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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาํป พ.ศ.๒๕๕๙   

วันอังคารที่  ๑๒ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

........................ 
ผูมาประชุม 

 ๑.    นายอนันต  ตันติศิรินทร           ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    เขต ๔ 

 ๒.   นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒  

          ๓.  นายพิพัฒน           นิลรัตนศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓ 

          ๔.    นางบัวหลวง           อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๕.    นางรฐา         มณีภาค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑     

 ๖.    นายเลิศชาย  เสนหา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๑ 

 ๗.    นายชื่น                พรหมจารีย        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๑ 

          ๘.    นายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒     

          ๙.    นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๐.    นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

 ๑๑.    นายปรเมศร  ศริพันธุ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๒ 

        ๑๒.    นางลําพูล  แสงวงค สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขต ๓ 

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

        ๑๔.    นายณภัทร            ลิ้มสุวรรณ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       เขต ๔   

        ๑๕.    นายสุภชัย             ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขต ๔   

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

 ๑๗.  นางสาวตนขาว        ตังคโณบล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          เขต ๔  
 

ผูไมเขารวมประชุม 

        ๑.  นางสาวนงนุช       จิรันตกาล          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑        (ลากิจ) 

        ๒.  นายธานินทร        สินธุประสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓  (ลาปวย) 

        ๓.  นางเฉลียว           คํานิยม             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๒        (ลาปวย) 

 ๔.  นายปยะ             ลายวิเศษกุล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๔       (ไมทราบสาเหตุ)             

 ๕.  นายเลิศ              อาชวานันทกุล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๑     (ไมทราบสาเหตุ)             

 ๖.  นางสุภาภรณ        โหตระไวศยะ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓     (ไมทราบสาเหตุ)             

 ๗.  นายธนพล            โชควิวัฒนวนิช    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      เขต ๓     (ไมทราบสาเหตุ)             

  

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 

 ๑.  นายประชา  กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

        ๒.  นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
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         ๓.  นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๔.  นางนัททิยา  สระแกว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๕.  นายชัยยงค  โคตระสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๖.  นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ๗.  นายอดิศักดิ์ กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

            ๘. นายอาทิตย     คูณผล             ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๙. นายถาวร   เดชปองหา รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          ๑๐. นายกฤชพล     เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

          ๑๑. นางเดือนลอย    คําแดงสด        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

          ๑๒.  นางพิมพนภัส           ภัทรกอพงษสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

          ๑๓.  นายวิสุทธิ ์ เสนาภักดิ์        ผูอํานวยการสํานักการชาง 

          ๑๔.  นางอัมพร แกวเรือง  รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

          ๑๕.  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

          ๑๖.  นายสมโภชน วิทยาขาว          รก. ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

          ๑๗.  นายวีระชาติ  สานุสันต  รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคี

 ๑๘.  นายประสพ         ปรุโปรง      ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔พระเจาใหญองคตื้อ 

          ๑๙.  วาที่ รท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

          ๒๐.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

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

          ๒๒.  นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี       หัวหนางานธุรการสภา  

          ๒๓.  นายอนุชิต อัปกาญจน       เจาพนักงานธุรการ ๒ 

          ๒๔.  นางสาวทิพยวรรณ      คําโสม        พนักงานจางทั่วไป 

 

       …………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ  สมัยที่สี ่ ครั้งที่ ๖  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒)  

            วันอังคารที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                            ณ  หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่อง       - กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

     ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  

                                     - กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑)  
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ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ        เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  

                                        พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ 

                                        และขอ ๑๐๕) 
   

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง         อื่นๆ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายพิพัฒน    นิลรัตนศิริกุล       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว เชิญทานประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จุดเทียน ธูป บูชา พระรัตนตรัย  วันน้ีเปนการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี  , ทานรองนายกเทศมนตรี           

ทานปลัดเทศบาลฯ และรองปลัดเทศบาลฯ ทุกทาน , ทานหัวหนาสวนราชการทุกทาน   วันนี้เปนการประชุม    

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ผมขอเขาระเบียบวาระการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงที่ประชุมทราบ บัดนี้มีสมาชิกเขารวมประชุม ๑๖ ทาน ลา ๓ ทาน  คือ    

ทานนงนุช  จิรันตกาล  ลากิจ , ทานเฉลียว  คํานิยม  ลาปวย ,  ทานธานินทร  สินธุประสิทธิ์  ลาปวย , และ

นอกจากนั้นยังไมทราบสาเหตุครับ เมื่อมาครบองคประชุมแลวผมขอเปด  การประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก 

ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๙  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ ๖  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘  (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒)  

           วันอังคารท่ี ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                            ณ  หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   สมัยสามัญ 

สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๖ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ หองประชุมศรีบูรพา อาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล มีสมาชิกทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง    

เชิญครับ / เชิญทานสุภชัย 

 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

เขตเลือกตั้งที่ ๔  หนา ๑๗ ในคําพูดผมไมทราบวาทานรองนายกฯประชาที่ทานเปนนักบาสฯทานไปไหน ก็นาจะ

ทราบดีวาการใชสนามบาสฯที่มันชํารุดนี้มันอันตรายตอขอเทามากนอยแคไหนนะครับ ในฐานะที่ผมก็เคยเปน      

นักบาสฯ เชนเดียวกับทาน ไมใชรวมทีมเดียวกับทาน ขอแกเปนนักบาสฯ เชนเดียวกันกับทานไมใชรวมทีมครับกราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมครับ เชิญครับ/ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

             -  สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  

                      ครั้งที่ ๖ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๘  

                      โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

  -  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  

                      ครั้งที่ ๖ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๘ 

                      โปรดยกมือขึ้น /  มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

 

ที่ประชุม  

            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  

ครั้งที่ ๖ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ (ขยายเวลา ครั้งที่ ๒) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่อง      - กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

       ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  

                                     - กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  

  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

  พ.ศ.๒๕๔๗ รวมท้ังแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐ 

  และขอ ๒๑)  
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป   

พ.ศ. ๒๕๕๙ และ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญสมาชิกเสนอ

ครับ เชิญทานวรรณรัตน ครับ 
 

นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

เขตเลือกตั้งที่  ๒ ขอเสนอสมัยประชุมและวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ขอเสนอสมัยประชุม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  เปน ๔ สมัย คือ 

๑. สมัยสามัญ  สมัยแรก    ตั้งแตวันอังคารที่  ๕   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙   เปนตนไป 

มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 
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๒. สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ตั้งแตวันอังคารที่  ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนตนไป 

มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 

๓. สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ตั้งแตวันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เปนตนไป 

