รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายอนันต
๒. นางสาววรรณรัตน
๓. นายพิพัฒน
๔. นางสาวนงนุช
๕. นางบัวหลวง
๖. นางเฉลียว
๗. นายเลิศ
๘. นายเลิศชาย
๙. นายชื่น
๑๐. นางสาวปฏิมาพร
๑๑. นายณัฐวุฒิ
๑๒. นายนัฐพล
๑๓. นายปรเมศร
๑๔. นางสุภาภรณ
๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน
๑๖. นางลําพูล
๑๗. นายธนพล
๑๘. นายสุภชัย
๑๙. น.ส.ภรณชนก น้ําฝน
๒๐. นางสาวตนขาว

ตันติศิรินทร
จิรัตนประภา
นิลรัตนศิริกุล
จิรันตกาล
อาษาพล
คํานิยม
อาชวานันทกุล
เสนหา
พรหมจารีย
จงรักษ
ทองเถาว
รัตนูปการ
ศริพันธุ
โหตระไวศยะ
ศิลปสิทธิ์
แสงวงค
โชควิวัฒนวนิช
ศรีจรูญ
เฟองงาม
ตังคโณบล

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขต ๔

ผูไมเขารว มประชุม
๑. นายณภัทร
๒. นางรฐา
๓. นายธานินทร
๔. นายปยะ

ลิ้มสุวรรณ
มณีภาค
สินธุประสิทธิ์
ลายวิเศษกุล

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เขต ๔ (ลากิจ)
เขต ๑ (ลากิจ)
เขต ๓ (ไมทราบสาเหตุ)
เขต ๔ (ไมทราบสาเหตุ)

๒.
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑. นายประชา
๒. นายอดิศักดิ์
๓. นายอัมพล
๔. นายกฤชพล
๕. นางวิไลลักษณ
๖. นางพิมพนภัส
๗. นายมนตตรี
๘. นายกรศิริ
๙. นายสวาท
๑๐. นายประสพ
๑๑. วาที่ ร.ท.คมกริช
๑๒. นางสุจิตรา
๑๓. นางสาวธัญญพัทธ
๑๔. นางภัททิยาภรณ
๑๕. นางอรอินทร
๑๖. พ.จ.อ.อดิศร
๑๗. นางสาวดวงใจ
๑๘. นายอนุชิต
๑๙. นางสาวทิพยวรรณ

กิจตรงศิริ
กุลวงศ
ทองพุ
เมืองเหนือ
อัครอํานวย
ภัทรกอพงศสุข
ธนะคุณ
มิ่งไชย
ดวงคํา
ปรุโปรง
ศรีสวัสดิ์
นามพิทักษ
ศรีบุญสถิตพงษ
ใครบุตร
ไชยแสง
ประจํา
สุพจนนิติภักดี
อัปกาญจน
คําโสม

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาลบูรพา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาล ๓ สามัคคี
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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 แกไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สวัส ดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกีย รติทุกทาน ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกฯ , ทาน
ปลัดเทศบาลฯ และท านรองปลัดเทศบาลฯ , ทานหัวหนา สวนราชการทุ กทาน วั นนี้สภาฯไดรับ เกีย รติ จากทา น
จาสิบเอกวีระศักดิ์ โลมรัตน เจาหนาที่ รอย ร.๖ พัน๓ อ.เมืองอุบลฯเขารวมสังเกตการณ กราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงครับผม วันนี้เปนสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ขณะนี้มาครบองคประชุม แลว
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 รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่สี่
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมาชิกทานใดจะขอแกไข/เชิญครับ / เชิญทาน
สุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทา นประธานสภาฯที่เ คารพ กระผมนายสุภชัย ศรี จรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
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
มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่สี่ ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม สภาเทศบาล
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 เนื่องดวยวันนี้ทานนายกฯไม สามารถเข ารวม
ประชุมได ดวยขอบังคับและระเบียบผมขออนุญาตใหทานปลัดเทศบาลฯ เปนผูชี้แจงครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
หมายความวาทานนายกฯ ไมมาและไมไดมีการมอบหมายก็คงใหเปนไปตามระเบียบครับ ผมจะอานระเบีย บให
ฟงตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ขอ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใ ดที่ถึ งวาระพิ จารณาในที่ประชุม แลว
ถาผูเสนอญัตติหรือคําแปรญัตติไม ข ออภิปรายหรือไม อยูใ นที่ประชุม สภาทองถิ่ น ถื อวาไดถ อนญัตตินั้น ตอนนี้ทาน
นายกฯไมอยู เมื่อทานนายกฯไมอยู ใหถือวาถอนญัตตินั้น ประกอบกับวาในวรรคสอง เมื่ อผูบริหารทองถิ่ นเปนผูเสนอ
ญัต ติอ าจมอบหมายเปน หนัง สือ ใหผู บ ริห ารท อ งถิ่ น เลขานุก ารผู บ ริห ารท อ งถิ่ น ที่ ปรึ ก ษาผู บริ ห ารท องถิ่ นเป น
ผูอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได ประกอบกับนายกฯไมไดมอบหมายเปนหนังสือมาก็ไมมีผูแถลงแทน เปนอันวา

๕.
ญัตติขออนุมัติเปดการเรียนการสอนหลัก สูตรมั ธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก
เปนอันวาถอนไป ขอกราบเรียนในที่ประชุมวาในที่ประชุมสภาฯวันนี้ ไดรับเกียรติจากทานวัช รวิทย พุ ทธบุญ 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 ก็ถื อวาญัตติ
นี้ก็ตองถอนไปตามขอบังคับการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
นครอุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) ก็คงเปนไปตามระเบีย บข อบังคับตามที่กลาวมา ญัตติ
ก็คงตองถอนไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือก
ตั้งที่ ๔ ในเรื่องอื่น ขอรบกวนทานผู เข ารวมประชุม ยอนกลับไปในรายงานการประชุม ครั้งที่แ ลวดูที่หนา ๒๐ ตามที่
สท.ตนขาว ไดตั้งกระทูสอบถามและไดมีการตอบกระทูจากฝายผูบริหาร ในหัวขอของทานยอดยุทธที่ตอบไววา

