
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังแรก  
วันจันทร�ที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห-องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
............................ 

 
ผู-มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.  นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๓.  นางสาวช!อผกา โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๔.   นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๕.  นายวิจิตร ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.   นายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๗.  นางสาววรรณรัตน2 จิรัตน2ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
      ๘. นางสาวปฏิมาพร จงรักษ2  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ๙.  นายปรเมศร2 ศริพันธุ2  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๐.  นายณัฐวุฒิ ทองเถาว2  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๑๑.  นายพิทักษ2พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๑๒.  นายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๑๓.  นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๔.  นายจารึก หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕.  ดร.เจษฏา โควสุรัตน2  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖.  ร.ต.อ.ณัฐพัฒน2 ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๘.  นายปวริศร2 ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๙.  นางสาวต;นข;าว ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๐.  นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๑.  นายพิพัฒน2 นิลรัตน2ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๒.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๓.  นายพงศ2พิชญ2 มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๔.  นางสุรางค2 พรหมประพันธ2 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 ผู-ไม1มาประชุม 

- ไมมี 
ผู-เข-าร1วมการประชุมและสังเกตการณ�การประชุม 
 
๑. นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล รักษาราชการการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
๒. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๓. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๔. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี



 

 

๒ 
 

๕. นายพิศาล ดีพร;อม  หัวหน;าสำนักปลัดเทศบาล 
๖. นายนเรต ศรีเมือง  ผู;อำนวยการสำนักช!าง 
๗. นายนพคุณ เดชเสน  ผู;อำนวยการส!วนควบคุมการก!อสร;างอาคารและผังเมือง 
๘.   นางพิมพ2นภัส ภัทรก!อพงศ2สุข ผู;อำนวยการส!วนบริหารงานการคลัง 
๙. นางสมลักษณ2 บุญณพัฒน2 ผู;อำนวยการกองยุทธศาสตร2และงบประมาณ 
๑๐.   นางสุจิตรา นามพิทักษ2 ผู;อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู;อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อม 
๑๒.   นายมนต2ตรี ธนะคุณ ผู;อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๓.   นายกรศิริ ม่ิงไชย ผู;อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๔.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู;อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๕.   นายสวาท ดวงคำ ผู;อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๖.   นายประสพ ปรุโปร!ง ผู;อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ;าใหญ!องค2ตื้อ 

๑๗.   ว!าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผู;อำนวยโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก;านเหลือง 
๑๘.   สิบเอกวรุธฒิพงษ2 ทัดเทียม ผู;อำนวยการกองการเจ;าหน;าที่ 
๑๙.   นางอรอินทร2 ไชยแสง หัวหน;าหน!วยตรวจสอบภายใน 
๒๐. นางสาวธัญญพัทธ2 ศรีบุญสถิตพงษ2  หัวหน;าฝGายบริหารงานท่ัวไป 
๒๑.   นางภัททิยาภรณ2 ใครบุตร หัวหน;าฝGายบริการและเผยแพร!วิชาการ    
๒๒.   นางสาวดวงใจ สุพจน2นิติภักดี       เจ;าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๓.   นายอนุชิต   อัปกาญจน2  เจ;าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
                                    
  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ือง       ผู�ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล�าวเป"ดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ือง       การปฏิญาณตนก�อนเข�ารับหน�าที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๒.๑ เลขานุการฯ ชั่วคราว (ปลัดเทศบาล) เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  
      นครอุบลราชธานี ผู�มีอายุสูงสุดที่อยู�ในที่ประชุมสภาฯ   
      เป2นประธานสภาฯ ชัว่คราว 
๒.๒ ประธานสภาฯชั่วคราว กล�าวนำให�สมาชิกสภาเทศบาล  
      นครอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี กล�าวคำปฏิญาณตน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เร่ือง  การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                                     
                                     

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง       การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง       การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 



 

 

๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง       การกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       สมัยสามัญประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ 
                                    ประจำป7สมัยแรกของป7ถัดไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗   เร่ือง     อ่ืนๆ (ถ�ามี) 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการฯ ช่ัวคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 เม่ือครบองค>ประชุมสภาฯแล�ว กราบเรียนท�านผู�ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานในพิธี 
จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญท�านผู�ว�าราชการจังหวัดที่โต@ะประธานฯ ครับ วันนี้เป2น
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  คร้ังแรก กระผมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล              
นครอุบลราชธานี ขออนุญาตอ�านประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เร่ืองกำหนดให�สมาชิกสภาเทศบาล         
นครอุบลราชธานี  ได�มาประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังแรก พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได�ประกาศกำหนดให�มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย>ที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได�ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล           
นครอุบลราชธานี ครบตามจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ท่ีพึงมี จำนวน ๒๔ คน เรียบร�อย
แล�ว นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง มาตรา ๒๕ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ๖  
ผู�ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดให�สมาชิกสภาท�องถ่ิน ได�มาประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี คร้ังแรก โดยให�เรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังแรก ในวันจันทร>ท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. เป2นต�นไป ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงประกาศให�
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  นายสฤษดิ์  วิฑูรย>   ผู�ว�าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง    ผู(ว)าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล)าวเป,ดประชุม 
 

นายอัมพล    ทองพุ      เลขานุการฯ ช่ัวคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 ในลำดับต�อไป เป2นระเบียบวาระท่ี ๑ ขอเรียนเชิญท�านผู�ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได�กล�าว
เป"ดประชุมสภาเทศบาล และให�นโยบายขอกราบเรียนเชิญครับ  
นายสฤษดิ์    วิฑูรย2     ผู(ว)าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ท�านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ท�านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผู�ที่มาเข�า
ร�วมแสดงความยินดีทุกท�าน และเป2นสักขีพยานในการประชุมสภาฯครั้งแรก กระผมในนามผู�ว�าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี และเป2นตัวแทนของพ่ีน�องประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ประการแรก 



 

 

