
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป� พ.ศ.๒๕๖๔  

วันศุกร%ท่ี  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห/องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผู/มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     ๒.   นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๓.   นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๔.   นางสาวช(อผกา โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๕.   นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.  นายวิจิตร ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๗.   นายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๘.  นางสาววรรณรัตน5 จิรัตน5ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๙.  นางสาวปฏิมาพร จงรักษ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   ๑๐.  นายปรเมศร5 ศริพันธุ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๑.  นายณัฐวุฒิ ทองเถาว5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๑๒.  นายพิทักษ5พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๑๓.  นายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๑๔.  นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕.  นายจารึก หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖.  ดร.เจษฏา โควสุรัตน5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗.  ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5 ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๘.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๙.  นายปวริศร5 ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๐.  นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๑.  นายพิพัฒน5 นิลรัตน5ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๒.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๓.  นายพงศ5พิชญ5 มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๔.  นางสุรางค5 พรหมประพันธ5 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 ผู/ไม3มาประชุม 

- ไมมี 
ผู/เข/าร3วมการประชุมและสังเกตการณ%การประชุม 
 
๑. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๒ 
 

๓. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๔. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๕. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๖. นายพิศาล ดีพร�อม  หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล 
๗. นายนเรต ศรีเมือง  ผู�อำนวยการสำนักช(าง 
๘. นายนพคุณ เดชเสน  ผู�อำนวยการส(วนควบคุมการก(อสร�างอาคารและผังเมือง 
๙.   นางพิมพ5นภัส ภัทรก(อพงศ5สุข ผู�อำนวยการส(วนบริหารงานการคลัง 
๑๐. นางสมลักษณ5 บุญณพัฒน5 ผู�อำนวยการกองยุทธศาสตร5และงบประมาณ 
๑๑.   นางสุจิตรา นามพิทักษ5 ผู�อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
๑๓.   นายมนต5ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๔.   นายกรศิริ ม่ิงไชย ผู�อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๕.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู�อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๖.   นายสวาท ดวงคำ ผู�อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๗.   นายประสพ ปรุโปร(ง ผู�อำนวยการโรงเรยีนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ�าใหญ(องค5ตื้อ 
๑๘.   ว(าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผู�อำนวยโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก�านเหลือง 
๑๙.   สิบเอกวรุธฒิพงษ5 ทัดเทียม ผู�อำนวยการกองการเจ�าหน�าที่ 
๒๐.   นางอรอินทร5 ไชยแสง หัวหน�าหน(วยตรวจสอบภายใน 
๒๑. นางสาวธัญญพัทธ5 ศรีบุญสถิตพงษ5  หัวหน�าฝGายบริหารงานท่ัวไป 
๒๒.   นางภัททิยาภรณ5 ใครบุตร หัวหน�าฝGายบริการและเผยแพร(วิชาการ    
๒๓.   นางสาวดวงใจ สุพจน5นิติภักดี       เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๔.   นายอนุชิต   อัปกาญจน5  เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    
                                 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ือง       ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    (ขอนำรายงานการประชุมสภาฯเข�ารับรองในครั้งถัดไปเนื่องจาก 
                                       สภาเทศบาลฯยังไม.ได�แต.งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ) 
                                     

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เร่ือง      เพื่อทราบ  
                                    -   เร่ือง คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   ต.อสภาเทศบาล 
                                        นครอุบลราชธานี   
                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
 

 



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เร่ือง      เพื่อพิจารณา   
  ๔.๑ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป6นกรรมการ 
              พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและ 
                                             ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
   -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ คน เป6น 
                                                คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ คน เป6นคณะกรรมการ  
                                                ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
       (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
                                                องค9กรปกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก�ไขเพิ่มเติมถึง 
                                                ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 
   ๔.๒   แต.งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
           (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา 
                                             ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
                                              พ.ศ. ๒๕๕๔ ข�อ ๑๐๓ และ ข�อ ๑๐๕) 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เร่ือง     อ่ืนๆ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนเชิญท(านประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระ เรียนเชิญครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท(านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และหัวหน�า      
ส(วนราชการทุกท(าน ที่ให�เกียรติมาร(วมประชุมในวันนี้ วันนี้เปIนวันประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ 
สมัยแรก ท่ีท(านนายกฯจะแถลงนโยบายต(อสภาเทศบาลฯ เชิญท(านเลขานุการฯดำเนินการต(ออ(านประกาศ   
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ค(ะ 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปJ
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได�กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปJ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต(วันที่  ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน       
พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๒๓ วันนั้น อาศัยอำนาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ ๒๓ โดยประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได�นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปJ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร5ท่ี 
๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ประกาศ ณ วันที่   



๔ 
 
๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ลำดับต(อไป           
ขอกราบเรียนเชิญท(านประธานได�ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ตามระเบียบวาระต(อไป         
ขอกราบเรียนเชิญครับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ�งให� ท่ีประชุมทราบ วันนี้ เราได� รับเกียรติจากอดีตท(าน
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เข�ามาร(วมประชุมสภาฯ  ท(านปลัดอาทิตย5  คูณผล  ซ่ึงมาช(วยให�การทำงานของ
เราให�บรรลุผลแล�วเสร็จ ขอขอบพระคุณค(ะ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
   (ขอนำรายงานการประชุมสภาฯเข"ารับรองในครั้งถัดไปเน่ืองจาก 
                                    สภาเทศบาลฯยังไม)ได"แต)งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ) 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังที่ผ(านมา   
เชิญท(านเลขาฯค(ะ 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๒  เปIนเร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอนำรายงาน
การประชุมสภาเข�ารับรองการประชุมคร้ังถัดไป เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลฯ ยังไม(แต(งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ข้ันตอนหลังจากที่ทางเจ�าหน�าท่ีหรือทางเลขาฯได�ทำบันทึกรายงานประชุมสภาฯเสร็จ
เรียบร�อยแล�ว ข้ันตอนก็คือต�องส(งให�คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาตรวจก(อน จึงนำเสนอต(อท่ี
ประชุมฯเพ่ือให�การรับรองในการประชุมคร้ังท่ีแล�ว เม่ือวันจันทร5ที่ผ(านมายังไม(ได�แต(งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จึงขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมฯคร้ังท่ีแล�ว ไปในคร้ังต(อไปครับ 
 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  

                                    -   เร่ือง คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   ต)อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี   

                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต( อไป เปIนระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเพื่ อทราบ  เรื่องคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี                 
นครอุบลราชธานี ต(อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นำเสนอโดย ท(านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี      
เรียนเชิญท(านแถลงนโยบายค(ะ 
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นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
เรียนท(านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  และท(านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี             

ผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ตามท่ีได�มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2564  
คณะกรรมการการเลือกตั้งได�ประกาศผลการเลือกตั้ง เม่ือวันที่  25 พฤษภาคม  2564 ดิฉันพร�อมท่ีจะเข�ารับ
ตำแหน(งนายกเทศมนตรีตามที่ได�รับความไว�วางใจจากประชาชนชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี บัดน้ี ดิฉัน     
ได�กำหนดแนวนโยบายข้ึนเพื่อใช� เปIนหลักในการบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพื่อให� เทศบาล                
นครอุบลราชธานีได� รับการบริการสาธารณะอย(างท่ัวถึง ครบถ�วน และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ
พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ทศ จึงขอแถลงนโยบายน้ีต(อ       
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอันทรงเกียรติแห(งนี้ ดังต(อไปน้ี 
 1.นโยบายด�านการบริหาร 
  1.1 มุ(งให�ความสำคัญกับทุกภาคส(วนในการร(วมมือกันทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจน
ประชาชนทุกคน ภายใต�กรอบแนวคิดที่ว(า “หากทุกส(วนให�ความร(วมมือ ภารกิจใดๆ ย(อมสำเร็จตามเปVาหมาย”  
หรือยึดหลักการ  ร(วมคิด  ร(วมทำ  ร(วมแก�ปXญหา  และร(วมตรวจสอบ 
  1.2  ให�ความสำคัญกับบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกระดับ ถือว(าเขาเหล(านั้น
เปIนกลไกอันสำคัญที่จะเปIนเครื่องมือการนำนโยบายไปปฏิบัติ ให�บังเกิดผลดีต(อพี่น�องประชาชน  มุ(งส(งเสริม
ความเจริญก�าวหน�าในอาชีพของพนักงานเทศบาล ตามความเหมาะสม 
  1.3  ใช�หลักการ  “บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี”  เช(น  ยึดหลักและแนวทางในการบริหาร
ภายใต�หลัก  “ธรรมาภิบาล” 
  1.4  ยึดผลประโยชน5ของประชาชนเปIนที่ตั้ง  มุ(งขจัดปXญหาทุจริต  คอรัปชั่นในทุกระดับ    
เน�นระบบการมีส(วนร(วมในการตรวจสอบ 
  1.5  ให�ความสำคัญกับชุมชนในเขตเทศบาล  เปZดโอกาสและส(งเสริมให�ชุมชนมีบทบาท
ผลักดันแนวคิดด�านการพัฒนา  ภายใต�หลักการ  1 ชุมชน 1 นโยบาย  เพราะชุมชนเท(าน้ันท่ีจะทราบและ
เข�าใจปXญหาของชุมชน 
 1.6  ให�ความสำคัญกับภูมิปXญญาท�องถ่ิน  ซ่ึงเปIนพื้นฐานสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  
เปIนแหล(งอารยธรรมเจริญมาตั้งแต(อดีต  ดังนั้นต�องรักษาและธำรงไว�ให�เจริญงอกงามต(อไป 
 2. นโยบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 2.1  ระบบสาธารณูปโภคทุก ๆ ด�านต�องได�รับการพัฒนา ไฟฟVาส(องสว(างทุกตรอกทุกซอย 
ทุกถนน  ระบบประปาต�องมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต�องการอย(างทั่วถึง โดยจะสานความร(วมมือกับ
หน(วยงานดังกล(าว ดำเนินการอย(างเปIนรูปธรรม 
  2.2  พัฒนาและแก�ไข ระบบระบายน้ำ ระบบคลองส(งน้ำ แหล(งกักเก็บน้ำให�ใช�การได�อย(างมี
ประสิทธิภาพ แก�ปXญหาน้ำท(วมขังให�หมดไป 
  2.3  พัฒนาถนน ทางสัญจรทุกตรอก ซอย ให�เดินทางโดยสะดวก ปลอดภัย ถนนทุกถนน 
ซอยทุกซอย  ต�องได�รับการแก�ไขโดยฉับพลัน ขจัดหลุมบ(อและสิ่งกีดขวางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน 
  2.4  เพิ่มเส�นทางจราจรทางลัดให�ประชาชนได�รับความสะดวก ลดการแออัดของการจราจร  
โดยเฉพาะจะพัฒนาถนนเลียบห�วยวังนอง และถนนเลียบแม(น้ำมูล ถนนเลียบบุ(งกาแซว ให�สำเร็จโดยเร็ว 
          2.5  จัดการระบบการจราจรให�มีประสิทธิภาพ ลดเวลาการเดินทางของประชาชนสู(เปVาหมาย
ให�ลดลง 25%  ทั้งน้ีจะประสานการปฏิบัติกับหน(วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย(างรวดเร็ว  
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 3. นโยบายด�านการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
3.1  ส(งเสริมจัดการศึกษา มุ(งให�เด็กและเยาวชนได�รับการศึกษาที่ดีและท่ัวถึง  

