รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ครั้งแรก
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นางเขมจรินทร
๒. นายชาญณรงค
๓. นายไพฑูรย
๔. นายเฉลิ มพล
๕. จ.ส.อ.เกริกชัย
๖. นายฤทธิสรรค
๗. นางอําไพวรรณ
๘. นายประสงค
๙. นายภพ
๑๐. นายไพฑูรย
๑๑. น.อ.บุญมี
๑๒. นายชั ยโรจน

วงศตระกูลไชย
ชลการ
บุญพุทธ
มั่งคั่ง
ผองแผว
เทพพิทัก ษ
เปรมภิรักษ
จันจําปา
ภูส มปอง
พรหมสอน
สุปรียชาติ
สินธุพุฒิพงศ

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผูไมมาประชุม
- ไมมี
ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางสาวสมปรารถนา
นายประชา
นายวิทวัส
นายศักดิ์
นายยอดยุทธ
นางนันทิยา
นายนพพร
นายชั ยยงค
นายสุ ระจิต
นายอดิศักดิ์
นายอัมพล
นางเดือนลอย
นางศิริวรรณ
นายรัชตสุกิต
นางสมลักษณ

วิกรัยเจิดเจิรญ
กิจตรงศิริ
พันธนิกุล
เลรุงรดิส
เดชรุงเรือง
สระแกว
เตชาวิวัฒนบูลย
โคตะสิน
เต็งศิริอรกุล
กุลวงศ
ทองพุ
คําแดงสด
วิชัยโย
วรภัคพิธายงนิธิ
บุญณพัฒน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ร.ก.ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

๒.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นางธัญภัส
นางพิมพนภัส
นายมนตตรี
นายกรศิริ
นายไพสิฐ
นายสวาท
นายประสพ
นางสุจิตรา
นางสาวป ยดา
นางสาวณัฐกฤตา
นางสาวธัญญพัทธ
นางอรอินทร
นางภัททิ ยาภรณ
นางสุนิษา
นายชํานาญ
นางสาวดวงใจ
นายอนุชิต

กําเหนิดแจง
ภัทรกอพงศสุข
ธนะคุณ
มิ่งไชย
ศรีสมุทร
ดวงคํา
ปรุโปรง
นามพิทักษ
วงศละคร
ศรีทา
ศรีบุ ญสถิตพงษ
ไชยแสง
ใครบุตร
เขมปรียากร
ศรีพารา
สุพจนนิติภักดี
อัปกาญจน

ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสวนบริหารงานคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ เจาใหญองคตื้อ

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
ผอ.กลุมงานกฎหมายฯ
ทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบั ติงาน

…………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ผูว าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กลาวเปดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

การปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒.๑ เลขานุการฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู มีอายุ
สูงสุดที่อยูในที่ประชุมสภาฯ 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
สมัยประชุ มสามัญประจําป ๒๕๖๒ สมัยแรก

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง

การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญ/วิสามัญสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง

อื่นๆ (ถามี)

๓.
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว)
กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาส วนราชการ
และผูเขารวมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก ในวันนี้ที่เคารพทุกทาน กระผมนายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี กอนเริ่มการประชุมผมขอนําเรียนทีมงานผูบริหารเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ที่
เขารวมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งนี้ ดังนี้
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
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และ ผูอํานวยการสํานัก ผู อํานวยการส วน หั วหนาส วนราชการทุกทา น และในโอกาสนี้ทานนายกเทศมนตรี
จะมอบชอดอกไมเพื่อแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ง ๑๒ ทาน ขอกราบเรียนเชิ ญ
ทานนายกเทศมนตรีและผูบริหารครับ
กระ ผมขออนุ ญ าตอ า นประกาศจั ง หวั ด อุ บ ลราชธ านี เรื่ อ งกํ า หนดให ส มาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ไดมาประชุ มสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ครั้ งแรก ตามที่ที่ไดมีป ระกาศคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จํานวน ๑๒ คน เรียบรอ ยแลวนั้น อาศัยอํ านาจตามความใน
มาตรา ๒๔ วรรคสอง แหง พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ ที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไดมาประชุ มสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ครั้ งแรก ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห องประชุ มสภาเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี จึ ง ประกาศให ท ราบโดยทั่ ว กั น ประกาศ ณ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๖๑
นายสฤษดิ์ วิฑูรย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ผูวาราชการจังหวัดอุบ ลราชธานี กลาวเปดประชุม

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว)
ในลําดับตอไป เปนระเบียบวาระที่ ๑ ขอเรียนเชิ ญทานผู วาราชการจังหวัดอุบ ลราชธานี ไดกล าวเปด
ประชุมสภาเทศบาล และใหนโยบายขอกราบเรียนเชิ ญครับ
นายสฤษดิ์ วิฑูรย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ทานนายกเทศมนตรี ทา นรองนายกเทศมนตรี และผู บ ริห ารทุ กท าน และทา นสมาชิ กสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่เคารพรักทุกทาน กระผมในนามผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี และเปนตัวแทนของ