๔ 
 

ต�องขอแสดงความยินดีกับท�านสมาชิกสภาฯที่ได�รับความไว�วางใจจากพ่ีน�องประชาชนท่ีเลือกตั้ง ท�านเข�า
มาบริหารกิจการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงบทบาทหน�าที่ของท�านสมาชิก ในฐานะฝNายการเมือง
ของเทศบาลฯ มีความสำคัญเพราะต�องคอยดูแลสอดส�อง คอยนำปOญหาความต�องการของพ่ีน�อง
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และแก�ไขปOญหาของพี่น�องประชาชน ดังนั้นหน�าที่ของผู�บริหารก็ต�องทำให�
บรรลุเปQาหมายความต�องการความคาดหวังของพ่ีน�องประชาชนเป2นไปตามที่ต�องการ ดังนั้นฝNายบริหาร
หรือฝNายการเมืองหรือสภาฯก็มีส�วนสำคัญทุกคนก็ต�องทำหน�าท่ีให�สมบทบาท มีความสอดคล�องและ
เดินทางไปด�วยกัน ด�วยเหตุด� วยผลและข�อมูลที่นำมาประกอบการตัดสินใจ นายกเทศมนตรี              
นครอุบลราชธานี ก็จะเป2นผู�กำหนดกรอบการทำงานและนโยบายของการบริหารงานของข�าราชการ
ประจำ และดำเนินการระเบียบกฎหมายและมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให�เท�าทันกับปOญหา ส�วนสมาชิก
สภาเทศบาลฯน้ันก็ถือว�าเป2นผู�แทนของประชาชน ในเขตเทศบาลฯที่ต�องเข�ามาทำหน�าท่ีในการตรวจสอบ
และก็นำเอาความต�องการมากำหนดไม�ว�าจะเป2นเร่ืองการออกกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติต�างๆ 
ดังน้ันกิจการของเทศบาลฯจะสำเร็จหรือไม�นั้น ทุกคนต�องทำงานให�เต็มหน�าที่ของทุกฝNายและใช�หลักของ
ความร�วมมือกันสามัคคีกัน ผมอยากเปลี่ยนการบริหารงานของเทศบาลฯ จากที่มีปOญหา ให�ไร�ปOญหา จาก
มีช�องว�างก็ให�ไร�รอยต�อ ที่จะเข�าถึงปOญหาและแก�ไขความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชน ทุกฝNายต�อง
ทำงานอย�างเต็มท่ี สมาชิกสภาฯก็ต�องลงพื้นที่ ฝNายบริหารก็ต�องวิ่งเข�าหาปOญหา ต�องทำให�ไวและทำให�ถูก
ทิศทางตามท่ีรัฐบาลต�องการ ผมอยากเห็นตัวเลขเศรษฐกิจของพี่น�องประชาชนในเขตเทศบาลฯสูงข้ึน 
การแก�ไขปOญหาก็ขอให�แก�ไขแบบเชื่อมโยงเห็นถึงประโยชน>ท่ีประชาชนจะได�รับ  การที่เราจะทำงานให�ได�
ดียิ่งๆข้ึนไป ก็คือเราต�องมีความเสมอต�นเสมอปลาย ในการปฏิบัติหน�าท่ีของทุกฝNาย ต�องทำงานต้ังแต�     
ต�นทาง ระหว�างทาง ปลายทาง ก็คือต้ังแต�ความต�องการของประชาชน และความต�องการนั้นถูกนำไป
กำหนดเป2นแผนงานแผนปฏิบัติการข�อบังคับสุดท�าย คือผลตอบแทนที่มันเกิดข้ึนต�องมีการประเมินจะ
นำมาเพื่อการปรับปรุงให�ดีข้ึน จังหวัดฯก็ขอฝากความหวังเรื่องการบริหารงานของท�องถ่ินให�เทศบาล              
นครอุบลราชธานี เพื่อเป2นศูนย>กลางและเป2นหน�าเป2นตาและเป2นแหล�งเศรษฐกิจสำคัญ แผนงานของ
จังหวัดฯกับเทศบาลฯก็ต�องให�มันสอดคล�องกันไปในทิศทางเดียวกัน ก็เป2นเร่ืองที่ผมอยากจะฝากให�เป2น
แนวทางในการบริหารงาน และขอขอบคุณ ขอชื่นชมในการบริหารท่ีได�ผลสำเร็จในหลายๆเร่ือง บัดนี้ก็ได�
เวลาอันสมควรแล�วผมก็ขอเป"ดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก ณ บัดนี้ครับ 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการฯ ช่ัวคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 ในนามสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ทุกท�าน
ขอขอบพระคุณท�านผู�ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีได�มามอบนโยบายเพื่อแก�ไขปOญหาให�กับพี่น�อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และทำพิธีเป"ดสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก  
 ก�อนจะเข�าระเบียบวาระต�อไป ผมขอนำเรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ ๗ เม่ือผู�ว�าราชการ
จังหวัดเป"ดประชุมสภาท�องถ่ินแล�ว ให�ปลัดองค>กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป2นเลขานุการสภาท�องถ่ินชั่วคราว  



 

 

