
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป� พ.ศ.๒๕๖๔  คร้ังที่ ๒  

วันศุกร'ท่ี   ๒๕  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.  นางสาววรรณรัตน4 จิรัตน4ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
  ๘.  นางสาวปฏิมาพร จงรักษ4  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๙.  นายปรเมศร4 ศริพันธุ4  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    ๑๐.  นายณัฐวุฒ ิ ทองเถาว4  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๑.  นายพิทักษ4พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๒.  นายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๓.  นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๔.   นายจารึก หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕.   ดร.เจษฏา โควสุรัตน4  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖.   ร.ต.อ.ณัฐพัฒน4 ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๘.  นายปวริศร4 ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๙.  นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๐.  นายพิพัฒน4 นิลรัตน4ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๑.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๒.  นายพงศ4พิชญ4 มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๒๓.  นางสุรางค4 พรหมประพันธ4 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 ผู/ไม3มาประชุม 

 ๑.  นายวิเศษ        ปากหวาน             สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   (ลากิจ) 
 

ผู/เข/าร3วมการประชุมและสังเกตการณ'การประชุม 
 

๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายพงษ4ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายปรีชา ศรีสว(าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายสราวุฒิ นิลรัตน4ศิริกุล เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี



 

 

๒ 
 

๕. นางวรรณสุข ชโลธรรังษ ี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
๖. นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๘. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๙. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. นายพิศาล ดีพร�อม  หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑. นางสาวธัญญพัทธ4 ศรีบุญสถิตพงษ4  หัวหน�าฝFายบริหารงานท่ัวไป 
๑๒. นายนเรต ศรีเมือง  ผู�อำนวยการสำนักช(าง 
๑๓. นายนพคุณ เดชเสน  ผู�อำนวยการส(วนควบคุมการก(อสร�างอาคารและผังเมือง 
๑๔.   นางพิมพ4นภัส ภัทรก(อพงศ4สุข ผู�อำนวยการส(วนบริหารงานการคลัง 
๑๕. นางสมลักษณ4 บุญณพัฒน4 ผู�อำนวยการกองยุทธศาสตร4และงบประมาณ 
๑๖.   นางสุจิตรา นามพิทักษ4 ผู�อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๗.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
๑๘.   นายกรศิริ ม่ิงไชย ผู�อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๙.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู�อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๒๐.   นายสวาท ดวงคำ ผู�อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๒๑.   ว(าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผู�อำนวยโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก�านเหลือง 
๒๒.   นางอรอินทร4 ไชยแสง หัวหน�าหน(วยตรวจสอบภายใน 
๒๓.   นางภัททิยาภรณ4 ใครบุตร หัวหน�าฝFายบริการและเผยแพร(วิชาการ    
๒๔.   นางสาวดวงใจ สุพจน4นิติภักดี       เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๕.   นายอนุชิต   อัปกาญจน4  เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
                                    
  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ 
    วันจันทร*ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
   ประจำป0 พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร*ท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  
     (ขอนำรายงานการประชุมสภาฯ เข�ารับรองในคร้ังถัดไปเนื่องจาก 
                                    สภาเทศบาลฯ ยังไม6ได�แต6งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง เพื่อทราบ (ถ�ามี) 
 
 
 
 



 

 

๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ขอยกเลิกมติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                      เป;นกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตาม 
                                      และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   (เสนอด�วยวาจาโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๒ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป;นกรรมการ 
   พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   - คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป;นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
                                         นครอุบลราชธานี  จำนวน ๓ คน  
   - คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป;นกรรมการติดตามและประเมินผล 
     แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จำนวน ๓ คน  
     (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
                                         องค*กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง  
                                         ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 
  ๔.๓ ขอยกเลิกมติการแต6งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล 
   นครอุบลราชธานี 
   (เสนอด�วยวาจาโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
  ๔.๔ แต6งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา 
                                       ท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมท้ังแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
                                       ข�อ ๑๐๓ และ ข�อ ๑๐๕ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เม่ือองค4ประชุมครบแล�ว เรียนเชิญท(านประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีดีท(านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ท(านสมาชิกผู�ทรงเกียรติ และผู�เข�าร(วมประชุม      
ทุกท(าน วันนี้เปJนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปK พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร4ท่ี 
๒๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  ขอเปLดการประชุม เชิญท(านเลขานุการอ(านประกาศสภาเทศบาลค(ะ 

 
 

 



 

 

๔ 
 

นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปK พ.ศ. ๒๕๖๔ คร้ังท่ี ๒  ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได�กำหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปK พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต(วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนดยี่สิบสามวัน นั้น อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว(าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งแก�ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔      
ข�อ ๒๓  โดยประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได�นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปK พ.ศ. ๒๕๖๔  คร้ังท่ี ๒ ในวันศุกร4ท่ี  ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห�องประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  นางบัวหลวง  อาษาพล   
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เร่ืองแจ�งให�ที่ประชุมทราบ วันนี้ท(านวิเศษ  ปากหวาน ขอลากิจ เร่ืองที่สอง ทางเทศบาลฯได�ส(ง
เอกสารแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เปJนแผนการ
ดำเนินงานประจำปKงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงเอกสารดังกล(าวจะเตรียมไว�ท่ี
ห�องประธานสภา เชิญสมาชิกทุกท(านไปรับเอกสารได�ท่ีห�องประธานสภาฯค(ะ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง     - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต6อไปเป;นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
เชิญท6านเลขาฯค6ะ  
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ในส6วนของรายงานการประชุมสภาฯ จะมีอยู6ท้ังหมด ๒ ครั้ง ครั้งแรกเป;นรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก เม่ือวันจันทร*ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ และคร้ังที่ ๒ เป;นรายงาน      
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก เป;นการประชุมสภาฯ เม่ือวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงรายงานการประชุมทั้ง ๒ คร้ัง ยังไม(ผ(านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ซ่ึงเราเรายังแต(งต้ังคณะกรรมการสามัญในการตรวจรายงานการประชุมยัง ไม(เรียบร�อย จึงยังไม(
สามารถนำเข�าเสนอต(อสภาแห(งน้ี เพ่ือให�ทางท(านสมาชิกได�รับรอง คิดว(าจะนำเข�ารับรองในคร้ังต(อไปครับ 

 
 
 



 

 

๕ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ                      
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต(อไปเปJนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ ซ่ึงเร่ืองเพื่อทราบยังไม6มีค6ะ  
 

ระเบียบวาระที่   4   เร่ือง    เพ่ือพิจารณา 
     ๔.๑ ขอยกเลิกมติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                                    เป)นกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตาม 
                                   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     (เสนอด.วยวาจาโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี) 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต(อไปเปJนระเบียบวาระที่ ๔ เชิญท(านเลขาฯค(ะ 
นายอัมพล     ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต(อไปเปJนระเบียบวาระที่  4  จะมีอยู(ทั้งหมด  4 เร่ือง  เร่ืองที่ 1 จะเปJนเร่ืองขอยกเลิกมติการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปJนกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล ซ่ึงทั้ง 2 คณะ เพื่อให�เปJนไปตามกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส(วนท�องถ่ิน จะต�องให�ทางสภาฯได�เสนอตัวแทน จำนวน  3 ท(าน     
ซ่ึงในระเบียบวาระที่ 4.1 นี้ จะเปJนการยกเลิกขอมติการคัดเลือกก(อน เนื่องจากได�มีการคัดเลือกไปแล�ว      
ครั้งหนึ่ง แต(ยังไม(ได�มีการประกาศแต(งตั้ง จึงต�องขอยกเลิกมติก(อน 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท(านใดจะขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเปJน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล 
เชิญ ท(านปฏิมาพร  จงรักษ4 ค(ะ 
นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ'    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท(าน  ดิฉันนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ4    
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกต้ังท่ี 2 ขอยกเลิกมติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
เปJนกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล  
สืบเนื่องจากสมาชิกสภาฯบางท(านยังไม(มีความถนัดเชี่ยวชาญ เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดิฉันขอยกเลิกชุดเดิมค(ะ/ขอบคุณค(ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรองค(ะ มีผู�รับรองถูกต�อง / มีสมาชิกท(านใดจะเสนอเปJนอ่ืนหรือไม(คะ / ถ�าไม(มีดิฉันจะขอ
มติที่ประชุมค(ะ 

 
 
 



 

