
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  คร้ังแรก 

วันอังคารท่ี  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผูมาประชุม 

     ๑.   นางเขมจรินทร วงศตระกูลไชย สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

     ๒.   นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

     ๓.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

     ๔.  นายเฉลิมพล ม่ังคั่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

     ๕.   จ.ส.อ.เกริกชัย ผองแผว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

     ๖.  นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

     ๗.  นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

     ๘.  นายประสงค จันจําปา              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

     ๙.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

   ๑๐.  นายไพฑูรย พรหมสอน           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

   ๑๑.  น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

   ๑๒.  นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผูไมมาประชุม 
 

- ไมมี  
        

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจิรญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายวิทวัส พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายศักดิ์ เลรุงรดิส  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นางนันทิยา สระแกว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๗. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๘. นายชัยยงค โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๙. นายสุระจิต เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๑๐. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๑๑. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๒. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๓. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๔. นายรัชตสุกิต วรภัคพิธายงนิธิ ร.ก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๕.   นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 



                                                        ๒. 

 

๑๖.   นางธัญภัส กําเหนิดแจง ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

๑๗.   นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง 

๑๘.   นายมนตตรี            ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๙.   นายกรศิริ ม่ิงไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

๒๐.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๒๑.   นายสวาท ดวงคํา   ผอ.สถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๒.   นายประสพ ปรุโปรง ผอ.สถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๔ เจาใหญองคตื้อ 

๒๓.   นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๔.   นางสาวปยดา วงศละคร ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๕.   นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๒๖.   นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

๒๗.   นางอรอินทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๘.   นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

๒๙.   นางสุนิษา เขมปรียากร ผอ.กลุมงานกฎหมายฯ 

๓๐.   นายชํานาญ ศรีพารา ทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

๓๑.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๒.   นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    

……………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง       ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กลาวเปดประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง       การปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๒.๑ เลขานุการฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูมีอายุ 

      สูงสุดท่ีอยูในที่ประชุมสภาฯ  เปนประธานสภาฯ ชั่วคราว 

๒.๒ ประธานสภาฯชั่วคราว กลาวนําใหสมาชิกสภาเทศบาล 

      นครอุบลราชธานี กลาวคําปฏิญาณตน 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                                     
                                     

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง      การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่อง      การกําหนดประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ และกําหนดวันเริ่มประชุม 

      สมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๒ สมัยแรก 
 

ระเบียบวาระที่  ๗   เรื่อง     การแตงต้ังคณะกรรมการสามัญ/วิสามัญสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๘    เรื่อง  อื่นๆ (ถามี) 



๓. 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายอัมพล   ทองพุ      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว) 

 กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ

และผูเขารวมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังแรก ในวันนี้ท่ีเคารพทุกทาน กระผมนายอัมพล ทองพุ  

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  กอนเริ่มการประชุมผมขอนําเรียนทีมงานผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่

เขารวมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังน้ี  ดังน้ี  

   นางสาวสมปรารถนา     วิกรัยเจิดเจริญ      นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

   นายประชา       กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรี  

   นายยอดยุทธ       เดชรุงเรือง            รองนายกเทศมนตรี                          . 

     นายวิทวัส     พันธนิกุล     รองนายกเทศมนตรี                      

   นายศักดิ์       เลรุงรดิศ        รองนายกเทศมนตรี     

   นายชัยยงค       โคตะสิน       เลขานุการนายกเทศมนตรี 

   นายนพพร       เตชาวิวัฒนบูลย     เลขานุการนายกเทศมนตรี                

   นายอดิศักดิ์               กุลวงศ        เลขานุการนายกเทศมนตรี                

   นายสุระจิต        เต็งศิริอรกุล         เลขานุการนายกเทศมนตรี                                   

     นางนันทิยา       สระแกว       ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี                  

และ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน หัวหนาสวนราชการทุกทาน และในโอกาสนี้ทานนายกเทศมนตรี   

จะมอบชอดอกไมเพ่ือแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ง ๑๒ ทาน ขอกราบเรียนเชิญ             

ทานนายกเทศมนตรีและผูบริหารครับ 

 กระผมขออนุญาตอานประกาศจังหวัดอุบ ลราชธ านี  เรื่ องกํ าหนดใหสมาชิกสภา เทศบาล               

นครอุบลราชธานี ไดมาประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก ตามที่ที่ไดมีประกาศคณะกรรมการ   

สรรหาสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๑๒ คน เรียบรอยแลวนั้น อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา ๒๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  

ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมาประชุมสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี ครั้งแรก ในวันอังคารที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี  จึ งประกาศใหทราบโดยทั่ วกัน ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑             

นายสฤษดิ์  วิฑูรย  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กลาวเปดประชุม 
 

นายอัมพล   ทองพุ      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว) 

 ในลําดับตอไป เปนระเบียบวาระที่ ๑ ขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดกลาวเปด

ประชุมสภาเทศบาล และใหนโยบายขอกราบเรียนเชิญครับ  

นายสฤษด์ิ    วิฑูรย     ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

 ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี และผูบริหารทุกทาน และทานสมาชิกสภาเทศบาล               

นครอุบลราชธานี ท่ีเคารพรักทุกทาน กระผมในนามผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี และเปนตัวแทนของ 



๔. 