๕ 
 

โดยให�เชิญสมาชิกสภาท�องถ่ินผู�มีอายุมากที่สุดซ่ึงอยู�ในที่ประชุมสภาท�องถ่ินคราวน้ันเป2นประธานสภา
ท�องถ่ินชั่วคราว หากสมาชิกสภาท�องถ่ิน ผู�มีอายุมากที่สุดไม�รับเป2นประธานสภาท�องถ่ินชั่วคราว ให�เชิญ
สมาชิกสภาท�องถ่ินผู� มีอายุมากท่ีสุดรองลงมาตามลำดับซ่ึงอยู� ในท่ีประชุมสภาท�องถ่ินคราวน้ัน            
เป2นประธานสภาท�องถ่ินชั่วคราว เพ่ือทำหน�าที่เป2นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท�องถ่ินปฏิญาณตน
ตามที่กฎหมายว�าด�วยองค>กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และดำเนินการเลือกประธานสภาท�องถ่ิน             
เชิญท�านบัวหลวง  อาษาพล  ซ่ึงเป2นผู�มีอาวุโสสูงสุด กราบเรียนเชิญท�านทำหน�าท่ีประธานสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี ชั่วคราวครับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่อง การปฏิญาณตนก)อนเข(ารับหน(าที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒.๑ เลขานุการฯ ชั่วคราว (ปลัดเทศบาล) เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
                                         นครอุบลราชธานี ผู(มีอายุสูงสุดท่ีอยู)ในที่ประชุมสภาฯ  เป:น 
                                         ประธานสภาฯ ชั่วคราว 
   ๒.๒ ประธานสภาฯช่ัวคราว กล)าวนำให(สมาชิกสภาเทศบาล 
                                         นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กล)าวคำปฏิญาณตน 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 
 กราบสวัสดีท�านสมาชิกทุกท�าน ท�านปลัดเทศบาลและหัวหน�าส�วนราชการทุกท�านค�ะ วันนี้มี
ความยินดีที่ ได� มาทำงานร�วม กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี  เรามาร�วม มือ กันทำให� เทศบาล                 
นครอุบลราชธานี มีความเจริญรุ�งเรืองพัฒนาต�อไป  ในเป2นระเบียบวาระท่ี ๒ เชิญท�านเลขานุการสภาฯ 
อ�านระเบียบข�อบังคับการประชุมสภาฯค�ะ 
นายอัมพล     ทองพุ      เลขานุการฯ ชั่วคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯ และท�านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�าน ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง      
การปฏิญาณเข�ารับหน�าที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
รวมทั้งแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ ก�อนเข�ารับหน�าท่ีสมาชิกสภาเทศบาล    
ต�องปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาลว�า จะรักษาไว�และปฏิบั ติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห�งราช          
อาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย>สุจริตและปฏิบัติหน�าที่เพ่ือประโยชน>ของท�องถ่ิน ลำดับต�อไปให�ท�าน
ประธานสภาชั่วคราวกล�าวนำและให�ท�านสมาชิกสภาฯกล�าวตาม ขอกราบเรียนเชิญให�ท�านประธานสภาฯ
ชั่วคราวดำเนินการกล�าวคำปฏิญาณตนพร�อมกัน ครับ          
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 
 ขออนุญาตให�ท�านสมาชิกทุกท�านกล�าวตามข�าพเจ�าค�ะ  
 
 



 

 

๖ 
 

“ ข(าพเจ(า  นาย/นาง.............................. 
ขอปฏิญาณตนว)า จะรักษาไว( 

และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย 
ทั้งจะซื่อสัตย2สุจริตและปฏิบัติหน(าที่เพ่ือประโยชน2ของท(องถิ่น” 

