
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

วันอังคารที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นายไพฑูรย์ บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๓.   นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๔.   นางอ าไพวรรณ เปรมภิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๕.   นายไพฑูรย์     พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
      ๖.   น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
     ๗.   นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๘.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายประสงค์ จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    (ลากิจ) 

๒. นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     (ลากิจ) 

๓. นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     (ลากิจ) 
      

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายเจษฎา ซังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๕. นางกิมรวย แป้นทอง  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๖. นางเดือนลอย ค าแดงสด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
๘. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข  ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
๙.   นางสมลักษณ ์ บุญณพัฒน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๐.   นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑.   นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๑๒.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ ์ นิติกรช านาญการ   
๑๓.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา 

 



๒. 
 

๑๔.   นายวีระชาติ สานุสัน แทน ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๑๕.   นายสวาท ดวงค า ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 

๑๖.   นางสุภาภรณ์ บรรเรืองทอง แทน ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเรือง   

๑๗.   นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๘.   นายชัยยันต์ จันล่องค า หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๑๙.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๐.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
                                    
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 

    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ถ้ามี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา   

- เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง   
                                                         

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

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
ครั้งที่ ๒  ในวันอังคารที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาล ตามระเบียบวาระครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน         
ที่ไว้วางใจให้เลือกผมเป็นประธานสภาฯ  ผมจะขอปวารณาตัวว่าจะท าหน้าที่ให้ดีทีสุด ในเรื่องแนว
ทางการท างานก็ให้ถือปฏิบัติตามแบบเดิมถือว่าถูกต้องเหมาะสมแล้ว เป็นการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน 
โดยยึดถือพ่ีน้องประชาชนเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ถึงแม้ว่าเราจะมาจากการเลือกตั้ง ได้แต่รับการสรร
หาและแต่งตั้งเข้ามา หลังจากท่านเฉลิมพล   มั่งคั่ง ได้ลาออกจากประธานสภาฯ มีผลเมื่อวันที่  ๓๑ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งหนังสือมายังเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ขอเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่  ๑๔ – ๒๘  



๓. 
 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เพ่ือเลือกรองประธานสภาฯ กระผมนายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว ได้ขอลาออกจากรอง
ประธานสภาฯ ได้ยื่นหนังสือลาออก มีผลวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบแล้ว
แจ้งให้ทางเทศบาลฯและกระผมทราบ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ได้มีประชุมสภา
เทศบาลฯ เพ่ือเลือกประธานสภาฯ และรายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามมติสภาฯ ในวันที่  ๑๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือแต่งตั้งประธานสภาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ถ้ามี) 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  / ฝ่าย
เลขานุการสภา ขอน ารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ , สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ,สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
และสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เสนอที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมในคราวต่อไป 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ทางฝ่าย
เลขานุการสภาฯ ไม่ได้น ารายงานการประชุมที่ผ่านเข้ารับรองรายงานการประชุมหรือครับ หรือไม่ได้มีการ
บันทึกการประชุม แต่ถ้าท่านจะรวบรายงานการประชุมฯ ๓ ครั้ง เข้ารับรองในครั้งเดียวผมว่ามันไม่
ถูกต้องผมขอหารือการจัดระเบียบวาระข้อที่มีการน ารายงานการประชุมสภาฯเข้ารับรอง 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญเลขานุการสภาครับ 
นายอัมพล     ทองพุ          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอัมพล   ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาล        
นครอุบลราชธานี ผมขอน าเรียนเรื่อง การน ารายงานการประชุมเข้ารับรองที่ประชุมสภาฯ และการจด
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ขั้นตอนการปฏิบัติจะมีมากกว่าการจดบันทึกรายงานการประชุมทั่วไป ใน
การจดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ โดยหลักแล้วเลขานุการสภาฯโดยกระผมเป็นเลขานุการสภาเป็นผู้
จดและเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ โดยให้ประธานสภาฯลงนามในหนังสือเชิญและนัดประชุม  โดยมีท่านไพฑูรย์   พรหมสอน , 
ท่านฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์ , ท่านภพ ภูสมปอง  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจ าสภาฯ 
และให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ประชุมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ และ
ลงลายมือชื่อในการตรวจรายงานการประชุมก่อนที่จะให้ประธานสภาฯบรรจุเข้าระเบียบวาระเพ่ือขอ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไป ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีเอกสารประกอบในการด าเนินการทุกขั้นตอน
สามารถตรวจสอบไดเ้พ่ือให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสในการท างาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  