ให�ความสำคัญกับสื่อการสอนและเทคโนโลยีด�านการศึกษา มุ(งส(งเสริมให�มีการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
  3.2  มุ(งพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ให�เปIนสถานศึกษาที่ตอบสนอง
ต(อความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาล พัฒนาบุคลากรด�านการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให�เขาเหล(าน้ันมีองค5
ความรู�ที่จะมาถ(ายทอดแก(นักเรียนได�อย(างมีคุณภาพ 
  3.3  ให�ความสำคัญกับบทบาทสตรี ให�สตรีเข�ามามีส(วนร(วมในการพัฒนาเทศบาล 
  3.4  ส(งเสริมและสนับสนุนให�ผู�ด�อยโอกาสทางสังคม ให�ได�รับการบริการสาธารณะอย(าง    
เท(าเทียม  เช(น คนพิการ ผู�สูงอายุ หรือผู�ติดเช้ือโรคอันตราย เปIนต�น 
  3.5  ส(งเสริม สนับสนุน พัฒนา อาชีพให� กับคนในชุมชน ให�มีรายได� เพียงพอสำหรับ         
การเลี้ยงชีพในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
  3.6  มุ(งส(งเสริมงานประเพณีของท�องถ่ิน ให�มีความยิ่งใหญ( ตอบสนองต(อนักท(องเที่ยว 
ตลอดจนประชาสัมพันธ5ให�ทั่วถึง ท้ังในประเทศและต(างประเทศ 
  3.7  ปVองกันและปราบปราม สร�างภูมิคุ�มกันแก(เด็กและเยาวชนในการหลีกเล่ียง ขจัดปXญหา
ยาเสพติดทุกรูปแบบและเปIนรูปธรรม ท้ังน้ีเพื่อให�เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนมาอย(างมีคุณภาพ เปIนพลังท่ี
เข�มแข็งแก(ชุมชนและประเทศชาติต(อไป 
 4.  นโยบายด�านการสาธารณสุขและกีฬา 
  4.1  ให�ความร(วมมือ และสนับสนุนหน(วยงานที่เก่ียวข�องในการระงับและปVองกันโรคระบาด
รุนแรง  โดยเฉพาะโรคไวรัสโคโรน(า (โควิด 19) และโรคอ่ืนๆ  มุ(งเน�นให�ประชาชนได�รับภูมิคุ�มกันอย(างทั่วถึง
โดยเร็ว 
  4.2  พัฒนาการบริการ โดยจัดเจ�าหน�าที่เทศบาลประจำศูนย5บริการสาธารณสุข เพ่ือทำ
หน�าที่อำนวยความสะดวกให�กับพ่ีน�องประชาชนในเขตเทศบาล เม่ือมารับบริการตลอดเวลา 
  4.3  พัฒนาและส(งเสริมขีดความสามารถของศูนย5บริการสาธารณสุข ของเทศบาลท่ีมีอยู(แล�ว  
ให�บริการในด�านการส(งเสริมสุขภาพอนามัย ด�านการปVองกันและรักษาอนามัยส(วนบุคคล อนามัยชุมชนให�มี
ประสิทธิภาพอย(างทั่วถึงและครอบคลุม 
  4.4  กำกับดูแลส(งเสริมให�เด็กแรกเกิด สตรีมีครรภ5 และผู�ปGวยภายใต�การดูแลของศูนย5บริการ 
ได�รับการบริการทางสาธารณสุขอย(างครบถ�วนและต(อเนื่อง 
  4.5  พัฒนาตลาดสดและแผงลอยให�สะอาด ปลอดภัย ปลอดมลพิษ ภายใต�นโยบาย     
“ตลาดสดน(าซ้ือ” ของรัฐบาล มุ(งให�ผู�มาใช�บริการได�รับความสะดวกสบาย รวมทั้งผู�ขาย ผู�ประกอบการ        
ให�ได�รับการอบรม สำหรับการเปIนผู�ประกอบการที่ดี เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล และ
นักท(องเท่ียวที่เข�ามาพักหรือท(องเที่ยวในเขตเทศบาล มุ(งส(งเสริมปรับปรุง “ตลาดใหญ(” ให�เปIนแหล(งค�าขาย
อย(างหลากหลาย 
  4.6  ส(งเสริมการกีฬาทุกประเภท ให�มีศักยภาพทัดเทียมกับจังหวัดอ่ืน มุ(งการเปIนตัวแทน
ระดับชาติ  และส(งเสริมให�มี “ลานกีฬา” ทุกชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเปIนการส(งเสริมให�พ่ีน�องประชาชน เยาวชน       
ได�เล(นกีฬา เปIนการพักผ(อนหย(อนใจ และเปIนผลให�เขาเหล(าน้ันห(างไกลจากยาเสพติด และการม่ัวสุมทุก
ประเภท เปIนการใช�เวลาว(างให�เกิดประโยชน5 
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 5.  นโยบายด�านการรักษาสภาพแวดล�อมและการปรับปรุงเมือง 
 5.1  ส(งเสริมและกำกับดูแลการรักษาความสะอาดของบ�านเมือง ให�มีความสะอาดทุกเวลา 
จัดเจ�าหน�าท่ีเฝVาระวังและกวดขันการเก็บกวาดขยะมูลฝอยตามตรอกซอยอย(างมีประสิทธิภาพ พร�อมท้ังมีระบบ
การจัดการด�านการทำลายขยะ มุ(งเน�นส(งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มีระบบการส(งเสริมการนำ
ขยะกลับมาใช�ใหม( หรือการแปรสภาพขยะเปIนปุaยสำหรับการนำมาใช�ประโยชน5ต(อไป 
 5.2  ส(งเสริมการดำเนินการจัดการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ให�มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
พื้นที่ โดยเน�นเพื่อให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการช(วยกันรับผิดชอบในการบำบัด 
 5.3  ปรับปรุงสภาพแวดล�อม สภาพภูมิทัศน5ของเขตเทศบาลให�สวยงาม ให�เกิดความตื่นตา
ตื่นใจ แก(ประชาชน รวมทั้งนักท(องเที่ยว ส(งเสริมการจัดสวนหย(อมตามเกาะกลางถนนหรือหัวมุมถนนให�มี     
ความสวยงามและสอดคล�องกับระบบการจราจร พัฒนาโต�รุ(ง ส(งเสริมและพัฒนาให�เปIน Street  Food 
  5 .4  ฟijนฟูสภาพเมืองเก( าให�กลับมารุ( งเรืองอีกคร้ัง โดยมุ( งพัฒนาให� เปIน เมืองแห( ง
ศิลปวัฒนธรรม และสถาปXตยกรรมร(วมสมัย (Art City) 
  5.5  พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีให�เปIนเมืองแห(งคาเฟG (Café City) อันจะสอดคล�อง   
รับการพัฒนาแหล(งท(องเที่ยว  

ท(านประธานที่เคารพ จากการกำหนดนโยบายและได�แถลงมาตั้งแต(ต�นนั้น  นโยบายดังกล(าวได�วางอยู(
บนพื้นฐานของข�อมูลและความเปIนจริง รวมทั้งความต(อเนื่องกับสภาวการณ5ท่ีผ(านมา และเม่ือแถลงนโยบาย
เสร็จสิ้นแล�ว ดิฉันและคณะจะได�เร(งดำเนินการให�เปIนรูปธรรม โดยจะได�จัดทำแผนปฏิบัติการให�หน(วยงาน
ต(างๆ ของเทศบาลรับไปดำเนินการโดยเร็วที่สุด บังเกิดผลดีที่สุด  

ดิฉันขอให�ความเชื่อม่ันแก(สภาฯแห(งนี้ว(า จะบริหารงานราชการด�วยความซ่ือสัตย5สุจริต และมีความ
มุ(งม่ันท่ีจะให�เทศบาลและประชาชนมีความอยู(ดี กินดี มีความสะดวกสบาย ได�รับการบริการสาธารณะอย(าง
ทั่วถึงและเสมอภาค มีความภูมิใจในท�องถ่ินของตนเอง มีความเจริญก�าวหน�าทัดเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ ท้ังน้ี 
โดยยึดถือประโยชน5ของประชาชนเปIนที่ตั้งอย(างแท�จริง ขอบคุณค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณท(านนายกฯ ท่ีท(านแถลงนโยบาย ซ่ึงเปIนนโยบายที่ดีและมีประโยชน5ให�แก(ท�องถ่ินของเรา 
ต(อไปท(านสมาชิกท(านใดจะอภิปราย ตามที่ท(านนายกฯแถลงนโยบายต(อสภา เชิญค(ะ / ถ�าไม(มีก็ถือว(าท(าน
สมาชิกรับทราบนโยบายของท(านนายกฯ การแถลงนโยบายไม(มีการลงมติ ต(อไปจะเข�าระเบียบวาระท่ี ๔  
 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่อง      เพื่อพิจารณา   
  ๔.๑ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป5นกรรมการ 
              พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและ 
                                           ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 
                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
   -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ คน เป5น 
                                              คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
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    -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ คน เป5น 
                                              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
                                              นครอุบลราชธานี  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด"วยการ 
                                              จัดทำแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส)วนท"องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
                                              และแก"ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 
   ๔.๒   แต)งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
           (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด"วยข"อบังคับการประชุมสภา 
                                            ท"องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งแก"ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
                                            พ.ศ. ๒๕๕๔ ข"อ ๑๐๓ และ ข"อ ๑๐๕) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ เร่ืองพิจารณา การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
เป6นกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล               
นครอุบลราชธานี เชิญท.านเลขานุการฯชี้แจงข�อระเบียบค.ะ 
นายอัมพล     ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาท่ีเคารพ ท(านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ท(านนายกเทศมนตรี           
นครอุบลราชธานี  ในระเบียบวาระท่ี 4 เปIนเร่ืองเพื่อพิจารณา ก็จะมี 4.1 และ 4.2 ในส(วน 4.1 นั้น            
จะเปIนการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปIนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
และคณ ะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซ่ึ งเสนอโดย                   
ท( านนายกเทศมนต รี ผมขอนำเรียน เก่ี ยว กับ ระเบี ยบกฎหมาย ท่ี เก่ี ยวข�อง โดย เฉพาะระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการจัดทำแผนพัฒนากรมการปกครองส(วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมท้ังท่ีมีการ
แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2    พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561   

ในหมวดท่ี  1 เก่ียวกับองค5กรจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน ข�อท่ี  8 ให�ผู�บ ริหารท�องถ่ินแต(งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินประกอบด�วย 1.ผู�บริหารท�องถ่ิน คือท(านนายก 2.รองนายกของการปกครอง   
ส(วนท�องถ่ินนั้นทุกคน 3.สมาชิกสภาท�องถ่ินที่สภาท�องถ่ินคัดเลือกจำนวน 3 คน ซ่ึง (3) น้ีทางสภาฯจะต�อง
ดำเนินการคัดเลือก จำนวน 3 คน เพ่ือเปIนไปตามระเบียบนี้ และข�อ 4 ผู�ทรงคุณวุฒิบริหารท�องถ่ินคัดเลือกอีก
จำนวน 3 คน 5.ผู�แทนภาคราชการและ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนไม(น�อยกว(า 3 คน
เปIนคณะกรรมการ 6.ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนไม(น�อยกว(า 3 คน แต(ไม(เกิน 6 คนเปIนกรรมการ 
ซ่ึงตรงน้ีทางเทศบาลฯจะเปIนคนให�ประชาชนท�องถ่ินคัดเลือกเข�ามา 7.ปลัดองค5กรปกครองส(วนท�องถ่ิน      
เปIนกรรมการและเลขานุการ  8.หัวหน�าส(วนบริหารที่มีส(วนจัดทำแผนเปIนผู�ช(วยเลขานุการ ซ่ึงคณะกรรมการ
ชุดนี้ก็จะแต(งตั้งโดยท(านนายกเทศมนตรี หลังจากที่ได�มีการคัดเลือกก็สรรหาให�ครบระเบียบกฎหมายแล�ว และ
คณะกรรมการ 1 ชุด ท่ีผมจะนำเรียนเพ่ือให�ทางท(านสมาชิกได�เข�าใจ แต(อาจจะไม(เก่ียวกับการเลือกตัวแทน
สมาชิกในส(วนน้ีก็คือในส(วนของ ข�อ 9  น้ันให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต(งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแต(งต้ังจัดทำ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน นะครับตัวนี้จะเปIนคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินนั้นเปIนบอร5ด    
ชุดใหญ( คณะกรรมการชุดนี้จะเปIนคณะกรรมการสนับสนุน ซ่ึงก็จะมีปลัดองค5กรปกครองท�องถ่ิน ก็คือในส(วน 



