งหมดถูกรวบรวมไวหมดแลว แลวก็ตอบไดชัดเจนทั้งหมดแลวขอบพระคุณ

ครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานอานดีๆนะครับ ทานยอดยุทธ บอกวามันไมผิดกฎหมาย มันไมผิดกฎหมายอยางไร ในเมื่อทานไมมีอํานาจ 

คนไมมีอํานาจไปอนุญาตใหคนอื่นทํางานได ผมวามันผิด จังหวัดก็เปนเรื่องของจังหวัดที่เขาสอบไป เทศบาลฯก็เปน

เรื่องของเทศบาลฯมันก็ตองมีการสอบสวนวาเรื่องนี้มันผิดอยางไร นิติกรมีหรือไมครับมีกี่คน ถานิติกรสามารถให

คําตอบกับทานแลว วาใหทานไปทําความผิดได ทานอยาเอานิติกรไว ใหออกใหหมดเลยครับ เอาแบบนี้ไหมครับก็ใน

เมื่อมันเปนความผิดแลวทานสอบสวนไปถึงไหน มันเปนความผิดสําเร็จไปแลว แตทานยอดยุทธมาตอบในสภาฯแหงนี้

วามันไมเปนความผิด มันจึงเปนคําพูดที่ไมถูกตองตามหลักของความเปนจริงครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คืออยางนี้ วันน้ันทานยอดยุทธ ขออนุญาตเอยนามเพราะวันน้ีทานไมไดเขารวมประชุม ถาทานเอารายละเอียด

ตามที่ทานชี้แจงในที่ประชุมสภาฯในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน แลวทุกอยางมันก็จะทําใหรูวามีรายละเอียดขอเท็จจริงเปน

อยางไร ผมขออานตามที่ทานยอดยุทธไดเรียนไวในสภาฯวา ในขอความวา ถาทานจะเอารายละเอียดพรอมที่จะทํา

หนังสือสําเนามันมีเยอะครับ ๙ ฉบับ เพราะวาจะไดเขาใจตรงกันวามันชัดเจนในเชิงปฏิบัติและเปนหนังสือที่ทาง

ราชการไดออกไว ซึ่งถาไดหนังสือตรงน้ี สมาชิกก็จะไดเขาใจวาขอความเปนอยางไร ก็อยากจะฝากไปถึงทานยอดยุทธ

วาเมื่อทานจะทําสําเนาหนังสือ ๙ ฉบับใหกับสมาชิกสภาฯ ก็โปรดนํามาใหทานสมาชิกเพื่อที่จะไดดูรายละเอียดวา

ขอเท็จจริงเปนอยางไร ก็ขอขอบพระคุณครับผม / เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ วันน้ีเปนวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ และอีกไมกี่วันก็จะปด

สมัยประชุม และอีกสามเดือนเราถึงจะมีการประชุมอีก และวันน้ีก็มีญัตติสําคัญ ซึ่งมีความสําคัญกับลูกหลานของเราที่

อยูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือนอกเขตเทศบาลฯดวย นั่นก็เปนญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปดการเรียนการสอน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา แลวเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ผูบริหารไมมาประชุม ที่สําคัญไมมา

ไมไดวาก็นาจะมอบหมายใหผูบริหารคนใดคนหนึ่งเปนผูแถลงแทน แตเกิดอะไรขึ้นครับไมมีการมอบหมายใดๆทั้งสิ้น ก็

เลยอยากจะถามวาฝายบริหารเขาทํางานกันอยางไรครับ ทํางานกันอยางนี้หรือครับ เอาความสําคัญของลูกหลานเรา

เอามาทําเปนเร่ืองเลนๆ และการประชุมไมไดมีการแจง ๓ วัน ๗ วัน แตมันมีกําหนดการลวงหนาแลว เพราะตอนนี้อยู

ในสมัยประชุม แตก็ไมไดมีการมอบหมายใดๆไวใหกับผูบริหารทานอื่น ซึ่งผมก็ไมเขาใจวาองคกรใหญขนาดนี้ ทานจะ 



๘. 

