
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓   

วันศุกร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            
     ๓.   นายไพฑูรย์ บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๔.   นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๕.   นางอ าไพวรรณ เปรมภิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๖.   นายไพฑูรย์     พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
     ๗.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๘.   น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
      ๙.   นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๐.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายประสงค์ จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    (ลากิจ) 

      

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 

๑. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายเจษฎา ซังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๔. นางกิมรวย แป้นทอง  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๕. นางเดือนลอย ค าแดงสด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
๗.   นางสมลักษณ ์ บุญณพัฒน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๘.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๙.   นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๐.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ ์ นิติกรช านาญการ   
๑๑.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๑๒.   นายวิชาญ ไทยแท้ แทน ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๑๓.   นายสวาท ดวงค า ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 

 



๒. 
 

๑๔.    นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๕.   นายชัยยันต์ จันล่องค า หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๑๖.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๗.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
                                    
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 

    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ถ้ามี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา   

- เลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง   
                                                         

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
…………….…………………. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
นายอัมพล    ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
ในวันศุกร์ที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓   ตามที่นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  ประธานสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได้ยืนใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๓  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งระเบียบฯ ข้อ ๑๕ ให้เลือกประธานสภาฯ ภายในก าหนด ๑๕ วัน
ครบก าหนดในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลได้ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ         
สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   
และนายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๔  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) ข้อ ๒๖  “เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุด
ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้น เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพ่ือด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือก
กันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ”  ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดคือ
ท่านชาญณรงค์   ชลการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นข้าราชการบ านาญ เกิดเมื่อวันที่ ๒ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๐ อายุ ๗๒ ปี องค์ประชุมวันนี้มีสมาชิกมาประชุมทั้งหมด ๙ ท่าน ลา ๑ ท่าน เมื่อ
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านชาญณรงค์  ชลการ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยครับ และ
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนะครับ   



๓. 
 

นายชาญณรงค์   ชลการ     ประธานฯ  
 สวัสดีครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน กระผมนาย
ชาญณรงค์  ชลการ  วันนี้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เชิญท่านเลขานุการอ่านประกาศจังหวัดครับ 
นายอัมพล   ทองพุ     เลขานุการสภาเทศบาล 
 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ       
สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
แทนต าแหน่งที่ว่างลง กรณีนายเฉลิมพล  มั่งคั่ง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๖๓ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จะต้อง
เลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
คือ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๒๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ (๑) เมื่อ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการลาออกจากต าแหน่งสมาชิก สภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้มีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เรียกประชุมสภาเทศบาล       
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
ต้องด าเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓     
จึงไม่สามารถแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อย
กว่าสามวันได้ แต่เพ่ือให้การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  แทนต าแหน่งที่ว่าให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาตามความมาตรา ๒๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ (๑) ก าหนด จึงมีเหตุอัน
รีบด่วนที่จะต้องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ดังนั้น  จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี          
พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีก าหนด      
 



๔. 
 
สิบห้าวัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ นายสฤษดิ์ 
วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
นายชาญณรงค์   ชลการ     ประธานฯ  
 ขอบคุณครับ ขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
นายชาญณรงค์   ชลการ     ประธานฯ 
  ขอบคุณครับ เชิญท่านเลขานุการสภา น าเรียนเรื่องข้อระเบียบในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
เชิญครับ 
นายอัมพล    ทองพุ     เลขานุการสภาเทศบาล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ  ให้ด าเนินการดังนี้ (๒) กรณี
เทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพ่ื อประโยชน์แห่งเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจ าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
สภาเทศบาลที่อยู่ในต าแหน่ง อาจท าค าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ      
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้มี
ก าหนดไม่เกิดสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
นายกเทศมนตรี ได้ท าหนังสือขอเปิดสมัยวิสามัญ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเลือก
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตและประกาศเรียกประชุมสภาฯ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีก าหนดสิบห้าวัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๗ วรรคสอง ใน
กรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ ๒๖      
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตอนนี้ประธานสภาและรองประธานสภาท่านได้ลาออกทั้ง ๒ ท่าน      
น าความในข้อ ๒๖ “เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มี
ประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในท่ีประชุมคราวนั้น เป็นประธาน
ที่ประชุมชั่วคราว เพ่ือด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้
เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ” ให้ท่านประธานด าเนินการตามขั้นตอนครับ   
นายชาญณรงค์   ชลการ     ประธานฯ  
 เชิญท่านสมาชิเสนอชื่อครับ 
นายฤทธิสรรค์    เทพพิทักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายฤทธิสรรค์    
เทพพิทักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผมขอเสนอชื่อนายชาญณรงค์   ชลการ ครับ  
 