มีกําหนดไมเกิน   ๓๐ วัน 

๔. สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนตนไป 

มีกําหนดไมเกิน  ๓๐ วัน 

และขอเสนอ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ คือ 

  วันศุกรที่ ๑๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป ไมเกิน ๓๐ วัน ขอบคุณคะ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวยครับ /    มีสมาชิกรับรอง ๑๔ ทาน  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น เชิญครับ /  ถาไมมี 

ก็เปนไปตามที่ทานสมาชิกเสนอ คือ 

๑. สมัยสามัญ  สมัยแรก    ตั้งแตวันอังคารที่  ๕   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙   เปนตนไป 

มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 

๒. สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ตั้งแตวันอังคารที่  ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนตนไป 

มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน 

๓. สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ตั้งแตวันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เปนตนไป 

มีกําหนดไมเกิน   ๓๐ วัน 

๔. สมัยสามัญ  สมัยที่สี่   ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนตนไป 

มีกําหนดไมเกิน  ๓๐ วัน 

และกําหนดสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ คือ 

  วันศุกรที่ ๑๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป ไมเกิน ๓๐ วัน  
 

ระเบียบวาระที่ ๔    ญัตติ      เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  

                                     พ.ศ.๒๕๔๗ รวมท้ังแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ 

                                     และขอ ๑๐๕) 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญทานสมาชิกเสนอครับ เชิญทานสุภชัย 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          

เขตเลือกตั้งที่ ๔  ขออนุญาตเสนอกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเปนคณะ  ดังนี้ 

       คณะกรรมการชุดที่  ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย 

๑. นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ  

๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว   

๓. นายปรเมศร   ศริพันธุ   
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๔. นายนัฐพล   รัตนูปการ   

๕. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ 

   

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ในระเบียบการประชุมสภาฯ บอกไววากรรมการสามัญประจําสภาฯ จะสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อ

แตงตั้งทานใหมขึ้นมาดํารงตําแหนงแทนเน่ืองจากวาทั้ง ๕ ทานเปนกรรมการเดิมอยูแลว ก็ใหเปนไปตามนี้ไมตองขอ

มติในสภาฯ เพราะวาไมไดไปขัดกับระเบียบการประชุม ไมแตงตั้งใหมเพราะเปนกรรมการชุดเดิม เชิญคณะกรรมการ

คณะตอไปครับ 
 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

         ตอไปเปนคณะกรรมการชุดที่ ๒. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย 

   ๑. นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ  

   ๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว   

   ๓. นายสุภชัย   ศรีจรูญ   

   ๔. นายนัฐพล             รัตนูปการ   

   ๕.นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   

 ๖.นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล       (เสนอชื่อเพิ่มเติม) 

  

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวยครับ  / มีผูรับรอง ๑๔ ทานครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอทานอ่ืนหรือไมครับ / ถาไมม ี

ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติฯรางเทศบัญญัติ                   

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

              -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติฯรางเทศบัญญัติ                   

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหทานพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติฯรางเทศบัญญัติ                   

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ  

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       ตอไปเปนคณะกรรมการชุดที่ ๓. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

    ๑. นายสุภชัย         ศรีจรูญ   

    ๒. นายณัฐวุฒิ         ทองเถาว   

    ๓. นางสาวตนขาว    ตังคโณบล   
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      ๔.นายธานินทร    สินธุประสิทธิ์ 

    ๕. นายณภัทร         ลิม้สุวรรณ   

  ๖. นางรฐา     มณีภาค       (เสนอชื่อเพิ่มเติม) 

    ๗. นายพิพัฒน         นิลรัตนศิริกุล       (เสนอชื่อเพิ่มเติม) 

กระผมเสนอเพิ่มเติม ๒ ทาน และลาออก ๑ ทานคือ นายนัฐพล  รัตนูปการ ครับ   

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สรุปวามีการเสนอชื่อเพิ่มเติม ๒ ทาน คือนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล  , นางรฐา มณีภาค  และลาออก ๑ ทาน

คือ นายนัฐพล  รัตนูปการ ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เปนรายบุคคลนะครับ 

ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบให นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล  เปนกรรมการแปรญัตติฯเทศบัญญัติฯ             

                 แทน นายนัฐพล  รัตนูปการ  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล เปนกรรมการแปรญัตติฯเทศบัญญัติฯ             

                 แทน นายนัฐพล  รัตนูปการ  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม  

            มีมตเิห็นชอบให นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล  เปนกรรมการแปรญัตติฯเทศบัญญัติฯ            

แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ 

 

     -  สมาชิกทานใดเห็นชอบให นางรฐา  มณีภาค  เปนกรรมการแปรญัตติฯเทศบัญญัติฯ             

                 โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให นางรฐา  มณีภาค  เปนกรรมการแปรญัตติฯเทศบัญญัติฯ             

                 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบให นางรฐา  มณีภาค  เปนกรรมการแปรญัตติฯเทศบัญญัติฯ    
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ  

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       ตอไปเปนคณะกรรมการชุดที่ ๔. คณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ ประกอบดวย 

 ๑. นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  

 ๒. นายปยะ            ลายวิเศษกุล  

 ๓. นายเลิศ            อาชวานันทกุล  

 ๔. นายเลิศชาย           เสนหา     

 ๕. นายพิพัฒน           นิลรัตนศิริกุล 

มีการเปลี่ยนแปลงจาก ๑ ตําแหนง จากเดิมเปนนายนัฐพล รัตนูปการ  เปนนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล รับตําแหนง

แทนครับ    
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นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรอง ๑๔ ทาน ถูกตองครับ 

ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เขามาเปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

                       ไฟฟาสาธารณะ แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล  เขามาเปนกรรมการฝายงานจราจร 

                       และไฟฟาสาธารณะ แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เขามาเปนกรรมการฝายงานจราจรและ 

ไฟฟาสาธารณะ แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ 

 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ  

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ตอไปเปนคณะกรรมการชุดที่ ๕. คณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบดวย 

 ๑. นางบัวหลวง  อาษาพล   

 ๒. นายชื่น   พรหมจารีย   

 ๓. นางสาวภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม   

 ๔. นายธานินทร        สินธุประสิทธิ์   

 ๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน       ศิลปสิทธิ ์   

ใหเปนไปตามเดิมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ตอไปเปนคณะกรรมการชุดที่ ๖. คณะกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

 ๑. นางรฐา  มณีภาค   

 ๒. นางเฉลียว คํานิยม   

 ๓. นายเลิศชาย เสนหา   

 ๔. นายสุภชัย ศรีจรูญ    

 ๕. นางลําพูล แสงวงค   

ใหเปนไปตามเดิมครับ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ 
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นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ตอไปเปนคณะกรรมการชุดที่  ๗. คณะกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ ประกอบดวย 