 

พี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ประการแรกตองขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทานทั้งหลาย   

ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาของกระทรวงมหาดไทย ที่ใหเขามาบริหารกิจการของเทศบาล

นครอุบลราชธานี ซึ่งบทบาทหนาที่ของทานทั้งหลาย ในฐานะฝายการเมืองของเทศบาลนครอุบลราชธานี      

มีความสําคัญ เพราะตองคอยดูแลสอดสอง คอยนําปญหาความตองการของพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลฯ   

ที่สําคัญคือเขตเทศบาลฯถือวาท่ีตั้งเปนเกาะเมืองหลัก ซึ่งมีความจําเปนเรงดวนที่จะไดรับการพัฒนาและแกไข

ปญหาของพี่นองประชาชน เพราะปญหาที่เกิดข้ึนก็มาจากชุมชนอื่น หรือบุคคลภายนอก และแนวทางตางๆ

ของรัฐบาลเพื่อใหมีการพัฒนาเมืองใหเปนท่ีนาเชิดหนาชูตา เปนแหลงขุมพลังทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยความเปน

ธรรมความเหลื่อมล้ําตางๆลงไปหาพ้ืนที่อื่นๆ นอกจากจะเปนหนาเปนตาแลว ก็ยังเปนความสงางาม การพัฒนา

เมืองในหลายพื้นที่นั้นก็คือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานี มีประวัติความ

เจริญรุงเรืองมา ดังนั้นหนาที่ของผูบริหารก็ตองทําใหบรรลุเปาหมายความตองการความคาดหวังของพ่ีนอง

ประชาชนใหเปนไปตามที่ตองการ ดังนั้นฝายบริหารหรือฝายการเมืองหรือสภาฯก็มีสวนสําคัญทุกคนก็ตอง    

ทําหนาที่ใหสมบทบาท มีความสอดคลองและเดินทางไปดวยกัน ดวยเหตุดวยผลและขอมูลที่นํามาประกอบการ

ตัดสินใจ นายกเทศมนตรี ก็จะเปนผูกําหนดกรอบการทํางานและนโยบายของการบริหารงานของขาราชการ

ประจํา และดําเนินการระเบียบกฎหมายและมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเทาทันกับปญหา สวนสมาชิกสภา

เทศบาลฯนั้นก็ถือวาเปนผูแทนของประชาชน ในเขตเทศบาลฯที่ตองเขามาทําหนาที่ในการตรวจสอบและ       

ก็นําเอาความตองการมากําหนดไมวาจะเปนเรื่องการออกกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติตางๆ ดังน้ันกิจการ

ของเทศบาลฯจะสําเร็จหรือไมนั้น ทุกคนตองทํางานใหเต็มหนาที่ของทุกฝายและใชหลักของความรวมมือกัน

สามัคคีกัน ผมอยากเปลี่ยนการบริหารงานของเทศบาลฯ จากท่ีมีปญหาใหไรปญหา จากมีชองวางก็ใหไรรอยตอ 

ที่จะเขาถึงปญหาและแกไขความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ทุกฝายตองทํางานอยางเต็มที่ สมาชิกสภาฯ    

ก็ตองลงพ้ืนที่ ฝายบริหารก็ตองวิ่งเขาหาปญหา ตองทําใหไวและทําใหถูกทิศทางตามที่รัฐบาลตองการ ผมอยาก

เห็นตัวเลขเศรษฐกิจของพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลฯสูงขึ้น การแกไขปญหาก็ขอใหแกไขแบบเชื่อมโยงเห็น

ถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ การท่ีเราจะทํางานใหไดดีย่ิงๆขึ้นไปก็คือเราตองมีความเสมอตนเสมอปลาย   

ในการปฏิบัติหนาที่ของทุกฝาย ตองทํางานตั้งแตตนทาง ระวางทาง ปลายทาง ก็คือตั้งแตความตองการของ

ประชาชน และความตองการนั้นถูกนําไปกําหนดเปนแผนงานแผนปฏิบัติการขอบังคับสุดทายคือผลตอบแทนที่

มันเกิดข้ึนตองมีการประเมินจะนํามาเพื่อการปรับปรุงใหดีข้ึน จังหวัดอุบลราชธานีก็ขอฝากความหวังเรื่องการ

บริหารงานของทองถ่ินใหเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือเปนศูนยกลางและเปนหนาเปนตาและเปนแหลง

เศรษฐกิจสําคัญ แผนงานของจังหวัดฯกับเทศบาลฯก็ตองใหมันสอดคลองกันไปในทิศทางเดียวกัน ก็เปนเรื่องที่

ผมอยากจะฝากใหเปนแนวทางในการบริหารงาน และขอขอบคุณขอชื่นชมในการบริหารที่ไดผลสําเร็จใน

หลายๆเรื่อง บัดนี้ก็ไดเวลาอันสมควรแลวผมก็ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก        

ณ บัดนี้ครับ 

นายอัมพล    ทองพุ      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว) 

 ในนามสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ทุกทาน

ขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดมามอบนโยบายเพื่อแกไขปญหาใหกับพี่นอง

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และทําพิธีเปดสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังแรก 



๕. 