๙ 
 

เทศบาลนครอุบลราชธานี ก็คือปลัดเทศบาล เปIนประธานและหัวหน�าส(วนราชการขององค5กรปกครอง      
ส(วนท�องถ่ิน ก็คือผู�อำนวยการกอง ผู�อำนวยการสำนักต(างๆ ของทุกกอง ทุกสำนัก และก็จะมีผู�แทนประชาคม
ท�องถ่ินทุกคน ที่ประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจำนวน 3 คน เปIนกรรมการและหัวหน�าส(วนบริหาร ท่ีมีหน�าท่ีจัดทำ
แผนก็คือกองยุทธศาสตร5และแผนงาน เปIนกรรมการและเลขา และก็จะมีเจ�าหน�าที่วิเคราะห5นโยบายและแผน 
หรือพนักงานส(วนท�องถ่ินที่ผู�บริหารมอบหมายเปIนผู�ช(วย คณะกรรมการชุดนี้อาจจะไม(ได�เก่ียวกับทางสภาฯ   
แต(ผมขอนำเรียนว(าคณะกรรมการจะมีทั้งหมด 3 ชุด ชุดท่ี 3 น้ัน ก็จะเปIนคณะกรรมการสนับสนุน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลนะครับ จะอยู(ในหมวดท่ี 6 หน�า 11 ตามเอกสารจะเปIนการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน อยู(ใน ข�อ 28 ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต(งตั้งคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ินนะครับ ซ่ึงประกอบไปด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ินที่สภาท�องถ่ินคัดเลือกจำนวน 3 คน ซ่ึงวันนี้สภาท�องถ่ิน
จะคัดเลือกตัวแทน เข�าเปIนเปIนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจำนวน 3 คน 2.ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน
ที่ประชาคมท�องถ่ินเปIนผู�คัดเลือกจำนวน 2 คน  3.ผู�แทนหน(วยงานที่เก่ียวข�อง ที่ผู�บริหารท�องถ่ินที่ผู�บริหาร
คัดเลือกจำนวน 2 คน 4.หัวหน�าส(วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน 5.ผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหาร
ท�องถ่ินคัดเลือก 2 คน ซ่ึงวันนี้ในการเลือกตัวแทนสภาฯ ทั้ง 2 คณะ ไม(ว(าจะเปIนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน และก็คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ินนะครับ จะให�ทางสภาฯแห(งนี้ได�
พิจารณาคัดเลือก โดยมีผู�เสนอในระเบียบไม(ได�บอกว(าเวลาเสนอให�เสนอทีละคนหรือว(า 3 คนได� แต(เวลา
ประเมินในตัวชี้วัดตรงนี้จะไม(ระบุถึง ท(านคนเดียวสามารถเสนอ  3 ท(านก็ได� และก็มีผู�รับรองท้ัง 2 คณะ                      
คงไม(ผิดกฎระเบียบทางกฎหมาย เพราะระเบียบกฎหมายไม(ได�กำหนดไว�ว(าเสนอเปIนคณะหรือบุคคล ข้ันตอน
ต(อไปเพื่อให�สมบูรณ5ให�ท(านนายกเทศมนตรีได�เสนอญัตติตามข้ันตอน  

ต(อไปก็ให�ท(านประธานสภาฯได�มอบให�ท(านนายกฯได�เสนอญัตติ เพ่ือให�สมบูรณ5ตามข้ันตอนครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านนายกฯเสนอญัตติค(ะ 
 นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานีได�จัดให�มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี  28 มีนาคม พ.ศ.2564 และ
คณะกรรมการเลือกตั้ งได�ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี              
นครอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 และ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ซ่ึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส(วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก�ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 จะต�องมีการแต(งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และ    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในส(วนของสมาชิกสภาเทศบาล    
ข้ึนใหม( ซ่ึงมีวาระการดำรงตำแหน(ง 4 ปJ และผู�ซ่ึงได�รับการคัดเลือกแทนนั้น จะจะอยู(ในตำแหน(งเพียงวาระ     
ที่ เห ลืออยู( ของผู�  ซ่ึ ง เปI นตนแทนและอาจได� รับการคัด เลื อก อีก ก็ ได�  เพื่ อ ให� เปI น ไปตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว(าด�วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส(วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก�ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยจะมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดังน้ี   
1. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เปIนกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน มีอำนาจหน�าที่ ดังน้ี  

1.กำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล โดยพิจารณาจาก   
1.1 อำนาจหน�าที่ของเทศบาล โดยเฉพาะอำนาจหน�าที่ ท่ีมีผลกระทบต(อประโยชน5สุขของ

ประชาชน เช(นการปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง   
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1.2 ภารกิจถ(ายโอนตามกฎหมายการกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ   
1.3 ยุทธศาสตร5การพัฒนาประเทศกลุ(มจังหวัดและจังหวัดโดยเน�นดำเนินการในยุทธศาสตร5  

ที่สำคัญ และมีผลต(อประชาชนโดยตรงเช(น การแก�ไขปXญหาความยากจน  การปVองกันและแก�ไขปXญหา           
ยาเสพติด   

1.4 กรอบนโยบายทิศทางแนวทางพัฒนาขององค5กรปกครองส(วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  
1.5 นโยบายของนายกเทศมนตรี ที่แถลงต(อเทศบาล  
1.6 แผนชุมชน ในการนำประเด็นข�างต�นมาจัดทำแผนพัฒนาให�คำนึงถึงสถานะทางการคลัง

ของเทศบาลฯ และความจำเปIนเร(งด(วนท่ีต�องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด�วย  
2.ร(วมจัดทำร(างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก�ปXญหาเก่ียวกับการจัดทำร(าง

แผนพัฒนา ในการจัดทำร(างของแผนพัฒนาให�เทศบาล นำปXญหาความต�องการจากแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพ
ของชุมชน ที่จะดำเนินการเองได� มาพิจารณาบรรจุไว�ในแผนพัฒนา แต(หากเกินศักยภาพของเทศบาลให�เสนอ
ปXญหาความต�องการไปยังองค5การบริหารส(วนจังหวัด และให�องค5การบริหารส(วนจังหวัดนำพิจารณาบรรจุไว�ใน
แผนพัฒนา ขององค5การบริหารส(วนจังหวัดตามอำนาจหน�าท่ี 

  3.พิจารณาร(างแผนพัฒนาและร(างแผนการดำเนินงาน  
4.ให�ความเห็นชอบร(างข�อกำหนดขอบข(าย และรายละเอียดของงานตามข�อ 19 (2)  
5.พิจารณาให�ข�อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6.แต(งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพื่อช(วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 2. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปIนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน         
มีอำนาจหน�าที่ดังน้ี 
 1. กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล            
ต(อนายกเทศมนตรี เพ่ือให�นายกเทศมนตรีเสนอต(อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพร�อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เปZดเผยภายใน   
สิบห�าวัน นับแต(วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล(าว และต�องปZดประกาศไว�เปIนระยะไม(น�อยกว(า    
สามสิบวัน โดยอย(างน�อยปJละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปJ  
 4.แต(งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช(วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

ขอได�โปรดนำเสนอต(อที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต(อไป ขอแสดงความนับถือ 
นางบัวหลวง     อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 การคัดเลือกสมาชิกสภาฯเปIนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีอยู( 2 คณะ อันดับแรกขอให�สมาชิก
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เสนอ 3 ท(านค(ะ 
ดร.เจษฏา        โควสุรัตน%        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีผู�ทรงเกียรติทุกท(าน 
กระผม ดร.เจษฏา โควสุรัตน5 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ท(านที่  1. นางสาวนงนุช   จิ รันตกาล  2. นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว5              
3.นายภคพล  คูณผล ครับ 
 



๑๑ 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรองค(ะ ผู�รับรองถูกต�อง / มีผู�ใดจะเสนอเปIนอ่ืนหรือไม(คะ / ถ�าไม(มีจะขอมติที่ประชุมค(ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นางสาวนงนุช  จิรันตกาล , นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5    

  นายภคพล  คูณผล เปIนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท.าน 
- สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นางสาวนงนุช  จิรันตกาล , นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5    
  นายภคพล  คูณผล เปIนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

                   โปรดยกมือข้ึน /  ไม(มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม(มี 

 

 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนการคัดเลือกคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จำนวน 3 ท(าน         
เชิญท(านสมาชิกเสนอค(ะ เชิญท(านช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช 
นางสาวช3อผกา     โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ดังนี้   1 .นายจารึก  หาพันนา  2.นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม                
3.นางสาววิรงรอง  วิทยะ  
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรองค(ะ ผู�รับรองถูกต�อง มีสมาชิกท(านใดจะเสนอเปIนอ่ืนหรือไม( / ถ�าไม(มีจะขอมติท่ีประชุมค(ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นายจารึก  หาพันนา  , นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม   
  นางสาววิรงรอง  วิทยะ  เปIนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  นครอุบลราชธานี  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท.าน 
- สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นายจารึก  หาพันนา  , นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม   
  นางสาววิรงรอง  วิทยะ  เปIนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                    
  โปรดยกมือข้ึน /  ไม(มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม(มี 

ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบให� นางสาวนงนุช  จิรันตกาล , นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5   ,นายภคพล  คูณผล 
เปIนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบให�  นายจารึก  หาพันนา  ,  นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  , นางสาววิรงรอง  วิทยะ  
เปIนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๑๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง  เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๒ แต3งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                             (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว3าด/วยข/อบังคับการประชุมสภา   
                                    ท/องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  รวมท้ังแก/ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
                                    ข/อ ๑๐๓ และข/อ ๑๐๕) 
 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เร่ือง แต(งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เปIนการแต(งตั้งคณะกรรมการคณะต(างๆ เชิญท(านเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบค(ะ 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว(าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมท้ังแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ ๑๐๓ 
ความว(า คณะกรรมการสภาท�องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ิน มีจำนวนไม(น�อยกว(าสามคนแต(ไม(เกิน     
เจ็ดคน 
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือบุคคลที่ไม(ได�เปIนสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
มีจำนวนไม(น�อยกว(าสามคนแต(ไม(เกินเจ็ดคน 
 และข�อ ๑๐๕ ความว(า ภายใต�ข�อบังคับข�อ ๑๐๓ และข�อ ๑๐๔ สภาท�องถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ท�องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม(ได�เปIนสมาชิกสภาท�องถ่ินเปIนคณะกรรมการสภาท�องถ่ินชุดต(างๆตามความจำเปIนแก(
กิจการในหน�าท่ีของสภาท�องถ่ิน ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค5การบริหารส(วนจังหวัด 
 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 
 (๔) คณะกรรมการอ่ืนๆตามท่ีสภาท�องถ่ินเห็นสมควร 
 ถ�ามีความจำเปIน คณะกรรมการแต(ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการ   
ซ่ึงเปIนหน�าที่ของคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน แล�วเสนอรายงานต(อคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน เพื่อพิจารณา 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค(ะ เชิญท(านวิเศษค(ะ 
นายวิเศษ      ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑  กระผมขอเสนอให�มีคณะกรรมการสามัญประจำสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งหมด ๙ คณะ และให�มีคณะกรรมการฯแต(ละคณะมี ๗ คน ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรองด�วยค(ะ/มีผู�รับรองถูกต�อง  มีสมาชิกท(านใดเห็นเปIนอย(างอ่ืนหรือไม(/ไม(มี ถ�าไม(มีดิฉันขอ
มติที่ประชุม 
 