 

ไมรูเลยหรือวาวันนี้มีการประชุมและมีญัตติสําคัญ จนมากระทั่งมีเหตุการณวาวันนี้ผูบริหารไมเขาประชุม ไมเขา

ประชุมไมพอ ไมมีการมอบหมายใหผูบริหารทานอ่ืนไดเปนผูแถลงญัตติแทนเปนเหตุใหญัตตินั้นตกไป ผมอยากทราบ

วาถาญัตติขออนุมัติเปดการเรียนการสอนตัวนี้ถาไมผานวันนี้ มันจะมีผลอะไรหรือไมครับ จะมีผลใหการเรียนในป

การศึกษาหนาชาไปไหม ก็อยากจะขอความกระจางในเรื่องน้ีครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ  ญัตติน้ีไมไดตกไปนะครับ แตเปนการถอน โดยระเบียบขอบังคับการประชุม เชิญทานณัฐวุฒิ

ครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออภัยครับผมอาจจะพูดผิด แตถึงจะถอนมันก็เปนเรื่องที่แยอยูดี เพราะที่ผูบริหารระดับนี้ไมไดมีการรองรับ

เหตุการณอะไรไว รองนายกฯก็ตอง ๔ คน ผมไมทราบวาแตละคนเปนองคกรอิสระหรืออยางไร  ทํางานใครทํางาน  

มันกันหรืออยางไรไมไดมีการประสานงานสอดคลองกันหรืออยางไร ผูบริหารแบบนี้ไปบริหารองคกรไหนก็เจงครับผม 

อยากทราบวาญัตติตัวน้ีถอนออกไปแลวจะมีผลกระทบอะไรไหม เพราะวามันก็เปนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางสมาชิก

ก็ไมอยากจะไปขัดนโยบายของรัฐบาล มันเปนเรื่องของการศึกษาดวย ซึ่งกลับกันถาเปนญัตติเกี่ยวกับการขอใช

งบประมาณ มันตางกันผมสังเกตแลวผูบริหารจะใหความสําคัญตางกันมาก ถาเปนญัตติที่จะขอใชงบประมาณ 

อยางเชนที่ผานมาการใชเงินสะสม ทานนําเขา ๓ – ๔ รอบทานก็จะเอาเขาอยูอยางนั้น แตน่ีเปนเรื่องของการศึกษาผม

วามันเปนเรื่องที่สําคัญมาก เราลงทุนกับอนาคตแตทานกลับไมใหความสําคัญและทานก็มาถอนเอางายๆแบบนี้       

จึงอยากจะถามวามันจะกระทบกับการศึกษาหรือไมหรือชาไปอีกไหม อยากจะทราบรายละเอียดเรื่องนี้ครับผม 

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองกราบขอบพระคุณที่ทานหวงใยอยางละเอียด   

ถี่ถวนของทานสมาชิกสภาที่มีตอคณะผูบริหาร ทานนายกฯเดินทางไปตางประเทศและติดขัดไมสามารถมารวมประชุม

ไดแตในความเปนจริงแลวทานนายกฯตั้งใจที่จะมาเสนอญัตติดวยตัวเอง ก็เลยไมไดมอบหมายเอาไว ในความเปนจริงก็

คือตองกราบขออภัยทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติดวย เพราะติดขัดดวยเหตุสุดวิสัยจริงๆไมไดมี

เจตนาเปนอยางอื่นเลย ตองขอกราบชี้แจงมาเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากจะขอความรู  ซึ่งตอนนี้อยูในสมัยประชุมสภา ผูบริหารสามารถเดินทางไป

ตางประเทศก็ไดหรืออยางไร เพราะโดยสวนตัวแลวถาอยูในสมัยประชุมสภาผมก็จะใหความสําคัญกับสมัยการประชุม 

 



๙. 

 

ผมก็จะไมไปไหน ก็รอที่จะพิจารณาหลายเรื่อง มันจะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน ผมอยากจะขอความรูวา      

ในระหวางที่อยูในสมัยประชุมสภาฯแบบนี้ สามารถเดินทางไปตางประเทศไดหรือไม หรือวาไปไดแตในเร่ืองความ 

เหมาะสมจริยธรรมของผูบริหารน้ันเปนอยางไร รูทั้งรูวาอยูในสมัยประชุมแตก็ยังไป ไปก็คนเดียวก็ไมไดวาแตก็ไมได

มอบหมายใหใครทําอะไรไว รองนายกฯตั้ง ๔ คน เห็นเปนอะไรครับผูรูสึกวาถาเปนผมๆก็นอยใจถาผมเปนผูบริหาร  

นั่ง ๔ คน มีทั้งผูสูงอายุ วัยกลางคน และก็เด็ก เลขาที่ปรึกษาฯมีไวทําไม จึงอยากจะทราบตรงนี้ครับผม 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอชี้แจงวาในเรื่องน้ีวาเหมาะสมไหมสมควรหรือไมก็เปนอีกเรื่องหน่ึง ๑. แตถาพูดถึงเรื่องสิทธิแลวเปนสิทธิ

ของบุคคลโดยที่จะไปตองขออนุญาตจากจังหวัด ๒. ทานคงคิดวามีรองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ ทําการแทนอยูแลว

โดยไดมอบหมายการงานไวเปนปกติอยูแลว แตในสวนที่เกิดเหตุขึ้นมานี่เปนเหตุเฉพาะไมไดมอบหมายในเรื่องญัตติตอ