 

ระเบียบวาระที่  ๒      เร่ือง การปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

                ๒.๑  เลขานุการฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูมีอายุสูงสุดที่อยูในที่                     

                    ประชุมสภาฯ เปนประธานสภาฯ ช่ัวคราว 
 

  ผมขอนําเรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ง

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗ เม่ือผูวาราชการจังหวัดเปดประชุมสภาทองถ่ินแลว ใหปลัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว โดยใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุด

ซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้นเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูมีอายุมาก

ที่สุดไมรับเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว ใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลําดับ     

ซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินคราวนั้น เปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว เพ่ือทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมนํา 

สมาชิกสภาทองถ่ินปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดําเนินการเลือก

ประธานสภาทองถ่ิน จากการตรวจสอบขอมูลประวัติ สมาชิกสภาที่มีอายุมากที่สุดคือ ทานชาญณรงค   ชลการ  

ทานเปนขาราชการบํานาญ อดีตนายอําเภอศรีเมืองใหม อายุ ๗๑ ป  ๕ เดือน เปนผูมีอาวุโสสูงสุด กราบเรียน

เชิญทานทําหนาที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั่วคราวครับ 
 

ระเบียบวาระที ่  ๒.๒   ประธานสภาฯชั่วคราว กลาวนําใหสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

                   กลาวคําปฏิญาณตน 
 

นายชาญณรงค     ชลการ     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒.๒  เชิญทานเลขานุการสภา อานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินครับ 

นายอัมพล   ทองพุ      ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว) 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่องการปฏิญาณเขารับ

หนาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๑๗ กอนเขารับหนาที่สมาชิกสภาเทศบาลตอง

ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวา จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ

ซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนของทองถ่ิน ลําดับตอไปขอทานประธานสภาชั่วคราวกลาวนําและ

ใหทานสมาชิกสภาฯกลาวตามครับ ขอกราบเรียนเชิญใหทานประธาน ดําเนินการครับ          

นายชาญณรงค     ชลการ    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 

 ขออนุญาตใหทานสมาชิกทุกทานกลาวตามขาพเจาครับ  

“ ขาพเจา  นาย/นาง.............................. 

ขอปฏิญาณตนวา จะรักษาไว 

และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถ่ิน” 

 

 



๖. 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

 

นายชาญณรงค    ชลการ     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ       

อานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินครับ 

นายอัมพล     ทองพุ       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เลขานุการฯชั่วคราว) 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน ขอนําเรียนในระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องการเลือก

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน         

พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน         

แตละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภา

ทองถ่ิน การเสนอน้ันตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมี

สิทธิรับรองไดเพียงคร้ังเดียว ซึ่งชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ิน ลงคะแนนเลือกจากชื่อ

เหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุม

ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลาย 

คนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทานั้น วิธีเสนอชื่อ

และการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนํา  ความในขอ ๓๙ มาบังคับใชโดยอนุโลม ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิก

สภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน วิธีการจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานที่ประชุม 

ดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอน วาจะไดใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกัน

ไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด

อยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ ไดรับเลือกเปน

ประธานสภาทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกจากนั้นเขียนขอความวา “ ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน

และขอ ๙  ใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการแตงตั้งทันทีเม่ือการเลือกประธานสภาทองถิ่นแลว

เสร็จ และใหประธานสภาทองถ่ินที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมสภาทองถ่ินในครั้งนั้นตอไป     

ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอ

ชื่อผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตําแหนงละหน่ึงคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  

นายชาญณรงค      ชลการ     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 

 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู เห็นสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เชิญครับ 

นายฤทธิสรรค     เทพพิทักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กระผมนายฤทธิสรรค    เทพพิทักษ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอเสนอนายเฉลิมพล  

ม่ังคั่ง เปนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ครับ 

 

 

 



๗. 

 

นายชาญณรงค     ชลการ     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 

 ขอผูรับรอง /  มีผูรับรอง ๗ ทานถูกตองครับ มีทานใดจะเสนอทานอื่น / ถาไมมี ตามระเบียบขอบังคับ

การประชุม ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการ

เสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  

 
 

ที่ประชุม  

           มีมติเลือก  นายเฉลิมพล   ม่ังคั่ง      เปนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 

 ลําดับตอไปดําเนินการนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศแตงต้ังตอไปครับ 
 

พัก  ๒๐ นาที 
 

นายอัมพล   ทองพุ       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว) 

 ลําดับตอไปผมจะอานคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี         

เรื่อง แตงตั้งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดวยสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการประชุมสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติเลือก นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง สมาชิก

สภาเทศบาล    นครอุบลราชธานี ใหดํารงตําแหนง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  อาศัยอํานาจตาม

มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๙ แหง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแตงต้ังให นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง  

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป สั่ง  ณ วันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑      

นายสฤษดิ์  วิฑูรย  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอกราบเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่ครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง      การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ครับ กอนอื่นตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานที่ไดมอบความไววางใจใหผมไดเปนประธานสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาล                

นครอุบลราชธานี  เชิญเลขานุการสภา (ชั่วคราว) อานระเบียบครับ 

นายอัมพล   ทองพุ       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เลขานุการฯชั่วคราว) 

 ในระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒)         

พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน เลขานุการ 

 



๘. 