 ๑. นายปรเมศร   ศริพันธุ   

 ๒. นายเลิศ    อาชวานันทกุล  

 ๓. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   

 ๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน        ศิลปสิทธิ์   

 ๕. นายธนพล   โชควิวัฒนวนิช  

 ๖. นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล   

ใหเปนไปตามเดิมครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ตอไปเปนคณะกรรมการชุดที่ ๘. คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเที่ยว ประกอบดวย 

 ๑. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล   

 ๒. นางบัวหลวง อาษาพล   

 ๓. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ   

 ๔. นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา   

 ๕. นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   

เปลี่ยนแปลง ๑ ตําแหนง จากเดิมนายนัฐพล  รัตนูปการ ใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล  ดํารงตําแหนงแทนครับ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรอง ๑๕ ทาน ถูกตองครับ 

ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เขามาเปนกรรมการฝายกีฬาและ 

                       การทองเที่ยว แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๕ ทาน 

              -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล  เขามาเปนกรรมการฝายกีฬาและ 

                       การทองเที่ยว แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เขามาเปนกรรมการฝายกีฬาและ 

การทองเที่ยว แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเสนอคณะกรรมการคณะตอไปครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ตอไปเปนคณะกรรมการชุดที่  ๙. คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 
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 ๑. นางสาวนงนุช    จิรันตกาล   

 ๒. นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   

 ๓. นายปยะ   ลายวิเศษกุล    

 ๔. นางสาวตนขาว ตังคโณบล   

 ๕. นายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล   

มีผูประสงคจะออกจากตําแหนง ๑  ตําแหนงและใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล ดํารงตําแหนงแทนครับ 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรอง ๑๓ ทาน ถูกตองครับ 

ผมขอมติที่ประชุมครับ 

                    -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เขามาเปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคม      

                       และพัฒนาชุมชน แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๑๔ ทาน 

              - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล  เขามาเปนกรรมการฝายสวัสดิการ 

                       สังคมและพัฒนาชุมชน แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 

ที่ประชุม  

            มีมติเห็นชอบใหนายพิพัฒน  นิลรัตนศิริกุล เขามาเปนกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและ

พัฒนาชุมชน แทนนายนัฐพล  รัตนูปการ 

 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะเสนอคณะกรรมการทานอื่นๆ เพิ่มเติมอีกเชิญครับ / ถาไมมีก็เปนไปตามที่ทานสมาชิก

เสนอ คือ 

 ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบดวย 

  ๑. นางสุภาภรณ         โหตระไวศยะ  

  ๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว   

  ๓. นายปรเมศร ศริพันธุ    

  ๔. นายนัฐพล รัตนูปการ   

  ๕. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ    

 ๒. คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย 

  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ    

  ๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว   

  ๓. นางสุภาภรณ โหตระไวศยะ   

  ๔. นายนัฐพล              รัตนูปการ   

  ๕. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล   

  ๖. นางสาวปฏิมาพร     จงรักษ  
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 ๓. คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

  ๑. นายสุภชัย ศรีจรูญ   

  ๒. นายณัฐวุฒิ             ทองเถาว   

  ๓. นางสาวตนขาว ตังคโณบล   

  ๔. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล   

  ๕. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ   

  ๖. นางรฐา  มณีภาค   

  ๗. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์   

 ๔. คณะกรรมการฝายงานจราจรและไฟฟาสาธารณะ ประกอบดวย 

  ๑. นางสาววรรณรัตน   จิรัตนประภา  

  ๒. นายปยะ  ลายวิเศษกุล  

  ๓. นายเลิศ  อาชวานันทกุล  

  ๔. นายเลิศชาย เสนหา   

  ๕. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล   
 

 ๕. คณะกรรมการฝายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบดวย 

  ๑. นางบัวหลวง อาษาพล   

  ๒. นายชื่น  พรหมจารีย   

  ๓. นางสาวภรณชนก  น้ําฝน  เฟองงาม   

  ๔. นายธานินทร สินธุประสิทธิ์   

  ๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน ศิลปสิทธิ์  

 

 ๖. คณะกรรมการฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

  ๑. นางรฐา  มณีภาค   

  ๒. นางเฉลียว คํานิยม   

  ๓. นายเลิศชาย เสนหา   

  ๔. นายสุภชัย ศรีจรูญ   

  ๕. นางลําพูล แสงวงค   

 ๗. คณะกรรมการฝายสํานักการชางและโยธาธิการ ประกอบดวย 

  ๑. นายปรเมศร ศริพันธุ   

  ๒. นายเลิศ  อาชวานันทกุล  

  ๓. นางสาวปฏิมาพร      จงรักษ   

  ๔. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน        ศิลปสิทธิ ์   

  ๕. นายธนพล โชควิวัฒนวนิช  

  ๖. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล  
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 ๘. คณะกรรมการฝายกีฬาและการทองเท่ียว ประกอบดวย 

  ๑. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล   

  ๒. นางบัวหลวง อาษาพล   

  ๓. นายณภัทร ลิ้มสุวรรณ   

  ๔. นางสาววรรณรัตน    จิรัตนประภา   

  ๕. นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว   

 ๙. คณะกรรมการฝายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 

  ๑. นางสาวนงนุช    จิรันตกาล   

  ๒. นายณัฐวุฒิ ทองเถาว   

  ๓. นายปยะ  ลายวิเศษกุล    

  ๔. นางสาวตนขาว ตังคโณบล   

  ๕. นายพิพัฒน นิลรัตนศิริกุล   

ทั้งหมดเปนคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ๙ คณะ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง         อื่นๆ 
 

นายอนันต   ตันติศิรินทร     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง อื่นๆ เชิญทานสุภชัยครับ 

นายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครับ กระผมนายสุภชัย  ศรีจรูญ  สมาชิกาสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

เขตเลือกตั้งที่ ๔ ตัวแทนของพี่นองประชาชน วันนี้ในวาระอื่นๆที่ผมจะพูดถึงคือ ผมจะเทาความไปเมื่อทาง        

ฝายบริหารชุดนี้เขามาบริหารใหมๆ ทางสภาฯแหงนี้ไดทักทวงทานไปหลายครั้งเรื่องการจัดมุมที่เปนมุมสาธารณะ

และสวนที่เปนสวนสาธารณะ ยกตัวอยางงายๆวา ทุงศรีเมืองเราเคยทวงติงทานวาสวนสาธารณะที่มีประชาชนไป

ออกกําลังกายไปใชพื้นที่จํานวนมากๆ ทานไปปลอยใหยวดยานพาหนะวิ่งเขาไป ทานปลอยใหรถยนตเขาไปจอดถา