๖.
“ข อ กล า วหาซึ่ ง ขณะนี้ เ ราเองนั้ น ไม ไ ด นิ่ ง นอนใจตามที่ ท า นได ดํ า เนิ น การมา เราก็ ป ระสานงานหารื อ ไปทาง
กระทรวงมหาดไทยกับผูวาราชการจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแ จงตอบวาไม เปนกิจการเทศพาณิชยไม ตองเข า
สภาฯเปนการประชาสัมพันธซึ่งไมเปนความผิดตามกฎหมายครับ เพราะฉะนั้นคําถามนี้ผิดกฎหมายสําเร็จแลวมั นไม
เปนความผิด ผมตอบวาทางมหาดไทยเขาชี้แลววาไมผิดครับ” อันนี้คือที่ทานตอบกับสภาฯ สวนในข อเท็จจริงที่มี ก็คือ
วาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท๐๘๐๔๗/๑๐๑๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มิ ถุ นายน พ.ศ.๒๕๕๙ สํ าเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการรางกฎหมายกระทรวงมหาดไทย คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ วันพุ ธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ อันนี้ผมไมแนใจวาทานไมไดเตรียมคําตอบมาหรือวาทานจะมาพูดในสภาฯในเรื่องที่ไม เปนความจริงในหนังสือ
หารือเขาก็แจงมาวาก็คือสรุปเนื้อหาสุดทายก็คือวาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม สามารถอนุญาตใหเอกชนติดตั้งปาย
ในทางเทาสาธารณะ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบีย บเรีย บรอยของบานเมื อง
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ ได ความผิดสําเร็จแลวแตทานก็ทูซี้ทําให MOU หมดตามสัญญาเฉยๆ อันนี้ผมขอชี้แ จงและก็
บันทึกในสภาฯ เพราะการที่ทานรองนายกฯ ขออภัย วันนี้ทานไม อยู ที่ทานพู ดขึ้ นมาวามั นไม เปนความผิด อันนั้นไม
จริงครับ จริงๆแลวมันเปนความผิดที่ทางมหาดไทย ชี้มาแลววามันเปนความผิด หลีกเลี่ยงไมไดวาตองมาคุยกันเมื่ อเปน
ความผิดที่สําเร็จแลว เราอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ทานไดดําเนินการตอเนื่องในเรื่องนี้อย างไร
มีการสอบสวนหรือไม MOUที่ทํามา สภาฯก็ไดรับทราบภายหลังวาทานไปทํามาแลว ตลอดจนไดไปตามในประเด็น
อื่นๆ ไวในการประชุมครั้งที่แลววาปาย วอกกิ้งสตีด ตอนนี้มีการเก็บรักษาอยูตรงไหน และจํานวนเทาไหร เรื่องนี้จะ
ทําเปนเหมื อนไม รูแ ละใหมั นเงีย บๆจบไปคงเปนไปไม ได เพราะประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เขาไม
สามารถเรียกรองไดเลยหรือครับในเมื่อมันเปนความผิดมาแลว แสดงวาทานไมคํานึงถึง ประชาชนผูเสีย โอกาส ผมเห็น
วาไมมีการฟองรอง แมกระทั่งวาตัดฟุตบาทออกไปแลวก็มีการฟองรองศาลก็สั่งใหคืนฟุตบาท อันนั้นเพื่ อเอื้อประโยชน
ของประชาชน แตคืนฟุตบาทมาแลวทานเอาปาย วอกกิ้งสตีด มาติดทานไปทําสัญญามาเอาปายมาติดมหาดไทย เขาก็
ชี้แลววาทานไมมีอํานาจ คําถามเมื่อทานไมมีอํานาจแลวทานดําเนินการเรื่องเหลานี้ผิดกฎหมายใชหรือไม
ผิด
กฎหมายแลวใครเปนผูรับผิดชอบ แลวการสอบสวนหาผูรับผิดชอบถึ งไหนแลวตอนนี้ วันนี้เปนโอกาสดีที่ทานนิติกร
จังหวัดมารวมประชุมฯดวย ผมก็ตามหลายๆเรื่องที่ทานทําขึ้นมา มีส.ต.ง.ชี้แ จงเข ามาหลายประเด็นหลายเรื่องผมไม
ทราบวาตอนนี้มันถึงไหนแล ว เปนเหมื อนสภาฯแหงนี้เปนที่ทําตราผานเฉยๆ ใหเรื่องนี้ผานไปๆ พอเราสอบถามไป
ทานก็บอกวามันไมผิด มั นไม ผิดอย างไรในเมื่ อมั นผิดแลวตอนนี้ขั้ นตอนมั นอยูตรงไหน การสอบสวนมั นอยูตรงไหน
ของกลางอยูตรงไหน อันนี้คือที่เรากระทูถามมากกวาแตทานไมสามารถตอบเราได วันนี้ก็หยิบยกขึ้นมาในวาระอื่นเพื่ อ
ขอคําชี้แจงจากฝายบริหารอีกครั้งหนึ่ง แตก็เสียใจที่วันนี้ทานนายกฯก็ไมสามารถเขามาในสภาฯได ทําใหประเด็นที่มั น
เปนประโยชนกับพี่นองประชาชน ไมวาเปนกับลูกหลานของเราในเรื่องการศึกษาในเรื่องของการเปลี่ย นแปลงคําชี้แ จง
ในเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาตกไป มันก็นาเสียดาย อันนี้ผมก็อยากจะใหทางสภาฯไดบันทึกไววามหาดไทย
ไดมี หนั งสือมาแบบนี้ แล วทานสอบสวนไปถึ งไหนแลว และของกลางในการกระทํ าความผิดนี้ อยูตรงไหน กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ

๗.
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูท รงเกีย รติ ที่เคารพรักทุกทานครับ ก็ข อบคุณในความหวงใย
ในกระทูตรงนี้ ทานยอดยุทธไดตอบโดยสมบูรณแลววาเรื่องอยูจังหวัดทั้งหมด ถาความผิดจะสําเร็จหรือไม สําเร็จจะอยู
จังหวัด เปนผูพิจารณา ผมคิดวาเรื่องราวทั้งหมดถูกรวบรวมไวหมดแลว แลวก็ตอบไดชัดเจนทั้งหมดแลวขอบพระคุณ
ครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานอานดีๆนะครับ ทานยอดยุทธ บอกวามันไมผิดกฎหมาย มันไมผิดกฎหมายอยางไร ในเมื่ อทานไม มี อํานาจ
คนไมมีอํานาจไปอนุญาตใหคนอื่นทํางานได ผมวามั นผิด จังหวัดก็เปนเรื่องของจังหวัดที่เขาสอบไป เทศบาลฯก็เปน
เรื่องของเทศบาลฯมั นก็ตองมี การสอบสวนวาเรื่องนี้มั นผิ ดอย างไร นิติกรมี หรือไม ครับมี กี่คน ถ านิติกรสามารถให
คําตอบกับทานแลว วาใหทานไปทําความผิดได ทานอยาเอานิติกรไว ใหออกใหหมดเลยครับ เอาแบบนี้ไหมครับก็ใ น
เมื่อมันเปนความผิดแลวทานสอบสวนไปถึงไหน มันเปนความผิดสําเร็จไปแลว แตทานยอดยุ ทธมาตอบในสภาฯแหงนี้
วามันไมเปนความผิด มันจึงเปนคําพูดที่ไมถูกตองตามหลักของความเปนจริงครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คืออยางนี้ วันนั้นทานยอดยุทธ ขออนุญาตเอยนามเพราะวันนี้ทานไมไดเขารวมประชุม ถา ทานเอารายละเอีย ด
ตามที่ทานชี้แจงในที่ประชุมสภาฯในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน แลวทุกอยางมันก็จะทําใหรูวามีรายละเอียดขอเท็จจริงเปน
อยางไร ผมขออานตามที่ทานยอดยุทธไดเรียนไวในสภาฯวา ในข อความวา ถ าทานจะเอารายละเอีย ดพรอมที่จะทํา
หนังสือสําเนามั นมี เยอะครับ ๙ ฉบับ เพราะวาจะไดเข าใจตรงกันวามั นชัดเจนในเชิงปฏิบัติแ ละเปนหนังสือที่ทาง
ราชการไดออกไว ซึ่งถาไดหนังสือตรงนี้ สมาชิกก็จะไดเขาใจวาขอความเปนอยางไร ก็อยากจะฝากไปถึ งทานยอดยุทธ
วาเมื่อทานจะทําสําเนาหนังสือ ๙ ฉบับใหกับสมาชิกสภาฯ ก็โปรดนํามาใหทานสมาชิกเพื่ อที่จะไดดูรายละเอีย ดวา
ขอเท็จจริงเปนอยางไร ก็ขอขอบพระคุณครับผม / เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ วันนี้เปนวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ และอีกไม กี่วันก็จะปด
สมัยประชุม และอีกสามเดือนเราถึงจะมีการประชุมอีก และวันนี้ก็มีญัตติสําคัญ ซึ่งมีความสําคัญกับลูกหลานของเราที่
อยูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือนอกเขตเทศบาลฯดวย นั่นก็เปนญัตติเรื่อง ขออนุมั ติเปดการเรีย นการสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรทวิศึกษา แลวเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ผูบริหารไมมาประชุม ที่สําคัญไม ม า
ไมไดวาก็นาจะมอบหมายใหผูบริหารคนใดคนหนึ่งเปนผูแถลงแทน แตเกิดอะไรขึ้นครับไมมีการมอบหมายใดๆทั้งสิ้น ก็
เลยอยากจะถามวาฝายบริหารเขาทํางานกันอยางไรครับ ทํางานกันอยางนี้หรือครับ เอาความสําคัญของลูกหลานเรา
เอามาทําเปนเรื่องเลนๆ และการประชุมไมไดมีการแจง ๓ วัน ๗ วัน แตมันมีกําหนดการลวงหนาแลว เพราะตอนนี้อยู
ในสมัยประชุม แตก็ไมไดมีการมอบหมายใดๆไวใหกับผูบริหารทานอื่น ซึ่งผมก็ไมเขาใจวาองคกรใหญขนาดนี้ ทานจะ

๘.
ไม รูเลยหรือวาวัน นี้มี การประชุม และมี ญัตติสําคัญ จนมากระทั่งมี เหตุการณ วาวันนี้ผูบริหารไม เข าประชุม ไม เข า
ประชุมไมพอ ไมมีการมอบหมายใหผูบริหารทานอื่นไดเปนผูแถลงญัตติแ ทนเปนเหตุใ หญัตตินั้นตกไป ผมอยากทราบ
วาถาญัตติขออนุมั ติเปดการเรีย นการสอนตัวนี้ถ าไม ผานวันนี้ มั นจะมี ผลอะไรหรือไม ครับ จะมี ผลใหการเรีย นในป
การศึกษาหนาชาไปไหม ก็อยากจะขอความกระจางในเรื่องนี้ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ญัตตินี้ไมไดตกไปนะครับ แตเปนการถอน โดยระเบีย บข อบังคับการประชุม เชิญทานณัฐวุฒิ
ครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออภัยครับผมอาจจะพูดผิด แตถึงจะถอนมันก็เปนเรื่องที่แ ยอยูดี เพราะที่ผูบริหารระดับนี้ไม ไดมี การรองรับ
เหตุการณอะไรไว รองนายกฯก็ตอง ๔ คน ผมไม ทราบวาแตละคนเปนองคกรอิสระหรืออย างไร ทํางานใครทํางาน
มันกันหรืออยางไรไมไดมีการประสานงานสอดคลองกันหรืออยางไร ผูบริหารแบบนี้ไปบริหารองคกรไหนก็เจงครับผม
อยากทราบวาญัตติตัวนี้ถอนออกไปแลวจะมีผลกระทบอะไรไหม เพราะวามันก็เปนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางสมาชิก
ก็ไม อยากจะไปขั ดนโยบายของรั ฐบาล มั นเปน เรื่องของการศึกษาดวย ซึ่งกลับ กันถ า เปนญัต ติเกี่ย วกับการขอใช
งบประมาณ มั น ตา งกัน ผมสั งเกตแลว ผูบริ หารจะใหค วามสํา คัญ ตางกันมาก ถ า เป นญัต ติที่จ ะขอใช งบประมาณ
อยางเชนที่ผานมาการใชเงินสะสม ทานนําเขา ๓ – ๔ รอบทานก็จะเอาเขาอยูอยางนั้น แตนี่เปนเรื่องของการศึกษาผม
วามั นเปนเรื่ องที่สํ าคัญมาก เราลงทุ นกับอนาคตแตทา นกลับไม ใ หค วามสํ าคัญและทานก็ม าถอนเอางายๆแบบนี้
จึงอยากจะถามวา มั นจะกระทบกับการศึกษาหรือไม หรือ ชาไปอีกไหม อยากจะทราบรายละเอีย ดเรื่องนี้ ครับผม
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตองกราบขอบพระคุณที่ทานหวงใยอยางละเอีย ด
ถี่ถวนของทานสมาชิกสภาที่มีตอคณะผูบริหาร ทานนายกฯเดินทางไปตางประเทศและติดขัดไมสามารถมารวมประชุม
ไดแตในความเปนจริงแลวทานนายกฯตั้งใจที่จะมาเสนอญัตติดวยตัวเอง ก็เลยไมไดมอบหมายเอาไว ในความเปนจริงก็
คือตองกราบขออภัยทานประธานสภาฯ และทา นสมาชิกผูทรงเกีย รติดวย เพราะติดขั ดดวยเหตุสุดวิสัย จริงๆไม ไดมี
เจตนาเปนอยางอื่นเลย ตองขอกราบชี้แจงมาเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากจะขอความรู ซึ่งตอนนี้อยูในสมัยประชุมสภา ผูบริหารสามารถเดินทางไป
ตางประเทศก็ไดหรืออยางไร เพราะโดยสวนตัวแลวถาอยูในสมัยประชุมสภาผมก็จะใหความสําคัญกับสมัยการประชุม