 

๖ 
 

มติที่ประชุม 
- สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�ยกเลิกมติท่ีประชุมฯ เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภา  
     เทศบาลนครอุบลราชธานี เปJนกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

              และกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
              โปรดยกมือข้ึน/มีสมาชิกยกมือ 22 ท(าน 

- สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�ยกเลิกมติท่ีประชุมฯ เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภา  
     เทศบาลนครอุบลราชธานี เปJนกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

              และกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
              โปรดยกมือข้ึน/  ไม(มีสมาชิกยกมือ  

- งดออกเสียง/ไม(มี 
  
งด  
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป)นกรรมการ 
      พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและประเมินผล 
       แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป)นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
                                 นครอุบลราชธานี  จำนวน ๓ คน  
  - คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป)นกรรมการติดตามและประเมินผล 
           แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จำนวน ๓ คน  
           (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด.วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
                                  องค5กรปกครองส4วนท.องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง  
                                  ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต(อไปเปJนระเบียบวาระที่ 4.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปJนกรรมการ
พัฒนาเทศบาล และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จำนวน 3 ท(าน 
/ เชิญท(านเลขาฯค(ะ 
 
 

ที�ประชุม   

- มีมติเห็นชอบให�ยกเลิกมติที่ประชุมฯ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เปJนกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  

 



 

 

๗ 
 
นายอัมพล     ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ระเบียบวาระที่ 4.2 จะเปJนการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปJนกรรมการ  
พัฒนาเทศบาล และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซ่ึงในระเบียบนี้
จะเก่ียวข�องกับด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค4กรปกครองส(วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมทั้งฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
ในหมวดท่ี 1 องค4กรจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  

ข�อ 7 องค4กรจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  
 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ข�อ 8 ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต(งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย  
 (1) ผู�บริหารท�องถ่ินประธานกรรมการ  
 (2) รองนายกองค4กรส(วนปกครองส(วนท�องถ่ินทุกคนเปJนกรรมการ      
 (3) สมาชิกสภาท�องถ่ินที่สภาท�องถ่ินคัดเลือกจำนวน 3 คน เปJนกรรมการ  
 (4) ผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจำนวน 3 คน เปJนกรรมการ  
 (5) ผู�แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกไม(น�อยกว(า ๓ คน 
          เปJนกรรมการ  
 (6) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินที่ประคมท�องถ่ินคัดเลือกจำนวนไม(น�อยกว(า 3 คนแต(ไม(เกิน 
          6 คน เปJนกรรมการ 
 (7) ปลัดองค4กรส(วนท�องถ่ิน เปJนกรรมการและเลขานุการ 
 (8) หัวหน�าส(วนการบริหารที่มีหน�าที่จัดทำแผน เปJนผู�ช(วยเลขานุการ  
ซ่ึงในข�อ 8 น้ี (3) ในส(วนของสภาท�องถ่ินคัดเลือกกันเอง จำนวน 3 ท(าน เพื่อให�เปJนไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยน้ี ทางสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จะต�องเสนอตัวแทน 3 ท(าน เพ่ือเปJน
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน ในการเสนอนั้นคงจะเสนอทีละชุด  1.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล        
นครอุบลราชธานี ชุดหนึ่ง และหลังท่ีขอมติแล�ว จะเปJนการเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในหมวดที่ 6 เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ข�อ 28    
ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต(งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ประกอบด�วย 

(1) สมาชิกสภาท�องถ่ินที่สภาท�องถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน 
(2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน ท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน      
(3) ผู�แทนหน(วยงานท่ีเก่ียวข�องที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 
(4) หัวหน�าส(วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
(5) ผู�ทรงคุณวุฒิที่ผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
ซ่ึงในส(วนน้ีข�อ 28 จะต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ินคัดเลือกกันเอง จำนวน 3 คน เพื่อเข�าร(วมเปJน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ในการคัดเลือกจะคัดเลือกทีละคณะ โดยผู�ท่ีเสนอสามารถเสนอได�        
ท้ัง 3 ท(านได� ซ่ึงในระเบียบนี้ไม(ได�บอกว(าให�เสนอทีละคน ซ่ึงให�เสนอทีละชุด ชุดละ 3 ท(าน ขอผู�รับรองและ
ขอมติรับรอง 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีผู�รับรองถูกต�องค(ะ / มีสมาชิกท(านใดจะเสนอเปJนอ่ืนหรือไม(ค(ะ /ถ�าไม(มีจะขอมติท่ีประชุมสภาฯค(ะ 
 



 

 

๘ 
 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�เสนอทีละคณะๆ ละ 3 ท(าน โปรดยกมือข้ึน/มีสมาชิก 
     ยกมือ 22 ท(าน 
- สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�เสนอทีละคณะๆ ละ 3 ท(าน โปรดยกมือข้ึน/ ไม(มี 
     สมาชิกยกมือ  
- งดออกเสียง/ไม(มี 

 
ที่ประชุม 

   มีมติเห็นชอบให�เสนอทีละคณะๆ ละ 3 ท(าน 
 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท(านสมาชิกค(ะ/ เชิญท(านดร.เจษฏา  โควสุรัตน4  
ดร.เจษฏา     โควสุรัตน'       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผม ดร.เจษฏา  โควสุรัตน4 สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓  ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
๓ ท(าน  ท(านท่ี ๑ คุณบัวหลวง  อาษาพล  , ท(านที่ ๒ คุณสุรางค4 พรหมประพันธ4  ท(านที่ ๓  คุณภคพล  
คูณผล  ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรองด�วยค(ะค(ะ / มีผู�รับรองถูกต�อง / มีสมาชิกท(านใดจะเสนอเปJนอ่ืนหรือไม(คะ / ถ�าไม(มีจะ
ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นางบัวหลวง  อาษาพล , นางสุรางค4  พรหมประพันธ4       
  นายภคพล  คูณผล  เปJนคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
  โปรดยกมือข้ึน/มีสมาชิกยกมือ 22 ท(าน 

- สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นางบัวหลวง  อาษาพล , นางสุรางค4  พรหมประพันธ4       
  นายภคพล  คูณผล  เปJนคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
 โปรดยกมือข้ึน/ ไม(มีสมาชิกยกมือ  
- งดออกเสียง/ไม(มี 

 
 

ท่ีประชุม 
          มีมติเห็นชอบเห็นชอบให� นางบัวหลวง  อาษาพล , นางสุรางค4  พรหมประพันธ4       

นายภคพล  คูณผล  เปJนคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 

 
 
 



 

 

๙ 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต(อไปเปJนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี          

จำนวน   ๓ ท(าน /ขอผู�เสนอค(ะ เชิญท(านสมาชิกสภาฯค(ะ 
นายภคพล       คูณผล         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท(านประธานสภาฯที่ เคารพ กระผมนายภคพล  คูณผล สมาชิกสภาเทศบาล          
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จำนวน ๓ ท(าน ดังนี้ ท(านท่ี ๑ นายจารึก หาพันนา ท(านที่ ๒ นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม และ
ท(านที่ ๓ นางนงนุช  จิรันตกาล ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรองด�วยค(ะ / มีผู�รับรองถูกต�อง / มีสมาชิกท(านใดจะเสนอเปJนอ่ืนหรือไม(คะ / ถ�าไม(มีจะ  
ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท(านใดเห็นชอบให� นายจารึก หาพันนา , นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  
  นางสาวนงนุช  จิรันตกาล เปJนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล    
  นครอุบลราชธานี  โปรดยกมือข้ึน/มีสมาชิกยกมือ 22 ท(าน 

- สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให� นายจารึก หาพันนา , นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  
  นางสาวนงนุช  จิรันตกาล เปJนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล    
  นครอุบลราชธานี โปรดยกมือข้ึน/ ไม(มีสมาชิกยกมือ  
- งดออกเสียง/ไม(มี 

 
 

ท่ีประชุม 
       มีมติเห็นชอบให� นายจารึก หาพันนา , นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม , นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  

เปJนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๓ ขอยกเลิกมติการแต4งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        (เสนอด.วยวาจาโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต(อไปเปJนวาระที่  ๔ .๓ /เชิญท(านเลขาค(ะ 

นายอัมพล      ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ในระเบียบวาระที่  ๔.๓ เปJนมติขอยกเลิกการแต(งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล         