ทําเปนเวลาทําได ถาทําโดยมีกฎระเบียบทําได ณ วันน้ีเกิดอะไรขึ้นครับ เทศบาลฯไดประโคมขาววาไดใหเจาหนาที่

เทศกิจเขาไปดูแลไมใหรถเขาไปจอดในทุงศรีเมือง ไมใหยวดยานพาหนะวิ่งผานทุงศรีเมืองเพื่อจัดระเบียบปญหามัน 

เกิดไปแลวเราเคยทักทวงไปแลวทานไมทํา  ทานมาทําตอนนี้ มันจะสะทอนปญหาวาทานไมฟงสภาฯเลย            

ทานทํางานโดยมุทะลุ ทานทํางานโดยความคิดของทานเปนใหญ เชนเดียวกันครับเทศบาลฯในอุดมคติของพี่นอง

ประชาชนเริ่มตนปใหมทานใหของขวัญกับขาราชการครับ จริงๆแลวทานไมใชคนทําหรอกครับ เพียงแตวาผม

เสียดายเวลางบประมาณในการจาง รปภ. มาดูแลเทศบาลฯ รถจักยานยนตหาย หายไปไหนไมรูทั้งจาง รปภ. ก็ไมมี

ใครทราบ เมื่อกอนเทศบาลฯแหงนี้ ถาพี่นองประชาชนมาติดตอราชการหรือทํางานแถวนี้ไดพออาศัยเทศบาลฯเปนที่

จอดรถชั่วคราวไดบาง ตอนน้ีไมไดครับเทศบาลฯในอุดมคติของทานคือเทศบาลฯที่ไมสามารถเขาออกไดโดยสะดวก 

ขาราชการก็เยอะรถก็เยอะ ประตูก็ปดไป ๑ ประตู การเขาออกก็ยาก นี่แหละครับเทศบาลในอุดมคติ และเปน

เทศบาลเดียวในประเทศไทย ที่มีรักษาการหัวหนากองฝายตางๆ ยาวนานที่สุดทานตองการที่จะสรางสถิติแบบนี้หรือ

ครับ คือการบริหารที่ชอบธรรม คือเทศบาลฯในอุดมคติที่ไมดีใชหรือไมครับที่ทานพูดถึง ผมไมอยากบอกวามีการ

ตอรองราคากันจากรักษาการขึ้นเปนอันนี้ ผมไมอยากไดยินคํานี้ ผมไดรับจดหมายหลายๆฉบับจากขาราชการสงมา 

ขาราชการทานไมตองสงใหผมก็ไดถาทานมีขอมูลทานรองเองก็ไดผมเชื่อและบริสุทธิ์ใจวาทานจะไมทําสิ่งเลวๆเหลานี้
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ในเทศบาลฯแหงนี้ ใหเกิดขึ้นเปนธรรมเนียมทานไมทําแลวใครอันนี้โจทยที่ทานตองไปนําหา  มาเอง และอีกเรื่องหนึ่ง

เมื่อเร็วๆนี้ มีสื่อนําภาพเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายที่ทานหาเสียงไวหลายๆนโยบาย เขาถามหาวาเมื่อไหรจะทําได ก็มี

คนมาโตตอบวาทําไดก็ตอเมื่อมีงบ ผมตอบได ณ ตรงน้ีเลยวา จะใหงบไดก็ตอเมื่อทานทํามาเปนระบบทานทํามาแบบ

มีสมองมาใหพวกผมพิจารณา ทานทํามาโดยถูกตองตามกฎหมาย ทานทํามาโดยรอบและที่สําคัญเราขอใหทานทํามา

ใหตรงเวลาดวย ทันแกการพิจารณาเราก็ยินดีที่จะรวมสนับสนุนใหทานพัฒนาบานเมืองแหงนี้ อีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้

งบประมาณก็ผานไปแลว การจัดซื้อจัดจางก็หวังวาปลายปงบประมาณทานจะไมตองมาขอกันเงินกับทางสภาฯ    

แหงนี้อีกรีบทําครับ ไดงบประมาณไปแลวก็รีบทํารีบจัดซื้อจัดจางและทําใหถูกตองตามกฎหมาย เร็วนี้ก็มีขาราชการ

ผมไมบอกวาอยูหนวยไหนแตก็เกี่ยวของกับดับเพลิง เขาบอกวางบจัดซื้อรถดับเพลิงที่ทางสภาฯ ไดอนุมัติงบไปก็เห็น

แกพี่นองประชาชน จัดซื้อมาแลวถูกบังคับใหตรวจรับทั้งๆที่รถดับเพลิงทํางานไมเต็มประสิทธิภาพและตาม ทีโออาร       

ที่กําหนด อันน้ีตองบอกกับพี่นองประชาชนวาทานยังโชคดีที่มีขาราชการคอยดูแลผลประโยชนใหทานอยู ทานยังโชค

ดีที่มีสภาฯแหงนี้ คอยตรวจสอบและคานอํานาจฝายบริหารใหทํางานและเดินทางดวยความถูกตองอยู วันนี้เปนสมัย

ประชุมแรกในปน้ี ผมหวังเปนอยางยิ่งวา    ฝายบริหารชุดนี้ ทานจะลองนําคําแถลงที่ทานแถลงตอสภาฯ แหงนี้ เมื่อ

ทานเขามารับตําแหนงใหมๆ ขึ้นมาลองพิจารณาดูครับ ที่ทานพูดมาทานทําไดมั้ย อะไรที่ทานยังทําไมได ระยะเวลาที่

เหลือในการดํารงตําแหนงของทาน ทานมาพูดคุยกับสภาฯแหงนี้ครับ วาทานอยากทําโครงการนั้นโครงการนี้ ทํา

เสนอมาใหถูกตองและรอบครอบและถาทานตองไปเชื่อมกับหนวยงานไหน ผมเอางายอยางเรื่องสายไฟลงใตดิน ทาน

จะเอาสายไฟลงใตดินอยางเดียว และสายโทรศัพทหละครับ  เคเบิ้ลหละครับ เคเบิ้ลใยแกวลักษณะของสายเคเบิ้ลที่

จะลงใตดินไดจะตองมีระบบระบายอากาศเปนอยางดี เพื่อลดระบายความรอน แลวมิเตอรที่ตอขึ้นทานจะตอขึ้นจาก

จุดไหน จุดซับพอต  จุดเซอรวิส อีกมากมายหลายๆอยางแมกระทั้งการคืนพื้นผิวจราจรที่ดําเนินการไปแลวอยูใน

งบประมาณตัวไหน ทานก็ยังไมทํามาให ทานบอกวาทานจะเอาสายไฟลงใตดิน หรือพูดใหประชาชนเห็นวาทานไดงบ

เขามาแลวแตสภาฯไมผาน แตทานไมบอกวาสภาฯ ไมผานเพราะเหตุผลอะไร อันนี้ตางหากที่เปนประเด็นสําคัญที่เรา