 
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
 

นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 
 ต�อไปเป2นระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ อ�านระเบียบข�อบังคับการประชุมค�ะ 
นายอัมพล    ทองพุ        เลขานุการฯ ชั่วคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯ และท�านสมาชิกทุกท�าน ขอนำเรียนในระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง   
การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท�องถ่ิน        
ให�สมาชิกสภาท�องถ่ิน แต�ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท�องถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นว�าสมควรให�เป2นผู�ดำรง
ตำแหน�งประธานสภาท�องถ่ิน การเสนอน้ันต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองไม�น�อยกว�าสองคน โดยให�
สมาชิกสภาท�องถ่ินแต�ละคนมีสิทธิรับรอง ได�เพียงคร้ังเดียว ซ่ึงชื่อท่ีเสนอไม�จำกัดจำนวน และให�สมาชิก
สภาท�องถ่ิน ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล�าน้ัน โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู�ที่ถูกเสนอชื่อคนละ    
หนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแล�วให�ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต�อท่ีประชุมสภาท�องถ่ิน ผู�ได�คะแนนสูงสุด
เป2นผู�ได�รับเลือก ถ�ามีผู�ได�คะแนนสูงสุดเท�ากันหลายคนให�เลือกใหม�เฉพาะผู�ที่ได�คะแนนสูงสุด ถ�าเลือกใหม�
ยังมีผู�ได�คะแนนเท�ากันอีกให�ใช�วิธีจับสลากเฉพาะผู�ได�คะแนนสูงสุดเท�านั้น วิธีเสนอชื่อและการรับรองตาม
วรรคหนึ่งให�นำ ความในข�อ ๓๙ มาบังคับใช�โดยอนุโลม ให�ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท�องถ่ินไม�
น�อยกว�าสองคนช�วยตรวจนับคะแนน วิธีการจับสลากตามวรรคหน่ึงให�ประธานที่ประชุม ดำเนินการให�ผู�
ได�คะแนนสูงสุดเท�ากันตกลงกันเสียก�อน ว�าจะให�ผู�ใดเป2นผู�จับสลากก�อนหลัง หากตกลงกันไม�ได�ให�
ประธานที่ประชุมจับสลากว�าผู�ใดจะเป2นผู�จับสลากก�อนหลัง แล�วให�จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย�างเดียวกันตามจำนวนเท�ากับจำนวนผู�ได�รับคะแนนสูงสุดเท�ากัน โดยเขียนข�อความว�า “ ได�รับเลือก
เป2นประธานสภาท�องถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกจากนั้นเขียนข�อความว�า “ ไม�ได�รับเลือกเป2นประธานสภา
ท�องถ่ิน” และข�อ ๙ ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดดำเนินการแต�งตั้งทันทีเม่ือการเลือกประธานสภาท�องถ่ินแล�ว
เสร็จ และให�ประธานสภาท�องถ่ินที่ได�รับแต�งตั้งปฏิบัติหน�าที่ประธานที่ประชุมสภาท�องถ่ินในคร้ังน้ันต�อไป 
และในข�อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท�องถ่ิน รองประธานสภาท�องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท�องถ่ิน ถ�ามี
การเสนอชื่อผู�สมควรได�รับการแต�งต้ังเพียงตำแหน�งละหน่ึงคน ให�ถือว�าผู�น้ันได�รับเลือก  
 
 



 

 

๗ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 
 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอชื่อผู�เห็นสมควรให�เป2นผู�ดำรงตำแหน�งประธานสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เชิญค�ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน2   ศิลปสิทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯที่เคารพและท�านสมาชิกผู�มีเกียรติทุกท�าน กระผมร�อยตำรวจ
เอกณัฐพัฒน>   ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๓  ขอเสนอ นางบัวหลวง  
อาษาพล  เป2นประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 
 ขอผู�รับรอง /  มีผู� รับรอง ๒ ท�าน คือ ๑.นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาล           
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ๒.นายวิจิตร  ไขแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
เขตเลือกตั้งที่  ๑  มีท�านใดจะเสนอท�านอ่ืนหรือไม�/ไม�มี  ถ�าไม�มี ตามระเบียบข�อบังคับการประชุม       
ในการเลือกประธานสภาท�องถ่ิน รองประธานสภาท�องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท�องถ่ิน  ถ�ามีการเสนอชื่อผู�
สมควรได�รับการแต�งตั้งเพียงตำแหน�งละหนึ่งคน ให�ถือว�าผู�นั้นได�รับเลือก  
  

 

ท่ีประชุม  
            มีมติเลือก  นางบัวหลวง   อาษาพล   เป2นประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ชั่วคราว) 
 ลำดับต�อไปจะได�นำเสนอต�อผู�ว�าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศแต�งตั้งต�อไปค�ะ 