สภาฯ เพราะฉะนั้นจะเหมาะหรือไมเหมาะก็อยูที่ตัวเอง อยางที่ทานวาสมควรหรือไมก็เปนสิทธิสวนบุคคล ขอบคุณ

ครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตครับ ขอยอนกลับไปในรายงานการประชุมนะครับ ผมขออนุญาตตามที่ผมโนตไว อันที่๑ หนา ๒๕  

เอกสารเปนสัญญาค้ําประกันงานของสวนสาธารณะทุกที่อันน้ีที่ผมขอเอกสารไวผมยังไมไดรับนะครับ จึงใหสภาแหงนี้

ไดโนตไวนะครับวาผมยังไมไดรับ และเอกสารอีกอยางหนึ่งที่ผมยังไมไดรับก็คือวาในทรัพยสินที่กลับไปถึงเรื่อง    

Street box ที่ทานวาทานไดรื้อเก็บรักษาไวผมยังไมไดรับเอกสารวาจํานวนทั้งหมดมีกี่ชิ้นแลวเก็บรักษาไวที่ไหนบาง

เพื่อการเขาตรวจสอบอีกทีหนึ่ง ขอใหสภาแหงนี้บันทึกไววาผมยังไมไดรับเอกสารทั้งสองชิ้นนี้นะครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน     ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมี เกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  ผมขออนุญาตยอนกลับไปที่รายงาน

การประชุมหนาที่ ๒๙ ครับ ของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ในเรื่องที่ผมไดพูดในที่ประชุมก็คือวาเรื่องการกอสรางเสาไฟฟา

ที่ซอยพโลชัย ๙ ซึ่งผมไดฝากผานไปถึงฝายบริหารขอใหดําเนินการตรวจสอบหรือประสานใหผูรับผิดชอบ กรณีนี้ผม

อยากทราบวาทางฝายผูบริหารน้ีไดดําเนินการติดตามหรือประสานหาผูรับผิดชอบในกรณีการกอสรางเสาไฟฟาซึ่งเปน

เสาเหล็กเสาสูงนี้แลวไมสามารถใชงานไดตลอดทั้งซอยนี้ ผมอยากทราบวาไดดําเนินการไปอยางไรแลวครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ครับ ผมไมไดเตรียมเรื่องน้ีไวนะครับขอรับเรื่องน้ีไปดําเนินการครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๑๐. 

 

 ก็บังเอิญวาคราวที่แลวทานรองประชาติดธุระไมไดเขารวมประชุม แลวผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานชางก็ไป

ราชการเลยคอนขางที่จะไมเขาใจหรือไมรูเห็นเพราะวาทานที่อยูในที่ประชุมในวันนั้น วันนี้ก็ไมไดเขารวมประชุมมันก็

เลยไมไดประสานกันตอเน่ืองไป เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

เขตเลือกตั้งที่  ๒  อยากจะสอบถามไปยังฝายบริหารนะครับ อยากทราบวาจริงหรือไมที่วาทานไดมีโครงการอยู

โครงการหนึ่งอยูที่ตลาดสดเทศบาล ๓ ก็คือตลาดใหญนะครับ ไดมีกลุมแมคาเขาไดมารองเรียนกับผมวาทานจะยาย

กลุมแมคาที่มีรานอาหารสดที่เปนพวกกวยจั๊บ ทํากับขาวนะครับ จะยายไปที่จุดใหมคือจุดใหมนี้ก็ขยับไปอีกตรงที่หนา

สํานักงานกองสวัสดิการครับ คือประเด็นมันอยูตรงที่วาพื้นที่เดิมนี้เขาจะไดความยาวประมาณ ๒.๕๐ เมตร และที่ใหม

ที่เขาจะไดไปอยูนี้ขนาดเล็กลงก็คือประมาณ ๒ เมตร ตามที่เจาหนาที่ไปชี้แจงกับกลุมแมคานะครับ ขนาดเล็กลงแตจะ

เก็บคาแผงเพิ่มขึ้นจากเดิมเสียอยูที่ ๗๐๐ บาท ก็จะเปน ๑,๐๐๐ บาท ประเด็นสําคัญคือทางกลุมแมคาไดมาเลาใหผม

ฟงวาจะยายเขาไปที่ใหมแตจะเอากลุมแมคาใหมมาขายที่เขาแทนน้ีอยากจะทราบวาจริงหรือไมครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ไดนําเสนอเรื่องนี้เขา

มาในสภาแลวผมเปนคนดูแลเรื่องน้ีเองนะครับ ผมขออธิบายอยางนี้นะครับวามีการยายจริงครับ ขยับขึ้นมาอีกหนึ่ง

บล็อกเพื่อที่จะใหบล็อกตรงกลางนี้ สามารถนั่ง ซึ่งทุกวันน้ี ถาเราเดินเขาไปในชองระหวางแมคาขายของที่ตองปรุงขาย

กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ ปากหมอพวกนี้ บางรายนี้จะตั้งโตะเกาอี้อยูตรงทางเดิน ซึ่งเราก็บอกวาจริงๆแลวทางเดินนี้เราไม

อยากใหตั้ง เมื่อเราไมอยากใหตั้งผมก็เลยใหนโยบายวาในเมื่อเราไมใหเขาตั้งแลวนั้นเขาจะไปกินกันที่ไหน เราก็ควรจะ

จัดสถานที่ใหเขาไดกิน พอขยับออกมาซึ่งผมเขาใจวาเดิมทีเขาได ๒ เมตร อยูแลวนะครับถาผมเขาใจไมผิด  การที่เขา

ขยับมาแลวเขาไดพื้นที่ในการวางโตะอาหารนี้เพิ่มขึ้นผมคิดวาโตะในสวนกลางตรงนี้ผูไปใชบริการก็จะสามารถใช

บริการไดดีขึ้นเพราะมีโตะเกาอี้คอยบริการไดสะดวกขึ้น คนไปนั่งทานก็จะไดสะอาดสะอานมากขึ้นกวาที่ตั้งอยู

ระเกะระกะซึ่งมันไมเปนระเบียบ สวนคาแผงนั้นผมเขาใจวาไมมีการขยับ ผมวาไมมีนโยบายใหขยับคาแผงซึ่งคาแผงนี้

เปนคามาตรฐานที่เราตองมีการประชุมและตกลงกันทั้งหมด แตเรื่องคาแผงนี้ยังไมมีการพูดคุยกันนะครับ แตผมคิดวา

การขยับตรงน้ีพอขยับเลื่อนมาแลวนั้นก็จะมีสวนหนึ่งซึ่งตอนนี้  เขาเรียกวาเราโยกโซนเพื่อจะทํา   ๕ ส  บางอะไรบาง 

เปลี่ยนทางเดินบางเพื่อทุกวันน้ีก็ตองยอมรับวาทุกคนก็ เราก็ใชนโยบายยายเพราะวาใหเขาเก็บเขาก็ไมเก็บ อยางเชน

ของที่อยูใตโตะใตอะไรเขาก็ไมเก็บ เราก็ใชกุศโลบายในการที่จะยายโซนโยกออกมา ซึ่งจริงๆแลวในพื้นที่นี้เขาจะได

ประโยชนมากขึ้น แลวถาพูดกันตรงๆแลวนั้นเขาไดประโยชนมากขึ้นจากพื้นที่สวนกลางที่เราใหเขาตั้งโตะเกาอี้ดวยซ้ํา

ไป อันนี้ผมคิดวาประโยชนนาจะตกที่เขาไมนาจะตองมารองเรียนตรงนี้ เขาไดประโยชนจากตรงนี้มากและไดมีการ

พูดคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งหลายครา เพราะวาการโยกยายตลาดน้ีพวกเราตองเขาใจวาไมงายกับแมคาเพราะฉะนั้นเรา

มีการพูดคุยกันหลายครั้งหลายคราวาจะเปนแบบนี้ซึ่งตองยอมรับวาถาไดประโยชนเขาเอา แตถาเสียประโยชนน้ีเขาไม 



๑๑. 

 

เอาแนๆ แตถาการขึ้นคาแผงนี้มันจะตองเปนการขึ้นทั้งหมดเพราะวาการขึ้นคาแผงไมใชวาเทศบาลอยากจะขึ้นก็ขึ้น 

จะมีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาแลวก็พิจารณาเรื่องการขึ้นคาแผงทั้งหมดแลวก็พิจารณาจะมีคลังจังหวัดมีอะไรพวกนี้ซึ่ง

เปนราคากลางที่เราจะตองมาพูดคุยกันวาราคาตรงไหนเปนราคาที่เหมาะสมนะครับ ผมคิดวาในการจัดระเบียบตรงนี้

ซึ่งเราคิดวาเราขยับขึ้นมาไมไดขยับมาถึงบริเวณดานหนาแตขยับบลอคมาประมาณหนึ่งบลอคขอกราบเรียนชี้แจง

รายละเอียดเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ขอบคุณครับตามที่ทานรองนายกฯไดชี้แจงมา แตวายังมีอีกประเด็น

หนึ่งที่วาผมอยากจะทราบก็คือจะมีการเพิ่มผูคาใหมอีกหรือเปลาครับ หรือวาจะคงผูคาเดิมไวครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตทานประธานฯครับ ผูคาใหมผมเขาใจวาไมมีนะครับ เปนการขยับผูคาเกาเขามานะครับ เพราะวามัน

จะขยับโซนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แตถาเปนผูคาใหมนี้เขามาถาเกิดมันมีที่วางก็จะมีคนเขาคนออกอยูตลอดเวลา จริงๆ

การขยับตรงน้ีไมมีเจตนาเพื่อจะเพิ่มผูคาใหมเลย เปนการขยับรนเขามาเรื่อยๆนะครับ เพราะวาตอนนี้ปญหาก็คือผูคา

ใหม ความหมายของผูคาใหมคือไมเคยมาอยูในตลาดนี้คงเปนไปไดยาก ถาใหมก็หมายความวาอาจจะเมื่อกอนนี้ถา

พวกเราเคยเดินเขาไปในตลาด จะมีกลุมแมคาที่เปนขาจรที่จะปูหนังสือพิมพแลวก็วางขายบนพื้น ผมพูดเรื่องนี้มา

หลายครั้งแลววามันผิดหลักสุขลักษณะเพราะวามันตองสูงจากพื้นอยางต่ํา ๓๐ เซนติเมตร ตองมีโตะวาง ผมก็เลยให

เขาไปที่สวน ๑๑ ไร ก็มีโตะเหล็กเกาที่ทําเอาไวแลวก็มาปรับปรุงขาขาดบางขาเปอยบางก็เอามาตัดเชื่อมใหมแลวก็ 

ยกคนที่อยูในพื้นน้ีขึ้นมาอยูขางบน ถาพวกเราเดินเขาไปจะเห็นวาตอนนี้เราไมใหคนมาปูพื้นขาย พอเมื่อกระชับพื้นที่

เขามาอยางนี้ก็คงจะเปนการที่มีแมคาสวนหนึ่งที่ไปเบียดดานทายๆตรงที่เปนแมคาขายของชํา เพราะฉะนั้นพอไป

เบียดทางโนนมามันก็ตองรนเขามา แตถาคิดวาเปนแมคาใหมจากที่อื่นผมคิดวาไมมีนะครับ นอกจากวามีที่วางแลวมา

แสดงเจตจํานงเอาไววาจะขอเขามาขาย พอมีที่วางก็เขามาขายนะครับในคําจํากัดความวาผูคาใหมอาจจะหมายความ

วาผูคาที่ขายอยูในน้ันแตวายายโซนเขามานี้อาจมีความเปนไปไดครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอขอบคุณทานรองนายกฯที่ไดชี้แจงมาครับ อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือถาไดมีการเพิ่มผูคาใหมหรือวามีการ

ยายผูคาใหมนะครับ อยางไรก็อยากใหทานใหสิทธิ์กับผูคาเกาในการเลือกล็อคเลือกจุดที่เขาจะขายนะครับ ใหมันเหลือ

ที่สุดทายจริงๆถาทานจะเพิ่มนะครับ ถึงจะใหผูคาใหมไดนะครับ ใจจริงผมก็จะอยางไรก็ไมอยากใหมีปญหาเหมือนกับ 

 



๑๒. 

 

โครงการถนนคนเดินที่เปนเรื่องเกี่ยวกับผูคาเกาผูคาใหมนะครับ สิทธิ์ในการจับฉลาก สิทธิ์ในการมีที่ขายของๆเขาไม

อยากจะใหมีปญหาเหมือนโครงการถนนคนเดินที่ตองไปรองที่จังหวัดครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับ ถาอยางไรก็ฝากไวนิดหนึ่งวาในเมื่อจะขยับล็อคที่ขายกวยจั๊บอะไรไปนะครับ อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งคือ

มันมีการทอดปาทองโกอยูใจกลางนะครับ เปนน้ํามันอยากจะฝากถึงวาความปลอดภัยในเรื่องน้ํามันไวดวยวาเราจะ

ขยับไปพรอมกันไดไหมวาไปอยูในโซนที่วาใชความรอนใชอะไรอยูดวยกันอยางนี้นะครับ ก็ฝากไวดวยนะครับ เชิญ

ทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมี เกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน    ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ มีเรื่องฝากมาก็เปนเรื่องของ

ประชาชนเรื่องที่หนึ่งก็คือ บริเวณทุงศรีเมืองดานขางอนุสาวรียทาวคําผงซึ่งแตกอนมีเยาวชนเขามาใชประโยชนบริเวณ

ลานแหงนี้ใชเลนสเกตชหรือกิจกรรมออกกําลังกายเลนกีฬาของเขานะครับ ปรากฏวาทางเทศบาลก็ไปรื้ออุปกรณและ

ไปจัดระเบียบเขาไมใหใชพื้นที่ตรงน้ี แลวทีนี้เขาก็ขอความกรุณาวาถาไมใหเขาใชพื้นที่ตรงน้ี บริเวณทุงศรีเมืองคือเปน