ไมผานงบประมาณให ก็คือทานไมมีรายละเอียดที่จะมาชี้แจงกับสภาฯแหงนี้วาทําไปแลวอะไรอยางไรที่ไหน และใช

งบประมาณเทาไหร อันนั้นตางหากครับ ไมเปนไรครับวันนี้ประชุมเสร็จทานลองไปนําแถลงของทานมาอานดู ทาน

ตองการทําอะไร ทานตองการเดินตอไปอยางไร ทานไปปรึกษาหารือกันครับ ตอนนี้   เทศบาลฯโชคดีครับที่มีปลัด

เกงๆอยางเชนทานปลัดอาทิตย คูณผล  และผูอํานวยการสํานักการชางทานวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ทานก็นั่งอยูนี่ อาจจะ

ดูเหมือนนายแบงค แตทานเชี่ยวชาญเรื่องงานชางเปนอยางยิ่ง ปรึกษาทานดูครับแลวเราก็จะเห็นความสวางวามัน

ตองทําอยางงี้ๆ แมกระทั้งทานประธานที่นั่งอยูทานก็ยินดีที่จะใหคําปรึกษาตลอดเวลา เพื่อพัฒนาบานเมืองแหงนี้ 

แลวอยานําประเด็นในสภาฯแหงนี้  ไปเปนประเด็นหาเสียงเพราะเราไมเคยพูดวา เราใชสภาฯแหงนี้เพื่อการหาเสียง 

เราใชสภาฯแหงนี้เพื่อการดําเนินการในตําแหนงที่ประชาชนเลือกเรามาเปนตัวแทนของพี่นองประชาชนครับ อยางไร

ก็ดีผานพนปใหมมาก็ขอใหในสภาฯแหงนี้ทุกทาน ก็ขอใหสุขภาพแข็งแรงพรอมที่จะประชุมสภาฯ กับผมตอไปอีก

นานๆ ครับ ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายนัฐพล  รัตนูปการ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

เขตเลือกตั้งที่   ๒  มีเรื่องอยากจะสอบถามไปยังผูบริหารเกี่ยวกับงานปใหมที่ผานมานะครับ คือบริเวณหนา

ศาลหลักเมืองไดมีการเก็บคาที่จอดรถ ไมทราบวาทานทราบเรื่องนี้หรือเปลานะครับ และทานปลอยปละละเลยได
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อยางไรนะครับ ผมไมทราบวาเปนคนของเทศบาลหรือวาคนจากขางนอกนะครับ มันเปนพื้นที่สาธารณะ เปนพื้นที่

ของทางเทศบาลรับผิดชอบแตวาทานกลับปลอยปละละเลยใหเขาไปเก็บเงินคาที่จอดรถ คือเก็บคันละ ๖๐ บาท   

นะครับ ก็มีพี่นองประชาชนไดรองเรียนมายังผมนะครับ และอยากใหทางคณะผูบริหารใหชวยชี้แจงเรื่องนี้ดวยนะ

ครับ และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปายเตือนกอนที่จะถึงวงเวียน ถาทานเดินทางมาจากเสนวารินชําราบจะเขามาที่ตัว

เมืองอุบลฯนะครับ จะมีปายเตือนดานขวามือทานไดติดตั้งไวตรงหัวสะพานนะครับ ผมอยากจะเสนอแนะนะครับ  

วาถาคนขี่รถมาถาไมสังเกตจริงๆจะไมเห็นนะครับ เพราะวาอะไรครับ ปายพื้นสีเหลือง ตัวหนังสือสีขาว ผมถาม

หนอยครับวาใครจะไปมองเห็นครับ ระยะแคยี่สิบสามสิบเมตรจากหัวสะพาน มีปายเตือนและอีกยี่สิบสามสิบเมตรก็

ถึงวงเวียนแลว ใครจะไปชะลอทันครับ ปายควรจะเปนพื้นสีเหลืองตัวหนังสือสีดํานะครับ ขอเสนอแนะดวยครับ 

ขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เราจะเห็นวาทุงศรีเมืองนี้มันยุงเหยิงเหลือเกิน ๓ ปที่ผานมา ผมไมทราบวาทาง

ฝายบริหารนะครับคิดอยางไรเกี่ยวกับสวนสาธารณะแหงนี้ ไมวาการจัดระเบียบตางๆ หรือที่ทานจะอางคําวา

วิศวกรรมจราจรนะครับโดยการเอารถเขาไปจอดขางใน ผมไมทราบนะครับวาใครคิดคํานี้ขึ้นมา วิศวกรรมจราจร 

แลวก็เอารถเขาไปจอดขางในผมรูสึกวาฟงกี่ครั้งแลวผมก็บางทีผมก็คลื่นไสนะครับ ไมทราบวาเปนวิศวกรรมแบบไหน

เอารถเขาไปจอดขางใน และเมื่อเชาลาสุดไมทราบวาทางฝายผูบริหารรับทราบไหม น้ําพุที่พึ่งทําเสร็จใหมๆสวยงาม 

ถูกรถชนซะแลวครับ เพราะอะไรละครับสัญญาณจราจรมีทานไมเปดแตทานจะใหคนใชเซนสเอา เซนสคืออะไร

ความรูสึกนะครับวารถในวงเวียนตองไปกอน บางทีเรื่องแบบนี้พูดไปคนไมรูก็ไมรูจริงๆก็เหมือนที่ผูบริหารไมรูก็คือไม

รู อีกเรื่องหนึ่งนะครับเปนเรื่องคอขาดบาดตายชวงกอนปใหมนะครับ ถาใครติดตามขาวนะครับจะทราบวาเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอุบลวิทฯถูกรถชนที่หนาโรงเรียน ตรงนี้นะครับไมใชเรื่องปกติที่รถจะชนนักเรียนได ปกติโรงเรียน

แหงนี้ที่ผานมาจะมีเทศกิจคอยไปโบกอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนที่คอยขามถนน แตระยะหลังๆมานะครับ มา

บางไมมาบาง ผมไมเขาใจวาการบริหารงานของเทศกิจยุคนี้เปนอยางไรนะครับ คอยไปจัดระเบียบแตรานคาเล็กๆ 

รานใหญๆ ไมกลาไปแตะเขา แบบนี้หรือเปลาครับ การทํางานของเทศกิจยุคนี้ หรือวาจะเอาเทศกิจไปคอยอํานวย 

ความสะดวกใหกับผูบริหาร ไมวางานศพ งานอีเวนทตางๆ ตองเอาเทศกิจไปจัดระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับผูบริหาร ตรงนี้เหรอครับเปนหนาที่ของเทศกิจ หรือทานจะบอกวาไมใชลูกไมใชหลานถูกชนก็เรื่องของเขา    