๙.
ผมก็จะไม ไปไหน ก็รอที่จะพิ จารณาหลายเรื่อง มั นจะเปนประโยชนตอพี่ นองประชาชน ผมอยากจะขอความรูว า
ในระหวางที่อยูในสมัยประชุมสภาฯแบบนี้ สามารถเดินทางไปตางประเทศไดหรือไม หรือวาไปไดแตในเรื่องความ
เหมาะสมจริยธรรมของผูบริหารนั้นเปนอยางไร รูทั้งรูวาอยูในสมัย ประชุม แตก็ยังไป ไปก็คนเดีย วก็ไม ไดวาแตก็ไม ได
มอบหมายใหใครทําอะไรไว รองนายกฯตั้ง ๔ คน เห็นเปนอะไรครับผูรูสึกวาถ าเปนผมๆก็นอยใจถ าผมเปนผูบริหาร
นั่ง ๔ คน มีทั้งผูสูงอายุ วัยกลางคน และก็เด็ก เลขาที่ปรึกษาฯมีไวทําไม จึงอยากจะทราบตรงนี้ครับผม
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอชี้แจงวาในเรื่องนี้วาเหมาะสมไหมสมควรหรือไมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ๑. แตถาพู ดถึ งเรื่องสิทธิแ ลวเปนสิทธิ
ของบุคคลโดยที่จะไปตองขออนุญาตจากจังหวัด ๒. ทานคงคิดวามีรองนายกฯ เลขาฯ ที่ปรึกษาฯ ทําการแทนอยู แ ลว
โดยไดมอบหมายการงานไวเปนปกติอยูแลว แตในสวนที่เกิดเหตุขึ้นมานี่เปนเหตุเฉพาะไมไดมอบหมายในเรื่องญัตติตอ
สภาฯ เพราะฉะนั้นจะเหมาะหรือไมเหมาะก็อยูที่ตัวเอง อย างที่ทานวาสมควรหรือไม ก็เปนสิทธิสวนบุคคล ขอบคุณ
ครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตครับ ขอยอนกลับไปในรายงานการประชุม นะครับ ผมขออนุญาตตามที่ผมโนตไว อันที่๑ หนา ๒๕
เอกสารเปนสัญญาค้ําประกันงานของสวนสาธารณะทุกที่อันนี้ที่ผมขอเอกสารไวผมยังไมไดรับนะครับ จึงใหสภาแหงนี้
ไดโ นตไวนะครับ วา ผมยั งไม ไดรั บ และเอกสารอีกอยา งหนึ่ งที่ผ มยัง ไม ไ ดรั บก็คื อวา ในทรัพ ย สิน ที่กลั บไปถึ งเรื่อ ง
Street box ที่ทานวาทานไดรื้อเก็บรักษาไวผมยังไมไดรับเอกสารวาจํานวนทั้งหมดมี กี่ชิ้นแลวเก็บรักษาไวที่ไหนบาง
เพื่ อ การเข า ตรวจสอบอี ก ทีห นึ่ ง ขอให ส ภาแหง นี้ บั น ทึ กไว ว า ผมยั ง ไม ไ ด รับ เอกสารทั้ ง สองชิ้ น นี้ น ะครั บ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา ท านสมาชิ ก คณะผูบ ริ หารและผู มี เกี ย รติ ทุ ก ทา นครับ กระผมร อ ยตํา รวจ
เอกณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ผมขออนุญาตยอนกลับไปที่รายงาน
การประชุมหนาที่ ๒๙ ครับ ของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ในเรื่องที่ผมไดพูดในที่ประชุมก็คือวาเรื่องการกอสรางเสาไฟฟ า
ที่ซอยพโลชัย ๙ ซึ่งผมไดฝากผานไปถึงฝายบริหารขอใหดําเนินการตรวจสอบหรือประสานใหผูรับผิดชอบ กรณีนี้ผม
อยากทราบวาทางฝายผูบริหารนี้ไดดําเนินการติดตามหรือประสานหาผูรับผิดชอบในกรณีการกอสรางเสาไฟฟ าซึ่งเปน
เสาเหล็กเสาสูงนี้แลวไมสามารถใชงานไดตลอดทั้งซอยนี้ ผมอยากทราบวาไดดําเนินการไปอยางไรแลวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ครับ ผมไมไดเตรียมเรื่องนี้ไวนะครับขอรับเรื่องนี้ไปดําเนินการครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๑๐.
ก็บังเอิญวาคราวที่แ ลวทานรองประชาติดธุระไม ไดเ ข ารวมประชุม แลวผูที่รับผิ ดชอบเกี่ย วกับงานชางก็ไ ป
ราชการเลยคอนขางที่จะไมเขาใจหรือไมรูเห็นเพราะวาทานที่อยูในที่ประชุมในวันนั้น วันนี้ก็ไม ไดเข ารวมประชุม มั นก็
เลยไมไดประสานกันตอเนื่องไป เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายนั ฐพล รั ต นูป การ สมาชิก สภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี
เขตเลื อกตั้งที่ ๒ อยากจะสอบถามไปยังฝายบริหารนะครั บ อยากทราบวาจริ งหรือไม ที่วาท านได มี โครงการอยู
โครงการหนึ่งอยูที่ตลาดสดเทศบาล ๓ ก็คือตลาดใหญนะครับ ไดมี กลุม แม คาเขาไดม ารองเรีย นกับผมวาทานจะยาย
กลุมแมคาที่มีรานอาหารสดที่เปนพวกกวยจั๊บ ทํากับขาวนะครับ จะยายไปที่จุดใหมคือจุดใหมนี้ก็ข ยับไปอีกตรงที่หนา
สํานักงานกองสวัสดิการครับ คือประเด็นมันอยูตรงที่วาพื้นที่เดิมนี้เขาจะไดความยาวประมาณ ๒.๕๐ เมตร และที่ใ หม
ที่เขาจะไดไปอยูนี้ขนาดเล็กลงก็คือประมาณ ๒ เมตร ตามที่เจาหนาที่ไปชี้แจงกับกลุมแมคานะครับ ขนาดเล็กลงแตจะ
เก็บคาแผงเพิ่มขึ้นจากเดิมเสียอยูที่ ๗๐๐ บาท ก็จะเปน ๑,๐๐๐ บาท ประเด็นสําคัญคือทางกลุมแม คาไดม าเลาใหผม
ฟงวาจะยายเขาไปที่ใหมแตจะเอากลุมแมคาใหมมาขายที่เขาแทนนี้อยากจะทราบวาจริงหรือไมครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ไดนําเสนอเรื่องนี้เข า
มาในสภาแลวผมเปนคนดูแลเรื่องนี้เองนะครับ ผมขออธิบายอย างนี้นะครับวามี การย ายจริงครับ ขยับขึ้ นมาอีกหนึ่ง
บล็อกเพื่อที่จะใหบล็อกตรงกลางนี้ สามารถนั่ง ซึ่งทุกวันนี้ ถาเราเดินเขาไปในชองระหวางแมคาขายของที่ตองปรุงขาย
กวยเตี๋ยว กวยจั๊บ ปากหมอพวกนี้ บางรายนี้จะตั้งโตะเกาอี้อยูตรงทางเดิน ซึ่งเราก็บอกวาจริงๆแลวทางเดินนี้เราไม
อยากใหตั้ง เมื่อเราไมอยากใหตั้งผมก็เลยใหนโยบายวาในเมื่อเราไมใหเขาตั้งแลวนั้นเขาจะไปกินกันที่ไหน เราก็ควรจะ
จัดสถานที่ใหเขาไดกิน พอขยับออกมาซึ่งผมเขาใจวาเดิมทีเขาได ๒ เมตร อยูแลวนะครับถาผมเข าใจไม ผิด การที่เขา
ขยับมาแลวเขาไดพื้ นที่ใ นการวางโตะอาหารนี้เพิ่ ม ขึ้ นผมคิดวาโตะในสวนกลางตรงนี้ผูไปใชบริการก็จะสามารถใช
บริก ารไดดี ขึ้ นเพราะมี โตะ เกา อี้ค อยบริการไดสะดวกขึ้ น คนไปนั่ งทานก็ จะไดส ะอาดสะอา นมากขึ้ น กว าที่ตั้ งอยู
ระเกะระกะซึ่งมันไมเปนระเบียบ สวนคาแผงนั้นผมเขาใจวาไมมีการขยับ ผมวาไมมีนโยบายใหข ยับคาแผงซึ่งคาแผงนี้
เปนคามาตรฐานที่เราตองมีการประชุมและตกลงกันทั้งหมด แตเรื่องคาแผงนี้ยังไมมีการพูดคุย กันนะครับ แตผมคิดวา
การขยับตรงนี้พอขยับเลื่อนมาแลวนั้นก็จะมีสวนหนึ่งซึ่งตอนนี้ เขาเรียกวาเราโยกโซนเพื่อจะทํา ๕ ส บางอะไรบาง
เปลี่ยนทางเดินบางเพื่อทุกวันนี้ก็ตองยอมรับวาทุกคนก็ เราก็ใชนโยบายยายเพราะวา ใหเขาเก็บเขาก็ไม เก็บ อยางเชน
ของที่อยูใตโตะใตอะไรเขาก็ไมเก็บ เราก็ใชกุศโลบายในการที่จะย ายโซนโยกออกมา ซึ่งจริงๆแลวในพื้ นที่นี้เขาจะได
ประโยชนมากขึ้น แลวถาพูดกันตรงๆแลวนั้นเขาไดประโยชนมากขึ้นจากพื้นที่สวนกลางที่เราใหเขาตั้งโตะเกาอี้ดวยซ้ํา
ไป อันนี้ผมคิดวาประโยชนนาจะตกที่เขาไม นาจะตองมารองเรีย นตรงนี้ เขาไดประโยชนจากตรงนี้ม ากและไดมี การ
พูดคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งหลายครา เพราะวาการโยกยายตลาดนี้พวกเราตองเขาใจวาไมงายกับแม คาเพราะฉะนั้นเรา
มีการพูดคุยกันหลายครั้งหลายคราวาจะเปนแบบนี้ซึ่งตองยอมรับวาถาไดประโยชนเขาเอา แตถาเสียประโยชนนี้เขาไม