๔.
พี่นองประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประการแรกตองขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ทานทั้งหลาย
ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาของกระทรวงมหาดไทย ที่ให เขามาบริห ารกิจการของเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซึ่งบทบาทหนา ที่ของทา นทั้งหลาย ในฐานะฝ า ยการเมื องของเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีความสําคัญ เพราะตองคอยดูแลสอดส อง คอยนําป ญหาความต องการของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ที่สําคัญคือเขตเทศบาลฯถือวาที่ตั้งเปนเกาะเมืองหลัก ซึ่งมีความจํ าเป นเรงดวนที่จะไดรับ การพัฒนาและแก ไข
ปญหาของพี่นองประชาชน เพราะป ญหาที่เ กิดขึ้นก็มาจากชุ มชนอื่น หรือบุ คคลภายนอก และแนวทางตางๆ
ของรัฐบาลเพื่อใหมีการพัฒนาเมืองให เป นที่นาเชิ ดหนาชู ตา เป นแหลง ขุมพลั งทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยความเปน
ธรรมความเหลื่อมล้ําตางๆลงไปหาพื้นที่อื่นๆ นอกจากจะเปนหนาเปนตาแลว ก็ยังเปนความสงางาม การพัฒนา
เมืองในหลายพื้นที่นั้นก็คือองคกรปกครองส วนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนครอุบ ลราชธานี มีป ระวัติความ
เจริญรุงเรืองมา ดังนั้นหนาที่ของผู บริหารก็ตองทําใหบ รรลุ เ ป าหมายความต องการความคาดหวังของพี่นอง
ประชาชนให เป นไปตามที่ตองการ ดังนั้นฝ ายบริหารหรือฝา ยการเมืองหรือสภาฯก็มีส วนสํ าคัญทุกคนก็ ตอ ง
ทําหนาที่ใหสมบทบาท มีความสอดคลองและเดินทางไปดวยกัน ดวยเหตุดวยผลและขอมูล ที่นํา มาประกอบการ
ตัดสินใจ นายกเทศมนตรี ก็จะเป นผูกําหนดกรอบการทํางานและนโยบายของการบริห ารงานของขาราชการ
ประจํา และดําเนินการระเบียบกฎหมายและมีการเปลี่ ยนแปลงปรับ ปรุงใหเ ทาทันกับ ป ญหา ส วนสมาชิก สภา
เทศบาลฯนั้นก็ถือ วาเปน ผู แทนของประชาชน ในเขตเทศบาลฯที่ ตองเขา มาทําหน าที่ในการตรวจสอบและ
ก็นําเอาความตองการมากําหนดไมวาจะเปนเรื่องการออกกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบั ติตางๆ ดัง นั้นกิจการ
ของเทศบาลฯจะสําเร็จหรือไมนั้น ทุก คนตองทํางานให เ ต็มหนาที่ของทุกฝ ายและใช ห ลั กของความรวมมือกัน
สามัคคีกัน ผมอยากเปลี่ยนการบริหารงานของเทศบาลฯ จากที่มีปญหาใหไ รปญหา จากมีช องวางก็ให ไรร อยต อ
ที่จะเขาถึงปญหาและแกไ ขความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ทุกฝ ายต องทํางานอยางเต็มที่ สมาชิ กสภาฯ
ก็ตองลงพื้นที่ ฝายบริหารก็ตองวิ่งเขาหาปญหา ตองทําใหไวและทําใหถูกทิศทางตามที่รัฐบาลตองการ ผมอยาก
เห็นตัวเลขเศรษฐกิจของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลฯสูงขึ้น การแกไ ขปญหาก็ขอให แก ไขแบบเชื่ อมโยงเห็น
ถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ การที่เ ราจะทํางานให ไดดียิ่งๆขึ้นไปก็คือเราตองมีความเสมอตนเสมอปลาย
ในการปฏิบัติหนาที่ของทุกฝ าย ตองทํางานตั้งแตตนทาง ระวา งทาง ปลายทาง ก็คือตั้งแตความต องการของ
ประชาชน และความตองการนั้นถูกนําไปกําหนดเปนแผนงานแผนปฏิบั ติการขอบั งคับ สุ ดทา ยคือผลตอบแทนที่
มันเกิดขึ้นตองมีการประเมินจะนํามาเพื่อการปรับปรุงให ดีขึ้น จังหวัดอุบ ลราชธานีก็ขอฝากความหวัง เรื่องการ
บริห ารงานของทองถิ่นใหเ ทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่อเปนศูน ยกลางและเป นหนา เป นตาและเป นแหล ง
เศรษฐกิจสําคัญ แผนงานของจังหวัดฯกับเทศบาลฯก็ตองใหมันสอดคลองกันไปในทิศทางเดียวกัน ก็เป นเรื่องที่
ผมอยากจะฝากใหเ ป นแนวทางในการบริห ารงาน และขอขอบคุณขอชื่ น ชมในการบริห ารที่ไดผ ลสํ าเร็จใน
หลายๆเรื่อ ง บั ดนี้ก็ ได เวลาอั นสมควรแล วผมก็ ข อเป ดการประชุ มสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ครั้ง แรก
ณ บัดนี้ครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว)
ในนามสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี และส มาชิ ก สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ทุ ก ท า น
ขอขอบพระคุ ณท า นผู ว า ราชการจั ง หวัดอุ บ ลราชธานี ที่ไ ด ม ามอบนโยบายเพื่ อ แก ไขป ญหาให กั บ พี่น อ ง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และทําพิธีเปดสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก

๕.
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒.๑ เลขานุการฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผูมีอายุสูงสุดที่อยูในที่
ประชุมสภาฯ เปนประธานสภาฯ ชั่วคราว
ผมขอนําเรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุ มสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ง
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗ เมื่อผู วาราชการจังหวัดเป ดประชุ มสภาทองถิ่นแลว ให ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว โดยให เชิ ญสมาชิ กสภาทองถิ่นผู มีอายุมากที่สุ ด
ซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้นเป นประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว หากสมาชิ กสภาทองถิ่น ผู มีอายุมาก
ที่สุ ดไมรับ เป นประธานสภาทองถิ่นชั่ วคราว ให เชิ ญสมาชิ กสภาทองถิ่น ผู มีอายุมากที่สุ ดรองลงมาตามลํา ดับ
ซึ่งอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้น เปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว เพื่อทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมนํา
สมาชิ กสภาทอ งถิ่ นปฏิ ญ าณตนตามที่ กฎหมายวา ด ว ยองค กรปกครองส วนท องถิ่น และดํ า เนิน การเลื อ ก
ประธานสภาทองถิ่น จากการตรวจสอบขอมูลประวัติ สมาชิกสภาที่มีอายุมากที่สุดคือ ท านชาญณรงค ชลการ
ทานเปนขาราชการบํานาญ อดีตนายอําเภอศรีเมืองใหม อายุ ๗๑ ป ๕ เดือน เป นผู มีอาวุโสสู งสุ ด กราบเรียน
เชิญทานทําหนาที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ชั่วคราวครับ
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ ประธานสภาฯชั่วคราว กลาวนําใหสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กลาวคําปฏิญ าณตน
นายชาญณรงค ชลการ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว)
ตอไปเป นระเบี ยบวาระที่ ๒.๒ เชิ ญทา นเลขานุการสภา อ านระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว)
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิ กทุกทาน ระเบี ยบวาระที่ ๒.๒ เรื่องการปฏิญาณเขารับ
หนาที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมทั้ง แก ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับ ที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๑๗ กอนเขารับ หนาที่ส มาชิ กสภาเทศบาลตอ ง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวา จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น ลําดับตอไปขอทานประธานสภาชั่ วคราวกล าวนําและ
ใหทานสมาชิกสภาฯกลาวตามครับ ขอกราบเรียนเชิญใหทานประธาน ดําเนินการครับ
นายชาญณรงค ชลการ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว)
ขออนุญาตใหทานสมาชิกทุกทานกลาวตามขาพเจาครับ
“ ขาพเจา นาย/นาง..............................
ขอปฏิญ าณตนวา จะรักษาไว
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
ทั้งจะซื่อสัต ยสุจริตและปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น”

๖.
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

นายชาญณรงค ชลการ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว)
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
อานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นครับ
นายอัมพล
ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว)
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน ขอนําเรียนในระเบี ยบวาระที่ ๓ เรื่องการเลือก
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบั งคับ การประชุ มสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาทองถิ่น ให ส มาชิ กสภาทองถิ่น
แตล ะคนมีสิ ท ธิเสนอชื่ อสมาชิ กสภาทองถิ่นคนหนึ่ งที่ต นเห็ นวา สมควรให เป นผู ดํ ารงตําแหนง ประธานสภา
ทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับ รองไมนอยกวาสองคน โดยใหส มาชิ กสภาทองถิ่นแตล ะคนมี
สิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ซึ่งชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และให ส มาชิ กสภาทองถิ่น ลงคะแนนเลื อกจากชื่ อ
เหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่ อ เมื่อตรวจนับ แลวให ป ระธานที่ประชุ ม
ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลาย
คนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสู งสุ ดเทานั้น วิธีเ สนอชื่ อ
และการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนํา ความในขอ ๓๙ มาบั งคับใช โดยอนุโลม ให ป ระธานที่ป ระชุ มเชิ ญสมาชิ ก
สภาทอ งถิ่น ไมน อ ยกว าสองคนช วยตรวจนับ คะแนน วิ ธี การจับ สลากตามวรรคหนึ่ ง ให ป ระธานที่ ประชุ ม
ดําเนินการใหผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสี ยกอน วาจะไดให ผู ใดเปนผู จับ สลากกอนหลัง หากตกลงกัน
ไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทําบั ตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อยางเดียวกันตามจํ านวนเทากับ จํานวนผู ไดรับ คะแนนสูง สุ ดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ ไดรับ เลื อกเปน
ประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกจากนั้นเขียนขอความวา “ ไมไ ดรับ เลื อกเป นประธานสภาทองถิ่น
และขอ ๙ ใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการแตงตั้งทันทีเ มื่อการเลื อกประธานสภาทองถิ่นแลว
เสร็จ และใหป ระธานสภาทองถิ่ นที่ไดรั บ แตงตั้ง ปฏิบั ติห นาที่ประธานที่ป ระชุ มสภาทองถิ่ นในครั้ ง นั้นตอไป
ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอ
ชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
นายชาญณรงค ชลการ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว)
ขอเชิ ญ สมาชิ กสภาเทศบาลเสนอชื่ อผู เห็ นสมควรให เ ป นผู ดํา รงตําแหน งประธานสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เชิญครับ
นายฤทธิสรรค
เทพพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กระผมนายฤทธิสรรค เทพพิทักษ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ขอเสนอนายเฉลิมพล
มั่งคั่ง เปนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครับ

๗.
นายชาญณรงค ชลการ
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว)
ขอผูรับรอง / มีผูรับรอง ๗ ทานถูกตองครับ มีทานใดจะเสนอทา นอื่น / ถาไมมี ตามระเบี ยบขอบัง คับ
การประชุม ในการเลื อกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการ
เสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก
ที่ประชุม
มีมติเลือก นายเฉลิ มพล มั่งคั่ง

เปนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ลําดับตอไปดําเนินการนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศแตงตั้งตอไปครับ
พัก ๒๐ นาที
นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว)
ลําดับตอไปผมจะอานคําสั่ งแตงตั้ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี คํา สั่ง จังหวัดอุบ ลราชธานี
เรื่อง แตงตั้งประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ดวยสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ในการประชุ มสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติ เลื อก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง สมาชิ ก
สภาเทศบาล นครอุบลราชธานี ใหดํารงตําแหนง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี อาศัยอํ านาจตาม
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๔ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๙ แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุ มสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแตงตั้งให นายเฉลิมพล มั่งคั่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลนครอุ บลราชธานี ทั้ งนี้ ตั้ง แต บั ด นี้ เป น ตน ไป สั่ ง ณ วัน ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
นายสฤษดิ์ วิฑูรย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอกราบเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่ครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ครับ กอนอื่นตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทานที่ไดมอบความไววางใจใหผ มไดเ ป นประธานสภา
เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ต อ ไปเป น ระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งการเลื อ กรองประธานสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เชิญเลขานุการสภา (ชั่วคราว) อานระเบียบครับ
นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขานุการฯชั่วคราว)
ในระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งการเลื อ กรองประธานสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยข อ บั ง คับ การประชุ ม สภาท อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ แก ไ ขเพิ่ ม เติม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการ

๘.
สภาทองถิ่น และให ป ระธานทอ งถิ่น รายงานผลการเลื อกรองประธานสภาทองถิ่น ตอ ผู วา ราชการจัง หวั ด
ภายใน ๗ วันนับตั้งแตวันเลือก การเลือกใหดําเนินการตามเหมือนเลือกประธานสภาทองถิ่นครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในการเสนอชื่อนั้นขอใหยกมือพนศีรษะ แลวประธานสภาฯจะเรียกชื่ อทาน ขอให ลุกขึ้นยืนรายงานตัว
รายงาน ตําแหนง พรอมกับเสนอชื่อของผูที่จะเลือกเปนรองประธานสภาฯ เชิญทานสมาชิก / เชิญทานไพฑูรย
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย พรหมสอน
สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี กระผมขอเสนอชื่ อ ท า นเกริ ก ชั ย ผ อ งแผ ว สมาชิ ก สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เปนรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผู รับ รองด วยครับ / มี ผู รั บ รอง ๗ ทา น มี ส มาชิ ก ทา นใดจะเสนอเป นท า นอื่ น หรือ ไม / ถ าไม มี
ตามระเบียบกําหนดวาถาเสนอชื่อเพียง ๑ ทาน ก็ใหทานนั้นดํารงตําแหนง ทานไพฑูรยไดเ สนอชื่ อทานเกริกชั ย
ผองแผว เปนรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อไมมีผู เสนอรายชื่ออันดับสองก็ถือวาทานเกริกชั ย
ผองแผว ไดรับการเลือกเปนรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ประชุม
มีมติเลือก จ.ส.อ.เกริกชัย ผองแผว เปนรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ต อ ไปเป น ระเบี ย บวาระที่ ๕ การเลื อ กเลขานุ ก ารสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ใช ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ขอเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ เชิ ญผูเ สนอ
ครับ / เชิญทานฤทธิสรรค ครับ
นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนประธานสภาฯและสมาชิกทุกทาน กระผมนายฤทธิส รรค เทพพิทักษ สมาชิ กสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ขอเสนอนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลเปนเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอผู รับ รองดว ย / มีผู รับ รอง ๘ ทา น / มีท านใดจะเสนอท านอื่นไหมครับ / ถา ไมมีก ารเสนอชื่ อ
ทานเดียวก็ใหถือวา นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเลขานุการสภาเทศบาลฯ
ที่ประชุม
มีมติเลือก นายอัมพล ทองพุ

เปนเลขานุส ภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

๙.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การกําหนดประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ และกําหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๒ สมัยแรก
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การกําหนดประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ และการกําหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๒ สมัยแรก สํ าหรับ สมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ไมกําหนด
เนื่องจากอีกไมกี่วันก็จะสิ้นป แลว ให กําหนดให ส มัยประชุ ม สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้ งแต ๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๒ เปนตน มีกําหนดไมเ กินสามสิบ วัน ส วนวันประชุ มวันไหนจะประกาศแจงอีกรอบ ทานใดมีความเห็น
เปนอยางอื่น ถาไมมีใหเปนไปตามที่เสนอ
ที่ประชุม
มีมติใหวันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๒ มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง

การแตงตั้งคณะกรรมการสามัญ/วิสามัญ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ระเบี ย บวาระที่ ๗ เรื่ อง การแต งตั้ งคณะกรรมการสามัญ /วิ ส ามั ญสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยขอ บั ง คับ การประชุ มสภาทอ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ แก ไขเพิ่ มเติ ม ถึ ง
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทอ งถิ่ นมี ๒ ประเภท คื อ (๑) คณะกรรมการสามั ญ
ประกอบดว ยสมาชิ กสภาทองถิ่น มีจํา นวนไมนอ ยกวา สามคนแต ไมเกิ นเจ็ด คน (๒) คณะกรรมการวิ ส ามั ญ
ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุ คคลที่ไ มไดเป นสมาชิ กสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไม
เกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๕ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลื อกสมาชิ กสภาทองถิ่นหรือบุ คคลที่ไ มไดเป นสมาชิ กสภาทองถิ่น
เป น คณะกรรมการสภาท อ งถิ่ น ชุ ด ตา งๆ ตามความจํ า เป น แก กิ จ การในหน า ที่ ข องสภาท อ งถิ่ น ดั ง นี้
(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม (๒)คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบั ญญัติ (๔) คณะกรรมการ
อื่นๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร ขอ ๑๐๗ ภายใตขอบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น
ให ส มาชิ กสภาทอ งถิ่น หรือผู บ ริห ารทองถิ่นเสนอชื่ อสมาชิ กสภาท องถิ่น หรือบุ คคลที่ ไ มไ ดเป นสมาชิก สภา
ทองถิ่ นแล วแต กรณี ในกรณี ที่ส มาชิ ก สภาทองถิ่นเป นผู เ สนอตองมีผู รั บ รองไมนอยกวา สองคน ส วนกรณีที่
ผูบริห ารทองถิ่นเป นผูเ สนอไมตองมีผู รับ รอง การเสนอชื่ อให เ สนอโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ป ระชุ มมีมติ
เปนอยางอื่น และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
จะใหเสนอคณะกรรมการสามัญที่เปนสมาชิ กสภาทั้งหมด จํานวน ๓ ทานแตไ มเ กิน ๗ ทาน สรุป วาให
เสนอ ๓ ทานเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เพราะตองมีเสนอชื่ อคณะกรรมการสภา
ทองถิ่นอีกหลายคณะ / เชิญทานประสงค