สถานที่สาธารณะที่ใชสวนรวมนั้นเขาขอความกรุณาอยากใหจัดระเบียบใหเขาวาใหเขาไปใชพื้นที่ตรงไหน ก็อยากฝาก

ผานไปยังผูบริหารวาใหจัดระเบียบหรือวาจัดสถานที่ใหเขา ซึ่งผมก็เห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือวาเขาไมไดไป

สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับใคร คือเขาไมไดไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดหรือวาไปแขงรถสรางความเดือดรอน ผม

เห็นความสําคัญกิจกรรมของประชาชนหรือเยาวชนที่เขามาใชประโยชนในทุงศรีเมืองนะครับ เรื่องที่สองก็คือทางฝาย

ผูบริหารทานมานอยก็ขอรบกวนทานหนอย ซอยสรรพสิทธิ์ ๙ ทอระบายน้ําอุดตัน ซึ่งอุดตันมานานและสงผลกระทบ

ใหทอน้ําในบานประชาชนน้ันไมสามารถระบายน้ําเสียและทําใหน้ําเสียยอนกลับเขาไปในบานหลายหลังคาเรือนนะ

ครับ ก็ขอความกรุณาทางเทศบาลจัดการประสานงานกับทางเรือนจําหรือวาทําสัญญาจางรวมกับทางเรือนจําเอา

นักโทษที่จายนอกออกมาดําเนินการลอกทอในบริเวณซอยสรรพสิทธิ์ ๙ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สาม เรื่องที่ดีผมก็ชมนะ

ครับเรื่องที่ไมดีผมก็พูดไปตามเนื้อผา  คือผมเห็นเทศกิจจราจรอาสานั้นไปโบกรถอํานวยความสะดวกอยูหนาโรงเรียน

ศรีอุบลฯผมวาดีนะครับคนนี้ ผมขอชื่นชมครับ แตสวนที่เหลือมีอีกเยอะ ไมทราบวาเขาไปทําอะไร ผมขอความรวมมือ

บอกวาไปตรงแยกตลาดทาวังหินหนอย ตรงน้ันมันวุนวายมากคือรถมาจากเรือนจํา รถมาจากหลายๆที่ชวงสี่โมงเย็นนี้

เปนชวงที่การจราจรติดขัดชาวบานก็อยูกันไปตามยถากรรม อยูกันแบบวารถติดอยางนี้ไปก็ไปไมได บางคนจอดรถ

ขวางถนนลงไปซื้อของซึ่งขาดการดูแลขาดคนไปชวยจัดระเบียบ ในเมื่อทานเคยของบประมาณไปอบรมเทศกิจจราจร

อาสาแลวผมก็อยากใหเขาทํางานใหคุมคากับการที่เคยใชงบประมาณไป จริงๆแลว ภารกิจแตละวันของเจาหนาที่

เทศกิจนี้ทานไดตรวจหรือไมวาเขาไดทําอะไรบาง แลวมีการลงบันทึกประจําวันหรือไมครับ เหมือนขาราชการ

หนวยงานอื่นเวลาเขามีภารกิจอะไรนั้นเขาจะลงบันทึกประจําวันวาวันน้ีไดออกไปปฏิบัติหนาที่ที่นั่นที่นี่จึงบันทึกไวเปน

หลักฐานมีหนึ่งสองสามสี่หา มีกี่คนลงบันทึกลงลายมือชื่อวาไดออกไปปฏิบัติหนาที่อะไรแลวก็ดําเนินการตรวจจาก

ประจําวันวาเขามีภารกิจหรือวาทําอะไรใหเปนรูปธรรมนะครับ ผมก็ฝากขอความรวมมือมาตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๑๓. 

 

 ผมขอฝากไวดวยนะครับ ตลาดทาวังหินตรงที่หนาตลาดตรงนั้นจะมีตรงขามกับตนมะขามนั้นมอเตอรไซคจอด

สองขางเลย แตวารถยนตเขาจอดอยูขางเดียว ตรงจุดน้ันใกลๆกับแยกจะเขาซอย ๙ วาเขาจะจอดสองขางเลย พอไป 

ถึงจุดนั้นรถยนตจะสวนทางกันไมได ขอฝากไวดวยวาใหมอเตอรไซคเขาจอดขางเดียวไดไหมนะครับ ขอฝากไวดวยนะ

ครับ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานฯครับ อยางไรก็มีคําชมแลวผมขออนุญาตขอบคุณทานคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนนะครับที่ทําตามขอเสนอของที่กระผมไดพูดไวในคณะกรรมการนะครับก็คือในรายงานการประชุมทาน

ไดมีหมายเหตุไววาจํานวนโครงการทั้งหมด ๓๕๒ โครงการ ถาดูตามตารางที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ๑๔๑ โครงการ