นครอุบลราชธานี  ซ่ึงได�มีการคัดเลือกไปแล�วน้ัน  ในการประชุมเม่ือ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  และ
ทางสภาฯ จะได�มีการขอยกเลิกที่ได�มีการประกาศไว�แล�ว แต(ยังไม(ได�มีการแต(งตั้ง ในวันนี้ จึงมีข้ันตอนถ�าจะ
มีการคัดเลือกใหม( จะต�องมีการยกเลิกมติที่ขอความเห็นชอบต(อสภาฯแห(งนี้แล�ว จึงต�องขอยกเลิกต(อสภาฯ 
ก(อน ถ�าผ(านมตินี้ไปแล�วจะเข�าสู(ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  จึงขอนำเรียนชี้แจงว(าในการที่จะเสนอ 



 

 

๑๐ 
 

แต(งตั้งในระเบียบวาระท่ี ๔.๔ นั้น เดิมที่เราแต(งตั้งไว�คณะกรรมการสามัญทั้งหมด ๙ คณะ เห็นว(าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังน้ันผู�ที่เสนอจะต�องเสนอก(อนว(าจะเสนอแต(งตั้งทั้งหมดก่ีคณะ มีคณะอะไรบ�าง จะต�องหารือ
ในที่ประชุมตรงนี้ก(อน ขอมติก(อนสมมติว(ามี ๗ คณะ ก็จะต�องคัดเลือกทีละคณะ และเสนอทีละคน ตาม
ข้ันตอนต(อไป ก(อนท่ีเสนอจะต�องยกเลิกมติในระเบียบวาระที่ ๔.๓ ก(อนครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท(านสมาชิกท่ีจะเสนอขอยกเลิกมติ  การแต(งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล          
นครอุบลราชธานี /เชิญท(านสุรางค4  พรหมประพันธ4 ค(ะ 
นางสุรางค'     พรหมประพันธ'  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท(านประธานสภาฯและสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท(าน ดิฉันสุรางค4  พรหมประพันธ4 สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  ขอยกเลิกมติการแต(งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ ง 9 คณะ ซ่ึงได�ลงมติไปแล�วนั้น เม่ือคราวประชุมประสภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยแรก วันศุกร4ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ท้ังนี้เพ่ือให�สมาชิกได�ร(วมเปJน
คณะกรรมการ และปฏิบัติหน�าที่ได�อย(างถูกต�อง ตรงตามความสามารถและความรู�ของสมาชิก 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรองค(ะ / มีผู�รับรองถูกต�อง /มีสมาชิกท(านใดจะเสนอเปJนอ่ืนหรือไม(คะ / ถ�าไม(มีจะขอมติท่ี
ประชุมค(ะ 
มติที่ประชุม 

-  สมาชิกท(านใดเห็นชอบให�ยกเลิกมติการแต(งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล   
   นครอุบลราชธานี โปรดยกมือข้ึน/มีสมาชิกยกมือ 22 ท(าน 

-  สมาชิกท(านใดไม(เห็นชอบให�ยกเลิกมติการแต(งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภา 

   เทศบาลนครอุบลราชธานี โปรดยกมือข้ึน/ ไม(มีสมาชิกยกมือ  
-  งดออกเสียง/ไม(มี 

 
ท่ีประชุม 

 มีมติเห็นชอบให�ยกเลิกมติการแต(งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  
  

ระเบียบวาระที่   ๔.๔  แต4งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว4าด.วยข.อบังคับการประชุมสภาท.องถิ่น  
                  พ.ศ.๒๕๔๗  รวมท้ังแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข.อ ๑๐๓ 
                  และข.อ ๑๐๕) 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต6อไปเป;นระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เร่ือง แต6งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  เป;นการแต6งตั้งคณะกรรมการคณะต6างๆ เชิญท6านเลขาฯช้ีแจงระเบียบค6ะ 
 



 

 

๑๑ 
 

นายอัมพล      ทองพุ        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว6าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  รวมท้ังแก�ไขเพิ่มเติมถึง        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ ๑๐๓ ความว6า คณะกรรมการสภาท�องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 

 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ิน มีจำนวนไม6น�อยกว6าสามคนแต6
ไม6เกินเจ็ดคน 

 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด�วยสมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือบุคคลที่ไม6ได�เป;นสมาชิก
สภาท�องถ่ิน มีจำนวนไม6น�อยกว6าสามคนแต6ไม6เกินเจ็ดคน 

และข�อ ๑๐๕ ความว6า ภายใต�ข�อบังคับข�อ ๑๐๓ และข�อ ๑๐๔ สภาท�องถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท�องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม6ได�เป;นสมาชิกสภาท�องถ่ินเป;นคณะกรรมการสภาท�องถ่ินชุดต6างๆตามความ
จำเป;นแก6กิจการในหน�าท่ีของสภาท�องถ่ิน ดังนี้ 

 (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค*การบริหารส6วนจังหวัด 
 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 
 (๔) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาท�องถ่ินเห็นสมควร 
ถ�ามีความจำเป;น คณะกรรมการแต6ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการ

ซ่ึงเป;นหน�าที่ ของคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน  แล�ว เสนอรายงานต6อคณะกรรมการสภาท�องถ่ิน               
เพ่ือพิจารณา 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค6ะ เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายจารึก         หาพันนา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายจารึก หาพันนา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  กระผมขอเสนอให�มีคณะกรรมการสามัญประจำ
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งหมด ๗ คณะ และให�มีคณะกรรมการคณะละ ๗ คน ครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรองด�วยค6ะ/มีผู�รับรองถูกต�อง/ มีสมาชิกท6านใดเห็นเป;นอย6างอ่ืนหรือไม6 / ถ�าไม6มีดิฉันจะ     
ขอมติที่ประชุม 
ท่ีประชุม 

 - สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี 
            ท้ังหมด ๗ คณะ โดยให�มีคณะกรรมการคณะละ ๗ คน โปรดยกมือข้ึน/ มีสมาชิก 
            ยกมือ ๒๒ ท6าน 
 



 

 

๑๒ 
 

 - สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี 
            ท้ังหมด ๗ คณะ โดยให�มีคณะกรรมการคณะละ ๗ คน โปรดยกมือข้ึน/ ไม6มีสมาชิกยกมือ 
         - งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ท้ังหมด ๗ คณะ 

และให�มีคณะกรรมการคณะละ ๗ คน 

 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตามมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ๗ 
คณะ นั้น ดิฉันจะขอมติจากท6านสมาชิกว6าจะมีคณะใดบ�าง และจะให�สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ท6านใดอยู6ในคณะน้ันๆ โดยจะมีการลงมติไปทีละท6าน เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายวงศกร    บุญดาว     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายวงศกร บุ ญ ด า ว  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอคณะท่ี ๑ คือ คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด ๗ ท6าน ท6านที่ ๑ ขอเสนอ นางสาววรรณรัตน* จิรัตน*ประภา ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง /มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน/  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นางสาววรรณรัตน*  จิรัตน*ประภา เป;นกรรมการ  
            ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� นางสาววรรณรัตน*  จิรัตน*ประภา เป;นกรรมการ 
             ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
มีมติเห็นชอบให� นางสาววรรณรัตน*  จิรัตน*ประภา  เป;นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป/ เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
 

 



 

 

๑๓ 
 

นายปรเมศร5     ศริพันธุ5      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายปรเมศร*  ศริพันธุ*  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสาวนงนุช  จิรันตกาล ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นางสาวนงนุช จิรันตกาล เป;นกรรมการตรวจรายงาน 
             การประชุมสภาเทศบาล  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 

             -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  เป;นกรรมการตรวจรายงาน    
                       การประชุมสภา โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  

 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบให� นางสาวนงนุช จิรันตกาล  เป;นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

 
นางบัวหลวง       อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5    ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*    
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาวช6อผกา โชควิวัฒนวนิช 
ครับ 
นางบัวหลวง       อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาวช6อผกา  โชควิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการ 
            ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
          -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาวช6อผกา โชควิวัฒนวนิช เป;นกรรมการ 
             ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
มีมติเห็นชอบให� นางสาวช6อผกา  โชควิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

 



 

 

๑๔ 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายวงศกร      บุญดาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายวงศกร   บุญดาว  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔  นายพิทักษ*พล  ตันติสกล เป;นคณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายพิทักษ*พล ตันติสกล เป;นกรรมการตรวจรายงาน 
            การประชุมสภาฯ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 