๕. 
 

นายชาญณรงค์   ชลการ     ประธานฯ  
 ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ นายไพฑูรย์   พรหมสอน และ นายภพ   ภูสมปอง     
มีผู้รับรองถูกต้องครับ  กระผมได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุม ต่อไปขอเข้าระเบียบวาระการประชุม 
นายชาญณรงค์   ชลการ     ประธานฯ  
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  / ยังไม่มีครับ 
 ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  / ฝ่าย
เลขานุการสภาฯ ขอน ารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓     
เมื่อวันที่ ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เข้าที่ประชุมสภาฯพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมฯในคราวต่อไปครับ     
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  เพื่อทราบ  / ยังไม่มีครับ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา   

- เลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  แทนต าแหน่งที่ว่าง  
นายชาญณรงค์   ชลการ    ประธานฯ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑ เลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ว่างลง เนื่องจาก      
นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง ได้ท าหนังสือขอลาออกจากการด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป จึงต้องมีการ
คัดเลือกประธานสภาท่านใหม่ เชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบการปฏิบัติครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ 
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงดังนี้ ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล    
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๐ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล    
นครอุบลราชธานี มาตรา ๒๐ ตรี ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล
ว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทน ต าแหน่ง
ที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง , และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น    
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิก สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้ สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ  ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ 



๖. 
 

ได้รับเลือก , ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
นายชาญณรงค์   ชลการ    ประธานฯ  
  เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายไพฑูรย์           
พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอเสนอท่านเกริกชัย  ผ่องแผ้ว เป็นประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่างครับ 
นายชาญณรงค์   ชลการ    ประธานฯ  
  ขอผู้รับรองด้วยครับ / มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองจ านวน ๔ ท่าน คือ ๑.ท่านภพ   ภูสมปอง      
๒.ท่านอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   ๓.ท่านบุญมี   สุปรียชาติ   ๔.ท่านฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์    มีผู้รับรอง
ถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนหรือไม่  เมื่อไม่มีก็แสดงว่า นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว    
ขึ้นด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่างครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่อง     อ่ืนๆ 
นายชาญณรงค์     ชลการ      ประธานฯ  
 ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี         สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการเลือกรองประธานสภานั้นจะด าเนินการในวันนี้
หรือไม่อย่างไรครับ 
นายชาญณรงค์   ชลการ       ประธานฯ  
 ส าหรับการเลือกรองประธานสภานั้น เราจะด าเนินการเลือกในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งผมขอนัด
การประชุมอีกครั้งในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ที่ประชุม 
- มีมติเลือก นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขึ้นด ารงต าแหน่ง 

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  แทนต าแหน่งที่ว่างและ 
- ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการรายงานผลการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯไปจังหวัดอุบลราชธานี 

เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่างตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 



๗. 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยวิสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
วันศุกร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

********************* 
                                           

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ไมม่ี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ไมม่ี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา   

- เลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง 
   ที่ประชุม มีมติเลือก นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
   นครอุบลราชธานี ขึ้นต ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
                                                      

…………….…………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



๘. 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                          (นายอัมพล  ทองพุ) 
                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่.................................... 

 
 
 
 
 

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