 



๑๓ 
 

   - สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี         
                      ทั้งหมด ๙ คณะ แต(ละคณะมีกรรมการฯจำนวน ๗ คน โปรดยกมือข้ึน/ มีสมาชิก  
                      ยกมือ ๒๓ ท(าน 
   - สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี         
                      ทั้งหมด ๙ คณะ แต(ละคณะมีกรรมการฯจำนวน ๗ คน โปรดยกมือข้ึน/ ไม(มี 
      สมาชิกยกมือ 
   - งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งหมด ๙ คณะ    
แต(ละคณะมีกรรมการฯจำนวน ๗ คน 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตามมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ทั้งหมด ๙ คณะ นั้น ดิฉันจะขอมติจากท(านสมาชิกว(าจะมีคณะใดบ�าง และจะให�สมาชิกสภาเทศบาล        
นครอุบลราชธานี ท(านใดอยู(ในคณะนั้นๆ โดยจะมีการลงมติไปทีละท(าน เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวงศกร   บุญดาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวงศกร บุญดาว
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอคณะท่ี ๑ คือ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด ๗ ท(าน ท(านที่ ๑ ขอเสนอ นายจารึก   หาพันนา ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 

-  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�ท(านจารึก   หาพันนา เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ                   
   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
-  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�ท(านจารึก หาพันนา เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  

                      โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
-  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

 

ท่ีประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นายจารึก   หาพันนา  เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 



๑๔ 
 
นางสุรางค%    พรหมประพันธ%  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสุรางค5 พรหมประพันธ5  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายพิทักษ5พล ตันติสกล ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล เปIนกรรมการตรวจรายงานการ 
                       ประชุมฯ   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล  เปIนกรรมการตรวจรายงานการ 
                       ประชุมฯ   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล  เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวิเศษ   ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการตรวจรายงานการ 
                       ประชุมฯ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการตรวจรายงาน 
                        การประชุมฯ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 
 
 



๑๕ 
 

นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิ ฉันนางสาวอริสรา             
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๔ ขอเสนอ นางสาวช(อผกา            
โชควิวัฒนวนิช ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�ท(านช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการตรวจรายงานการ 
                      ประชุมฯ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�ท(านช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการตรวจรายงาน 
                       การประชุมฯ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 
 

ที่ประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายภคพล   คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายภคพล  คูณผล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาววิรงรอง  วิทยะ ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -   สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�ท(านวิรงรอง  วิทยะ เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ                   
                โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�ท(านวิรงรอง  วิทยะ  เปIนกรรมการตรวจรายงานการ  
                      ประชุมฯ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ  เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล   ตันติสกล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายพชร  โหตระไวศยะ ครับ 



๑๖ 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายพชร   โหตระไวศยะ เปIนกรรมการตรวจรายงานการ 
                       ประชุมฯ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายพชร   โหตระไวศยะ  เปIนกรรมการตรวจรายงานการ 
                      ประชุมฯ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นายพชร   โหตระไวศยะ  เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร      โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เปIนกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นายศักด์ิปภณ  ภูขามคม  เปIนกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ประกอบด�วย 
  ๑.นายจารึก  หาพันนา 
  ๒.นายพิทักษ5พล ตันติสกล 
  ๓.นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนิช 
  ๔.นางสาวช(อผกา โชควิวัฒนวนิช 
  ๕.นางสาววิรงรอง วิทยะ 
  ๖.นายพชร           โหตระไวศยะ 
  ๗.นายศักด์ิปภณ ภูขามคม 



๑๗ 
 

ต(อไปเปIนการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๒ เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวงศกร  บุญดาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(านกระผมนายวงศกร       
บุญดาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอคณะที่ ๒ คือ คณะกรรมการแปรญัตติ
ร(างเทศบัญญัติ โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด ๗ ท(าน ท(านที่ ๑ ขอเสนอ นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว5 เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ                   
               โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
          -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5 เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 
                      โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5   เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 

 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสุรางค%    พรหมประพันธ%  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบ เรียนท( านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู� ท รงเกียรติทุ กท( าน  ดิ ฉันนางสุ รางค5               
พรหมประพันธ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายปรเมศร5 ศริพันธุ5 ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                  -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นายปรเมศร5  ศริพันธุ5 เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ                    
               โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
            -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นายปรเมศร5  ศริพันธุ5 เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 
                     โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
  -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นายปรเมศร5  ศริพันธุ5  เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 

 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวิเศษ     ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ นางสาวนงนุช จิรันตกาล ครับ 



๑๘ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�ท(านนงนุช   จิรันตกาล เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ                   
               โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
            -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�ท(านนงนุช จิรันตกาล เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 
     โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
  -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาวนงนุช   จิรันตกาล  เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน  ดิฉันนางสาวอริสรา             
โชควิวัฒนวนิช   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอ นางสาวปฏิมาพร            
จงรักษ5 ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวปฏมิาพร  จงรักษ5 เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ                   
               โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
            -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5 เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ  
    โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
           -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5  เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายภคพล   คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายภคพล  คูณผล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาววรรณรัตน5  จิรัตน5ประภา ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
 



๑๙ 
 
                     -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน5  จิรัตน5ประภา  เปIนกรรมการแปรญัตติ 
                        ร(างเทศบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน5  จิรัตน5ประภา  เปIนกรรมการแปรญัตติ 
                       ร(างเทศบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน5  จิรัตน5ประภา  เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร  โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว   ตังคโณบล เปIนกรรมการแปรญัตติ 
                       ร(างเทศบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว   ตังคโณบล เปIนกรรมการแปรญัตติ 
                      ร(างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล  เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล  ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�ท(านสุรางค5  พรหมประพันธ5 เปIนกรรมการแปรญัตติ 
                       ร(างเทศบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�ท(านสุรางค5  พรหมประพันธ5  เปIนกรรมการแปรญัตติ 
                       ร(างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 



๒๐ 
 
 
 

ท่ีประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นางสุรางค5  พรหมประพันธ5  เปIนกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ ประกอบด�วย 
  ๑.นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว5 
  ๒.นายปรเมศร5   ศริพันธุ5 
  ๓.นางสาวนงนุช   จิรันตกาล 
  ๔.นางสาวปฏิมาพร    จงรักษ5 
  ๕.นางสาววรรณรัตน5   จิรัตน5ประภา 
  ๖.นางสาวต�นข�าว   ตังคโณบล 
  ๗.นางสุรางค5     พรหมประพันธ5 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๓ เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวงศกร    บุญดาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวงศกร บุญดาว     
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอคณะที่ ๓ คือ คณะกรรมการตรวจสอบด�าน
การเงินและงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด ๗ ท(าน ท(านที่ ๑ ขอเสนอ นายภคพล คูณผล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายภคพล คูณผล เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                      และงบประมาณ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงินและงบประมาณ 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสุรางค%    พรหมประพันธ%  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบ เรียนท( านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู� ท รงเกียรติทุ กท( าน  ดิ ฉันนางสุ รางค5               
พรหมประพันธ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายวงศกร  บุญดาว ค(ะ 
 



๒๑ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงินและงบประมาณ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวิเศษ   ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  
ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ขอเสนอ นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงินและงบประมาณ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสาวอริสรา        
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอ นายวิเศษ  ปากหวาน ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
 



๒๒ 
 

                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายวิเศษ  ปากหวาน เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายวิเศษ  ปากหวาน เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายวิเศษ  ปากหวาน  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงินและงบประมาณ 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาววิรงรอง  วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสาววิรงรอง วิทยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5 ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5 เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� ดร.เจษฎา โควสุรัตน5  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                        และงบประมาณ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ที่ประชุม  
          มีมติเห็นชอบให� ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงินและงบประมาณ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร     โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร  โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายวิจิตร  ไขแสง ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายวิจิตร  ไขแสง เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
 



๒๓ 
 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายวิจิตร  ไขแสง เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน      
                        และงบประมาณ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายวิจิตร  ไขแสง  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงินและงบประมาณ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล  ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายปรเมศร5  ศริพันธุ5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายปรเมศร5  ศริพันธุ5 เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน  
                       และงบประมาณ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายปรเมศร5  ศริพันธุ5  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงิน 
                       และงบประมาณ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายปรเมศร5  ศริพันธุ5  เปIนกรรมการตรวจสอบด�านการเงินและงบประมาณ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประกอบด�วย 
  ๑.นายภคพล  คูณผล 
  ๒.นายวงศกร บุญดาว 
  ๓.นายพงศ5พิชญ5 มูลสาร 
  ๔.นายวิเศษ  ปากหวาน 
  ๕.ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5 
  ๖.นายวิจิตร  ไขแสง 
  ๗.นายปรเมศร5 ศริพันธุ5 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๔ เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 



๒๔ 
 

นายพงศ%พิชญ%  มูลสาร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพงศ5พิชญ5  มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะที่ ๔ คือ คณะกรรมการฝGายงานจราจร
และไฟฟVาสาธารณะ โดยมีคณะกรรมการจำนวน ๗ ท(าน ท(านที่ ๑ ขอเสนอ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5  ศิลปสิทธิ์ ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� ร.ต.อ.ณฐัพัฒน5  ศิลปสิทธิ์ เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5  ศิลปสิทธิ์ เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5  ศิลปสิทธิ์  เปIนกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท.านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท.านต.อไป เชิญท.านสมาชิกค.ะ 
นางสุรางค:    พรหมประพันธ:  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท.านประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท.าน ดิฉันนางสุรางค9         
พรหมประพันธ9 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายพิพัฒน9  นิลรัตน9ศิริกุล ค.ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท.าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค.ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายพิพัฒน5  นิลรัตน5ศิริกุล เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และ ไฟฟVาสาธารณะ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายพิพัฒน5  นิลรัตน5ศิริกุล  เปIนกรรมการฝGายงานจราจร     
                       และไฟฟVาสาธารณะ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นายพิพัฒน5  นิลรัตน5ศิริกุล  เปIนกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 



๒๕ 
 
นายวิเศษ     ปากหวาน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5 เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5  เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
           มีมติเห็นชอบให� ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5  เปIนกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสาวอริสรา           
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอ นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เปIนกรรมการฝGายงานจราจร    
                       และไฟฟVาสาธารณะ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เปIนกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายภคพล   คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายภคพล  คูณผล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาววิรงรอง  วิทยะ ครับ 
 



๒๖ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ  เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ  เปIนกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร    โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร   โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายวิจิตร  ไขแสง ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                     -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายวิจิตร   ไขแสง เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                        และไฟฟVาธารณะ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายวิจิตร ไขแสง เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายวิจิตร  ไขแสง  เปIนกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล  ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายวงศกร  บุญดาว ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
 



๒๗ 
 

                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว  เปIนกรรมการฝGายงานจราจร 
                       และไฟฟVาสาธารณะ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว  เปIนกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ ประกอบด�วย 
 ๑.ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5   ศิลปสิทธิ์ 
 ๒.นายพิพัฒน5     นิลรัตน5ศิริกุล 
 ๓.ดร.เจษฎา  โควสุรัตน5 
 ๔.นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม 
 ๕.นางสาววิรงรอง วิทยะ 
 ๖.นายวิจิตร  ไขแสง 
 ๗.นายวงศกร  บุญดาว 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๕ เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพงศ%พิชญ%  มูลสาร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพงศ5พิชญ5  มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะที่ ๕ คือ คณะกรรมการฝGายการศึกษา 
วัฒนธรรมและประเพณี โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด ๗ ท(าน ท(านท่ี ๑ ขอเสนอ นายจารึก หาพันนา ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม 
                       และประเพณี โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม 
                        และประเพณี  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 