 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายพิทักษ*พล  ตันติสกล  เป;นกรรมการตรวจรายงาน  
                   การประชุมสภาฯ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  

         -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให�นายพิทักษ*พล ตันติสกล  เป;นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาวอริสรา            
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายพชร  โหตระไวศยะ เป;น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ค6ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายพชร   โหตระไวศยะ เป;นกรรมการตรวจรายงาน 
            การประชุมสภาฯ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายพชร   โหตระไวศยะ  เป;นกรรมการตรวจรายงาน 
             การประชุมสภาฯ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  

  -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 

 
 



 

 

๑๕ 

 
ท่ีประชุม  

 มีมติเห็นชอบให� นายพชร  โหตระไวศยะ  เป;นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายปวริศร5     ไชยยศ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายปวริศร*  ไชยยศ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาววิรงรอง  วิทยะ ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ เป;นกรรมการตรวจรายงาน 
            การประชุมสภาฯ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 

  -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาววิรงรอง วิทยะ  เป;นกรรมการตรวจรายงาน 
                    การประชุมสภาฯ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  

 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง วิทยะ  เป;นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

ดร.เจษฏา       โควสุรัตน5     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผม ดร.เจษฏา  โควสุรัตน*  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -   สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช    เป;นกรรมการตรวจ 
             รายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -   สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช   เป;นกรรมการตรวจ 
             รายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 

 



 

 

๑๖ 
 
 

ท่ีประชุม  
มีมติเห็นชอบให� นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สรุปในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด�วย 
 ๑.นางสาววรรณรัตน*   จิรัตน*ประภา 
 ๒.นางสาวนงนุช  จิรันตกาล 
 ๓.นางสาวช6อผกา โชควิวัฒนวนิช 
 ๔.นายพิทักษ*พล  ตันติสกล 
 ๕.นายพชร  โหตระไวศยะ 
 ๖.นางสาววิรงรอง วิทยะ 
 ๗.นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต6อไปเป;นการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๒ เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายจารึก       หาพันนา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายจารึก หาพันนา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ขอเสนอคณะที่ ๒ คือ คณะกรรมการแปรญัตติร6าง
เทศบัญญัติ โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด ๗ ท6าน ท6านท่ี ๑ ขอเสนอ นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว* ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว* เป;นกรรมการแปรญัตติ 
            ร6างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 

  -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว*  เป;นกรรมการแปรญัตติ 
                    ร6างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  

 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว*  เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 

 

 



 

 

๑๗ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายพงศ5พิชญ5  มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายพงศ*พิชญ*       
มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม เป;นกรรมการแปรญัตติ 
            ร6างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เป;นกรรมการแปรญัตติ 
            ร6างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายภคพล   คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายภคพล  คูณผล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นายวิจิตร  ไขแสง ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
            -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายวิจิตร  ไขแสง เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ                    
      โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
  -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายวิจิตร ไขแสง เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 
              โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายวิจิตร  ไขแสง  เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 

 



 

 

๑๘ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายปรเมศร5   ศริพันธุ5      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายปรเมศร*         

ศริพันธุ*  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ขอเสนอ ดร.เจษฏา โควสุรัตน* ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* เป;นกรรมการแปรญัตติ 
             ร6างเทศบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� ดร.เจษฏา โควสุรัตน*  เป;นกรรมการแปรญัตติ 
            ร6างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
มีมติเห็นชอบให�  ดร.เจษฏา  โควสุรัตน*  เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสุรางค5     พรหมประพันธ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสุรางค*            
พรหมประพันธ*  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๔ ขอเสนอ นางสาวอริสรา           
โชควิวัฒนวนิช ค6ะ 

นางบัวหลวง    อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นางสาวอริสรา  โชวิวัฒนวนิช เป;นกรรมการแปรญัตติ 
            ร6างเทศบัญญัติ   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชวิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการแปรญัตติ 
            ร6างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให�นางสาวอริสรา โชวิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 



 

 

 

๑๙ 
 
นางบัวหลวง       อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5    ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*     
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๓ ขอเสนอ นางสุรางค*  พรหมประพันธ*  
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสุรางค*  พรหมประพันธ* เป;นกรรมการแปรญัตติ 
             ร6างเทศบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสุรางค* พรหมประพันธ* เป;นกรรมการแปรญัตติ 
            ร6างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
   มีมติเห็นชอบให� นางสุรางค*  พรหมประพันธ*  เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 

 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาวต.นข.าว  ตังคโณบล    รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาวต�นข�าว        
ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอ นายวงศกร  บุญดาว ค6ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นายวงศกร บุญดาว เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ                    
   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายวงศกร บุญดาว  เป;นกรรมการแปรญัตติ 
            ร6างเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
   มีมติเห็นชอบให�นายวงศกร  บุญดาว  เป;นกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ 



 

 

๒๐ 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สรุปในคณะกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ ประกอบด�วย 
 ๑.นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว* 
 ๒.นายศักด์ิปภณ  ภูขามคม 
 ๓.นายวิจิตร  ไขแสง 
 ๔.ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* 
 ๕.นางสาวอริสรา  โชวิวัฒนวนิช 
 ๖.นางสุรางค*  พรหมประพันธ* 
 ๗.นายวงศกร  บุญดาว 

 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต6อไปเป;นการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๓ เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายพงศ5พิชญ5   มูลสาร      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายพงศ*พิชญ* มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอคณะท่ี ๓ คือ คณะกรรมการฝNายการศึกษา 
วัฒนธรรมและประเพณี โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด ๗ ท6าน ท6านที่ ๑ ขอเสนอ นายจารึก  หาพันนา ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรม  
             และประเพณี โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรม   
             และประเพณี โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นายจารึก  หาพันนา  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

 
 

 



 

 

๒๑ 
 

นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว5      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว*   

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
            วัฒนธรรมและประเพณี  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
             วัฒนธรรม และประเพณี  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและ

ประเพณี 

 

 
นางบัวหลวง       อาษาพล          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาวอริสรา         
โชควิวัฒนวนิช   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายวิเศษ  ปากหวาน  
นางบัวหลวง      อาษาพล          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายวิเศษ  ปากหวาน เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
            วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายวิเศษ ปากหวาน เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
            วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายวิเศษ  ปากหวาน  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและ

ประเพณี 
 



 

 

๒๒ 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายภคพล        คูณผล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายภคพล  คูณผล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นายพิทักษ*พล ตันติสกล ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายพิทักษ*พล ตันติสกล เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
             วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายพิทักษ*พล  ตันติสกล  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
             วัฒนธรรม และประเพณี  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นายพิทักษ*พล ตันติสกล  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและ

ประเพณี 
 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายพิทักษ5พล   ตันติสกล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมพิทักษ*พล  ตันติสกล  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายภคพล  คูณผล ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นายภคพล คูณผล เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรม 
            และประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� นายภคพล คูณผล  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรม 
             และประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 



 

 

 

๒๓ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

ดร.เจษฏา      โควสุรัตน5    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผม ดร.เจษฏา             

โควสุรัตน*  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๓ ขอเสนอ นายปวริศร*  ไชยยศ ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายปวริศร*  ไชยยศ เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรม 
            และประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายปวริศร* ไชยยศ เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
            วัฒนธรรมและประเพณี  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายปวริศร*  ไชยยศ  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายปวริศร5     ไชยยศ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายปวริศร*  ไชยยศ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
            วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� ดร.เจษฏา โควสุรัตน*  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา  
            วัฒนธรรมและประเพณี   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 - งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน*  เป;นกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 

 



 

 

๒๔ 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สรุปในคณะกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด�วย 
 ๑.นายจารึก  หาพันนา 
 ๒.นายศักด์ิปภณ  ภูขามคม 
 ๓.นายวิเศษ  ปากหวาน 
 ๔.นายพิทักษ*พล  ตันติสกล 
 ๕.นายภคพล  คูณผล 
 ๖.นายปวริศร*  ไชยยศ 
 ๗.ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* 
 

นางบัวหลวง       อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต6อไปเป;นการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๔ เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายปรเมศร5       ศริพันธุ5      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายปรเมศร*   ศริพันธุ*  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอคณะที่ ๔ คือ คณะกรรมการฝNาย
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด ๗ ท6าน ท6านท่ี ๑ ขอเสนอนางสาวปฏิมาพร      
จงรักษ* ครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ* เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและ

     สิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�ท6านนางสาวปฏิมาพร  จงรักษ* เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุข 
             และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ*  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
 
 



 

 

๒๕ 
 
นายพงศ5พิชญ5    มูลสาร        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายพงศ*พิชญ*       
มูลสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอ นางสาววรรณรัตน* จิรัตน*ประภา 
ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน*   จิรัตน*ประภา เป;นกรรมการ 
            ฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน*  จิรัตน*ประภา เป;นกรรมการ 
             ฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให�นางสาววรรณรัตน*  จิรัตน*ประภา  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล�อม 

 

 
นางบัวหลวง      อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสุรางค5       พรหมประพันธ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสุรางค*   พรหมประพันธ*  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายปรเมศร* ศริพันธุ* ค6ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
            -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายปรเมศร* ศริพันธุ* เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและ 
                สิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
   -   สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายปรเมศร*  ศริพันธุ*  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและ 
                สิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
   -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายปรเมศร* ศริพันธุ*  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 



 

 

๒๖ 
 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายพงศ5พิชญ5   มูลสาร       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายพงศ*พิชญ*        
มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายณัฐวุฒิ ทองเถาว* ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว* เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและ 
             สิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว*  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุข 
             และสิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
  มีมติเห็นชอบให�  นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว*  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาวปฏิมาพร        
จงรักษ*  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ขอเสนอ นายภคพล  คูณผล ค6ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและ 
             สิ่งแวดล�อม  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 - สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและ 
            สิ่งแวดล�อม โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 - งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
  มีมติเห็นชอบให�นายภคพล  คูณผล  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 



 

 

๒๗ 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายวงศกร      บุญดาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายวงศกร  บุญดาว      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุข 
             และสิ่งแวดล�อม โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ  ๒๒ ท6าน 
          -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุข 
             และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล   เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาวอริสรา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาวอริสรา         
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกต้ังที่  ๔  ขอเสนอ นางสุรางค*           
พรหมประพันธ* ค6ะ 
นางบัวหลวง       อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสุรางค*  พรหมประพันธ* เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุข 
             และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสุรางค* พรหมประพันธ* เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุข 
             และสิ่งแวดล�อม   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นางสุรางค*  พรหมประพันธ*  เป;นกรรมการฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 



 

 

 

๒๘ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สรุปในคณะกรรมการฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย 
 ๑.นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ* 
 ๒.นางสาววรรณรัตน*   จิรัตน*ประภา 
 ๓.นายปรเมศร*  ศริพันธุ* 
 ๔.นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว* 
 ๕.นายภคพล  คูณผล 
 ๖.นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล 
 ๗.นางสุรางค*  พรหมประพันธ* 
 

นางบัวหลวง       อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต6อไปเป;นการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๕ เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายพงศ5พิชญ5     มูลสาร        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายพงศ*พิชญ* มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอคณะท่ี ๕ คือ คณะกรรมการฝNายสำนักช6าง
และโยธาธิการ โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด ๗ ท6าน ท6านท่ี ๑ ขอเสนอ นายปรเมศร* ศริพันธุ* ครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายปรเมศร* ศริพันธุ* เป;นกรรมการฝNายสำนักช6าง 
             และโยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายปรเมศร*  ศริพันธุ* เป;นกรรมการฝNายสำนักช6าง 
            และโยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
         -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
มีมติเห็นชอบให� นายปรเมศร*  ศริพันธุ*  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
 
 



 

 

๒๙ 
 

ดร.เจษฏา     โควสุรัตน5    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผม ดร.เจษฏา           

โควสุรัตน*  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๓ ขอเสนอ นายวิจิตร  ไขแสง ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
            -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นายวิจิตร  ไขแสง เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและ 
               โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
  -   สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� นายวิจิตร  ไขแสง เป;นกรรมการฝNายสำนักช6าง 
              และโยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
  -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
มีมติเห็นชอบให� นายวิจิตร  ไขแสง  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 

 

 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายปรเมศร5   ศริพันธุ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายปรเมศร*  ศริพันธุ*  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*  ศิลปสิทธิ์ ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
           -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*   ศิลปสิทธิ์ เป;นกรรมการฝNายสำนักช6าง 
              และโยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
  -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*  ศิลปสิทธิ์  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6าง 
              และโยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
  -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*  ศิลปสิทธิ์  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 

 
 



 

 

๓๐ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาววิรงรอง  วิทยะ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาววิรงรอง วิทยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นายพิพัฒน* นิลรัตน*ศิริกุล ค6ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและ 
            โยธาธิการ โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6าง 
            และโยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
         -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน5   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน*     
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๓ ขอเสนอ นายพงศ*พิชญ* มูลสาร ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายพงศ*พิชญ* มูลสาร เป;นกรรมการฝNายสำนักช6าง 
             และโยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายพงศ*พิชญ*  มูลสาร  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6าง 
             และโยธาธิการ โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายพงศ*พิชญ* มูลสาร  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 

 



 

 

๓๑ 
 

นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายพงศ5พิชญ5    มูลสาร       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายพงศ*พิชญ* มูลสาร  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายวงศกร บุญดาว ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๓ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
                   -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นายวงศกร  บุญดาว เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและ 
                      โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท6าน 
            -   สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� นายวงศกร บุญดาว เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและ 
                      โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
            -  งดออกเสียง / ไม6มี 

 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นายวงศกร  บุญดาว  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 

 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสุรางค5       พรหมประพันธ5  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสุรางค*           
พรหมประพันธ* สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอ นายพชร  โหตระไวศยะ  
นางบัวหลวง    อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายพชร  โหตระไวศยะ เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและ 
             โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายพชร  โหตระไวศยะ  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและ 
             โยธาธิการ  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นายพชร  โหตระไวศยะ  เป;นกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 

 



 

 

๓๒ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สรุปในคณะกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ ประกอบด�วย 
 ๑.นายปรเมศร*  ศริพันธุ* 
 ๒.นายวิจิตร  ไขแสง 
 ๓.ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*  ศิลปสิทธิ์ 
 ๔.นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล 
 ๕.นายพงศ*พิชญ*  มูลสาร 
 ๖.นายวงศกร  บุญดาว 
 ๗.นายพชร  โหตระไวศยะ 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต6อไปเป;นการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๖ เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายจารึก     หาพันนา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายจารึก หาพันนา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ขอเสนอคณะที่ ๖ คือ คณะกรรมการฝNายสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด ๗ ท6าน ท6านที่ ๑ ขอเสนอ นางสาวนงนุช  จิรันตกาล 
ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาวนงนุช จิรันตกาล เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคม 
            และพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาวนงนุช  จิรันตกาล เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคม 
            และพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 - งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบให�นางสาวนงนุช  จิรันตกาล  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

 
 



 

 

๓๓ 
 

นายพชร      โหตระไวศยะ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายพชร     

โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายวิเศษ  ปากหวาน  
นางบัวหลวง   อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายวิเศษ  ปากหวาน เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคม 
             และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
          -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายวิเศษ  ปากหวาน เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคม 
             และพัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให�นายวิเศษ ปากหวาน  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 

 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว5     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว*   
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสาวปฏิมาพร จงรักษ* ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ* เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการ 
            สังคมและพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ*  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการ 
             สังคมและพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
         -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบให� นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ*  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 
 



 

 

๓๔ 
 
นางบัวหลวง      อาษาพล           ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาวช4อผกา   โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาวช6อผกา         
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ขอเสนอ นายจารึก หาพันนา ค6ะ 
นางบัวหลวง       อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายจารึก   หาพันนา เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคม 
           และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
        -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายจารึก  หาพันนา  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคม 
           และพัฒนาชุมชน โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
        -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นายจารึก  หาพันนา  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาววิรงรอง  วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาววิรงรอง วิทยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นายปวริศร*  ไชยยศ ค6ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายปวริศร*  ไชยยศ เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและ 
            พัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายปวริศร*  ไชยยศ เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและ 
            พัฒนาชุมชน  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
            มีมติเห็นชอบให�นายปวริศร*  ไชยยศ  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 



 

 