 

สภาทองถิ่น และใหประธานทองถ่ินรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ตอผูวาราชการจังหวัด 

ภายใน ๗ วันนับตั้งแตวันเลือก การเลือกใหดําเนินการตามเหมือนเลือกประธานสภาทองถ่ินครับ  

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในการเสนอชื่อนั้นขอใหยกมือพนศีรษะ แลวประธานสภาฯจะเรียกชื่อทาน ขอใหลุกข้ึนยืนรายงานตัว 

รายงาน ตําแหนง พรอมกับเสนอชื่อของผูที่จะเลือกเปนรองประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิก / เชิญทานไพฑูรย 

นายไพฑูรย     พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย   พรหมสอน     

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมขอเสนอชื่อทานเกริกชัย  ผองแผว สมาชิกสภาเทศบาล         

นครอุบลราชธานี  เปนรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรอง ๗ ทาน  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนทานอื่นหรือไม / ถาไมมี       

ตามระเบียบกําหนดวาถาเสนอชื่อเพียง ๑ ทาน ก็ใหทานน้ันดํารงตําแหนง ทานไพฑูรยไดเสนอชื่อทานเกริกชัย  

ผองแผว เปนรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เม่ือไมมีผูเสนอรายชื่ออันดับสองก็ถือวาทานเกริกชัย  

ผองแผว ไดรับการเลือกเปนรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ที่ประชุม  

         มีมติเลือก  จ.ส.อ.เกริกชัย   ผองแผว  เปนรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  

 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๕ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช ระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน ขอเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ เชิญผูเสนอ

ครับ / เชิญทานฤทธิสรรค ครับ 

นายฤทธิสรรค    เทพพิทักษ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาฯและสมาชิกทุกทาน กระผมนายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ  สมาชิกสภาเทศบาล       

นครอุบลราชธานี ขอเสนอนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาลเปนเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวย / มีผูรับรอง ๘ ทาน / มีทานใดจะเสนอทานอื่นไหมครับ / ถาไมมีการเสนอชื่อ        

ทานเดียวก็ใหถือวา นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  เปนเลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

ที่ประชุม  

           มีมติเลือก  นายอัมพล  ทองพุ     เปนเลขานุสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 



๙. 

 

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่อง   การกําหนดประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ และกําหนดวันเร่ิมประชุม 

     สมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๒ สมัยแรก 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๖  เร่ือง การกําหนดประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ และการกําหนด

วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๒ สมัยแรก สําหรับสมัยสามัญประจําปพ.ศ.๒๕๖๑ ไมกําหนด

เน่ืองจากอีกไมกี่วันก็จะสิ้นปแลว ใหกําหนดใหสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต ๒ มกราคม พ.ศ.

๒๕๖๒ เปนตน มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน สวนวันประชุมวันไหนจะประกาศแจงอีกรอบ ทานใดมีความเห็น

เปนอยางอื่น ถาไมมีใหเปนไปตามที่เสนอ 
 
 

 

ที่ประชุม  

           มีมติใหวันที่  ๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  เปนสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป       

พ.ศ.๒๕๖๒  มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๗   เรื่อง     การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญ/วิสามัญสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญ/วิสามัญสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง       

(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ 

ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ 

ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไม

เกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๕ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน 

เปนคณะกรรมการสภาทอง ถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ ของสภาทอง ถ่ิน ดังนี้                  

(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (๒)คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ (๔) คณะกรรมการ

อื่นๆ ตามที่สภาทองถ่ินเห็นสมควร ขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน         

ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา

ทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีผูรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่

ผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติ   

เปนอยางอื่น และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จะใหเสนอคณะกรรมการสามัญที่เปนสมาชิกสภาทั้งหมด จํานวน ๓ ทานแตไมเกิน ๗ ทาน สรุปวาให

เสนอ ๓ ทานเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เพราะตองมีเสนอชื่อคณะกรรมการสภา

ทองถ่ินอีกหลายคณะ / เชิญทานประสงค 



๑๐. 

 

นายประสงค   จันจําปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ผมขอเสนอทานฤทธิสรรค  เทพพิทักษ  , ท านไพฑูรย   พรหมสอน ,   ท านภพ  ภูสมปอง              

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีผูรับรองถูกตอง ตอไปจะลงมติทีละทานเริ่มจาก ทานฤทธิสรรคกอนครับ 

ที่ประชุม 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให  ทานฤทธิสรรค   เทพพิทักษ  เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 

 การประชุมสภาเทศบาล  เชิญยกมือครับ / มี  ๑๑  ทาน 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบให  ทานฤทธิสรรค   เทพพิทักษ  เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน 

 การประชุมสภาเทศบาล  เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- สมาชิกทานใดงดออกเสียง เชิญยกมือครับ / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

            มีมติเห็นชอบให   ทานฤทธิสรรค  เทพพิทักษ   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล 
 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนทานไพฑูรย    พรหมสอน  ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ 

ที่ประชุม 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให  ทานไพฑูรย   พรหมสอน  เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ  

 ประชุมสภาเทศบาล  เชิญยกมือครับ / มี  ๑๑  ทาน 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบให  ทานไพฑูรย   พรหมสอน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ  

 ประชุมสภาเทศบาล  เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- สมาชิกทานใดงดออกเสียง เชิญยกมือครับ / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

            มีมติเห็นชอบให   ทานไพฑูรย  พรหมสอน   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล 
 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนทานภพ   ภูสมปอง  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

 

 



๑๑. 