 



๒๘ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสุรางค%    พรหมประพันธ%  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสุรางค5   พรหมประพันธ5  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายวิเศษ  ปากหวาน ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
 

                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายวิเศษ  ปากหวาน เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม  
                        และประเพณี  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายวิเศษ ปากหวาน เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม   
                       และประเพณี  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายวิเศษ  ปากหวาน  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวิเศษ     ปากหวาน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ นายปรเมศร5  ศริพันธุ5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายปรเมศร5  ศริพันธุ5 เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม 
                       และประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายปรเมศร5  ศริพันธุ5  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม 
                        และประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายปรเมศร5  ศริพันธุ5  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 



๒๙ 
 

นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นางสาววิรงรอง  วิทยะ ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม 
                       และประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาววิรงรอง วิทยะ เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม    
                       และประเพณี  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
ดร.เจษฎา  โควสุรัตน%  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมดร.เจษฎา  โควสุรัตน5  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                  -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการฝGายการศึกษา  
                     วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ  ๒๓  ท(าน 
          -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการฝGายการศึกษา  
                   วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
         -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร      โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร   โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 ครับ 
 



๓๐ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 เปIนกรรมการฝGายการศึกษา  
                       วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 เปIนกรรมการฝGายการศึกษา  
                       วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นางสุรางค5  พรหมประพันธ5  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล  ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสาวนงนุช   จิรันตกาล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                     -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวนงนุช จิรันตกาล เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม 
                       และประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวนงนุช จิรันตกาล  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรม 
                       และประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาวนงนุช   จิรันตกาล  เปIนกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด�วย 
 ๑.นายจารึก  หาพันนา 
 ๒.นายวิเศษ  ปากหวาน 
 ๓.นายปรเมศร5  ศริพันธุ5 
 ๔.นางสาววิรงรอง วิทยะ 
 ๕.นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช 
 ๖.นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 
 ๗.นางสาวนงนุช  จิรันตกาล 



๓๑ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๖ เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพงศ%พิชญ%  มูลสาร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพงศ5พิชญ5 มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะที่ ๖ คือ คณะกรรมการฝGายสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อม โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด ๗ ท(าน ท(านที่ ๑ ขอเสนอ นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                        และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
    -  งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสุรางค5  พรหมประพันธ5  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสุรางค%    พรหมประพันธ%  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสุรางค5   พรหมประพันธ5  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นางสาวนงนุช  จิรันตกาล ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวนงนุช  จิรันตกาล เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวนงนุช  จิรันตกาล เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 



๓๒ 
 

นายวิเศษ     ปากหวาน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๑ ขอเสนอ นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5 เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร จงรักษ5 เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                      และสิ่งแวดล�อม โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชกิยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
          มีมติเห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิ ฉันนางสาวอริสรา             
โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๔ ขอเสนอ นางสาววรรณรัตน5             
จิรัตน5ประภา ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน5  จิรัตน5ประภา เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน5  จิรัตน5ประภา  เปIนกรรมการฝGาย 
                       สาธารณสุขและ สิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน5  จิรัตน5ประภา  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 



๓๓ 
 

นางสาววิรงรอง  วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสาววิรงรอง วิทยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวช(อผกา โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร   โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว   ตังคโณบล เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                        และสิ่งแวดล�อม โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว   ตังคโณบล เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                        และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว   ตังคโณบล  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล  ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายจารึก  หาพันนา ครับ 



๓๔ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุข 
                       และสิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา  เปIนกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย 
 ๑.นางสุรางค5  พรหมประพันธ5 
 ๒.นางสาวนงนุช  จิรันตกาล 
 ๓.นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ5 
 ๔.นางสาววรรณรัตน5   จิรัตน5ประภา 
 ๕.นางสาวช(อผกา โชวิวัฒนวนิช 
 ๖.นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล 
 ๗.นายจารึก  หาพันนา 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๗ เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพงศ%พิชญ%  มูลสาร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพงศ5พิชญ5  มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะท่ี ๗ คือ คณะกรรมการฝGายสำนักช(าง
และโยธาธิการ โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด ๗ ท(าน ท(านท่ี ๑ ขอเสนอ นายวงศกร  บุญดาว ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ   
                  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายวงศกร บุญดาว เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 
                   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 



๓๕ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาวช3อผกา  โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิ ฉันนางสาวช(อผกา            
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ขอเสนอ นายปรเมศร5  ศริพันธุ5 ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นายปรเมศร5   ศริพันธุ5  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นายปรเมศร5   ศริพันธุ5  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -   งดออกเสียง / ไม(มี 
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให� นายปรเมศร5   ศริพันธุ5  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวิจิตร    ไขแสง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิจิตร  ไขแสง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5  ศิลปสิทธิ์ ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5  ศิลปสิทธิ์ เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5  ศิลปสิทธิ์  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
           มีมติเห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5  ศิลปสิทธิ์  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท( านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุ กท( าน ดิ ฉันนางสาวอริสรา                
โชควิวัฒนวนิช   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอ ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5 ค(ะ 



๓๖ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5 เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(าง 
                        และโยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายภคพล  คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายภคพล  คูณผล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๓ ขอเสนอ นายพิพัฒน5  นิลรัตน5ศิริกุล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายพิพัฒน5  นิลรัตน5ศิริกุล เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายพิพัฒน5  นิลรัตน5ศิริกุล  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(าง 
                       และโยธาธิการ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายพิพัฒน5  นิลรัตน5ศิริกุล  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร   โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายภคพล  คูณผล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
 



 
๓๗ 

 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                        โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล  ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5 เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและ 
                       โยธาธิการ โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5  เปIนกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการฝGายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย 
 ๑.นายวงศกร บุญดาว 
 ๒.นายปรเมศร5 ศริพันธุ5 
 ๓.ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5 ศิลปสิทธิ์ 
 ๔.ดร.เจษฎา โควสุรัตน5 
 ๕.นายพิพัฒน5 นิลรัตน5ศิริกุล 
 ๖.นายภคพล คูณผล 
 ๗.นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๘ เชิญท(านสมาชิกค(ะ 



๓๘ 
 
นายวงศกร    บุญดาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวงศกร  บุญดาว  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะที่ ๘ คือ คณะกรรมการฝGายกีฬาและการ
ท(องเท่ียว โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด ๗ ท(าน ท(านท่ี ๑ ขอเสนอ นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการฝGายกีฬา 
                       และการท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการฝGายกีฬา 
                       และการท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเท่ียว 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสุรางค%    พรหมประพันธ%  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสุรางค5   พรหมประพันธ5  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายปวริศร5  ไชยยศ ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายปวริศร5  ไชยยศ เปIนกรรมการฝGายกีฬาและ 
                       การท(องเท่ียว  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายปวริศร5  ไชยยศ เปIนกรรมการฝGายกีฬาและ 
                       การท(องเท่ียว  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นายปวริศร5  ไชยยศ  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 
 



๓๙ 
 

นายวิเศษ   ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ นางสาววิรงรอง  วิทยะ ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ เปIนกรรมการฝGายกีฬาและ 
                       การท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและ 
                       การท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิ ฉันนางสาวอริสรา             
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอ นายพิทักษ5พล  ตันติสกล ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล เปIนกรรมการฝGายกีฬา 
                       และการท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
              -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล  เปIนกรรมการฝGายกีฬา 
                       และการท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน%  ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมร�อยตำรวจเอกณัฐพัฒน5  
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ขอเสนอ นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5 ครับ 
 



๔๐ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5 เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว 
                โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว    
                โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
           มีมติเห็นชอบให� นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเท่ียว 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร  โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการฝGายกีฬา 
                      และการท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช เปIนกรรมการฝGายกีฬา 
                       และการท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให� นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล  ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5 ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
 



๔๑ 
 

                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5 เปIนกรรมการฝGายกีฬาและ 
                       การท(องเท่ียว โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและ 
                      การท(องเที่ยว โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5  เปIนกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว ประกอบด�วย 
 ๑.นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช 
 ๒.นายปวริศร5  ไชยยศ 
 ๓.นางสาววิรงรอง วิทยะ 
 ๔.นายพิทักษ5พล  ตันติสกล 
 ๕.นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5 
 ๖.นางสาวช(อผกา โชวิวัฒนวนิช 
 ๗.ดร.เจษฏา  โควสุรัตน5 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต(อไปเปIนการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๙ เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพงศ%พิชญ%  มูลสาร   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพงศ5พิชญ5  มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะท่ี ๙ คือ คณะกรรมการฝGายสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด ๗ ท(าน ท(านที่ ๑ ขอเสนอ นายวิเศษ  ปากหวาน ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นายวิเศษ  ปากหวาน เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคม 
                       และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นายวิเศษ  ปากหวาน เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคม 
                       และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให� นายวิเศษ  ปากหวาน  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 

 



๔๒ 
 
นางบัวหลวง       อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นางสาวต/นข/าว  ตังคโณบล   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันนางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคม 
                       และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคม 
                       และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายวิเศษ   ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอ นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการ 
                       สังคมและพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการ 
                       สังคมและพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
 



๔๓ 
 

นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิ ฉันนางสาวอริสรา              
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอ นายภคพล คูณผล ค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและ 
                       พัฒนาชุมชน โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและ 
                       พัฒนาชุมชน โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
           มีมติเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน%  ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมร�อยตำรวจเอกณัฐพัฒน5  
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ขอเสนอ นายพิทักษ5พล  ตันติสกล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและ 
                 พัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและ 
                 พัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายพิทักษ5พล  ตันติสกล  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพชร   โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายพชร   โหตระไวศยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม ครับ 
 



๔๔ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคม 
                       และพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคม 
                       และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ที่ประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท(านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท(านต(อไป เชิญท(านสมาชิกค(ะ 
นายพิทักษ%พล  ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมพิทักษ5พล  ตันติสกล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายปวริศร5  ไชยยศ ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท(าน  ดิฉันขอมติที่ประชุมค(ะ 
                    -  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�นายปวริศร5  ไชยยศ เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและ 
                       พัฒนาชุมชน โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท(าน 
             -  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�นายปวริศร5  ไชยยศ เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและ 
                 พัฒนาชุมชน โปรดยกมือข้ึน / ไม(มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม(ม ี
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให� นายปวริศร5  ไชยยศ  เปIนกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอสรุปคณะกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบด�วย 
 ๑.นายวิเศษ  ปากหวาน 
 ๒.นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร 
 ๓.นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล 
 ๔.นายภคพล  คูณผล 
 ๕.นายพิทักษ5พล  ตันติสกล 
 ๖.นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม 
 ๗.นายปวริศร5  ไชยยศ 



๔๕ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สรุปตามที่ท(านสมาชิกได�เสนอคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทั้ง ๙ คณะ  
มีดังน้ี 
  ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  ๒. คณะกรรมการแปรญัตติร(างเทศบัญญัติ  
  ๓. คณะกรรมการตรวจสอบด�านการเงินและงบประมาณ 
  ๔. คณะกรรมการฝGายงานจราจรและไฟฟVาสาธารณะ 
  ๕. คณะกรรมการฝGายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี  
  ๖. คณะกรรมการฝGายสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม  
  ๗. คณะกรรมการฝGายสำนักช(างและโยธาธิการ 
  ๘. คณะกรรมการฝGายกีฬาและการท(องเที่ยว  
  ๙. คณะกรรมการฝGายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นางบัวหลวง  อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