มันก็เหมือนเปนเปอรเซ็นตที่นอยนะครับ แตทานก็ไดกรุณาเปนหมายเหตุดานลางไววาเปนโครงการที่นําเขาสูสภา 

๑๗๔ โครงการ แลวก็ไดรับอนุมัติ ๑๑๑ โครงการ คิดเปน ๘๑.๐๓ เปอรเซ็นต ก็ถือวาใหเครดิตกับสภาในอีกขั้นตอน

หนึ่งครับ ตองกราบขอบพระคุณทานคณะกรรมการมา ณ ที่นี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒  อยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของทานผูบริหาร ซึ่งการประชุมครั้งที่

แลวนะครับผมก็ไดถามไปแลวถาไปดูตามรายงานการประชุม เกี่ยวกับการจัดระเบียบผูคาหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงคนะครับ ทุกวันน้ีมันไมธรรมดานะครับรูสึกวาผูคานี้จะมากกวาปกติและการสัญจรนี้ก็จะลําบากมาก อีกทั้งมี

การตั้งปายวาหามขายและมีการยกกฎหมายอาศัยอํานาจตามมาตราตางๆทานไดเอารายละเอียดเขียนลงไปในปายนั้น 

แตผมก็เห็นวาผูคาเขาจะไมไดเกรงกลัวสิ่งที่ทานไดบอกกับเขาเลย ก็ยังมีการคาขายตามปกติ ถาชวงเชาอาจจะไมมี

เพราะวาเทศกิจของเราไปนั่งเฝา แตเที่ยงลงมานะครับมันก็เหมือนเดิม เย็นมายิ่งมากกวาเดิมนะครับ ตอนชวงสายจะ

มีอาหารสวนชวงเย็นจะเปนเสื้อผา ก็หลากหลายมากตลาดหลังโรงพยาบาล ซึ่งผมก็ไมทราบวาทานจะไปเอาปายไป

หามเขาทําไมในเมื่อเขาไมทําตามสิ่งที่ทานอยากจะบริหารจัดการนะครับ ซึ่งเราก็ทราบกันดีวาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงคของเราเปนโรงพยาบาลศูนย ประมาณสามสี่จังหวัดผูปวยหนักๆเขาจะตองมาที่โรงพยาบาลแหงนี้และการ

สัญจรก็คอนขางลําบาก แตแทนที่ทางเทศบาลที่มีหนาที่โดยตรงที่จะดูแลระเบียบการจัดระเบียบผูคาตรงนี้ไมวาจะ

เปนหนาโรงพยาบาลหรือหลังโรงพยาบาล ก็สังเกตแลวนะครับผมก็ไดยินเสียงบนจากพี่นองประชาชนหลายทานวา

เหตุใดทางเทศบาลฯของเราถึงไดน่ิงดูดายแบบนี้ ปลอยใหมีการคาขายอยางมีเสรีภาพครับ ทานอยาบอกวาทานไปจัด

ระเบียบแลว ถาจัดระเบียบแลวมันจะไมมีภาพแบบนี้เกิดขึ้น แลวนอกจากน้ีนะครับผมก็ยังไดรับรองเรียนอีกเรื่องหนึ่ง

เกี่ยวกับถนนริมมูลตรงวัดหลวง ซึ่งตอนนี้ก็เชนกันนะครับก็มีการเปดรานกินด่ืมอยางมีเสรีภาพ ผมก็ไมทราบวาเราจะ

มีฟุตบาทเอาไวใหพี่นองประชาชนเดินไดอยางไรในเมื่อตกเย็นมาพอคาแมคาก็จะไปตั้งโตะเพื่อจัดเตรียมเหมือนวาเปน

รานนั่งด่ืม ซึ่งผมก็ไมเขาใจวาตรงนี้ก็มีปายติดเอาไวอีกเชนกันใกลวัดใกลโรงเรียนนะครับหามจําหนายสุรา แตก็จะ

สังเกตวามีการเปดคาขายอยางมีเสรีภาพนะครับ ผมก็อยากทราบวาทางทานผูบริหารนี้ทานน่ิงดูดายเกี่ยวกับเรื่องน้ีได 



๑๔. 