๑๐.
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขอเสนอท า นฤทธิ ส รรค เทพพิ ทั ก ษ , ท านไพฑู ร ย พรหมสอน , ท า นภพ ภู ส มปอง
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 เป นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนทานไพฑูรย พรหมสอน ผมจะขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม
- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานไพฑูรย พรหมสอน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล เชิญยกมือครับ / มี ๑๑ ทาน
- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบให ทานไพฑูรย พรหมสอน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล เชิญยกมือครับ / ไมมี
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง เชิญยกมือครับ / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให ทานไพฑูรย พรหมสอน เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มสภา
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

ที่ประชุม
มีมติ เห็ น ชอบให ทา นภพ ภูส มปอง เปน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มสภา
เทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ พอทานเป นสมาชิ กสภาเทศบาล กฎหมาย ป.ป.ช. ก็เลยตาม
ตัวทานมาดวย ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน เปนตนไปนับไป ๑ เดือน ทานจะตองยื่นบั ญชีทรัพยสิ น แนะนําให
ยื่นบัญชีทรัพยสินกอน และถามีอะไรเพิ่มเติมก็ ไปยื่นเพิ่มเติม เดี๋ยวเกินกําหนดเวลาแลว จะหมายถึงอนาคต
ขาราชการเราดวย เพราะฉะนั้นขอใหทานทําเปนอันดับแรกๆ กลับไปนั่งเขียน ไมยากเพียงแตห าทรัพยสิ นทาน
ใหเจอ พยายามเอาทรัพยสินที่ไมสามารถจะเคลื่อนยายถายเทไดเป นหลั ก สรุป แจงไวทั้งหมด ลดลงไมเ ป นไร
แตเพิ่มขึ้นนี้ตองชี้แจง เพราะฉะนั้นทางฝ ายสภาฯมีทีมที่ปรึกษาคือสํ านักปลั ดเทศบาลช วยเป นพี่เ ลี้ ยงให ดวย
ยื่น ป.ป.ช. โดยตรง แลวก็กรุณามีหลักฐานใหรูวาใครเปนคนรับ เดี๋ยวบั ญชีทรัพยสิ นทานไมถึงมือกลายเป นวา
ไมไดยื่นอีก เพราะฉะนั้นตองมีการลงรับใหชั ดเจน ตอไปเป นเรื่องอื่นๆ เนื่องจากหลายทานเปนสมาชิ กสภาฯ
อาจจะเป นครั้งแรกของชี วิตก็ควรจะตองกลั บ ไปเรียนรูเรื่องของระเบี ยบ กฎหมาย ซึ่งเทศบาลใช กฎหมาย
เยอะแยะมากมาย วันนี้ขอคุยกับ ทางฝา ยบริห ารกับ ทางขาราชการดวย วาสภาฯนี้จะทํางานรว มกันกับ ทั้ ง
๓ ฝ าย จะไมทํางานแบบสภาฯโดดๆ ไปไหนตองทั้ง ๓ ฝา ย ไปทํา งานรวมกั นขอเป นเรื่องแรก เดี๋ยวจะตั้ ง
คณะทํา งานรวมกันระหวางสภาฯ ฝายบริหาร และขาราชการประจํา ในเรื่องของการทํางาน ผมจะไปแยกหั ว
กอนวาเราทําเรื่องอะไรบาง เรื่องสังคมก็จะตั้งชุดหนึ่ง เรื่องเศรษฐกิจปากทองพี่นองประชาชน เรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองก็ตั้งอีกคณะหนึ่ง คณะหนึ่งให มีตัวแทนสั ก ๓ คน สภาฯ ๓ คน ฝ ายบริห าร ๓ คน และ
ฝายขาราชการสัก ๓ คน มาชวยกันทํางาน ฝายบริหารติดขัดอะไรตรงไหนหรือไมครับ มาทํางานรวมกั นก็คือ
วามานั่งคุย กันทั้ง ๓ ฝ าย เมื่อตกผลึ กเดียวกั น แล วก็จะมีคณะสุ ดทา ยอี กคณะหนึ่ งเป น คณะที่ จะตัด สิ นว า
ถาสามหนว ยนี้ ตกผลึ ก ไมได สั กทีให คณะสุ ด ทายเป นคณะตัดสิ นใจ จะทํ างานกั บ ฝ ายบริห ารกับ ขาราชการ
แบบนี้ ทานอยาคิดวาเปนการกาวล วงการบริห ารเพราะวาวันนี้ทานมีโอกาสพลิ กแผนดินเพื่อทําให มันขึ้นมา
อุดมสมบูรณใ หม ทํา ให พี่น องประชาชนไดเ ห็ นเราต องรีบ ทํ า ในส วนของสมาชิ กสภาฯทานตองไปศึกษาดู
หนาที่ของสมาชิกสภาฯหลักๆนี้มีอยู ๓ อยางซึ่งใชคําวาหนาที่ หนาที่นั้น ถาไมทําคือละเวนการปฏิบัติห นาที่