ต(อไปเปIนระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ เชิญท(านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน%   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

กราบเรียนท(านประธานสภาท่ีเคารพและท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมร�อยตำรวจ
เอกณัฐพัฒน5  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ 3 มีเร่ืองที่จะขอปรึกษาผ(านท(าน
ประธานสภาฯไปถึงคณะฝGายบริหาร เรื่องที่1 ก็คือในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีแหล(งน้ำอยู(หลากหลาย
แห(ง ซ่ึงจำเปIนที่จะต�องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล       นคร
อุบลราชธานี ก็ปรากฏว(ามีผักตบชวาอยู(จำนวนมาก ในขณะนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราไม(มีเรือ
สายพานใช�เก็บกู�ผักตบชวาเปIนของตัวเอง ซ่ึงในระดับเทศบาลนครอุบลราชธานี องค5กรของเราเปIนระดับ
เทศบาลนครอุบลราชธานี แต(ก็ยังไปยืมมาจากหน(วยงานราชการอ่ืนมาใช� ซ่ึงกระผมเห็นว(าเรามีความจำเปIนท่ี
จะต�องใช�เรือสายพานเก็บกู�ผักตบชวา ซ่ึงจะต�องทำอย(างสม่ำเสมอถึงจะได�ผลในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อให�
เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ำ ไม(ให�น้ำเสียและก็การประมงในน้ำหรือการเกษตรในน้ำก็จะมีคุณภาพท่ีดีข้ึน      
เร่ืองท่ี 2 ที่อยากจะปรึกษาและผ(านท(านประธานสภาฯไปถึงผู�บริหารเพื่อพิจารณาในปXจจุบันนี้สภาพการจราจร
ของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี แออัดและรถติด เนื่องจากมีรถมากข้ึนทำให�การจราจรมีประชาชน      
จำนวนมาก พิจารณาว(ามีถนนหลายเส�นหลายสาย ท่ีขอบถนนมีขนาดฟุตบาทมีความกว�างมาก ซ่ึงไม(เหมาะสม
กับในภาวะปXจจุบัน  ทำให�รถติดถนนก็จะแคบลง ทางฟุตบาทมีความกว�างมากถนนแคบลงประชาชน จึงฝาก 
มาว(าอยากให�มีการปรับปรุงลดขนาดของฟุตบาทลงเปIนไปได�ไหม เพ่ือความสะดวกในการจราจรและการท่ี  
จอดรถไหล(ทางหรือขอบทางถนน เม่ือมีเหตุจำเปIนจะต�องจอดรถบริเวณขอบทาง เรื่องท่ี 3 รับทราบมาว(าท่ี
ตลาดสดเทศบาลตลาดใหญ( มีพ(อค�าแม(ค�าที่ยังซ้ือน้ำประปาเปIนแบบถังไม(ได�รับความสะดวก ผมก็เลยฝากเปIน
ข�อเสนอว(าเราควรมีตู�มิเตอร5ที่เปIนแบบหยอดเหรียญ ใช�น้ำประปาแบบตู�มิเตอร5คือใช�น�อยหยอดเหรียญน�อย     
ใช�มากหยอดเหรียญมาก เพื่อความสะดวกและความถูกต�องในการใช�น้ำประปาของประชาชน ที่มาใช�บริการ
ตลาดใหญ( เพราะทราบว(าเขาซ้ือน้ำเปIนถังดูแล�วไม(เหมาะสมกับคำว(า “ปXจจุบัน” ซ่ึงซ้ือน้ำเปIนถังมีคนใส(รถเข็น 



๔๖ 
 

มาขายหรือหาบมาขายมันล�าสมัย แล�วอีกเร่ืองหน่ึง เรื่องสุดท�ายก็คือเปIนเรื่องความเดือดร�อนของชาวบ�าน
ชุมชนปากมูลน�อยตอนนี้เข�าสู(ฤดูฝนแล�ว ซอยข�างบ�านเลขท่ี 1 กับบ�านเลขท่ี 29 ทางเข�าบ�านเปIนแหล(งเสื่อม 
โทรมฝากผู�บริหารถึงสำนักช(างขอหินคลุกไปใช�เพื่อบรรเทาความเดือดร�อน เพราะว(ามันเข�าสู(ฤดูฝนแล�วซอยข�าง
บ�านเลขที่ 1 กับบ�านเลขที่ 29 ชุมชนปากมูลน�อย 
นางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีสมาชิกท(านใดอยากจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมเชิญท(านสมาชิกสภาค(ะ/ เชิญท(านต�นข�าว 
นางสาวต/นข/าว  ตังคโณบล   รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

กราบเรียนท(านประธานสภาท่ีเคารพ และท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติและผู� มีเกียรติทุกท(าน        
ดิฉันนางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี 4 ดิฉันเคยดำรงตำแหน(ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมาก(อน เม่ือก(อนเวลามีชาวบ�านแจ�งปXญหาก็จะได�รับการแก�ไขเร็วบ�าง    
ช�าบ�างตามเหตุการณ5 ณ ขณะน้ัน แต(ว(าปXจจุบันท่ีฉันอยากจะขอชื่นชมเจ�าหน�าที่ทุกฝGายท่ีมีส(วนเก่ียวข�องในการ
แก�ไขปXญหามี LINE กลุ(มที่สามารถแจ�งปXญหาโดยตรงแล�วก็พนักงานเจ�าหน�าที่ ทั้งส(วนราชการและเจ�าหน�าท่ี   
ที่เก่ียวข�องได�เข�าไปแก�ไขอย(างทันท(วงทีและรวดเร็ว ที่ได�รับคำชมจากชาวบ�านก็เลยอยากจะใช�พ้ืนท่ีตรงนี้ส(งต(อ
กำลังใจให�เจ�าหน�าท่ีที่มีส(วนเก่ียวข�องทุกท(านทำดีแล�วขอให�ทำดีต(อไป และยิ่งยิ่งข้ึนไปในส(วนเร่ืองท่ีจะเปIน
ปXญหาของเขต 4 ที่จะขอให�ช(วยแก�ไขคือเสาไฟของของชุมชนบูรพาบ�านเลขท่ี 83 /15 ถนนเข่ือนธานี 1 
ไฟฟVาตรงน้ันดับบ(อยก็ขอเปIนกำลังใจให�เจ�าหน�าท่ีทุกส(วนขอบคุณค(ะ 
นางบัวหลวง  อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท(านใดอยากจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมเชิญท(านสมาชิกสภาค(ะ/ เชิญท(านณัฐวุฒิ 
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว%   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

กราบเรียนท(านประธานสภาฯท่ีเคารพและท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายณัฐวุฒิ  
ทองเถาว5 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีเร่ืองอยากจะปรึกษาหารือท(านประธาน   
เพ่ือส(งต(อไปยังฝGายบริหาร เปIนเร่ืองใกล�ตัวเรา ผมไม(ทราบว(าทางเจ�าหน�าที่ของเราจะเห็นหรือไม( มันเปIนเรื่อง
ค�างคาเก(าตั้งแต(สมัยท่ีสภาฯชุดเก(า  สภาชุดพวกผมอยู( ผมเคยเอาปXญหาตรงน้ันมาพูดตั้งแต(วันนั้น จนถึงบัดน้ี
ยังไม(มีการแก�ไข ช(วงนี้ฝนตกถ�าท(านผ(านมาดูหรือขับรถผ(านมา บริเวณหน�าโรงเรียนอนุบาลน้ำขังเปIนบริเวณ
กว�างแล�วยิ่งจะเปZดเทอมแล�ว  ถ�าท(านสังเกตวันไหนฝนตกน้ำขัง ผู�ปกครองที่ไปส(งบุตรหลานไปโรงเรียน จะไม(มี
ใครจอดตรงน้ัน มันก็จะเกิดปXญหาการจราจรติดขัดข้ึน ซ่ึงก็เคยพูดไว�นานแล�ว แต(ว(าไม(ได�รับการแก�ไข ก็เลย
อยากจะมาพูดอีกรอบ เพราะว(าปXญหามันก็ยังเปIนเหมือนเดิม  ฝากท(านประธานสภาฯเพื่อส(งต(อไปยังผู�บริหาร
ว(าขอช(วยดูแลปXญหาตรงน้ีด�วยครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีสมาชิกท(านใดอยากจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมค(ะ / เชิญท(านศักดิ์ปภณ 
นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

กราบเรียนท(านประธานสภาฯที่เคารพท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน  กระผมนายศักดิ์ปภณ     
ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ัง 1 อย(างที่ท(านสมาชิกท(านต�นข�าว ได�พูดมา
เก่ียวกับการบริการประชาชน ซ่ึงอยู(ในเขตพื้นที่รับผิดชอบแล�วก็ได�รับการแก�ไขอย(างทันท(วงที ผมก็มาประชุมท่ี
เทศบาลฯวันนั้น ได�รับการประสานงานจากทางเทศบาลฯฟุตบาทถนนสุขาอุปถัมภ5 ได�มีต�นไม�ล�มแล�วก็ตัดออก
และมีฟุตบาทที่ไม(ได�รับการปรับปรุงมันชำรุด ก็ได�รับการแก�ไขทันท(วงที ก็ได�รับคำชื่นชมจากพี่น�องประชาชน  

 



๔๗ 
 

ในชุมชนว(ารวดเร็ว ขอขอบคุณทางเทศบาลฯของเรา และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเร่ืองก็ได�รับการแก�ไขอย(างทันท(วงที
เม่ือวานนี้ ท่ีติดต(อมาทางท(านรองศิริเพ็ญ ท(านก็จัดคนออกไปดูแลให�อย(างรวดเร็ว ท่ีอยู(แถวนั้นมันเหม็นเขาก็ 
โทรมาหาผมก็เลยวิ่งไปดูเลยประสานงานกับทางเทศบาลฯ ได�รับการแก�ปXญหาอย(างทันท(วงที ผมไปขอดูข�อมูลง
ว(าเขาไม(ชำระค(าขยะปJ 2562 ซ่ึงมันเปIนของหอพัก ผมไม(ทราบปXญหาผมจะลงไปดูอีกครั้งหนึ่งครับ  
นางบัวหลวง   อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีสมาชิกท(านใดอยากจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมเชิญท(านสมาชิกสภาฯค(ะ / ดร.เจษฏา 
ดร.เจษฏา   โควสุรัตน%   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

กราบเรียนท(านประธานสภาฯที่เคารพ และท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผม ดร.เจษฏา      
โควสุรัตน5 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ผมได�รับการร�องเรียนจากผู�ค�าขายในตลาด
โต�รุ(งเร่ืองของคลองด�านหลัง มันไม(มีการสโลบท่ีเพียงพอแล�วมันทำให�มีเศษขยะที่เขานำมาท้ิงกัน และน้ำที่มัน
เร่ิมเหม็นเน(าแรงข้ึนเร่ือยๆ ก็จะฝากเรื่องนี้ด�วยครับ แล�วก็เร่ืองของทางข้ึนตลาดใหญ(ตรงด�านบนที่เปIนของ     
คณะลีลาศ ที่เขาข้ึนไปใช�กัน อันนี้เขาก็ฝากแจ�งมาว(าตรงทางข้ึนมีแม(ค�าขายปลาที่เขามาขวางอยู(แล�วก็มีน้ำที่มัน
เจิ่งนองตรงน้ันแล�วส(งกลิ่นไม(พึงประสงค5  ประชาชนฝากเจ�าหน�าที่ที่เก่ียวข�องช(วยดูแลด�วยครับขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีสมาชิกท(านใดอยากจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมเชิญท(านสมาชิกสภาค(ะ/เชิญท(านอริสรา 
นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