๔ 
 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 
๓๓  แต่ในกรณีในระเบียบวาระใดเร่งด่วนที่จะต้องใช้รายงานการประชุมประกอบการด าเนินการ ให้ทาง 
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้รับรองร่างส าเนารายงานการประชุมไปก่อนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้  ในเรื่อง
การน ารายงานการประชุมสภาฯเข้ารับรองในที่ประชุม เมื่อรายงานการประชุมมีการตรวจสอบและผ่าน
การตรวจรายงานจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วทางเลขาจะเสนอประธานสภา
ฯเมื่อน าเข้ารับรองในที่ประชุม จะน าเข้ารับรองหลายครั้งก็ไม่ได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นครั้งเดียว แต่ไม่ใช่น ามา
รวบเป็นรายงานการประชุมครั้งเดียวกันทั้งหมดเพ่ือน าเข้ารับรองครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เพ่ือให้เป็นด้วยความเรียบร้อยฝากทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ด าเนินการเร่งรัดให้ด้วยครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในการบันทึกรายงานการประชุม ของหน่วยราชการทุกหน่วยงานผมถือว่ามีความส าคัญ ตามที่ท่าน
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงมาผมไม่เห็นเอกสารยืนยันหรือข้อระเบียบฯ ผมขอให้บันทึกไว้เป็นลายลักอักษร
ครับขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบันทึกลงไปในรายงานการประชุมตามขั้นตอนการด าเนินการที่ท่านเลขานุการสภาฯชี้แจงด้วยครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  (ถ้ามี) 
 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง เพ่ือทราบ  /  ไม่มีครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา   
- เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง   

 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เพ่ือพิจารณา เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างเชิญท่านเลขาฯ 
นายอัมพล     ทองพุ          เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ 
ขอน าเรียน ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง พิจารณา เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ๐๐๒๓.๔/๓๑๙๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เรื่อง ขอลาออกจากต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ด้วยนายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล          

 



๕. 
 
นครอุบลราชธานี เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนๆ ที่จะต้องจัดท า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบการลาออกจากต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ของนายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แล้ว จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี  เมื่อต าแหน่งรองประธานสภาฯว่างลงให้ด าเนินการเลือกรองประธานสภาฯแทนต าแหน่งที่ 
ว่างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ง
แก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ (๑) วรรคสาม 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างลง เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะสมควร
ได้รับการคัดเลือกครับ / เชิญท่านชัยโรจน์ ครับ 
นายชัยโรจน์    สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมนายโรจน์   สินธุพุฒิพงศ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ขออนุญาตเสนอชื่อ ท่านอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   ครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองครับ / มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือนายไพฑูรย์   พรหมสอน  , นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์ / 
มีผู้ รับรองถูกต้องครับ  มีผู้ ใด เสนอเป็น อ่ืนหรือไม่ครับ / ถ้ามีผู้ เสนอท่านเดียวตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองปรานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก
เมื่อท่านอ าไพวรรณ เปรมภิรักษ์  ได้รับการเสนอชื่อเพียงท่านเดียวให้ถือว่าท่านอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์  
ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีด้วย   

 

 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์     กล่าวอะไรสักนิดครับ  
 

ที่ประชุม 
- มีมติเลือก นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขึ้นด ารง

ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  แทนต าแหน่งที่ว่างและ 
- ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการรายงานผลการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯไปจังหวัดอุบลราชธานี 

เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง
ตามระเบียบฯ ต่อไป 



๖. 
 

นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบราชธานี  
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันอ าไพวรรณ 
เปรมภิรักษ์   ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านประธานสภาฯ และท่านเลขาฯที่ให้ความ
ไว้วางใจให้ดิฉันมาท าหน้าที่ ดิฉันก็จะท าหน้าที่อย่างดีที่สุดขอบคุณค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ต่อไประเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ  เชิญท่านบุญมีครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กระผมมีเรื่องหารือและซักซ้อมความเข้าใจ เพ่ือไม่ให้
ติดขัดในการพิจารณาเพราะที่ผ่านๆมาเราก็ร่วมกันพิจารณาเนื่องจากจะมีข้อติดขัด ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เรามีงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะและมีโครงการมากท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่สภาฯ   
ได้อนุมัติไป ท าให้ผลงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่องความพึงพอใจได้คะแนนปานกลาง      
สิ่งที่ต้องการก็คือความพึงพอใจควรจะได้ดีถึงดีมาก ซึ่งทางสภาเป็นห่วงในเรื่องของโครงการปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ อยากให้ท าเป็นไทม์ไลน์เลยว่าจะด าเนินการอย่างไร  เพ่ือความชัดเจน และในเรื่องการประเมินที่มี
การประเมินปีละครั้ งนั้นผมอยากให้ เป็นหกเดือนครั้ งแล้วมี การเก็บสถิติ ไว้  อีกเรื่องหนึ่ งคือ                
เรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๓ ในปีที่ผ่านมามีการประชาคมกับทางผู้น าชุมชนว่าทางชุมชนต้องการอะไรหรือ
ได้อะไรไปแล้วบ้าง จึงอยากให้ท าเป็นสรุปว่าในเขตนั้นๆโครงการที่ส าเร็จแล้วมีอะไรบ้างเพ่ือที่จะได้
ประชาสัมพันธ์กับทางชุมชนต่างๆ และอยากจะหารือกับท่านประธานสภาว่าในวาระแจ้งเพ่ือทราบ
อยากจะให้ทางเทศบาลได้น าเสนอในที่ประชุมว่าในเดือนก่อนหน้าที่จะประชุมสภาว่าทางเทศบาล ฯ        
ได้แก้ไขเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนว่ามีกี่เรื่องส าเร็จไปกี่เรื่อง รอแก้ไขกี่เรื่อง เพ่ือเป็นการท างานเชิงรุก          
เรื่องสุดท้ายในการเสนอญัตติโครงการต่างๆของเทศบาล  ถ้าหากมีโครงการจ านวนมากนั้นอยากให้มีการ
ประชุมในเวลาที่เร็วขึ้นเช่น จาก ๑๐ โมง อาจจะเปลี่ยนมาเป็น ๙ โมง ประมาณนี้จึงขอเรียนปรึกษาท่าน
ประธานสภาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ตามที่ท่านสมาชิกได้แสดงความเป็นห่วงนั้นก็ฝากฝ่ายผู้บริหารพิจารณาด าเนินการ และผมมีข้อ
หารือเนื่องจากสมาชิกสภาได้มีการลาออกไปแล้ว ๒ ท่าน เหลืออยู่ ๑๐ ท่าน ในการแบ่งเขตที่ทางสมาชิก
สภาได้ดูแลนั้นเกิดผลกระทบหรือไม่ จึงอยากให้มีการแบ่งสมาชิกในการดูแลในแต่ละเขตใหม่ อีกเรื่องหนึ่ง
คืออยากให้ท าบัญชีหมายเลขโทรศัพท์สมาชิกสภา ผู้น าชุมชนและฝ่ายเทศบาล เพ่ือที่จะได้เชื่อมโยงกัน
และท ากลุ่มไลน์ในแต่ละเขตเพ่ือเวลาที่มีเรื่องร้องเรียนหรือเพ่ือทราบก็จะได้รวดเร็วในการด าเนินการ 



๗. 
 
ต่างๆ ส าหรับเรื่องการประชุมสภานั้นก็จะด าเนินการตามวาระนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดก็จะได้ด าเนินการ
นัดประชุมเพื่อความเหมาะสมได้ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายฤทธิสรรค์       
เทพพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร
ว่าเนื่องจากเทศบาลยังไม่มีการติดรูปสมาชิกสภา จึงอยากให้ทางเทศบาลได้ท ากระดานติดรูปสมาชิกสภา
เพ่ือเวลาที่ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีเรื่องร้องทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่และอยากที่จะปรึกษากับทาง
สมาชิกสภาก็จะได้มีความสะดวกอีกทางหนึ่งครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ฝากผู้บริหารด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอนัดประชุมสภา
อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ขอปิดประชุมครับ   

 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๒๐ น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘. 

 
ภาคผนวก 

สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

วันอังคารที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา  

- เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทนต าแหน่งที่ว่าง   
                                   ที่ประชุม  มีมติเลือก นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
                                   นครอุบลราชธานี  ขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
                                    แทนต าแหน่งที่ว่างและให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการรายงานผลการคัดเลือกสมาชิก 
                                    สภาเทศบาลฯไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
                                    พิจารณาแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่างตามระเบียบฯ  
                                    ต่อไป 

                                                         

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    



๙. 
 
 

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

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
               (นายไพฑูรย์    พรหมสอน)                                  (นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล ............................................................................................................................. ................ 
 
 
 
 
 

(นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 

 

 