ไปรักษาเอา ตรงน้ีทานกําลังคิดผิดนะครับ ทานอาสาเขามาดูแลเทศบาลนครอุบลราชธานีแตทานกลับดูแลไดเทานี้ 

ผมคิดวาทานสอบตกครับ ๓ ปมาแลวนะครับที่ทานเขามาบริหาร ทุงศรีเมืองนี้ก็ยุงเหยิง รถขยะนะครับอาทิตยกอนๆ

มีการเอารูปรถขยะ รถเพลาขาดก็ถายลงเฟสบุคและก็เอามาเขียนตางๆนาๆรถไมมี งบใหไปแลวทานไมซื้อครับและก็

มีคนๆหนึ่งไปเขียนวิพากษวิจารณสมาชิกสภาฯ ผมไมทราบวาชื่ออะไรแตวาใชหนาตาหนาเฟสบุคหนาดําๆนะครับ 

โจมตีสภาฯ วาไมใหงบอยางนั้นอยางนี้ เปนใครผูบริหารไปเปดดู นะครับ เขาใหงบประมาณไปแลวทานไมจัดซื้อ 

ทานจะมาจัดซื้อตอนปลายปงบประมาณมันหมายความวาอะไรครับ งบใหไปแลวทานก็ตองรีบไปซื้อถาทานเห็นวา
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มันเปนปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน และอีกอยางนะครับเรื่องของวงเวียนน้ําพุทางสภาฯก็ไดใหขอ

เสนอแนะไปหลายครั้งแลว แตก็ดูเหมือนวาทางผูบริหารจะเฉยเมยจึงอยากจะถามวาทานคิดอยางไรนะครับ จะ

ปลอยใหรถชนอยางนี้ตอไปหรือครับ รถชนนะครับแลวทีนี้ทานสามารถเอาผิดกับคนที่ชนไดหรือไม ตรงนี้ทางสภาก็

อยากทราบนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับเรื่องของการจราจรหนาศาลหลักเมืองและเรื่องของวง

เวียนนํ้าพุ ดิฉันขอมอบใหทานวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะและสําหรับเรื่องของที่มีการเก็บคาจอด

รถในศาลหลักเมืองในชวงของงานปใหมดิฉันขอมอบใหทานเดือนลอย  คําแดงสด  เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานวิสุทธิ์ครับ 

นายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูมี เกียรติทุกทานครับ กระผมนายวิสุทธิ์   เสนาภักดิ์ 

ผูอํานวยการสํานักการชาง เทศบาลนครอุบลราชธานีครับ ตามที่ทานไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจราจรในทุง     ศรี

เมืองและน้ําพุนะครับ ตรงน้ีเราก็ยอมรับวาในทุงศรีเมืองมีการกอสรางจิปาถะ งานอีเวนท เขาไปรวมดวยหลายๆ

อยาง เพราะฉะนั้นเมื่อการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลวนั้นในทุงศรีเมืองจะดีขึ้นครับ เพราะวามีประตู       ปด-เปดทุก

ดานจะดีขึ้น ก็คงจะตอนน้ันคงไมไดเขาแลวครับ ตอนนี้งานอีเวนท งานปใหมมันจะยุงเหยิงไปหมดเพราะวาแตละ

ทานมาวิ่งเขาวิ่งออกครับ ก็เขาไปจอดไกลที่สุดนะครับ เทศกิจก็คงจะตานทานไมไหว เพราะวา    แตละทานมาก็เปน

ทานที่เดินไมคอยจะไหว มาตักบาตรก็จะลงเดินที่หนางานเลย สวนมากก็จะคอยอยางนั้น       ก็ขอรับตรงนี้วาทุงศรี

เมืองตรงหนาศาลหลักเมืองนี้จะดีขึ้นเมื่อโครงการปรับปรุงทุกๆอยางที่ไดรับการสนับสนุนมาที่สภาอนุมัติไปใหจะดี

ขึ้นภายในเดือนถึงสองเดือนขางหนานะครับ ขอชี้แจงอยางนี้ สวนบริเวณน้ําพุที่มีรถชนนะครับมันเปนมาตลอด

อยางไรก็ไมรูนะครับ เราพยายามแกเอาปายมาติดมันก็แกไมได จะทําปายใหญก็คงจะทําปายขามสะพานเลยครับให

เห็นจากไกลๆเลยครับ ก็คงจะของบประมาณจากทานอีกทีหนึ่งเพราะวาจะทําตรงสะพานก็คงสูง เพราะวาวิ่งลงมา

สวนที่โคงเราก็จะมองไมเห็นปาย ลงมาก็มาเร็ว สวนคนที่ไดรับอุบัติเหตุที่ชนนํ้าพุนั้น เราก็ทราบแลวนะครับ ก็ตอง 

ดําเนินการซอมแซมตอไป เรื่องระบบการปด เปดไฟจราจรรอบนํ้าพุนี้เราคุยกับตํารวจตลอดนะครับไมไดปลอยปละ

ละเลย ทางตํารวจก็ยืนยันวาอยางนี้ดีแลว อยางนี้แกไขปญหาไดแลว เราก็โดนทานตําหนิในสภาตลอด เราก็คุยกับ

จราจรตลอดนะครับ เพราะวาเขาเปนผูดําเนินการในการโบกเชาเย็นๆ อะไรพวกนี้นะครับ อยางไรก็จะประสาน

หาทางแกไขตอไปครับ ขอรับทราบและนําปญหานี้เขาไปปรึกษากับคณะทํางานการจราจรอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐวุฒิครับ 
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นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ถาทานบอกวาชวงนี้มีการกอสรางทุงศรีเมืองแลวกอนหนานี้ละครับที่ไมมีงาน

กอสรางอะไรเลยมันก็ยุงเหยิงแบบนี้นะครับ และอีกไมกี่เดือนเดี๋ยวก็มีเลนจักรยานมาอีก ผมอยากทราบวาทานจะมี

นโยบายอยางไร ทั้งจักรยาน มอเตอรไซคและรถยนตทานปลอยใหผาเขาหนาศาลหลักเมือง ความปลอดภัยอยูไหน

ครับ ผมแทบจะไมเห็นฝายบริหารไปเดินทุงศรีเมืองตอนเย็นดวยซ้ํานะครับ ทานอาจจะไมรูก็ไดวามันยุงเหยิงขนาด

ไหน เดี๋ยวทางจักรยานก็มาแลวทานก็จะนาจะรูนะครับ แลวทานก็จะเปดปลอยใหเขาเสรีอยางนี้เหรอครับ อะไรที่