๑๒.
ดวย หนาที่แรกคือใหความเห็นชอบในเรื่องของแผนทานจะตองมาศึกษา การจัดทําแผน วางกรอบการทําแผน
ผมจะใหแตละหนวยของขาราชการประจําสรุปไทมไลนของงานแตละสวนงานอยางเชนในเรื่องของการจัดทํา
แผนจะต องรวบรวมขอมู ล เมื่อไหร แล วเสร็จเมื่อ ไหร จะตอ งเสนอสภาฯเมื่ อไหร เอามาเพื่อ เป น ไทม ไลน
เปนเลมใหกับพวกทานเป นคูมือในการปฏิบั ติงาน จะใหฝายการคลัง ทําวาจะตองเสนองบประมาณประจําป
เมื่ อ ไหร ประชุ ม เมื่อ ไหร ตอ งประกาศใช เ มื่ อ ไหร จะให แ ต ล ะหนว ยนี้ ไปสรุป งานในหน าตั ก ของตัว เอง
เปนไทมไลนของเวลามา มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน ไปเรื่อย ๑ ปป ฏิทิน ๑ ป งบประมาณทุกหนวย
จะผานทางฝ ายบริห ารเพื่อที่จะเป นคูมือให กับทางสมาชิ กสภาฯไดรับ ทราบ สมาชิ กตองรูเ รื่องแผน ตองมา
ประชุม ขาดการประชุม ๓ ครั้ง ติดตอกันพนสภาพโดยไมตองวินิจฉัย ไมตองมานั่งสอบสวน ๓ ครั้งติดตอกัน
ไมมีเ หตุผ ลอัน ควรถื อวา พนสภาพ ตรงนี้สํ า คัญเพราะสภาฯนี้พนสภาพจะไมมี การแตง ตั้งเพิ่ มเติ ม พ นแล ว
พนเลย จะมีการแบงพื้นที่ชุมชนใหกับทานสมาชิกสภาฯทุกทานรว มกับ ฝ ายบริห ารและขาราชการในการเยี่ยม
เยี ย น ท า นไม ต องไป ทั้ ง ๑๐๖ ชุ มชน แต ท า นไปในหน า ตั ก ของท าน ๒๐ ชุ ม ชนนี้ พ อ หลั ง จากวั น นี้ ไ ป
พอมกราคม ก อนที่ จะมี การประชุ มอยากให ทา นเชิ ญประธานชุ มชนทั้ง หมดมาคุย กัน มันมี ๑๐๖ ชุ มชนนี้
ชุ มชนละ ๓ คน สิ่ งที่ตองการจากชุ มชน ในวัน นั้น ฝากท านปลั ดจดเลย ทานทําตารางให เ ลยวา ๑.พี่นอ ง
ประชาชนอยากไดนายกเทศมนตรีแบบไหน ๒.อยากไดส มาชิ กสภาแบบไหน ๓.ป ญหาชุ มชนที่ตองการให การ
แก ไ ขตั้ งแต ตน จนจบ ตั้งแตเ รง ดวนจนถึง สิ่ ง ที่ อยากไดป กติ ๔.ทา นอยากให ขา ราชการปฏิ บั ติ ตนอยา งไร
ผมตองการรายงานนี้ทุกชุมชน รายงานนี้จะสําคัญกับ การทํางานของเรามากเพราะวาจะทํางานไดสอดรับ กับ
ความตองการของพี่นองประชาชนที่เขามีความต องการโดยตรง พอหลังจากเรารูวานายกฯหรือผู บ ริห ารใน
ความตองการของชุมชนเปนอยางไรผมก็จะสงขอมูลนี้ใหทานนายกฯไปดู ตองการให ส มาชิ กสภาฯเปนอยางไร
ผมก็จ ะเอามาให ทานดู ต องการให ข า ราชการเป น อย า งไรผมก็ จะเอามาให ทา นดู แล ว เราจะทํา สั ญญา
ประชาคมกั น วา เราจะพยายามทํา ให ไ ดต ามที่ช าวบ านตอ งการใหม ากที่สุ ด อั นนี้ คือสตาร ท อัพ ของเรา
เชิญครับ
นายประสงค จันจําปา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เ คารพครั บ กระผมนายประสงค จัน จําปา สมาชิ กสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี สิ่งที่ทานประธานสภาฯแนะนําทางฝายบริหารใหเตรียมขอมูล ที่ชุ มชนอยากได อยากเห็ น
อยากเปน ผมอยากจะขออนุญาตเพิ่มอีกสักประเด็นหนึ่ง ที่ทานพูดถึง ในเรื่องของป ญหาของชุ มชน ป ญหาที่
เขามี อ ยู ผมอยากเพิ่ม อีกประเด็ นหนึ่ งก็ คื อภาพของชุ มชนที่เ ขาอยากเห็ น ผมอยากให เ พิ่ม อี กประเด็ น
ภาพจินตนาการของชุมชนเขาที่จะเปนอะไรทํานองนี้
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ เปนประเด็นตัวอยางอื่นๆ อันนี้ขอนัดหมายฝายบริหารดูวันวา งและก็นัดชุ มชน เราตองให
ของขวัญกอนปใหม ถาเปนไปไดกอนปใหมควรจะเรียกมาคุยและทําเรื่องพวกนี้กอน ถือวาเปนของขวัญให กับ
คนอุบลฯหลั งจากขามปนี้ไปเราจะทํางานแบบนี้ ไปทํ าไทมไลนการเยี่ยมชุมชน ผมต องการใหมีตารางงาน
การเยี่ย มชุม ชน ทางทา นปลั ดเทศบาลจั ดให กับ ทางสมาชิ ก สภาฯนี้ไ ปเป นกลุ มชุมชนอยา กระจาย ชุ มชน
ใกล เคียงกันให เ ป นกลุ มๆ เวนประธานสภาฯคนเดีย ว เพราะฉะนั้น ๑๑ ทาน แบงงานกันสว นผมนั้นจะไป
ทุกแหงที่ทานไป ทานไปทําไทมไลนในการเยี่ยมเยือนรวมกับทางทานรองนายกฯ ทานเลขานายกฯและ