 

ที่ประชุม 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให  ทานภพ   ภูสมปอง เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน  

 การประชุมสภาเทศบาล  เชิญยกมือครับ / มี ๑๑  ทาน 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบให  ทานภพ   ภูสมปอง   เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน  

 การประชุมสภาเทศบาล  เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- สมาชิกทานใดงดออกเสียง เชิญยกมือครับ / ไมมี 
 

 

ท่ีประชุม    

            มีมติเห็นชอบให   ทานภพ   ภูสมปอง   เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาล 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๘   เร่ือง    อ่ืนๆ 
 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ พอทานเปนสมาชิกสภาเทศบาล กฎหมาย ป.ป.ช. ก็เลยตาม  

ตัวทานมาดวย ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน เปนตนไปนับไป ๑ เดือน ทานจะตองย่ืนบัญชีทรัพยสิน แนะนําให

ย่ืนบัญชีทรัพยสินกอน และถามีอะไรเพิ่มเติมก็ไปย่ืนเพิ่มเติม เดี๋ยวเกินกําหนดเวลาแลว จะหมายถึงอนาคต

ขาราชการเราดวย เพราะฉะนั้นขอใหทานทําเปนอันดับแรกๆ กลับไปนั่งเขียน ไมยากเพียงแตหาทรัพยสินทาน

ใหเจอ พยายามเอาทรัพยสินท่ีไมสามารถจะเคลื่อนยายถายเทไดเปนหลัก สรุปแจงไวทั้งหมด ลดลงไมเปนไร

แตเพิ่มข้ึนน้ีตองชี้แจง เพราะฉะนั้นทางฝายสภาฯมีทีมที่ปรึกษาคือสํานักปลัดเทศบาลชวยเปนพ่ีเลี้ยงใหดวย 

ย่ืน ป.ป.ช. โดยตรง แลวก็กรุณามีหลักฐานใหรูวาใครเปนคนรับ เดี๋ยวบัญชีทรัพยสินทานไมถึงมือกลายเปนวา

ไมไดยื่นอีก เพราะฉะน้ันตองมีการลงรับใหชัดเจน ตอไปเปนเรื่องอื่นๆ เนื่องจากหลายทานเปนสมาชิกสภาฯ

อาจจะเปนครั้งแรกของชีวิตก็ควรจะตองกลับไปเรียนรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ซึ่งเทศบาลใชกฎหมาย

เยอะแยะมากมาย วันนี้ขอคุยกับทางฝายบริหารกับทางขาราชการดวย วาสภาฯนี้จะทํางานรวมกันกับทั้ง      

๓ ฝาย จะไมทํางานแบบสภาฯโดดๆ ไปไหนตองทั้ง ๓ ฝาย ไปทํางานรวมกันขอเปนเรื่องแรก เดี๋ยวจะตั้ง

คณะทํางานรวมกันระหวางสภาฯ ฝายบริหาร และขาราชการประจํา ในเรื่องของการทํางาน ผมจะไปแยกหัว

กอนวาเราทําเร่ืองอะไรบาง เร่ืองสังคมก็จะตั้งชุดหนึ่ง เรื่องเศรษฐกิจปากทองพี่นองประชาชน เรื่องเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองก็ต้ังอีกคณะหนึ่ง คณะหนึ่งใหมีตัวแทนสัก ๓ คน สภาฯ ๓ คน ฝายบริหาร ๓ คน และ

ฝายขาราชการสัก ๓ คน มาชวยกันทํางาน ฝายบริหารติดขัดอะไรตรงไหนหรือไมครับ มาทํางานรวมกันก็คือ

วามานั่งคุยกันท้ัง ๓ ฝาย เ ม่ือตกผลึกเดียวกัน แลวก็จะมีคณะสุดทายอีกคณะหนึ่งเปนคณะที่จะตัดสินวา      

ถาสามหนวยนี้ตกผลึกไมไดสักทีใหคณะสุดทายเปนคณะตัดสินใจ จะทํางานกับฝายบริหารกับขาราชการ    

แบบนี้ ทานอยาคิดวาเปนการกาวลวงการบริหารเพราะวาวันนี้ทานมีโอกาสพลิกแผนดินเพ่ือทําใหมันข้ึนมา

อุดมสมบูรณใหม ทําใหพี่นองประชาชนไดเห็นเราตองรีบทํา ในสวนของสมาชิกสภาฯทานตองไปศึกษาดู 

หนาที่ของสมาชิกสภาฯหลักๆนี้มีอยู ๓ อยางซึ่งใชคําวาหนาที่ หนาที่นั้น ถาไมทําคือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 



๑๒. 

 

ดวย หนาที่แรกคือใหความเห็นชอบในเรื่องของแผนทานจะตองมาศึกษา การจัดทําแผน วางกรอบการทําแผน 

ผมจะใหแตละหนวยของขาราชการประจําสรุปไทมไลนของงานแตละสวนงานอยางเชนในเรื่องของการจัดทํา 

แผนจะตองรวบรวมขอมูลเม่ือไหร แลวเสร็จเม่ือไหร จะตองเสนอสภาฯเม่ือไหร เอามาเพื่อเปนไทมไลน      

เปนเลมใหกับพวกทานเปนคูมือในการปฏิบัติงาน จะใหฝายการคลังทําวาจะตองเสนองบประมาณประจําป

เม่ือไหร ประชุมเม่ือไหร ตองประกาศใชเม่ือไหร จะใหแตละหนวยนี้ ไปสรุปงานในหนาตักของตัวเอง        

เปนไทมไลนของเวลามา มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน ไปเรื่อย ๑ ปปฏิทิน ๑ ปงบประมาณทุกหนวย

จะผานทางฝายบริหารเพื่อที่จะเปนคูมือใหกับทางสมาชิกสภาฯไดรับทราบ สมาชิกตองรูเรื่องแผน ตองมา