๑๑.
เอาแนๆ แตถาการขึ้นคาแผงนี้มันจะตองเปนการขึ้นทั้งหมดเพราะวาการขึ้ นคาแผงไม ใ ชวาเทศบาลอยากจะขึ้ นก็ขึ้ น
จะมีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาแลวก็พิจารณาเรื่องการขึ้นคาแผงทั้งหมดแลวก็พิ จารณาจะมี คลังจังหวัดมี อะไรพวกนี้ซึ่ง
เปนราคากลางที่เราจะตองมาพูดคุยกันวาราคาตรงไหนเปนราคาที่เหมาะสมนะครับ ผมคิดวาในการจัดระเบีย บตรงนี้
ซึ่งเราคิดวาเราขยับขึ้ นมาไม ไดข ยับมาถึ งบริเวณดานหนาแตข ยับบลอคมาประมาณหนึ่งบลอคขอกราบเรีย นชี้แ จง
รายละเอียดเพียงเทานี้ครับขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพครับ ขอบคุณครับตามที่ทานรองนายกฯไดชี้แจงมา แตวายังมี อีกประเด็น
หนึ่งที่วาผมอยากจะทราบก็คือจะมีการเพิ่มผูคาใหมอีกหรือเปลาครับ หรือวาจะคงผูคาเดิมไวครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตทานประธานฯครับ ผูคาใหมผมเขาใจวาไมมีนะครับ เปนการขยับผูคาเกาเขามานะครับ เพราะวามั น
จะขยับโซนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แตถาเปนผูคาใหมนี้เขามาถาเกิดมันมีที่วางก็จะมี คนเข าคนออกอยูตลอดเวลา จริงๆ
การขยับตรงนี้ไมมีเจตนาเพื่อจะเพิ่มผูคาใหมเลย เปนการขยับรนเขามาเรื่อยๆนะครับ เพราะวาตอนนี้ปญหาก็คือผูคา
ใหม ความหมายของผูคาใหมคือไมเคยมาอยูในตลาดนี้คงเปนไปไดย าก ถ าใหม ก็หมายความวาอาจจะเมื่ อกอนนี้ถ า
พวกเราเคยเดินเขาไปในตลาด จะมี กลุม แม คาที่เปนขาจรที่จะปูหนังสือพิ ม พ แ ลวก็วางขายบนพื้ น ผมพู ดเรื่องนี้ม า
หลายครั้งแลววามันผิดหลักสุขลักษณะเพราะวามันตองสูงจากพื้นอยางต่ํา ๓๐ เซนติเมตร ตองมี โตะวาง ผมก็เลยให
เขาไปที่สวน ๑๑ ไร ก็มีโตะเหล็กเกาที่ทําเอาไวแลวก็มาปรับปรุงขาขาดบางขาเปอยบางก็เอามาตัดเชื่อมใหมแลวก็
ยกคนที่อยูในพื้นนี้ขึ้นมาอยูขางบน ถาพวกเราเดินเขาไปจะเห็นวาตอนนี้เราไม ใ หคนมาปูพื้ นขาย พอเมื่ อกระชับพื้ นที่
เขามาอยางนี้ก็คงจะเปนการที่มี แ ม คาสวนหนึ่งที่ไปเบีย ดดานทายๆตรงที่เปนแม คาขายของชํา เพราะฉะนั้นพอไป
เบียดทางโนนมามันก็ตองรนเขามา แตถาคิดวาเปนแมคาใหมจากที่อื่นผมคิดวาไมมีนะครับ นอกจากวามี ที่วางแลวมา
แสดงเจตจํานงเอาไววาจะขอเขามาขาย พอมีที่วางก็เขามาขายนะครับในคําจํากัดความวาผูคาใหม อาจจะหมายความ
วาผูคาที่ขายอยูในนั้นแตวายายโซนเขามานี้อาจมีความเปนไปไดครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนัฐพลครับ
นายนัฐพล รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอขอบคุณทานรองนายกฯที่ไดชี้แจงมาครับ อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือถาไดมีการเพิ่มผูคาใหม หรือวามี การ
ยายผูคาใหมนะครับ อยางไรก็อยากใหทานใหสิทธิ์กับผูคาเกาในการเลือกล็อคเลือกจุดที่เขาจะขายนะครับ ใหมั นเหลือ
ที่สุดทายจริงๆถาทานจะเพิ่มนะครับ ถึงจะใหผูคาใหมไดนะครับ ใจจริงผมก็จะอยางไรก็ไมอยากใหมีปญหาเหมือนกับ