อยางไรครับ ๕ ปที่ผานมาเปนอยางไรมันก็เปนอยางนั้นนะครับ จึงอยากจะสอบถามวาทานจะปลอยใหเปนอยางนี้

หรือครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอขอบคุณแทนพี่นองประชาชนในความ

หวงใยของทานสมาชิกสภาฯนะครับ ทั้งเรื่องทุงศรีเมืองทั้งเรื่องสี่แยกทาวังหินตลอดจนคําชี้แนะของทานประธานสภา

หรือแมกระทั่งผูคาหลังโรงพยาบาลตลอดจนถนนริมมูล ผมจะขอกําชับเจาหนาที่ทํางานใหมีความเขมงวดมากกวานี้

นะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเฉลียวครับ 

นางเฉลียว    คํานิยมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานนะคะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนถามผานทางทาน

ประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร ซึ่งเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับ อสม. นะคะ ซึ่ง อสม. มาถามดิฉันวาเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้น

เกี่ยวกับ อสม. เพราะวาไดมีหนังสือจากเทศบาลฯลงไปยัง อสม. แตละชุมชนนะคะ ให อสม. แตละชุมชนสมัครเปน

สมาชิกเกี่ยวกับจิตอาสาและก็จะไดรับเสื้อตัวหนึ่ง ๒๐๐ บาทนะคะ ดิฉันก็ไมสามารถใหคําตอบเขาไดก็เลยอยากจะ

เรียนถามคณะผูบริหารวานโยบายตรงน้ี อสม. เขาไมเขาใจกันนะคะ คือเขาอยากจะทราบวาคณะผูบริหารสามารถจะ

ใหคําตอบไดไหมคะวาจิตอาสากับ อสม. คือให อสม. ทุกคนนะคะสมัครเปนจิตอาสาแลวก็ใหซื้อเสื้อตัวละ ๒๐๐ บาท 

ซึ่ง อสม. ก็ไดมาถามดิฉันวาทางเทศบาลฯมีนโยบายอยางไรเพราะวาดิฉันก็ไมสามารถใหคําตอบไดก็เลยจะเรียนถาม

ทานผูบริหารวาจะใหคําตอบและคําชี้แจงกับ อสม. ไดอยางไรนะคะเพราะวาเดี๋ยวนี้มีการสอบถามกันคุยกันในหมู

คณะ อสม. แตละชุมชนวา อสม. จะตองสมัครเปนจิตอาสาทุกทานหรือ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมพึ่งไดรับขอมูลนะครับไมเคยไดยินเรื่องนี้

ครับ เทาที่ทราบก็มีกลุมเขาอยากจะตั้งกลุมจิตอาสาขึ้นมากลุมหนึ่งแลวก็ขอความรวมมือกับทางเทศบาลฯใหเขาไป

รวมกิจกรรมกับกลุมชมรมจิตอาสาตรงน้ี แตเรื่องที่จะให อสม. สมัครแลวซื้อเสื้อนี้ผมเองไมไดยินเลยนะครับ พึ่งทราบ

เดี๋ยวนี้นะครับก็คงคิดวามันไมนาจะใชนะครับ และก็การจะให อสม. ทุกคนเปนจิตอาสาก็ไมไดยินเรื่องนี้เลยนะครับ ก็

ขออนุญาตวาขอไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเฉลียวครับ 

 



๑๕. 

 

นางเฉลียว    คํานิยม     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อสม. เขาแจงมานะคะไดรับหนังสือจากทางเจาหนาที่เทศบาลฯดวยคะ แลวทางทานรองนายกฯจะไมทราบได

อยางไร จะอยางไรเดี๋ยวจะนําหนังสือมายืนยันอีกทีหน่ึงนะคะ และอยางไรก็ขอใหทานตรวจสอบดวยนะคะขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอจะทราบไหมครับวาบุคคลใดเปนคนเซ็นในหนังสือน้ัน 

นางเฉลียว    คํานิยม     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยังไมทราบคะ แตวาเปนหนังสือออกจากเทศบาลฯ เจาหนาที่จากเทศบาลฯถือลงไปให อสม. แตละชุมชนคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็นาที่จะมีใครคนหน่ึงเซ็นอยากทราบวาใครเปนคนเซ็นนะครับ 

นางเฉลียว    คํานิยม      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คะ อยางไรจะนําหนังสือมาใหอีกทีนะคะ 

นายอนันต    ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถายเปนสําเนามาใหทานรองประชาดูก็ไดครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ เมื่อไมมีกอนจะปด

ประชุม ผมในนามประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีขอขอบพระคุณทานวัชรวิทย  พุทธบุญ นิติกรชํานาญการ 

ทาน จสอ.วีระศักดิ์   โลมรัตน เจาหนาที่รอย รษ. ร.๖ พัน ๓ เปนอยางสูงครับ กราบขอบพระคุณทานรองนายกฯ 

ทานเลขานายกฯ ทานปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนทุกทาน รวมทั้งทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ ขอปดประชุมครับ 

 

***ปดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.******* 

 

 

 

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

         (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                                     (อดิศร   ประจํา)                   

      เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                       นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 

                 ชวยราชการงานเลขานุการสภา                                  
 

 

 

 

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

    (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)            (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

        หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                     หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 



๑๖. 

 

 

(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 
 

 

 

 

 

 

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

                (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                             (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

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

                                             (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

                                                    (นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