๓๕ 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายภคพล       คูณผล       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายภคพล  คูณผล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล ครับ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการ 
             สังคมและพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการ 
             สังคมและพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
         -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
มีมติเห็นชอบให�นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 

นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว5     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว*   

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นายพงศ*พิชญ*  มูลสาร ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายพงศ*พิชญ*  มูลสาร เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคม 
            และพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายพงศ*พิชญ*  มูลสาร  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคม 
            และพัฒนาชุมชน   โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายพงศ*พิชญ* มูลสาร  เป;นกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 
 



 

 

๓๖ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สรุปในคณะกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประกอบด�วย 
 ๑.นางสาวนงนุช  จิรันตกาล 
 ๒.นายวิเศษ  ปากหวาน 
 ๓.นางสาวปฏิมาพร   จงรักษ* 
 ๔.นายจารึก  หาพันนา 
 ๕.นายปวริศร*  ไชยยศ 
 ๖.นางสาวต�นข�าว ตังคโณบล 
 ๗.นายพงศ*พิชญ*  มูลสาร 

 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต6อไปเป;นการเสนอชื่อคณะกรรมการสามัญ คณะที่ ๗ เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายพงศ5พิชญ5   มูลสาร       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายพงศ*พิชญ* มูลสาร  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ขอเสนอคณะที่ ๗ คือ คณะกรรมการฝNายกีฬาและ
การท6องเที่ยว โดยมีคณะกรรมการท้ังหมด ๗ ท6าน ท6านท่ี ๑ ขอเสนอ ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*  ศิลปสิทธิ์ ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*   ศิลปสิทธิ์ เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
            การท6องเที่ยว  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*  ศิลปสิทธิ์ เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
            การท6องเที่ยว  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*   ศิลปสิทธิ์  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว 

 

 
นางบัวหลวง          อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
 
 



 

 

๓๗ 
 

นางสาววรรณรัตน5    จิรัตน5ประภา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาววรรณรัตน*        

จิรัตน*ประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกต้ังที่ ๒ ขอเสนอ นางสาววิรงรอง วิทยะ 
นางบัวหลวง          อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาววิรงรอง   วิทยะ  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
            การท6องเที่ยว  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาววิรงรอง  วิทยะ เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
            การท6องเที่ยว โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
         -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นางสาววิรงรอง วิทยะ  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว 

 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายภคพล      คูณผล        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายภคพล  คูณผล  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นายปวริศร*  ไชยยศ ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายปวริศร*  ไชยยศ เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว 
            โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 

                 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายปวริศร*  ไชยยศ  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว    
            โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
        -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 
 

ที่ประชุม  
   มีมติเห็นชอบให� นายปวริศร*   ไชยยศ  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว 

 
 



 

 

๓๘ 
 
นางบัวหลวง       อาษาพล          ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาวช4อผกา   โชควิวัฒนวนิช   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาวช6อผกา         
โชควิวัฒนวนิช   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ขอเสนอ นางสาวอริสรา         
โชควิวัฒนวนิช ค6ะ 
นางบัวหลวง      อาษาพล        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
         -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
            การท6องเที่ยว โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
         -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
            การท6องเที่ยว โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
         -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเท่ียว 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายปวริศร5  ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายปวริศร*  ไชยยศ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
             การท6องเที่ยว โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
 -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
             การท6องเที่ยว  โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
          -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙ 
 

ที่ประชุม  
  มีมติเห็นชอบให� นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นางสาววิรงรอง  วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน ดิฉันนางสาววิรงรอง วิทยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอ ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* ค6ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
             การท6องเที่ยว โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
  -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
             การท6องเที่ยว โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
          -  งดออกเสียง / ไม6มี 
 
 

ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบให� ดร.เจษฏา  โควสุรัตน*  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเท่ียว 

 

 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท6านสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการท6านต6อไป เชิญท6านสมาชิกค6ะ 
นายปรเมศร5      ศริพันธุ5       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท6านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู�ทรงเกียรติทุกท6าน กระผมนายปรเมศร*  ศริพันธุ* 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอเสนอ นางสาวช6อผกา  โชควิวัฒนวนิช  
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอผู�รับรอง/มีผู�รับรอง ๒๒ ท6าน  ดิฉันขอมติท่ีประชุมค6ะ 
          -  สมาชิกท6านใดเห็นชอบให�นางสาวช6อผกา   โชควิวัฒนวนิช เป;นกรรมการฝNายกีฬา 
             และการท6องเที่ยว  โปรดยกมือข้ึน / มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท6าน 
          -  สมาชิกท6านใดไม6เห็นชอบให�นางสาวช6อผกา  โชควิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและ 
            การท6องเที่ยว โปรดยกมือข้ึน / ไม6มีสมาชิกยกมือ  
 -  งดออกเสียง / ไม6มี 



 

 

๔๐ 
 
 
 

ท่ีประชุม  
 มีมติเห็นชอบให� นางสาวช6อผกา  โชควิวัฒนวนิช  เป;นกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว 

 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สรุปในคณะกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว ประกอบด�วย 
 ๑.ร.ต.อ.ณัฐพัฒน*  ศิลปสิทธิ์ 
 ๒.นางสาววิรงรอง วิทยะ 
 ๓.นายปวริศร*  ไชยยศ 
 ๔.นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช 
 ๕.นายพิพัฒน*  นิลรัตน*ศิริกุล 
 ๖.ดร.เจษฏา  โควสุรัตน* 
 ๗.นางสาวช6อผกา โชวิวัฒนวนิช 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สรุปตามที่ท6านสมาชิกได�เสนอคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           
ท้ัง  ๗  คณะ  มีดังน้ี 

 ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 ๒. คณะกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ  
 ๓. คณะกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี  
 ๔. คณะกรรมการฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  
 ๕. คณะกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 
 ๖. คณะกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
 ๗. คณะกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว  

ระเบียบวาระที่   ๕   เร่ือง    อ่ืนๆ  

นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
เข�าระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ เชิญท(านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ร.ต.อ. ณัฐพัฒน'   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

เรียนท( านประธานสภาฯ ท่ี เคารพและท( านสมาชิ กสภาผู� ท รงเกี ยรติทุ กท( าน  กระผม        
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน4  ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่  ๓  เรียนท(านประธานสภา
ฯผ(านไปยังผู�บริหารและหัวหน�าส(วนราชการ  2 เร่ืองครับ เร่ืองท่ี 1 คือ เม่ือวันที่            



 

 

๔๑ 
 

๒๓ มิถุนายน ท่ีผ(านมาคณะผู�บริหารและหัวหน�าส(วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาลร(วมกันสำรวจความ
เดือดร�อน หรือความต�องการของพ่ีน�องประชาชนที่ตลาดสดเทศบาล 3 หรือตลาดใหญ( ก็ได�พบป\ญหาความ
เดือดร�อนและความต�องการของพี่น�องชาวตลาด 

 เรื่องท่ี 1 ก็คือด�านทิศตะวันออกมีแผงขายเนื้อสัตว4ซ่ึงจะมีแดดส(อง แล�วก็ฝนสาดลงมา ทำให�
อาหารหรือพวกเน้ือสัตว4ได�รับความเสียหาย เม่ือมีแดดมีฝนตกลงมา เขาต�องการจะให�ติดบานเกล็ดท่ี
ออกแบบแล�ว สามารถระบายอากาศได�แล�วก็ 