ประชุม ขาดการประชุม ๓ ครั้ง ติดตอกันพนสภาพโดยไมตองวินิจฉัย ไมตองมานั่งสอบสวน ๓ ครั้งติดตอกัน

ไมมีเหตุผลอันควรถือวาพนสภาพ ตรงนี้สําคัญเพราะสภาฯนี้พนสภาพจะไมมีการแตงตั้งเพิ่มเติม พนแลว    

พนเลย จะมีการแบงพื้นที่ชุมชนใหกับทานสมาชิกสภาฯทุกทานรวมกับฝายบริหารและขาราชการในการเย่ียม

เยียน ทานไมตองไป ทั้ง ๑๐๖ ชุมชน แตทานไปในหนาตักของทาน ๒๐ ชุมชนนี้พอ หลังจากวันนี้ไป         

พอมกราคม กอนที่จะมีการประชุมอยากใหทานเชิญประธานชุมชนทั้งหมดมาคุยกัน มันมี ๑๐๖ ชุมชนนี้ 

ชุมชนละ ๓ คน สิ่งที่ตองการจากชุมชน ในวันน้ัน ฝากทานปลัดจดเลย ทานทําตารางใหเลยวา ๑.พี่นอง

ประชาชนอยากไดนายกเทศมนตรีแบบไหน ๒.อยากไดสมาชิกสภาแบบไหน ๓.ปญหาชุมชนที่ตองการใหการ

แกไขตั้งแตตนจนจบ ตั้งแตเรงดวนจนถึงส่ิงท่ีอยากไดปกติ  ๔.ทานอยากใหขาราชการปฏิบัติตนอยางไร       

ผมตองการรายงานนี้ทุกชุมชน รายงานน้ีจะสําคัญกับการทํางานของเรามากเพราะวาจะทํางานไดสอดรับกับ

ความตองการของพี่นองประชาชนที่เขามีความตองการโดยตรง พอหลังจากเรารูวานายกฯหรือผูบริหารใน

ความตองการของชุมชนเปนอยางไรผมก็จะสงขอมูลนี้ใหทานนายกฯไปดู ตองการใหสมาชิกสภาฯเปนอยางไร 

ผมก็จะเอามาใหทานดู ตองการใหขาราชการเปนอยางไรผมก็จะเอามาใหทานดู แลวเราจะทําสัญญา

ประชาคมกันวาเราจะพยายามทําใหไดตามที่ชาวบานตองการใหมากที่สุด อันนี้คือสตารทอัพ  ของเรา       

เชิญครับ 

นายประสงค    จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพครับ กระผมนายประสงค   จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาล           

นครอุบลราชธานี  สิ่งที่ทานประธานสภาฯแนะนําทางฝายบริหารใหเตรียมขอมูลที่ชุมชนอยากได อยากเห็น     

อยากเปน ผมอยากจะขออนุญาตเพิ่มอีกสักประเด็นหนึ่ง ที่ทานพูดถึงในเรื่องของปญหาของชุมชน ปญหาที่

เขามีอยู ผมอยากเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งก็คือภาพของชุมชนท่ีเขาอยากเห็น ผมอยากใหเ พ่ิมอีกประเด็น       

ภาพจินตนาการของชุมชนเขาที่จะเปนอะไรทํานองน้ี 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เปนประเด็นตัวอยางอื่นๆ อันน้ีขอนัดหมายฝายบริหารดูวันวางและก็นัดชุมชน เราตองให

ของขวัญกอนปใหม ถาเปนไปไดกอนปใหมควรจะเรียกมาคุยและทําเรื่องพวกนี้กอน ถือวาเปนของขวัญใหกับ

คนอุบลฯหลังจากขามปนี้ไปเราจะทํางานแบบนี้ ไปทําไทมไลนการเย่ียมชุมชน ผมตองการใหมีตารางงาน    

การเย่ียมชุมชน ทางทานปลัดเทศบาลจัดใหกับทางสมาชิกสภาฯนี้ไปเปนกลุมชุมชนอยากระจาย ชุมชน

ใกลเคียงกันใหเปนกลุมๆ เวนประธานสภาฯคนเดียว เพราะฉะนั้น ๑๑ ทาน แบงงานกันสวนผมนั้นจะไป    

ทุกแหงที่ทานไป ทานไปทําไทมไลนในการเยี่ยมเยือนรวมกับทางทานรองนายกฯ ทานเลขานายกฯและ        



๑๓. 

 

ทางขาราชการประจํา ไปเย่ียมเยียนชุมชนไปทุกครั้งใหมีการประชาสัมพันธ ใหมีการเอานักขาวไปทํา อยาทํา

เงียบๆทําใหเปนขาว เวลาจะทําอะไรทุกครั้งขอใหหารือกันกอนทั้ง ๓ ฝาย อยาพึ่งตัดสินใจฝายใดฝายหนึ่ง     

มาคุยกันกอนถา  ตกผลึกไมไดมาอยูที่ผมกับทานนายกฯ จะมาคุยกัน งานนโยบายสําคัญๆของรัฐบาลตองรับ

อยาปฏิเสธ งานพวกน้ีตองมากอน เพราะฉะนั้นบางครั้งเทศบาลตั้งงบประมาณไมไดรองรับฐานตรงนี้สําคัญ 

เพราะฉะนั้นสภาฯตองมาชวยทาน ในสมาชิกสภาฯผมจะขออนุญาต จัดงานใหกับทุกทานใหชัดเจน เชน     