๑๒.
โครงการถนนคนเดินที่เปนเรื่องเกี่ยวกับผูคาเกาผูคาใหมนะครับ สิทธิ์ใ นการจับฉลาก สิทธิ์ใ นการมี ที่ข ายของๆเขาไม
อยากจะใหมีปญหาเหมือนโครงการถนนคนเดินที่ตองไปรองที่จังหวัดครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับ ถาอยางไรก็ฝากไวนิดหนึ่งวาในเมื่อจะขยับล็อคที่ขายกวยจั๊บอะไรไปนะครับ อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งคือ
มันมีการทอดปาทองโกอยูใจกลางนะครับ เปนน้ํามั นอยากจะฝากถึ งวาความปลอดภัย ในเรื่องน้ํามั นไวดวยวาเราจะ
ขยับไปพรอมกันไดไหมวาไปอยู ใ นโซนที่วาใชความรอนใชอะไรอยู ดวยกันอยางนี้นะครับ ก็ฝากไวดวยนะครับ เชิญ
ทานณัฐพัฒนครับ
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภา ท านสมาชิ ก คณะผูบ ริ หารและผู มี เกี ย รติ ทุ ก ทา นครับ กระผมร อ ยตํา รวจ
เอกณั ฐพั ฒ น ศิ ลปสิ ทธิ์ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เขตเลื อกตั้ งที่ ๓ มี เ รื่องฝากมาก็ เปน เรื่อ งของ
ประชาชนเรื่องที่หนึ่งก็คือ บริเวณทุงศรีเมืองดานขางอนุสาวรียทาวคําผงซึ่งแตกอนมีเยาวชนเขามาใชประโยชนบริเวณ
ลานแหงนี้ใชเลนสเกตชหรือกิจกรรมออกกําลังกายเลนกีฬาของเขานะครับ ปรากฏวาทางเทศบาลก็ไปรื้ออุปกรณแ ละ
ไปจัดระเบียบเขาไมใหใชพื้นที่ตรงนี้ แลวทีนี้เขาก็ขอความกรุณาวาถาไมใหเขาใชพื้นที่ตรงนี้ บริเวณทุงศรีเมื องคือเปน
สถานที่สาธารณะที่ใชสวนรวมนั้นเขาขอความกรุณาอยากใหจัดระเบียบใหเขาวาใหเขาไปใชพื้นที่ตรงไหน ก็อยากฝาก
ผานไปยังผูบริหารวาใหจัดระเบียบหรือวาจัดสถานที่ใหเขา ซึ่งผมก็เห็นความสําคัญเกี่ย วกับเรื่องนี้ก็คือวาเขาไม ไดไป
สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับใคร คือเขาไมไดไปยุงเกี่ย วกับยาเสพติดหรือวาไปแข งรถสรางความเดือดรอน ผม
เห็นความสําคัญกิจกรรมของประชาชนหรือเยาวชนที่เขามาใชประโยชนในทุงศรีเมืองนะครับ เรื่องที่สองก็คือทางฝาย
ผูบริหารทานมานอยก็ขอรบกวนทานหนอย ซอยสรรพสิทธิ์ ๙ ทอระบายน้ําอุดตัน ซึ่งอุดตันมานานและสงผลกระทบ
ใหทอน้ําในบานประชาชนนั้นไมสามารถระบายน้ําเสีย และทําใหน้ําเสีย ยอนกลับเข าไปในบานหลายหลังคาเรือนนะ
ครับ ก็ขอความกรุณาทางเทศบาลจัดการประสานงานกับทางเรือนจําหรือวาทําสัญญาจางรวมกับทางเรือนจําเอา
นักโทษที่จายนอกออกมาดําเนินการลอกทอในบริเวณซอยสรรพสิทธิ์ ๙ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สาม เรื่องที่ดีผมก็ชมนะ
ครับเรื่องที่ไมดีผมก็พูดไปตามเนื้อผา คือผมเห็นเทศกิจจราจรอาสานั้นไปโบกรถอํานวยความสะดวกอยูหนาโรงเรีย น
ศรีอุบลฯผมวาดีนะครับคนนี้ ผมขอชื่นชมครับ แตสวนที่เหลือมีอีกเยอะ ไมทราบวาเขาไปทําอะไร ผมขอความรวมมื อ
บอกวาไปตรงแยกตลาดทาวังหินหนอย ตรงนั้นมันวุนวายมากคือรถมาจากเรือนจํา รถมาจากหลายๆที่ชวงสี่โมงเย็นนี้
เปนชวงที่การจราจรติดขัดชาวบานก็อยูกันไปตามยถากรรม อยูกันแบบวารถติดอยางนี้ไปก็ไปไม ได บางคนจอดรถ
ขวางถนนลงไปซื้อของซึ่งขาดการดูแลขาดคนไปชวยจัดระเบียบ ในเมื่อทานเคยของบประมาณไปอบรมเทศกิจจราจร
อาสาแลวผมก็อยากใหเขาทํางานใหคุม คากับการที่เคยใชงบประมาณไป จริงๆแลว ภารกิจแตละวันของเจาหนาที่
เทศกิจ นี้ทา นไดต รวจหรื อไม วา เขาไดทํา อะไรบ าง แลวมี การลงบัน ทึก ประจํา วัน หรือ ไม ครั บ เหมื อนข าราชการ
หนวยงานอื่นเวลาเขามีภารกิจอะไรนั้นเขาจะลงบันทึกประจําวันวาวันนี้ไดออกไปปฏิบัติหนาที่ที่นั่นที่นี่จึงบันทึกไวเปน
หลักฐานมีหนึ่งสองสามสี่หา มีกี่คนลงบันทึกลงลายมื อชื่อวาไดออกไปปฏิบัติหนาที่อะไรแลวก็ดําเนินการตรวจจาก
ประจําวันวาเขามีภารกิจหรือวาทําอะไรใหเปนรูปธรรมนะครับ ผมก็ฝากขอความรวมมือมาตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๑๓.
ผมขอฝากไวดวยนะครับ ตลาดทาวังหินตรงที่หนาตลาดตรงนั้นจะมี ตรงข ามกับตนมะขามนั้นมอเตอรไซคจอด
สองขางเลย แตวารถยนตเขาจอดอยูขางเดียว ตรงจุดนั้นใกลๆกับแยกจะเขาซอย ๙ วาเขาจะจอดสองขางเลย พอไป
ถึงจุดนั้นรถยนตจะสวนทางกันไมได ขอฝากไวดวยวาใหมอเตอรไซคเขาจอดขางเดียวไดไหมนะครับ ขอฝากไวดวยนะ
ครับ เชิญทานสุภชัยครับ
นายสุภชัย ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทานประธานฯครับ อย างไรก็มี คําชมแล วผมขออนุญาตขอบคุณทานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนนะครับที่ทําตามขอเสนอของที่กระผมไดพูดไวในคณะกรรมการนะครับก็คือในรายงานการประชุม ทาน
ไดมีหมายเหตุไววาจํานวนโครงการทั้งหมด ๓๕๒ โครงการ ถาดูตามตารางที่ไดรับอนุมั ติงบประมาณ ๑๔๑ โครงการ
มันก็เหมือนเปนเปอรเซ็นตที่นอยนะครับ แตทานก็ไดกรุณาเปนหมายเหตุดานลางไววาเปนโครงการที่นําเข าสูสภา
๑๗๔ โครงการ แลวก็ไดรับอนุมัติ ๑๑๑ โครงการ คิดเปน ๘๑.๐๓ เปอรเซ็นต ก็ถื อวาใหเครดิตกับสภาในอีกขั้ นตอน
หนึ่งครับ ตองกราบขอบพระคุณทานคณะกรรมการมา ณ ที่นี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานณัฐวุฒิครับ
นายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ อยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของทานผูบริหาร ซึ่งการประชุม ครั้งที่
แลวนะครับผมก็ไดถามไปแลวถาไปดูตามรายงานการประชุม เกี่ยวกับการจัดระเบี ย บผูคาหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงคนะครับ ทุกวันนี้มันไมธรรมดานะครับรูสึกวาผูคานี้จะมากกวาปกติแ ละการสัญจรนี้ก็จะลําบากมาก อีกทั้งมี
การตั้งปายวาหามขายและมีการยกกฎหมายอาศัยอํานาจตามมาตราตางๆทานไดเอารายละเอียดเขียนลงไปในปายนั้น
แตผมก็เห็นวาผูคาเขาจะไมไดเกรงกลัวสิ่งที่ทานไดบอกกับเขาเลย ก็ยังมี การคาขายตามปกติ ถ าชวงเชาอาจจะไม มี
เพราะวาเทศกิจของเราไปนั่งเฝา แตเที่ยงลงมานะครับมันก็เหมือนเดิม เย็นมายิ่งมากกวาเดิม นะครับ ตอนชวงสายจะ
มีอาหารสวนชวงเย็นจะเปนเสื้อผา ก็หลากหลายมากตลาดหลังโรงพยาบาล ซึ่งผมก็ไม ทราบวาทานจะไปเอาปายไป
หามเขาทําไมในเมื่อเขาไมทําตามสิ่งที่ทานอยากจะบริหารจัดการนะครับ ซึ่งเราก็ทราบกันดีวาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงคของเราเปนโรงพยาบาลศูนย ประมาณสามสี่จังหวัดผูปวยหนักๆเขาจะตองมาที่โรงพยาบาลแหงนี้แ ละการ
สัญจรก็คอนขางลําบาก แตแทนที่ทางเทศบาลที่มี หนาที่โดยตรงที่จะดูแ ลระเบีย บการจัดระเบีย บผูคาตรงนี้ไม วาจะ
เปนหนาโรงพยาบาลหรือหลังโรงพยาบาล ก็สังเกตแลวนะครับผมก็ไดยินเสีย งบนจากพี่ นองประชาชนหลายทานวา
เหตุใดทางเทศบาลฯของเราถึงไดนิ่งดูดายแบบนี้ ปลอยใหมีการคาขายอยางมีเสรีภาพครับ ทานอย าบอกวาทานไปจัด
ระเบียบแลว ถาจัดระเบียบแลวมันจะไมมีภาพแบบนี้เกิดขึ้น แลวนอกจากนี้นะครับผมก็ยังไดรับรองเรีย นอีกเรื่องหนึ่ง
เกี่ยวกับถนนริมมูลตรงวัดหลวง ซึ่งตอนนี้ก็เชนกันนะครับก็มีการเปดรานกินดื่มอยางมี เสรีภาพ ผมก็ไม ทราบวาเราจะ
มีฟุตบาทเอาไวใหพี่นองประชาชนเดินไดอยางไรในเมื่อตกเย็นมาพอคาแมคาก็จะไปตั้งโตะเพื่อจัดเตรีย มเหมื อนวาเปน
รานนั่งดื่ม ซึ่งผมก็ไมเขาใจวา ตรงนี้ก็มี ปายติดเอาไวอีกเชนกันใกลวัดใกลโรงเรีย นนะครับหามจําหนายสุรา แตก็จะ
สังเกตวามีการเปดคาขายอยางมีเสรีภาพนะครับ ผมก็อยากทราบวาทางทานผูบริหารนี้ทานนิ่งดูดายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได

๑๔.
อยางไรครับ ๕ ปที่ผานมาเปนอยา งไรมั นก็เปนอยางนั้นนะครับ จึงอยากจะสอบถามวาทานจะปลอยใหเปนอย างนี้
หรือครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกีย รติทุกทานครับ ขอขอบคุณแทนพี่ นองประชาชนในความ
หวงใยของทานสมาชิกสภาฯนะครับ ทั้งเรื่องทุงศรีเมืองทั้งเรื่องสี่แยกทาวังหินตลอดจนคําชี้แ นะของทานประธานสภา
หรือแมกระทั่งผูคาหลังโรงพยาบาลตลอดจนถนนริมมูล ผมจะขอกําชับเจาหนาที่ทํางานใหมี ความเข ม งวดมากกวานี้
นะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเฉลียวครับ
นางเฉลียว คํานิยมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท านประธานสภาฯและทา นสมาชิก ทุกท านนะคะมี เ รื่องหนึ่ง ที่อยากจะเรีย นถามผานทางทา น
ประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร ซึ่งเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับ อสม. นะคะ ซึ่ง อสม. มาถามดิฉั นวาเดี๋ย วนี้เกิดอะไรขึ้ น
เกี่ยวกับ อสม. เพราะวาไดมีหนังสือจากเทศบาลฯลงไปยัง อสม. แตละชุม ชนนะคะ ให อสม. แตละชุม ชนสมั ครเปน
สมาชิกเกี่ยวกับจิตอาสาและก็จะไดรับเสื้อตัวหนึ่ง ๒๐๐ บาทนะคะ ดิฉั นก็ไม สามารถใหคําตอบเขาไดก็เลยอยากจะ
เรียนถามคณะผูบริหารวานโยบายตรงนี้ อสม. เขาไมเขาใจกันนะคะ คือเขาอยากจะทราบวาคณะผูบริหารสามารถจะ
ใหคําตอบไดไหมคะวาจิตอาสากับ อสม. คือให อสม. ทุกคนนะคะสมัครเปนจิตอาสาแลวก็ใ หซื้อเสื้อตัวละ ๒๐๐ บาท
ซึ่ง อสม. ก็ไดมาถามดิฉันวาทางเทศบาลฯมีนโยบายอยางไรเพราะวาดิฉันก็ไม สามารถใหคําตอบไดก็เลยจะเรีย นถาม
ทานผูบริหารวาจะใหคําตอบและคําชี้แ จงกับ อสม. ไดอยางไรนะคะเพราะวาเดี๋ย วนี้มี การสอบถามกันคุย กันในหมู
คณะ อสม. แตละชุมชนวา อสม. จะตองสมัครเปนจิตอาสาทุกทานหรือ ขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผมพึ่งไดรับขอมูลนะครับไม เคยไดยิ นเรื่องนี้
ครับ เทาที่ทราบก็มีกลุมเขาอยากจะตั้งกลุมจิตอาสาขึ้นมากลุม หนึ่งแลวก็ข อความรวมมื อกับทางเทศบาลฯใหเข าไป
รวมกิจกรรมกับกลุมชมรมจิตอาสาตรงนี้ แตเรื่องที่จะให อสม. สมัครแลวซื้อเสื้อนี้ผมเองไมไดยินเลยนะครับ พึ่ งทราบ
เดี๋ยวนี้นะครับก็คงคิดวามันไมนาจะใชนะครับ และก็การจะให อสม. ทุกคนเปนจิตอาสาก็ไมไดยินเรื่องนี้เลยนะครับ ก็
ขออนุญาตวาขอไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานเฉลียวครับ

๑๕.
นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อสม. เขาแจงมานะคะไดรับหนังสือจากทางเจาหนาที่เทศบาลฯดวยคะ แลวทางทานรองนายกฯจะไม ทราบได
อยางไร จะอยางไรเดี๋ยวจะนําหนังสือมายืนยันอีกทีหนึ่งนะคะ และอยางไรก็ขอใหทานตรวจสอบดวยนะคะขอบคุณคะ
นายอนันต ตันติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
พอจะทราบไหมครับวาบุคคลใดเปนคนเซ็นในหนังสือนั้น
นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ยังไมทราบคะ แตวาเปนหนังสือออกจากเทศบาลฯ เจาหนาที่จากเทศบาลฯถือลงไปให อสม. แตละชุมชนคะ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ก็นาที่จะมีใครคนหนึ่งเซ็นอยากทราบวาใครเปนคนเซ็นนะครับ
นางเฉลียว คํานิยม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คะ อยางไรจะนําหนังสือมาใหอีกทีนะคะ
นายอนันต ตั นติศิรินทร ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถายเปนสําเนามาใหทานรองประชาดูก็ไดครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม ครับ เมื่ อไม มี กอนจะปด
ประชุม ผมในนามประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีข อขอบพระคุณทานวัชรวิทย พุ ทธบุญ นิติกรชํานาญการ
ทาน จสอ.วีระศักดิ์ โลมรัตน เจาหนาที่รอย รษ. ร.๖ พั น ๓ เปนอยางสูงครับ กราบขอบพระคุณทานรองนายกฯ
ทานเลขานายกฯ ทานปลัด เทศบาลและหัวหนาสว นทุก ทาน รวมทั้ งทานสมาชิ กผูท รงเกี ย รติทุ กทานครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ ขอปดประชุมครับ
***ปดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.*******

(ลงชื่อ) ....................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)พ.จ.อ. ..........................ผูจดรายงานการประชุม
(อดิศร ประจํา)
นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
ชวยราชการงานเลขานุการสภา

(ลงชื่อ) ..................................... ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)...................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

๑๖.

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)........................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอัมพล ทองพุ)
(นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

คณะกรรมการสามั ญประจํา สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่ .............................................

(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

(ลงชื่อ)……………………………….……กรรมการ
(นายปรเมศร ศริพันธุ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการ
(นายนัฐพล รัตนูปการ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวปฏิมาพร จงรักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
...........................................................................................

(นายอนันต ตันติศิรินทร)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