กราบเรียนท(านประธานสภาฯที่เคารพและท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน  ดิฉัน นางสาวอริสรา  
โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังท่ี 4 อยากให�เจ�าหน�าท่ีไปดูถนนบูรพาใน  
ซอย 2 คือชาวบ�านเขาอยากให�สร�างถนนลูกระนาด ทราบว(าแถวน้ันเกิดอุบัติเหตุบ(อยแล�วเปIนบริเวณชุมชน  
ทุกท(านมันจะมีการขับรถเร็วอยากให�เจ�าหน�าท่ีช(วยไปตรวจสอบและดูแลด�วยค(ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท(านใดอยากจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมเชิญท(านเลขานุการสภาฯค(ะ 
นายอัมพล     ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท(านประธานสภาฯและท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ 
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี วันน้ีเปIนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ซ่ึงท(านนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี ท(านได�แถลงนโยบายต(อสภาแห(งน้ีก(อนที่ท(านจะปฏิบัติหน�าท่ีต(อไป ซ่ึงนับจากวันน้ีไปท(าน
นายกเทศมนตรี ก็จะปฏิบัติหน�าที่ได�เต็ม รูปแบบตามท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงนโยบายต(างๆที่ทางท(านได�แถลง
นโยบาย นโยบายเหล(านี้จะประสบผลสำเร็จหรือไม( ข้ึนอยู(กับบุคคลทั้ง 3 ฝGาย ท่ีผมเคยนำเรียนไปแล�วไม(ว(าจะ
เปIนในส(วนของผู�บริหารเองที่ได�มอบนโยบาย ไม(ว(าจะเปIนในส(วนของท(านสมาชิกสภาอันทรงเกียรติแห(งน้ี      
ทั้ง 24 ท(าน ท่ีจะช(วยกันคิดช(วยกันทำแล�วก็ช(วยกันแก�ไขปXญหาและท่ีสำคัญก็คือพนักงานเจ�าหน�าท่ี ท่ีมีอยู(   
พันกว(าคน ที่จะช(วยขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้ ให�เกิดความสำเร็จลุล(วงตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปJ ท่ีจะถึงนี้แต(
ผมขอนำเรียนว(านโยบายท่ีท(านนายกเทศมนตรี ได�แถลงในวันนี้ผมก็ขอนำเรียนเพ่ือให�เปIนการเชื่อมต(อระหว(าง
ในอดีตกับกับอนาคตที่จะถึงนี้ ซ่ึงท่ีจริงแล�วผมย�ายมาอยู(ท่ีนี่ได� 3 ปJกว(าๆ สิ่งแรกผมขอเล(าในอดีต 3 ปJท่ีผ(าน
มาก(อนเพื่อท่ีจะเห็นอดีตและก็มองเห็นอนาคตข�างหน�าว(าเราจะเดินไปยังไงด�วยกันในอดีต 3 ปJที่ผ(านมาน้ันสิ่ง
แรกที่ผมอยากจะแก�ปXญหามากที่สุดตอนท่ีมาอยู( ใหม(ๆก็คือเร่ืองน้ำท(วมโดยเฉพาะในเขตเทศบาล              
นครอุบลราชธานี ผมสัญจรไปมาก(อนน้ันก็เห็นเวลาฝนตกน้ำจะท(วมรถจะติดเปIนจำนวนมาก ซ่ึง 3 ปJท่ีผ(านมา
นั้นผมก็ได�ร(วมกับผู�ที่มีส(วนเก่ียวข�องสำรวจพ้ืนที่ว(าแต(ละจุดนั้น มันมีก่ีจุดท่ีตกแล�วท(วมว(าปรากฏว(ามีอยู(ท้ังหมด 



๔๘ 
 

ประมาณ 10 จุด ที่ตกปุyบก็ท(วม ตกหนักก็ท(วม ตกเบาก็ท(วม ซ่ึง 10 จุดที่กล(าวมานั้น ก็ได�แก�ไขปXญหาไปแล�ว
ส(วนหน่ึงยังไม(ค(อยเรียบร�อย ไม(ว(าจะเปIนจุดแรกตรงถนนสมเด็จท่ีจะไปวังนองตรงบ�านดู(ศาลาบ�านดู(  ซ่ึงจุดนั้น
จากท่ีสอบถามเบ้ืองต�นก็ปรากฏว(าน้ำท่ีไปรวมกันตรงน้ัน จุดแรกท่ีน้ำเร่ิมไหลไปตรงนั้น ก็คือตรงหน�ากองบิน 
21  เลยไหลไปตามถนนด�านทิศตะวันออก ไปถึงศาลาบ�านดู( ไปลงตรงศาลาบ�านดู( แต(ตรงถนนสมเด็จนั้น       
มีการวางท(อเมนทั้งสองข�างทางเปIนท(อขนาดใหญ( ถ�าจำไม(ผิดน(าจะประมาณประมาณ 1.20 เมตร ทั้ง 2 ข�าง           
แต(พอท่ีจะเลี้ยวลงตรงข�างศาลาบ�านดู( ปรากฏว(าเหลือท(อเมนแนวเดียวมันก็มีความจำเปIนเวลาฝนตกน้ำ 2 เมน
ไปเจอเมนเดียวมันก็ท(วมตรงนั้น ซ่ึงก็ได�แก�ไขโดยการวางท(อระบายน้ำอีกแนวหนึ่ง ฝXzงตรงข�ามด�านทิศใต� เปIน
สองแถวนั้นกันฝนตกก็สามารถแก�ไขปXญหาได� นี่ คือจุดแรกท่ีเห็นจุดท่ี 2 ใกล�ๆกัน ก็คือแถวทางออก              
อุบล – ตระการ ชุมชนวังทอง ซ่ึงตรงน้ันเวลาฝนตกน้ำก็ท(วมเหมือนกัน โดยเฉพาะบริเวณที่ติดรั้วกองบิน 21 
หรือสนามบินนานาชาติ ซ่ึงตรงนั้นจากที่สอบถามข�อมูลเบ้ืองต�น ก็คือว(าระดับข�างหลังนี่มันจะสูงจะต่ำกว(า
ข�างหน�า ก็คือถนนอุบล-ตระการ แต(หลังจากท่ีได�ให�ทางสำนักช(างได�ส(งเจ�าหน�าที่ลงไปสำรวจวัดระดับทีละจุด
ความยาวประมาณ 600 เมตร ดูแล�วมันก็ปรากฏว(ามันสามารถท่ีจะเอาน้ำมาออกถนนอุบล-ตระการ            
ได�เนื่องจากว(าถนนอุบล-ตระการ เขาวางท(อเมนไว�ลึกประมาณเกือบ 3 เมตร มันสามารถที่จะกดไล(ระดับลง  
มาได� ฉะน้ันก็เลยได�ต้ังงบประมาณในส(วนนั้นประมาณ 7 ล�านกว(าบาท วางท(อมาลงข�างหน�า ณ ปXจจุบันน้ีน้ำ
จุดนั้นก็โอเคไม(ท(วมแล�ว แต(ก(อนเวลาฝนตกเราต�องเตรียมเจ�าหน�าที่ไปสูบน้ำ ซ่ึงก็ค(อยๆแก�ไขได�แล�วอีกจุดหนึ่ง
ที่เรากำลังได�ทำไปแล�วก็คือ ตรงหน�าเทศบาลฯของเราฝนตกแต(ก(อนหน�าเทศบาลของเราน้ำจะท(วม ถ�าตก
ประมาณปานกลางไปหาหนักก็จะท(วม โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เราก็ได�ทำท(อเหลี่ยมไปจั้มกับ
แยกวัดศรีอุบลรัตนาราม ซ่ึงตอนน้ีจากที่ทำเสร็จมานี่ก็ยังไม(เห็นน้ำท(วม แต(ก็จะมีจุดที่น้ำขังบางจุดที่ระดับ     
ยังไม(ได� อย(างท่ีท(านสมาชิกได�นำเรียนไปเม่ือสักครู( ก็จะแก�ไขปXญหานี้ต(อไปครับ แต(ก็คงไม(ยาก เพียงแต(ต�องมา
เสริมผิวตรงน้ันให�มันสูงข้ึนไม(ให�น้ำมันขังดู แล�วมันเปIนจุดน้ำขังข�างโรงเรียน ตรงบริเวณฝXzงทุ(งศรีเมือง          
ด�านทิศตะวันออกปXญหาก็น(าจะจบไปแล�ว เพราะเราวางท(อจั้มกันเกือบท้ังหมดแล�ว ปXญหาใหญ(ก็คือว(าเดิมที
น้ำมันจะไหลเข�ากองบิน 21 ผมจำได�ว(าตรงสุดเขตซอยสุขาสงเคราะห5 ที่ติดกับขามใหญ(เลยประตูทาง        
เข�ากองบิน 21 เดิมมีจุดทางน้ำเข�าตรงต�นจามจุรีตรงนั้น แต(ตอนน้ีกองบิน 21 เขาปZดทางน้ำด�านขามใหญ(
พยายามเอาน้ำไปลงที่ลำห�วยทางเราก็ท(วม ซ่ึงประเด็นเหล(านี้เวลากองบิน 21 เขาปZดทางน้ำเรามีความจำเปIน
ที่จะต�องเอาน้ำจากร้ัวกองบิน 21 ทั้งหมดมาออกถนนชยางกูร ซ่ึงต�องเปลี่ยนทางน้ำใหม(เกือบทั้งหมดแต(ระบบ
ที่เราวางไว� ไม(ว(าจะเปIนเริ่มจากหลังธนาคารกรุงไทย ซ่ึงก็ได�วางท(อใหม( วางเมนใหม(ท้ังหมดแล�วจะมาออก 
ชยางกูรไม(ว(าจะเปIนชยางกูร 2.1 ตอนนี้ปXญหาก็คืออยู(จุดชยางกูร 10 มีหมู(บ�านจัดสรรท่ีตั้งเครื่องสูบน้ำไว�   
ตรงนั้นเราวางท(อเกือบจะไปถึงแล�วเหลืออีกประมาณ 200 กว(าเมตร ซ่ึงก็ได�ทำสัญญาไปแล�วพอทำสัญญา
เสร็จท(อก็จะไปถึงจุดน้ันพอดีท่ีเราตั้งเคร่ืองสูบน้ำแล�ว เราก็ได�ตั้งงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองสูบน้ำด�วยระบบ
ไฟฟVาเราจะไม(ใช�เคร่ืองยนต5แล�วเวลาน้ำท(วมจะได�ทำงานเลย แล�วก็ส(งมาตามท(อท่ีกำลังจะวางแล�วทีนี้น้ำ
ทั้งหมดที่ผมได�นำเรียน ก็จะออกชยางกูรทั้งหมดฝนตกหนักๆชยางกูรจะรับน้ำไม(ทัน โดยเฉพาะแยกเนวาด�า
หน�าราชภัฏน้ำจะท(วมทั้งหมด เพราะว(าน้ำจากรั้วกองบินออกมาตรงนี้ทั้งหมด ซ่ึงในเบื้องต�นตอนนี้ได�ประสาน
กับทางศูนย5วิทยาศาสตร5อุบลราชธานี และก็สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
ขออนุญาตวางท(อเมนขนาดใหญ(ขนาด 2.10x 2.10 เมตร แล�วก็สองแถวเพ่ือที่จะวางตามแนวถนนในสถาบัน
เพ่ือมาลงห�วยม(วง เพราะเดิมทีนั้นบริเวณนี้ จะมีร(องน้ำระหว(างราชภัฏกับสถาบันการศึกษานอกโรงเรียนอยู(
สมัยผมเปIนเด็กเคยปXzนจักรยานข�ามสะพานตรงน้ันอยู(  ได�ไปขอความอนุเคราะห5จากผอ.ทั้ง 2 หน(วยงาน    
ท(านก็ได�ให�ความอนุเคราะห5และขออนุญาตไปที่ส(วนกลาง และก็อนุญาตแล�ว และเราได�ตั้งงบประมาณไว�แล�ว 