มันดีๆก็คงไวเถอะครับ สวนอันไหนไมดีทานเปลี่ยนแปลงทางเราก็ไมมีปญหานะครับ สวนปญหาจราจรวงเวียนน้ําพุ

ถาทานยืนยันวาทางตํารวจจราจรตองการแบบนี้อยากใหทานทําหนังสือจากจราจรมาเลยดีกวาเราก็จะไมถามอีก 

ทานบอกวาเปนความตองการของตํารวจนะครับ ใครก็อางได ผมก็อางไดเหมือนกันนะครับ ทานเปนฝายบริหารก็

ทานจะทําแบบนี้แลวทําไม ก็ทานเปนผูบริหารแตถาทานทําไมไดก็ตองพิจารณาตนเองแลวละครับ บานเมืองของเรา

เราดูแลไมไดปลอยใหหนวยอื่นมาดูแล ความเปนผูนําอยูไหน ตรงนี้ผมอยากจะใหทานลองทบทวนและไตรตรองดีๆ

นะครับ ทานคิดเลยทานสั่งเลยนะครับ ทานเปนนายกทานเปนผูบริหาร ทุงศรีเมืองนี้ใกลๆปลายจมูกจะแกไขอยางไร

เอาใหเปนระเบียบเรียบรอย ตรงน้ีผมคิดวาทางประชาชนเขาอยากเห็นการทํางานของทานนะครับ งานประจําของ

ทานตรงน้ีนะครับทานไปเนนตรงน้ีดีกวา ทานอยาไปเนนงานที่มันไมใชงานประจําของทานมันไมเกิดประโยชนกับ

ทานนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเดือนลอยครับ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานคะในสวนของเรื่องของการเก็บคาจอดรถ

ตามที่ทางทานสมาชิกไดติดตามนะคะ จะเห็นไดวาในชวงของงานปใหมนั้นระหวาง ๒๙ -๗ มกราคม ที่ผานมา     

งานปใหมจะเปนงานของทางจังหวัดในการที่จะหาผูรับเหมาหรือผูประกอบการมาลงพื้นที่นะคะ หลังจากที่ทราบขาว

ตรงน้ันแลวก็ไดใหทีมงานเทศกิจออกไปตรวจสอบแนะนําในสวนที่เกี่ยวของกับทางเทศบาลนะคะ จริงๆ แลวการ

เหมาตรงน้ันจะเปนเร่ืองของทางจังหวัดกับผูรับเหมาคะ ขอบคุณคะ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนัฐพลครับ 
 

นายนัฐพล  รัตนูปการ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ตามที่ทานเดือนลอยไดชี้แจงมาเมื่อสักครูนะครับ ผมก็ติดตาม

พื้นที่ที่ประกาศของจังหวัดนะครับว าพื้นที่ไหนบางที่ใหเอกชนรับเหมาดูแลพื้นที่ไปนะครับ สวนพื้นที่หนา

ศาลหลักเมืองนี้ไมไดอยูในพื้นที่รับผิดชอบของผูรับเหมา มันเปนพื้นที่ของเทศบาลลวนๆนะครับ ที่ผมอยากสอบถาม

วาทานใหเทศกิจไปแนะนํานั้นมันไมใชครับ ทานควรจะหาคนที่เขากระทําผิด ผมถือวากระทําผิดนะครับและทานก็

ปลอยปละละเลยใหเขาเอาที่สาธารณะมาหาประโยชนนั้นผิดนะครับทาน อยางไรซะเรื่องนี้คือทานตองชี้แจงให
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ชัดเจนนะครับวาในระหวางวันที่ ๒๙ - ๗ นี้ทานปลอยปละละเลยไดอยางไรนะครับ ปลอยใหเขาเขามาเก็บเงินคาที่

จอดรถในที่สาธารณะโดยที่ทานไมรูนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานณัฐพัฒนครับ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทานครับ กระผมรอยตํารวจ

เอกณัฐพัฒน  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ครับ เมื่อพูดถึงกรณีเรื่องทุงศรีเมือง

ผมก็ไดรับคํารองขอจากประชาชนที่มาออกกําลังกายในลูวิ่ง เขาขอความกรุณาวาในหนึ่งหรือสองสัปดาหตอครั้ง

ขอใหทําความสะอาดเน่ืองจากมีขี้นกเปรอะเปอนบนลูวิ่งหรือทางเดินที่อยูบริเวณรอบทุงศรีเมืองครับ และในเรื่องที่

กรณีมีผูเก็บเงินคาจอดรถผมก็เคยไดรับการรองเรียนจากประชาชนก็ทราบวาเปนความเดือดรอน เพราะวาเปนที่

สาธารณะไมนาจะเกิดเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้น สวนที่ผมเคยเห็นในการปฏิบัติในการปรามมาโดยมากแลวถาทาน

ประสานกับทางเจาหนาที่ตํารวจเพราะวาอยูในความรับผิดชอบของทานในการดูแลความสงบเรียบรอย เขาก็มีฐาน

ความผิดขอหาความผิดที่จะรองรับพวกนี้ก็คือขอหาซองโจรเพื่อลักทรัพยหรือขอหาซองโจรเพื่อกรรโชกทรัพยครับ 

เขาก็จะมีฐานความผิดดําเนินคดีอยูแลวนะครับก็ขอความกรุณาทานอยาปลอยปละละเลยเรื่องนี้ใหเกิดขึ้นมาอีกครับ 

สวนอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมไดรับการรองเรียนจากประชาชนอยูดานหนาวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์นะครับ ซึ่งเขาได

เสนอเรื่องมาถึงทางเทศบาลแลวดวยการเขียนหนังสือและลงรายมือชื่อมาทั้งหมด ๒๓ คนนะครับ ทางประชาชนหรือ

ชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนเขาเกรงวาจะไมไดผลเขาก็เลยฝากมาทางสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการตีเสนขาวแดง

นะครับตลอดแนวตั้งแตหนาวิทยาลัยพยาบาลชวงสี่แยกของถนนสรรพสิทธิ์ตลอดแนวไปจนถึงธนาคารกรุงเทพนะ

ครับ เปนปญหาวาการจราจรบริเวณนี้ซึ่งผมไดรับการรองทุกขมาแลวผมก็ไปสํารวจในเวลากลางวันก็สภาพ

การจราจรมีสภาพคลองไมมีรถหนาแนนมากจนมีการติดขัดถึงขนาดจะตองไปตีเสนขาวแดงตลอดแนวไปจนเกือบถึง

ธนาคารกรุงเทพ และก็ทําใหที่ผูมาติดตอราชการกับทางโรงพยาบาลไมวาจะเปนแพทยหรือพยาบาลที่มาเขาเวร

ปฏิบัติหนาที่ก็ถูกเจาหนาที่ตํารวจจราจรลอคลอไดรับความเดือดรอน และบริเวณฝงตรงขามก็เปนยานที่ประชาชน