๑๓.
ทางขาราชการประจํา ไปเยี่ยมเยียนชุมชนไปทุกครั้งใหมีการประชาสั มพันธ ใหมีการเอานักขาวไปทํา อยาทํา
เงียบๆทําใหเปนขาว เวลาจะทําอะไรทุกครั้งขอให ห ารือกันกอนทั้ง ๓ ฝ าย อยาพึ่งตัดสิ นใจฝ ายใดฝ ายหนึ่ง
มาคุยกันกอนถา ตกผลึกไมไดมาอยูที่ผมกับทานนายกฯ จะมาคุยกัน งานนโยบายสําคัญๆของรัฐบาลตองรับ
อยาปฏิเสธ งานพวกนี้ตองมากอน เพราะฉะนั้นบางครั้งเทศบาลตั้งงบประมาณไมไดรองรับ ฐานตรงนี้สํ าคัญ
เพราะฉะนั้ นสภาฯตองมาช วยทา น ในสมาชิ กสภาฯผมจะขออนุญาต จัด งานให กับ ทุกทา นใหชั ดเจน เช น
คลังจังหวัดดูแลเรื่องงบประมาณ การเงิน การคลัง ตองเสนอผานคลังจังหวัดกอนนําเขาสภาฯ โยธาจังหวัด
ดูแลเรื่องโครงสรางพื้นฐาน ให รองผ.อ. ร.พ.สรรพสิ ทธิประสงคดูแลเรื่องสาธารณสุ ข เรื่องกฎหมายมอบให
ทานฤทธิสรรคและทานไพฑูรย พรหมสอน และทานชาญณรงค เป นผู ดูแล เรื่องงานกิจการการประสานงาน
กับฝายทหารมอบให ทาน น.อ.บุ ญมี เป นผูดูแล ผมสงสั ยวา ทําไมทางเรือนจําเขาไมให นักโทษมาขุดลอกทอ
ลองไปประสานดูวาเวลาจะทําการลอกทอนี้เราขอใชกําลังพลไดหรือไม ขอมอบหมายทาน ที่สํ าคัญคือไปศึกษา
ระเบียบ เวลาไปที่ไหนเก็บรวบรวมผลงานของทานทําเปนรายงานเก็บไวเวลาใครเขาถามวาสมาชิ กสภาฯ ชุ ดนี้
ทําอะไรบางทานจะไดมีใหเขาดู เราจะตั้งกลุมไลนใ หเ ลขาฯเป นคนเชิ ญกลุ มไลนของสมาชิ กสภา ๑ ชุด ให ตั้ง
กลุมไลนของประธานชุมชน ๑ ชุด โดยมีพวกเรารวมดวยเพื่อที่จะไดรับ รูป ญหาตางๆ เดี๋ยวจะให มีการตั้งกลุ ม
คณะกรรมการตางๆหลังจากทําการคัดเลื อกเสร็จแลว ในเรื่องเรง ดวนเราตองทําทันที เช น น้ําทวมจะตองมี
เจาหนาที่ป ระจําการทันที ตอไปเมื่ อมีการแบงโซนรั บ ผิ ดชอบแลว เมื่ อเกิดภัยพิบัติตางๆใหมีส มาชิ กสภาฯ
ที่รับผิดชอบในโซนนั้นๆรวมทําภารกิจดวย ทํางานที่ประชาชนเห็นชัดเจนทันทีกอน เช น ทุงศรีเมืองเราควรจะ
ปฏิวัติทุงศรีเมือง ชวยกันวางแผนปรับปรุงทุงศรีเมือง นี่คือหลักๆของการทํางานที่เ ราจะตองเจอกัน ผมอยาก
ใหเทศบาลฯของเรานี้ตอไปใหพี่นอง ไมตองมาติดตอที่นี่ไ ดหรือไม ทานตองใช ระบบเทคโนโลยี ทานตองคิด
แลววา ตอนนี้เ มืองตอ งเขาไปสู ระบบสมาร ทซิตี้ คนที่มาเยี่ยมเยือนตอ งเห็ นเทศบาลฯดวยความประทับ ใจ
ฝ า ยบริห ารและข า ราชการท า นช ว ยกั น คิ ด เอาเทคโนโลยี ส มัย ใหม ขึ้ น มาทํ า งาน ทํ า เทศบาลฯให เ ป น
ระบบอินเตอรเน็ต ออฟติง ค ทุกอยา งเป นอินเตอรเน็ ตหมดไดห รือไม เพิ่มความสะดวกให ป ระชาชนในการ
ติดตอราชการ ฝากดวยวาจะทําอยางไรใหการบริห ารประชาชนไมตองเดินทางมาที่นี่ ไมตองมาเทศบาลฯใน
ทุก ๆเรื่ อง อยากให ใช สิ่ งเหล า นี้ มาพัฒนาเทศบาลของเรา ใหเ ทศบาลฯคิด ถึ งแพลตฟอร ม ในการบริก าร
ประชาชนที่เ ป นเทคโนโลยี ในอนาคตเราต องใช ง บประมาณในเรื่ องนี้เ ยอะขึ้นก็ต องทํา มีส มาชิ ก ทา นใด
จะอภิปรายหรือไม เชิญทานสมาชิกครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมขออนุ ญ าตอี กครั้ ง หนึ่ ง ครั บ เนื่อ งจากว า พวกเรานี้ ม าเป น สมาชิ ก สภาฯครั้ง แรก และสิ่ ง ที่ ท า น
ประธานสภาฯไดกลาวเปนเชิงรุกที่เราจะขับเคลื่อนไมวาจะเปนในเรื่องของการใชเทคโนโลยีผ มคิดวาเป นความ
ทาทายของพวกเราทุกคน เป นไปได ห รือ ไมว าเราจะเปดเฟสบุ คเพื่ อให พี่นอ งประชาชนได มาเสนอปญหา
ความตองการตางๆ แลวมีคณะกรรมการชุ ดหนึ่งกลั่ นกรองเพื่อนํามาสรุป ประเด็นตางๆให กับ เราเพื่อนําเขา
พิจารณาในบทบาทหนาที่ของเรา คือประการที่ห นึ่ง ประการที่ส องผมคิดวาในเรื่องของการทํางานที่ผ านมา
ปญหาอุปสรรคตางๆที่ยังไมไดทําเนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้น มีอะไรเรงดวนที่เราจะตองแก ไขนั้นอยากไดขอสรุป
ขึ้นมาเพื่อที่เราจะไดมามองรวมกันวาอันดับหนึ่ง อันดับสองที่ตองรีบทํา และประการที่สามผมคิดวาปญหาทาง