๔๙ 
 

ตอนน้ีเหลือทำสัญญาท(านนายกฯ ท(านเข�ามาใหม(ก็คงจะได�ทำสัญญาแล�วโครงการจะได�ดำเนินการต(อผมคิดว(า
ถ�าอุโมงค5น้ำตรงนี้เสร็จเรียบร�อย ถนนชยางกูรไม(ว(าจะเปIนหน�าโรงเรียนกีฬาก็ดีหรือฝXzงตะวันออกไม(ว(าจะเปIน 
โลตัสก็ดี น้ำจะมาไหลลงท่ีนี่เพราะจุดเร่ิมต�นของอุโมงค5ตรงนี้รับน้ำจากหน�า Isuzu ทั้งหมดไปไหลลงท่ีสระอยู(
ราชภัฏก(อนท่ีจะข�ามถนนแจ�งสนิท และในส(วนของจากถนนแจ�งสนิทไปลงห�วยม(วงเราได�วางท(อเมนขนาดใหญ(
ไว�แล�ว เพิ่งแล�วเสร็จ ท(อขนาด 3 เมตร กว�าง 3 เมตร สูง ๑.80 เมตร เพื่อท่ีจะรองรับน้ำหลังจากอุโมงค5ตรงน้ี
มันเสร็จเรียบร�อย ผมคิดว(าถ�าทำโครงการนี้เสร็จทั้งหมด ปXญหาน(าจะน(าจะลดลง ก็จะเหลือบางส(วนท่ีเปIนจุด
จุดใหญ(ๆ ก็จะมีบิ๊กซีตรงนั้นก็กำลังหาวิธีแก�อยู( ว(าจะเอาไปยังไงผมก็คิดว(าท(านก็คงจะได�มาช(วยกันคิดว(าเราจะ
แก�ตรงน้ียังไง แต(โครงการที่ผมได�นำเรียนไปนี้ คือมันจะได�เชื่อมต(อในเร่ืองโครงสร�างพ้ืนฐานของท(านนายก
โดยเฉพาะเรื่องน้ำท(วมท่ีดำเนินการไปรับกับส(วนที่ยังเหลือ โดยเฉพาะน้ำฝXzงตะวันตกนี่เรายังไม(มีบ(อบำบัดน้ำ
เสียตรงน้ันไม(ว(าจะเปIนซอยโพธิ์ทองในโซนเรือนจำทั้งหมด น้ำไปลงตอนน้ันก็มีน้ำเสียอะไรต(างๆเยอะแยะ    
ผมคิดว(าปXญหาตรงน้ัน ก็ต�องมาช(วยกันแก�ไขให�ตรงกับนโยบายของท(านนายกฯ ตรงเร่ืองสิ่งแวดล�อมให�ได�แก�ไข
ปXญหาให�กับพ่ีน�องประชาชน อีกเร่ืองก็แล�วกันเร่ืองการศึกษาเรามีโรงเรียนในพ้ืนท่ีอยู(ทั้งหมด 5 โรงศูนย5พัฒนา
เด็กเล็กนี่ 3 รวมเปIน 8 เรามีเด็กนักเรียนอยู(ประมาณ 3 พันกว(าคน ซ่ึงการจัดการศึกษาตรงน้ีผมก็พยายาม      
ที่จะให�โรงเรียนหรือศูนย5พัฒนาเด็กเล็กแต(ละสถานศึกษา ให�มีมาตรฐานใกล�เคียงกัน ถ�าแต(ละโรงเรียน
มาตรฐานใกล�เคียงกัน ผู�ปกครองก็ไม(จำเปIนต�องเลือกโรงใกล�ท่ีไหน โดยแนวทางตัวนี้คือเวลามีกิจกรรมต(างๆ   
ผมพยายามจะให� ผู�บริหารสถานศึกษาหรือคุณครูได�มาทำกิจกรรมร(วมกัน มันจะเปIนการเรียนรู�ร(วมกัน   
โรงเรียนน้ีมีดีอย(างนี้ คุณครูจะได�เห็นแล�วนำไปปรับใช�กับโรงเรียนของเรา ซ่ึงตลอดระยะเวลา 3 ปJที่ผ(านมานั้น
พยายามให�โรงเรียนจัดกิจกรรมร(วมกัน  เวลามีการประเมินจะให�โรงเรียนอ่ืนที่ไม(ได�ประเมินมาช(วยงาน 
เพ่ือที่จะเอาประสบการณ5กลับไปใช� ท่ีโรงเรียนศูนย5เด็กก็เหมือนกันเวลามีประกวดมีอะไรต(างๆ ซ่ึงตรงนี้ก็มีการ
พัฒนาในทางท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะหลายโรงเรียนมีเด็กเพ่ิมมากข้ึน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบแข(งขันสอบ
เรียนต(อได�มากข้ึน ซ่ึงผมคิดว(าตรงนี้ในอนาคต โดยเฉพาะท(านท่ีมีความรู�มีประสบการณ5ไม(ว(าจะเปIนท(านวิเศษ
ท(านจารึก ท(านณัฐพัฒน5 ก็เปIนผู�ที่ผมเคารพนับถือ ที่มีประสบการณ5ในด�านนี้ก็ต�องมาช(วยกันขับเคลื่อนในตรงน้ี
ทำอย(างไรจะไปถึงเปVาหมายในอนาคต ผมคิดว(าคงไม(เกินความสามารถของทุกท(านท้ัง 3 ฝGายมาช(วยกัน        
ไม(ว(าจะเปIนเร่ืองเมืองเก(าอะไรต(างๆก็ดี ที่จริงแล�วเคยคิดไว�นานแล�วตรงถนนพรหมเทพอะไรต(างๆ ผมคิดว(ามัน
ต�องขับเคล่ือนตรงน้ี ให�ได�โดยเฉพาะศักยภาพของท(านนายกเทศมนตรี ศักยภาพของทีมงานที่จะใช�งบประมาณ
ของเราท่ีมีอยู(หรือของบประมาณจากหน(วยงานอ่ืน หรืองบประมาณจากส(วนกลาง ผมคิดว(าจะทำให�เทศบาล
นครอุบลราชธานีของเรา มีความเจริญก�าวหน�ามีการพัฒนาเพราะเมืองของเรานั้นต�องยอมรับว(ามันได�รับการ
พัฒนามาพอสมควรในอนาคตจะต�องขับเคลื่อนตรงนี้ด�วยกัน ผมพร�อมทีมงานพนักงานเจ�าหน�าที่ก็พร�อม        
ที่จะขับเคลื่อนด�วยกัน เพ่ือให�เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราเปรียบไปแล�วก็เปIนองค5กรปกครองส(วนท�องถ่ิน
โดยเปVาหมายของผมแล�วก็คือ อยากให�เปIนต�นแบบของท�องถ่ินอ่ืน โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีของเรา ซ่ึง
มีอยู( 200 กว(าแห(ง เราจะต�องเปIนต�นแบบให�เขาหรือแม�กระท่ังท�องถ่ินอ่ืนๆที่เขาเจริญแล�วเราก็ต�องไปให�ทัน
เขา ผมมีความตั้งใจเพื่อท่ีจะสานต(อ นโยบายของท(านนายกเทศมนตรี ที่ให�ไว�กับสภาแห(งนี้ ผมและเจ�าหน�าท่ี
ทุกคนพร�อมและยินดีขอปฏิญาณตนต(อท(านสมาชิกผู�ทรงเกียรติตรงนี้ว(าเราจะขับเคลื่อนไปด�วยกัน  ผมต�อง
ขอขอบคุณทุกท(านท่ีมาร(วมประชุม โดยเฉพาะมอบตำแหน(งเลขานุการสภาฯและก็ดำเนินการไปด�วยความ
เรียบร�อยผมขอขอบคุณทุกท(านอีกคร้ังหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 
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นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ขอบพระคุณค(ะ เลขานุการสภาฯของเรา หรือท(านปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ท(านได�พูดถึงงาน   
ที่ท(านกำลังทำ และสานต(อร(วมกับทางสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ของพวกเราก็ถือว(าเปIนนิมิตหมาย
ที่ดี ที่ท(านรีบพูดคุยให�ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราได�เข�าใจในบทบาทของทางเทศบาล   
ว(าดำเนินการโครงการต(างๆถึงข้ันตอนไหน มีหน(วยงานไหนมีส(วนร(วมกับทางเทศบาลฯอย(างไร หลักก็คือ     
เราต�องทำงานร(วมกัน จึงจะทำให�กิจการของเทศบาลของเราก�าวรุดหน�าไปให�ดีกว(าในจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคอีสาน
ของเรา ต�องขอขอบพระคุณท(านสมาชิกสภาฯทุกท(าน ที่จะมาช(วยสร�างบ�านแปลงเมืองของเรา ในโอกาสท่ีเรา
ได�ประชุมวันนี้ ดิฉันต�องขอขอบขอบพระคุณท(าน ผอ.กอง ผอ.สำนัก และหัวหน�าส(วนการงานทุกท(าน        
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มาเปIนเกียรติเข�าร(วมประชุมรับฟXงปXญหาต(างๆที่ทางสมาชิกสภาฯเสนอ ก(อนท่ี
จะปZดประชุมสภาคร้ังน้ีขอบคุณอีกคร้ังหนึ่ง ถ�าไม(มีท(านใดจะอภิปรายแล�วขออนุญาตปZดการประชุมสภา      
วันนี้ขอบคุณค(ะ  
 
 

 
****ปHดประชุม เวลา ๑๒.๐๐น.**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แรก 

วันจันทร%ที่ ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ณ ห/องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ือง        ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    (ขอนำรายงานการประชุมสภาฯเข�ารับรองในคร้ังถัดไปเนื่องจาก 
                                       สภาเทศบาลฯยังไม.ได�แต.งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ) 
                                       มติที่ชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เร่ือง      เพื่อทราบ  
                                    -   เร่ือง คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   ต.อสภาเทศบาล 
                                        นครอุบลราชธานี   
                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
     มติที่ชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เร่ือง      เพื่อพิจารณา   
  ๔.๑ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป6นกรรมการ 
              พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและ 
                                             ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
   -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ คน เป6น 
                                                คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
                                                มติท่ีชุม  เห็นชอบให�เห็นชอบให� นางสาวนงนุช  จิรันตกาล ,       
                                                            นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว5 , นายภคพล  คูณผล 
                                                            เปIนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ คน เป6น คณะกรรมการ  

                                          ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

                                          มติท่ีชุม เห็นชอบให�เห็นชอบให�  นายจารึก  หาพันนา     
                                                   นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม , นางสาววิรงรอง  วิทยะ   
                                                     เปIนคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

            
 

 

   



๕๒ 
 
         (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
                                                  องค9กรปกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
                                                   ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 
   ๔.๒   แต.งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
           (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา 
                                            ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมทั้งแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
                                            พ.ศ. ๒๕๕๔ ข�อ ๑๐๓ และ ข�อ ๑๐๕) 
        มติท่ีชุม มีมติเห็นเห็นชอบให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล 

                                                      นครอุบลราชธานี ท้ังหมด ๙ คณะ แต(ละคณะมีกรรมการฯ  
                                                         จำนวน ๗ คน 

 
 

(ลงชื่อ)..................................ผู�จดรายงานการประชุม 
                                            (นายอัมพล  ทองพุ) 
                               เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล) ได�ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล�ว เม่ือวันที่.................................... 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
         (นางสาววรรณรัตน5  จริัตน5ประภา)                         (นางสาวนงนุช   จริันตกาล) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
         (นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                          (นายพิทักษ5พล   ตันติสกล) 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 
 
      (ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
              (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 
 



๕๓ 
 
 

 
                                   (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                       (นางสาวอริสรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได�รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล�ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 