คลังจังหวัดดูแลเรื่องงบประมาณ การเงิน การคลัง ตองเสนอผานคลังจังหวัดกอนนําเขาสภาฯ โยธาจังหวัด 

ดูแลเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน ใหรองผ.อ. ร.พ.สรรพสิทธิประสงคดูแลเรื่องสาธารณสุข เรื่องกฎหมายมอบให

ทานฤทธิสรรคและทานไพฑูรย  พรหมสอน และทานชาญณรงค เปนผูดูแล เรื่องงานกิจการการประสานงาน

กับฝายทหารมอบใหทาน น.อ.บุญมี เปนผูดูแล ผมสงสัยวาทําไมทางเรือนจําเขาไมใหนักโทษมาขุดลอกทอ 

ลองไปประสานดูวาเวลาจะทําการลอกทอนี้เราขอใชกําลังพลไดหรือไม ขอมอบหมายทาน ที่สําคัญคือไปศึกษา

ระเบียบ เวลาไปที่ไหนเก็บรวบรวมผลงานของทานทําเปนรายงานเก็บไวเวลาใครเขาถามวาสมาชิกสภาฯ ชุดนี้

ทําอะไรบางทานจะไดมีใหเขาดู เราจะตั้งกลุมไลนใหเลขาฯเปนคนเชิญกลุมไลนของสมาชิกสภา ๑ ชุด ใหตั้ง

กลุมไลนของประธานชุมชน ๑ ชุด โดยมีพวกเรารวมดวยเพื่อที่จะไดรับรูปญหาตางๆ เดี๋ยวจะใหมีการตั้งกลุม

คณะกรรมการตางๆหลังจากทําการคัดเลือกเสร็จแลว ในเรื่องเรงดวนเราตองทําทันที เชน น้ําทวมจะตองมี

เจาหนาที่ประจําการทันที ตอไปเม่ือมีการแบงโซนรับผิดชอบแลว เม่ือเกิดภัยพิบัติตางๆใหมีสมาชิกสภาฯ      

ที่รับผิดชอบในโซนน้ันๆรวมทําภารกิจดวย ทํางานที่ประชาชนเห็นชัดเจนทันทีกอน เชน ทุงศรีเมืองเราควรจะ

ปฏิวัติทุงศรีเมือง ชวยกันวางแผนปรับปรุงทุงศรีเมือง นี่คือหลักๆของการทํางานที่เราจะตองเจอกัน ผมอยาก

ใหเทศบาลฯของเรานี้ตอไปใหพี่นอง ไมตองมาติดตอท่ีนี่ไดหรือไม ทานตองใชระบบเทคโนโลยี ทานตองคิด

แลววาตอนน้ีเมืองตองเขาไปสูระบบสมารทซิตี้ คนที่มาเย่ียมเยือนตองเห็นเทศบาลฯดวยความประทับใจ     

ฝายบริหารและขาราชการทานชวยกันคิด เอาเทคโนโลยีสมัยใหม ข้ึนมาทํางาน ทําเทศบาลฯใหเปน        

ระบบอินเตอรเน็ตออฟติงค ทุกอยางเปนอินเตอรเน็ตหมดไดหรือไม เพิ่มความสะดวกใหประชาชนในการ

ติดตอราชการ ฝากดวยวาจะทําอยางไรใหการบริหารประชาชนไมตองเดินทางมาท่ีนี่ ไมตองมาเทศบาลฯใน       

ทุกๆเรื่อง อยากใหใชสิ่ งเหลานี้มาพัฒนาเทศบาลของเรา ใหเทศบาลฯคิดถึงแพลตฟอรมในการบริการ

ประชาชนที่เปนเทคโนโลยี ในอนาคตเราตองใชงบประมาณในเรื่องนี้เยอะข้ึนก็ตองทํา มีสมาชิกทานใด        

จะอภิปรายหรือไม เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค    จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากวาพวกเรานี้มาเปนสมาชิกสภาฯครั้งแรก และสิ่งที่ทาน

ประธานสภาฯไดกลาวเปนเชิงรุกที่เราจะขับเคลื่อนไมวาจะเปนในเรื่องของการใชเทคโนโลยีผมคิดวาเปนความ

ทาทายของพวกเราทุกคน เปนไปไดหรือไมวาเราจะเปดเฟสบุคเพื่อใหพี่นองประชาชนไดมาเสนอปญหา     

ความตองการตางๆ แลวมีคณะกรรมการชุดหนึ่งกลั่นกรองเพื่อนํามาสรุปประเด็นตางๆใหกับเราเพื่อนําเขา

พิจารณาในบทบาทหนาที่ของเรา คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองผมคิดวาในเรื่องของการทํางานที่ผานมา

ปญหาอุปสรรคตางๆที่ยังไมไดทําเน่ืองจากปญหาที่เกิดข้ึน มีอะไรเรงดวนที่เราจะตองแกไขนั้นอยากไดขอสรุป

ข้ึนมาเพ่ือที่เราจะไดมามองรวมกันวาอันดับหนึ่ง อันดับสองท่ีตองรีบทํา และประการที่สามผมคิดวาปญหาทาง 

 



๑๔. 