เร่ืองท่ี 2 ก็คือป\ญหาของขยะท่ีอยู(ชั้นล(างตลาดใหญ( ได�สำรวจความต�องการและความเดือดร�อน 
ขออนุญาตปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาไปถึงฝFายบริหาร ก็คืออยากให�พิจารณาว(าเราควรมีห�องพักขยะเพ่ือ
ไม(ให�ขยะเร่ียราดหรือส(งกลิ่นเหม็น ทำให�เดือดร�อนรำคาญ ก็ฝากไปพิจารณา 2 เรื่องนี้ครับขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีท(านใดอยากจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม( /เชิญท(านสมาชิกสภาค(ะ 
นายณัฐวุฒิ      ทองเถาว'     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท(านประธานสภาที่เคารพ และท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผมนายณัฐวุฒิ  
ทองเถาว4  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง 2  มีเรื่องอยากจะกราบเรียนท(านประธาน
เพ่ือส(งต(อไปยังท(านผู�บริหาร ซ่ึงก(อนที่ทางสภาฯ ชุดนี้จะเข�ามาพร�อมผู�บริหาร ก(อนหน�าน้ี  ผมก็ทราบมาว(า
มีการผ(านงบประมาณไปมากมายเพ่ือพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี หรือเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเรา 
ซ่ึงก็เปJนเร่ืองดีงาม ในส(วนที่กำลังดำเนินการ ก็ยังมีเรื่องที่น(าเปJนห(วง ซ่ึงจุดท่ีว(านั้นก็คือตรงถนนบริเวณห�วย
ม(วงที่จะตรงข้ึนมาหาแยกประปาตอนนี้กำลังมีการลาดยาง เพราะเห็นว(ามีการยกฝาท(อระบายน้ำข้ึน แล�ว
ตอนนี้กำลังจะลาดยางอยู( แต(ว(าตะแกรงที่ยกข้ึนตอนน้ี ลาดยางไปแล�ว ฝาตะแกรงมันก็ยังจะอยู(ต่ำกว(า
ระดับถนนลาดยางอยู(ประมาณ 4-5 เซนติเมตร ซ่ึงการสัญจรน้ี ก็ไม(มีความแตกต(างหรือแปลกใหม(ข้ึนมา
เลย แทนที่จะได�ถนนดีๆ เพราะว(ารถมอเตอร4ไซค4 ก็ไม(กล�าที่จะผ(านเพราะข่ีตรงไปก็ต�องหลบฝาท(อ เปJน
ป\ญหาในการสัญจรเหมือนเดิม ดังน้ันแล�วจึงอยากจะกราบเรียนท(านประธานเพ่ือส(งต(อไปยังผู�บริหารแล�วก็ผู�
ท่ีรับผิดชอบ ช(วยควบคุมการทำงานของผู�รับจ�างด�วย ซ่ึงอยากจะให�ภาษีของพี่น�องประชาชนนั้นเปJน
ประโยชน4มากที่สุด แล�วก็อีกจุดหน่ึงก็คือ ทุ(งศรีเมืองก็จะมีการปรับปรุงด�วยเช(นกัน ในงบประมาณที่ผ(านมา
ซ่ึงไม(ใช(สภาฯชุดน้ีหรือผู�บริหารชุดนี้ตอนนี้ก็กำลังมีการปรับปรุงแต(ว(ารู�สึกว(างานก็ค(อนข�างจะล(าช�า ซ่ึง
ประชาชนที่เขาไปออกกำลังกายทุกวัน  ก็จะถามกันเข�ามามาก ซ่ึงบางวันก็ไม(เห็นช(างเข�าก(อสร�าง พี่น�องเรา
ก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมันรวดเร็วแล�วก็ทันใจ ได�งานท่ีดีสมกับเม็ดเงินที่เราได�อนุมัติไป จึงอยากจะ
กราบเรียนท(านประธานสภาเพื่อส(งต(อไปยังผู�บริหารช(วยดูแลเร่ืองนี้ด�วยนะครับ  
นางบัวหลวง        อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีสมาชิกท(านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม(ค(ะ / วันนี้ท(านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมาร(วม
ประชุมกับทางสภาฯของเราด�วย / เชิญท(านนายกฯค(ะ 
นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท(านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ และผู�เข�าร(วม
ประชุมทุกท(าน ดิฉันขอตอบคำถามเม่ือสักครูท่ีท(านณัฐวุฒิ  ทองเถาว4 พูดถึงเร่ืองห�วยม(วงวันนี้เราได�มีการ
ดำเนินการแล�ว ได�เร(งผู�รับเหมาไห�เข�าไปทำลาดยางให�มันเสมอกับฝาฝาท(อเพื่อลดเรื่องอันตรายที่พ(อแม(     
พ่ีน�องท่ีจะใช�ถนนตัวน้ี ได�ดำเนินการแล�ว วันน้ีจะลงไปดูอีกทีหนึ่ง แล�วก็เร่ืองทุ(งศรีเมืองตอนน้ีเราก็ได�เร(ง
ผู�รับจ�างแล�ว ในการปรับภูมิทัศน4ในทุ(งศรีเมือง ก็คงไม(นานดิฉันคิดว(าน(าจะดำเนินการ 

 



 

 

๔๒ 
 

โดยเร็วยังไงต�องให�เสร็จก(อนงานแห(เทียน ตามนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี ของท(านผู�ว(าฯท่ีเราจะมีการจัด
งานแห(เทียนเพื่อต�อนรับอาจจะมีนักท(องเที่ยวส(วนหนึ่งตามนโยบายของท(านผู�ว(าฯ อย(างอ่ืนก็ไม(มีอะไร
ขอบคุณคะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 มีสมาชิกท(านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเชิญค(ะ / เชิญท(านณัฐวุฒิ 
นายณัฐวุฒิ       ทองเถาว'       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท(านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ กระผม    
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว4 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้ง 2 คือที่ผมนำเรียนไปก็คือ      
ลาดยางแล�วตอนนี้กำลังทำงานอยู( แต(ว(าฝาท(อระบายน้ำที่ยกข้ึนคือยกแล�ว แต(ว(าเม่ือลาดยางไปแล�วก็ยังต่ำ
อยู( ซ่ึงปกติถ�าลาดยางแล�วจะต�องเสมอกัน ถ�าเขายกได�มาตรฐาน แต(ตอนน้ีลาดยางไปแล�ว ผมไม(ทราบว(าเขา
จะแก�ไขอย(างไร  ก็อยากจะนำเรียนท(านประธานสภา เพื่อส(งต(อไปยังท(านผู�บริหารว(าให�ดูแลตรงจุดน้ีด�วย 
ผมจึงอยากจะนำเรียนให�ท(านได�แก�ไขก(อนท่ีมันจะเสียหาย และต�องมีเรื่องมีราวกันกับผู�รับจ�าง  
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

มีท(านใดอยากจะอภิปรายอะไรเพ่ิมเติม / เชิญท(านเลขาฯ 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท(านประธานสภาฯ ท(านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท(าน กระผม นายอัมพล ทองพุ     
ในฐานะเจ�าหน�าท่ีงบประมาณและก็ในฐานะท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการนำนโยบายของผู�บริหารก็คือ         
ท(านนายกฯ ไปสู(การปฏิบัติจากการสะท�อนป\ญหาจากท(านสมาชิกสภาเทศบาลก็ต�องขอขอบคุณที่ท(านอยู(ใน
พ้ืนท่ี อาจจะเห็นป\ญหาอะไรต(างๆและก็นำมาสะท�อนเพื่อไปสู(การปฏิบัติก็ต�องขอขอบคุณท่ีนำป\ญหาต(างๆ
มาหารือในที่ประชุม เพ่ือหาแนวทางแก�ไขสำหรับป\ญหาในเร่ืองของตลาด 3  ตลาดใหญ( ท(านสมาชิกก็ได�
สะท�อนป\ญหา แต(รู�สึกว(าเราได�งบประมาณของทางกองสาธารณสุข เปJนงบปK พ.ศ.๒๕64 ที่จะปรับปรุง
แก�ไขในส(วนของตลาด ถ�าสามารถแก�ไขในส(วนนี้ได�ก็จะให�ทางช(างได�ดำเนินแก�ไขตามที่ท(านได�เสนอป\ญหา
เข�ามา แล�วก็อีกส(วนหน่ึงในเรื่องของโครงการก(อสร�างถนนลาดยางมีการวางท(อระบายน้ำ ท่ีจริงแล�วใน
วงเงินงบประมาณประมาณ 18 ล�านบาท วงเงินที่ตั้ง แต(หลังจากที่ได�ทำการจัดซ้ือจัดจ�างเพราะมีการสู�ราคา
น(าจะเหลือสักประมาณ 13 ล�าน แต(จริงๆราคาต่ำแต(ผลงานก็ต�องเท(าเดิม คนงานก็ต�องเท(าเดิมแล�วก็
ดำเนินการก(อสร�างมานานพอสมควรแล�ว และก็ได�รับการร�องเรียนต(างๆก็เยอะพอสมควรเนื่องจากว(า
โครงการดังกล(าวมีการเสริมผิวแอสฟ\ลท4ติก แล�วก็มีการยกฝาบ(อพักข้ึนมาประมาณประมาณ 5 เซนติเมตร 
และช(วงเวลาที่ผ(านมานั้นกว(าจะวางท(อเสร็จก็ใช�เวลานานพอสมควร ก็ได�รับการร�องเรียนจากพี่น�อง
ประชาชน ซ่ึงทางสำนักช(างก็ได�เร(งรัดให�มีการเสริมผิวเพื่อที่จะแก�ไขป\ญหาตรงฝาบ(อพักที่ยกลอยข้ึนมา
ประมาณ 5 เซนติเมตร หลังจากที่เสริมผิวไปแล�ว ก็ได�รับทราบว(าท่ีเสริมข้ึนมาน้ันสูงกว(าฝาบ(อพัก ซ่ึงตอนนี้
เราก็ยังไม(มีการตรวจรับ เดี๋ยวยังไงจะมอบให�ทางสำนักงานช(างได�ไปประสานกับ  ผู�รับจ�างก(อนท่ีจะทำการ
ตรวจรับแก�ไขจุดท่ีมันเปJนป\ญหาต(างๆให�เรียบร�อยก(อนที่จะมีการตรวจรับ จะนำป\ญหาน้ีกลับไปแก�ไขเพราะ
ถ�าตรวจรับไปแล�ว เบิกเงินไปแล�วจะแก�ไขค(อนข�างท่ีจะยาก ในช(วงท่ียังไม(มีการแก�ไขถ�าจะยกฝาบ(อพัก
โดยเฉพาะบ(อที่มีป\ญหาเพ่ิมข้ึนมาอีก เราก็จะต�องพูดคุยกับผู�รับจ�าง เพ่ือแก�ไขให�เกิดประโยชน4สูงสุดกับ     
พ่ีน�องประชาชน ต�องขอขอบคุณสำหรับในส(วนของทุ(งศรีเมืองเรามีทั้งหมด 2 โครงการ โครงการแรก    
เปJนโครงการสร�างสวนเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงก็ได�ดำเนินการไปแล�วใช�เวลานานพอสมควร ผมดูแล�วก็ยังไม(
รวดเร็วเท(าที่ควร เด๋ียวยังไงสำนักงานช(างก็คงจะต�องเร(งรัดผู�รับจ�าง แล�วอีกโครงการหน่ึง ก็คือโครงการ
ปฏิบัติธรรมต�นเทียนบริเวณรอบข�างเปJนคนละโครงการ ก็ได�ทำสัญญาแล�วก็เข�าดำเนินการไปแล�ว        