เขาทําการคาขายตลอดแนวก็ไมสามารถทําการคาขายได เขาไดรับความเดือดรอนมากครับ จึงไดลงรายมือชื่อรวมกัน

ทั้งหมด ๒๓ คน จากชาวบานที่อยูบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ชวงหนาวิทยาลัยพยาบาลนะครับ ก็ขอความกรุณาทานให

ดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนเร่ืองเสนขาวแดง ซึ่งแตเดิมเขาบอกวามันเปนขาวดําอยูแลวตั้งแตบริเวณประมาณถัด

จากสี่แยกเล็กนอย ตอมาทางเทศบาลไดไปตีเสนขาวแดงไปจนตลอดเกือบถึงหนาธนาคารกรุงเทพสาขาสรรพสิทธิ์ 

เขาไดรับความเดือดรอนและก็มีรถเข็นที่ไมไดใชคาขายแลวจํานวนสามสี่คันเอาไปจอดทิ้งไวทั้งวันทั้งคืนและเวลาชวง

หัวค่ําก็จะมีพวกที่ชอบดมกาวหรือดื่มสุราไปมั่วสุมอยูบริเวณนี้และเขาบอกวาบางครั้งนักศึกษาพยาบาลหรือพยาบาล

ซึ่งจะตองเดินทางผานเสนนี้ก็ไดรับความเดือดรอนรําคาญก็เกรงวาจะเกิดภัยตอชีวิตและทรัพยสินนะครับ ก็ขอความ

กรุณาทานใหแกไขในสวนนี้ สวนสําเนาคํารองและภาพถายประกอบคํารองกระผมขอมอบใหผานไปยังทาน

ประธานสภาเพื่อมอบใหฝายผูบริหาร ขอบพระคุณครับ 
 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ เชิญทานณัฐวุฒิครับ 

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทานครับ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว สมาชิกสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ สําหรับเรื่องเสนขาวแดงขางวิทยาลัยพยาบาลนะครับ เรื่องนี้ทางกระผมและทาน
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สมาชิกหลายคนก็ไดรับคํารองจริงๆ ไดรับคํารองจากผูที่เสียเงินโดนลอคลอ ๕๐๐ บาท เมื่อเขาสอบถามไปยัง

เจาหนาที่ตํารวจจราจรเขาก็บอกวาไมรูใหไปถามผูบริหาร พอเขาถามวาเสนขาวแดงเขาจอดแลวเขาถูกลอคลอแตรถ

พอคาแมคาก็จอดเหมือนกันทําไมไมเปนไร เขาเถียงกับเจาหนาที่จราจรอยูพักใหญๆนะครับเขาบอก เจาหนาที่

ตํารวจจราจรก็อางวาไปถามผูบริหาร ดังน้ันแลวนะครับผมก็เลยมาถามผูบริหารอยากไดคําตอบวาทําไมทานไปตีเสน

ขาวแดงตรงนั้น อยาบอกวาเปนวิศวกรรมจราจรนะครับ รับไมไดจะอาเจียนทันทีเลย อยางไรนะครับทานตอง

แกปญหานะครับและอีกไมนานเด๋ียวก็มีฟุตบาตหนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เกิดขึ้นมาอีกรถก็ยิ่งจะติดไปอีก ก็ไมทราบ

วาทําไมชอบเหลือเกินฟุตบาตรแตไมเห็นเดินสักทีโดยเฉพาะผูบริหาร ตรงนี้นะครับชวยตอบกับ  พี่นองทางบานดวย

วาจะแกปญหาอยางไร มันงายมากครับคนเปนผูบริหารนะครับสั่งไปคําเดียวใครไมฟงเราก็มีบทลงโทษอยูแลว ทาน

เปนนายกฯทานตอบไดนะครับ ไมใชวาเวลาทํางานถูกดาก็โดนดาคนเดียว เวลารับผิดชอบก็รับผิดชอบทั้งหมดมัน

ไมใชนะครับ มันตองรับผิดรับชอบดวยกัน คนเปนผูบริหารดวยกันนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายอนันต  ตันติศิรินทร  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไมครับ / ไมมี กอนที่จะปดการประชุมผมขอทําความเขาใจนิดหนึ่งนะ

ครับ เกี่ยวกับเรื่องที่มีบางทานไปโจมตีสภาแหงนี้วาไมใหงบซื้อรถขยะนั้น กระผมขอกราบเรียนวาในปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ทางสภาไดอนุมัติรถขนขยะไปหลายคัน และในปงบประมาณกอนหนานั้นสภาฯ       ก็อนุมัติใหไป

หลายคันเหมือนกัน รวมแลวก็คงจะมากขึ้นพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นวาการที่จะโจมตีทางสภาในเรื่องเสียหาย

นั้นก็ไมเปนไร แตขอความกรุณาวาขอใหพูดเรื่องจริงนะครับ ถาไมใชเรื่องจริงแลววันหลังมันจะกลับคืนไปหาทานนะ

ครับ เราเอาความจริงมาพูดกันดีกวาแลวเราจะปรองดองกันได ไมใชวาจะมาโจมตีกันไปมามันเกิดความปรองดอง

ไมไดนะครับ ผมก็อยากจะใหทุกทานนั้นพูดคุยกันไดดีๆนะครับ เอาเรื่องจริงมาพูดกัน      ขอความกรุณาอยาไป

เปลี่ยนแปลงงบประมาณเลยเพราะงบประมาณก็ออกมาเปนลายลักษณอักษร เขาตรวจสอบไดวาสภาฯใหหรือไมให

ไปตรวจสอบดูไดนะครับ ผมขอปดประชุมครับ ขอบคุณทุกทาน ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานเลขาฯ ทานปลัดฯ 

ทานรองปลัดฯ และหัวหนาสวนราชการ ขอบพระคุณครับ 

 

 

 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐น. 

 

 

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

        (พ.จ.อ.อดิศร  ประจํา)                                        (นางเดือนลอย   คําแดงสด) 

หัวหนางานตรวจและบังคับการ รักษาราชการแทน                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

              หัวหนาฝายกิจการสภา                                   
 

                     

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

        (นายอาทิตย   คูณผล)                                       (นายพิพัฒน   นิลรัตนศิริกุล)       

   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                           เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

        คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล)ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลวเมื่อวันที่  ............................................. 

 
 

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

                (นางสุภาภรณ   โหตระไวศยะ)                               (นายนัฐพล  รัตนูปการ) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

                    (นายปรเมศร   ศริพันธุ)                                  (นายณัฐวุฒิ    ทองเถาว) 

             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

                                                 (นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ) 

                                           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

(นายอนันต  ตันติศิรินทร) 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 