 

สังคมเปนเรื่องใหญ พวกเราก็อยากเห็นสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขนั่นคือคําตอบที่เราจะทําในสิ่งเหลานี้

รวมกันครับทานประธานฯ 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานเลขานุการสภาฯ ในวันศุกรที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอใหเชิญประธานชุมชน 

ชุมชนละ ๓ คน มาเขารวมประชุมเพ่ือรวบรวมปญหาที่ผมไดพูดไปแลวนั้นมาเก็บรวบรวมเพื่อตกผลึกรวมกัน 

ใหเทศบาลฯ   ทําแบบสอบถามไวเลยใน ๕ หัวขอนั้น แลวเอาใหชุมชนเอากลับไปใหเขาหารือกัน ทาน

ปลัดเทศบาลแยกใหดวย      วาใน ๑๑ ทาน น้ี จะดูแลชุมชนไหนบาง เดี๋ยววันนั้นจะมอบหมายใหทางสมาชิก

สภาฯไดทราบวาดูแลชุมชนไหน     พอเสร็จแลวใหแบงโซนพื้นที่รับผิดชอบ เวลาเกิดปญหาอุปสรรคตางๆ

ทานสมาชิกจะไดไปที่ชุมชนนั้นๆ ใหสมาชิกสภา ๑ ทาน ดูแลพื้นที่เทาไหรและประกอบกับฝายบริหารและ

ขาราชการก็จะเปนทีมหนึ่งทีมในการที่จะลงไปขับเคลื่อนเชิญฝายบริหารครับ 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทาน ที่ทานประธานสภาฯ       

ไดกลาวถึงการทํางานรวมกัน ๓ ฝายนั้น ที่จริงเราพยายามกันมานานแตไมประสบความสําเร็จ วันนี้ก็ถือวา

เปนนิมิตหมายอันดีที่ทานประธานสภาฯไดหลอมรวมทั้งสามฝายเปนทีมเดียวกัน สวนเรื่องแบงโซนดูแลน้ันเรา

มีสมาชิกอยู ๑๒ ทาน เทศบาลเรามีอยู ๔ เขต เขตละ ๓ ทานลงตัวพอดี ทางฝายบริหารและขาราชการก็จะ

แบงการทํางานรวมกัน ซึ่งโดยปกตินั้นเวลาเราจะกําหนดแผนงานทุกสิ่งทุกอยางแตละปน้ันเราก็ไดมีการ

ประชุมกับทางชุมชนทุกครั้งเพื่อใหชุมชนนั้นสะทอนปญหาความตองการเขามาครับ ขอขอบคุณทาน

ประธานสภา ทานสมาชิก ผูบริหารและขาราชการทุกทานที่รวมกันพัฒนาบานเมืองเราใหดีตอไปครับ 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอใหมีการประชุมรวมกันระหวาง ๓ ฝาย ทุกเดือน ที่สําคัญท่ีสุดผมไมอยากใหทําเปนแผนป ผมอยาก

ใหไปถอดปญหาประชาชนมาแลวจัดทําแผนระยะยาว ๕ ป และพยายามเช็คอินแผนเหลานี้ใหเปนไปตาม   

ไทมไลนที่เรากําหนด ไมอยางนั้นมันจะเกิดความสะเปะสะปะในการแกปญหา ขอใหมีการประชุมทุกเดือน 

ไมใชการประชุมสภาฯ เปนการประชุมถึงปญหาตางๆอันไหนที่อยูในแผนก็ทําเรงดวนเลย อันไหนไมอยูในแผน

ก็เช็คอินกันใหม ทําอยางนี้ทุกเดือน และพอ ๓ เดือน ผานไป ใหเรียกประธานชุมชนมาใหคะแนนตัวเองวา     

๓ เดือน มานี้ฝายบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ดีข้ึนหรือไม ถาไมดีก็ปรับปรุงกันอีกทุกๆ ๓ เดือน แลวเรา

มาดูกันวาอุบลราชธานี จะนาอยูข้ึนมาหรือไม เราอาจจะมีการประชุมสภาฯ ในวันเสาร – อาทิตย เพราะ

ขาราชการเรามีงานประจํา เรามาลองทํางานกันสัก ๓ เดือน แลวมาดูวาใน ๓ เดือนน้ีเราขาดตกบกพรองอะไร 

ประชาชนตองการอะไร ทานปลัดฯลองไปศึกษาดูวาจะตั้งทีมไดหรือไมจะไดเอาคนท่ีมีองคความรูดานนอกนี้

มาชวยในการทํางานเราจะไดเดินไปไดทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติ นับจากวันนี้เปนตนไปอยาใหประชาชนบนเรื่อง

อะไรเขามาทานตองทํางานเชิงรุก มีเรื่องอะไรเราตองเขาไปแกไขปญหาทันที และอีกเรื่องหนึ่งอยากใหมีมุม

พักผอนในการทํ า งานสัก มุมหนึ่ ง เพื่ อพักผ อนหรื อเพื่อหารือกันจะ ได ไม ตองอ ยูแต ใ นหองทํ างาน               

หองประธานสภาฯก็ใหไปปรับปรุงดวย มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับ เม่ือไมมีผมขอขอบคุณ

ทานสมาชิกสภาฯ ทานผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ขอปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 



๑๕. 

 

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

       (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                 (นางสาวดวงใจ  สุพจนนิติภักดี)                   

    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                              เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
                            

 

 

 

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

 (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)      (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

    หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                 หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 

 

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

                                         (นายอัมพล  ทองพุ) 

                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          

สภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เม่ือวันที่...................................................... 
 

 
 

 

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

               (นายไพฑูรย    พรหมสอน)                                    (นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 

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

                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

 

                                                    (นายเฉลิมพล     ม่ังคั่ง) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