๑๔.
สังคมเปนเรื่องใหญ พวกเราก็อยากเห็นสั ง คมอยูรวมกั นอยางมีความสุขนั่นคือคําตอบที่เราจะทํา ในสิ่ งเหล านี้
รวมกันครับทานประธานฯ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานเลขานุการสภาฯ ในวันศุกรที่ ๑๔ ธัน วาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอใหเ ชิ ญประธานชุ มชน
ชุมชนละ ๓ คน มาเขารวมประชุมเพื่อรวบรวมปญหาที่ผ มไดพูดไปแล วนั้นมาเก็บรวบรวมเพื่อตกผลึ กรวมกั น
ให เ ทศบาลฯ ทํ าแบบสอบถามไวเ ลยใน ๕ หั วข อนั้น แล วเอาใหชุ มชนเอากลั บ ไปให เขาหารือ กัน ทา น
ปลัดเทศบาลแยกใหดวย วาใน ๑๑ ทาน นี้ จะดูแลชุมชนไหนบาง เดี๋ยววันนั้นจะมอบหมายให ทางสมาชิ ก
สภาฯไดทราบวาดูแลชุ มชนไหน พอเสร็จแลวให แบงโซนพื้นที่รับ ผิ ดชอบ เวลาเกิดปญหาอุป สรรคตางๆ
ทานสมาชิกจะไดไปที่ชุ มชนนั้นๆ ให ส มาชิ กสภา ๑ ทาน ดูแลพื้นที่เ ทาไหรและประกอบกั บ ฝ ายบริห ารและ
ขาราชการก็จะเปนทีมหนึ่งทีมในการที่จะลงไปขับเคลื่อนเชิ ญฝายบริหารครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทาน ที่ท านประธานสภาฯ
ไดกลาวถึงการทํางานรวมกั น ๓ ฝ ายนั้น ที่จริง เราพยายามกั นมานานแตไมป ระสบความสําเร็จ วันนี้ก็ถือวา
เปนนิมิตหมายอันดีที่ทานประธานสภาฯไดหลอมรวมทั้งสามฝายเปนทีมเดียวกัน ส วนเรื่องแบง โซนดูแลนั้นเรา
มีสมาชิกอยู ๑๒ ทาน เทศบาลเรามีอยู ๔ เขต เขตละ ๓ ทานลงตัวพอดี ทางฝ ายบริห ารและขาราชการก็จะ
แบงการทํา งานรวมกั น ซึ่ง โดยปกตินั้นเวลาเราจะกํ าหนดแผนงานทุ กสิ่ งทุ กอย างแต ล ะป นั้นเราก็ได มีการ
ประชุ ม กั บ ทางชุ มชนทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ให ชุ ม ชนนั้ น สะท อ นป ญหาความตอ งการเข า มาครับ ขอขอบคุ ณท า น
ประธานสภา ทานสมาชิก ผูบริหารและขาราชการทุกทานที่รวมกันพัฒนาบานเมืองเราใหดีตอไปครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอใหมีการประชุมรวมกันระหวาง ๓ ฝาย ทุกเดือน ที่สําคัญที่สุ ดผมไมอยากให ทําเปนแผนป ผมอยาก
ให ไปถอดป ญหาประชาชนมาแลวจัดทํา แผนระยะยาว ๕ ป และพยายามเช็ คอินแผนเหล านี้ให เป นไปตาม
ไทมไลนที่เ รากําหนด ไมอยางนั้นมันจะเกิดความสะเปะสะปะในการแก ปญหา ขอให มีการประชุ มทุกเดือน
ไมใชการประชุมสภาฯ เปนการประชุมถึงปญหาตางๆอันไหนที่อยูในแผนก็ทําเรงดวนเลย อันไหนไมอยูในแผน
ก็เช็คอินกันใหม ทําอยางนี้ทุกเดือน และพอ ๓ เดือน ผ านไป ให เรียกประธานชุ มชนมาให คะแนนตัวเองวา
๓ เดือน มานี้ฝายบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ดีขึ้นหรือไม ถาไมดีก็ป รับ ปรุงกันอีกทุกๆ ๓ เดือน แลวเรา
มาดูกันวาอุบลราชธานี จะนาอยูขึ้นมาหรือไม เราอาจจะมีการประชุ มสภาฯ ในวันเสาร – อาทิตย เพราะ
ขาราชการเรามีงานประจํา เรามาลองทํางานกันสัก ๓ เดือน แลวมาดูวาใน ๓ เดือนนี้เ ราขาดตกบกพรองอะไร
ประชาชนตองการอะไร ทานปลัดฯลองไปศึกษาดูวาจะตั้งทีมไดห รือไมจะไดเ อาคนที่มีองคความรูดานนอกนี้
มาชวยในการทํางานเราจะไดเดินไปไดทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบั ติ นับ จากวันนี้เป นตนไปอยาให ป ระชาชนบนเรื่อง
อะไรเขามาทานตองทํางานเชิงรุก มีเรื่องอะไรเราตองเขาไปแก ไขปญหาทันที และอีกเรื่องหนึ่งอยากให มีมุม
พั ก ผ อ นในการทํ า งานสั ก มุ ม หนึ่ ง เพื่ อ พั ก ผ อนหรื อ เพื่ อ หารื อ กั น จะ ได ไ ม ต อ งอยู แ ต ใ นห อ งทํ า งาน
หองประธานสภาฯก็ใหไปปรับปรุงดวย มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ เมื่อไมมีผ มขอขอบคุณ
ทานสมาชิกสภาฯ ทานผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทา นครับ ขอปดประชุมครับ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

๑๕.
(ลงชื่อ) ...................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ).................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
(นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(ลงชื่อ) ............................. ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอัมพล ทองพุ)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่......................................................

(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย พรหมสอน)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นายภพ ภูสมปอง)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
...........................................................................................

(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