 

 

๔๓ 
 

โครงการน้ีดำเนินการทีหลังแต(ก็อยากให�เสร็จก(อน เนื่องจากว(าเราจะมีการแห(เทียนประเพณีแห(เทียนช(วง
ปลายเดือนกรกฎาคม เม่ือเช�าก็เห็นหนังสือไปผ(านแล�ว เร(งรัดผู�รับจ�างให�ดำเนินการให�แล�วเสร็จ ก(อน      
งาน  แห(เทียนพรรษาก็ประมาณก(อนวันที่ 20 กรกฎาคม ท่ีจะถึงน้ี ก็ขอนำเรียนว(าในการทำงานร(วมกัน 
ระหว(างพนักงานเจ�าหน�าที่ที่จะนำนโยบายของผู�บริหารไปปฏิบัติ ผมเองในฐานะเปJนเปJนผู�บังคับบัญชาสูงสุด
ของพนักงานเจ�าหน�าท่ีในส(วนของข�าราชการ ผมก็พยายามกำชับในการปฏิบัติทำยังไงมันจะเกิดการบริการ      
ท่ีดีที่สุด ซ่ึงผมเองก็พยายามอย(างเต็มท่ี ไม(ว(าจะเปJนเรื่องเอกสารอะไรต(างๆ ผมพยายามลดข้ันตอน        
ซ่ึงการลดข้ันตอนตรงนี้ไม(ว(าจะเปJนในส(วนของผมเอง ถ�าแฟ`มเข�ามาตอนเช�าก(อนบ(ายสาม แฟ̀มจะต�องออก 
และถ�าแฟ̀มเข�าตอนบ(ายพรุ(งนี้เช�าก(อนเที่ยงแฟ`มต�องออก ถ�าผมไม(ติดประชุมอะไรทั้งหมด เพ่ือให�เกิดความ
รวดเร็ว ผมก็พยายามเต็มที่ ถ�าทุกฝFายได�ช(วยกันตรงน้ีไม(ว(าจะเปJน  ในส(วนของผมเองไม(ว(าจะเปJน ผอ. ไม(ว(า
จะเปJนท(านรองปลัด ก็ช(วยกันเร(งรัดในเร่ืองต(างๆเหล(าน้ี ผมคิดว(าการบริการพี่น�องประชาชนก็คงจะเปJน    
ไปอย(างรวดเร็ว ผมก็ขอนำเรียนในฐานะที่รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณด�วย ในฐานะท่ีเปJนผู�บังคับบัญชา
ของพนักงานเจ�าหน�าที่ด�วย จะน�อมนำแนวทางปฏิบัติที่ท(านได�เสนอต(อสภาแห(งน้ีไปปฏิบัติให�เกิดเปJน
รูปธรรมเพ่ือประโยชน4สูงสุดให�กับพ่ีน�องประชาชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราต(อไปครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท(านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม(ค(ะ /ถ�าไม(มีก(อนท่ีจะปLดประชุม ดิฉันก็ขอบคุณ        
ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกท(าน  ท่ีมาร(วมประชุมสภาฯในวันน้ี แล�วก็ขอบคุณท(าน
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ท(านรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และหัวหน�าหน(วยงานของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราที่มาร(วมประชุมในคร้ังนี้ ดิฉันก็ขอปLดการประชุม  

 
****** ปQดการประชุม  ๑๒.๑๐น. ****** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๔ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป� พ.ศ.๒๕๖๔ คร้ังท่ี ๒ 

วันศุกร'ที่ ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ณ ห/องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

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

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ 
    วันจันทร*ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
   ประจำป0 พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร*ท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

     (ขอนำรายงานการประชุมสภาฯ เข�ารับรองในคร้ังถัดไปเนื่องจากสภา 
                          เทศบาลฯ ยังไม6ได�แต6งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ) 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ (ถ�ามี) 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ ขอยกเลิกมติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                             เป;นกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตาม 
                             และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
   (เสนอด�วยวาจาโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
   ท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๒ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป;นกรรมการ 
   พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และกรรมการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   - คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป;นกรรมการพัฒนาเทศบาล 
                              นครอุบลราชธานี  จำนวน ๓ คน  

              มติท่ีประชุม เลือก นางบัวหลวง  อาษาพล , นางสุรางค4  พรหมประพันธ4       
                                นายภคพล  คูณผล  เปJนคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
                              นครอุบลราชธานี   
   - คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป;นกรรมการติดตามและประเมินผล 
     แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จำนวน ๓ คน  
 
 



 

 

๔๕ 
 
     (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
                               องค*กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง  
                               ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 

                                      มติท่ีประชุม เลือก นายจารึก หาพันนา , นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม   
                                      นางนงนุช  จิรันตกาล เปJนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                      แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๔.๓ ขอยกเลิกมติการแต6งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล 
   นครอุบลราชธานี 
   (เสนอด�วยวาจาโดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
                             มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๔ แต6งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด�วยข�อบังคับการประชุมสภา 
                             ท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
                             ข�อ ๑๐๓ และ ข�อ ๑๐๕ 
                             มติท่ีประชุม  เห็นชอบให�มีคณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล      
                               นครอุบลราชธานี ท้ังหมด ๗ คณะ และให�มีคณะกรรมการคณะละ ๗ คน   
                             ดังน้ี  
                                    ๑. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    ๒. คณะกรรมการแปรญัตติร6างเทศบัญญัติ  
    ๓. คณะกรรมการฝNายการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี  
    ๔. คณะกรรมการฝNายสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  
    ๕. คณะกรรมการฝNายสำนักช6างและโยธาธิการ 
    ๖. คณะกรรมการฝNายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
    ๗. คณะกรรมการฝNายกีฬาและการท6องเที่ยว  
 
 

 
 

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

 
 
 



 

 

๔๖ 
 
 

 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ได�ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล�ว เม่ือวันที่.................................... 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
   (นางสาววรรณรัตน4 จิรัตน4ประภา)                           (นางสาวนงนุช   จิรันตกาล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช(อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษ4พล   ตันติสกล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
         (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                  (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 
                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอริสรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได�รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล�ว ในคราวประชุม

สภาเทศบาล ............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 