พัก  ๒๐ นาที 
 

นายอัมพล     ทองพุ      เลขานุการฯ ชั่วคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
  ลำดับต�อไปผมจะอ�านคำสั่งแต�งตั้งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  คำสั่งจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ ๒๖๔๓๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต�งตั้งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่จังหวัด
อุบลราชธานีได�มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๔ และสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติเลือก นางบัวหลวง  อาษาพล สมาชิกสภาเทศบาล     
นครอุบลราชธานี ให�ดำรงตำแหน�ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ 
แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และข�อ ๙          
แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพิ่มเติมถึง      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงแต�งตั้งให� นางบัวหลวง  อาษาพล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ดำรงตำแหน�งประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามมติของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ท้ังน้ี  
 



 

 

๘ 
 

ตั้งแต�บัดน้ีเป2นต�นไป สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายสฤษดิ์  วิฑูรย>  ผู�ว�าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ขอกราบเรียนเชิญท�านปฏิบัติหน�าที่ครับ 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง     การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 

นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ก�อนอ่ืนต�องขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาฯทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจให�ดิฉันได� เป2น
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต�อไปเป2นระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองการเลือกรองประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญค�ะ 
นายอัมพล    ทองพุ     เลขานุการฯ ช่ัวคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 ในระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔  ข�อ ๑๑ เม่ือมีประธานสภาท�องถ่ินแล�ว ให�สภาท�องถ่ินเลือกรองประธานสภาท�องถ่ิน 
เลขานุการสภาท�องถ่ิน และให�ประธานสภาท�องถ่ินรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท�องถ่ิน ต�อผู�ว�า
ราชการจังหวัด ภายใน ๗ วันนับตั้งแต�วันเลือก การเลือกให�ดำเนินการตามเหมือนเลือกประธานสภา
ท�องถ่ินครับ  
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ในการเสนอชื่อนั้นขอให�ยกมือพ�นศีรษะ แล�วประธานสภาฯจะเรียกชื่อท�าน ขอให�ลุกข้ึนยืน
รายงานตัว รายงาน ตำแหน�ง พร�อมกับเสนอชื่อของผู� ท่ีจะเลือกเป2นรองประธานสภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี เชิญท�านสมาชิก / เชิญท�านณัฐวุฒิค�ะ 
นายณัฐวุฒิ      ทองเถาว2     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�าน กระผมนายณัฐวุฒิ      
ทองเถาว>   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ กระผมขอเสนอช่ือนางสาวต�นข�าว  
ตังคโณบล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป2นรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ขอผู� รับรอง / มีผู� รับรอง ๒ ท�าน คือ ๑.นางสุรางค>  พรหมประพันธ> สมาชิกสภาเทศบาล        
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๔  ๒.นายภคพล  คูณผล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
เขตเลือกต้ังที่ ๓  มีท�านใดจะเสนอท�านอ่ืนหรือไม�/ไม�มี  ถ�าไม�มี ตามระเบียบข�อบังคับการประชุม ในการ
เลือกประธานสภาท�องถ่ิน รองประธานสภาท�องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท�องถ่ิน ถ�ามีการเสนอชื่อผู�สมควร
ได�รับการแต�งตั้งเพียงตำแหน�งละหน่ึงคน ให�ถือว�าผู�น้ันได�รับเลือก 
 
 

ท่ีประชุม  
           มีมติเลือก  นางสาวต�นข�าว  ตังคโณบล  เป2นรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
  



 

 

๙ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ือง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ต�อไปเป2นระเบียบวาระที่ ๕ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญค�ะ 
นายอัมพล     ทองพุ         เลขานุการฯ ช่ัวคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯ และท�านสมาชิกทุกท�าน ขอนำเรียนในระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองการ
เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ แก�ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ ๑๘ ให�สภาท�องถ่ินเลือก
พนักงานหรือข�าราชการส�วนท�องถ่ินน้ันหรือสมาชิกสภาท�องถ่ินนั้นคนหน่ึง เป2นเลขานุการสภาท�องถ่ิน 
ทั้งน้ี ให�คำนึงถึงความรู�ความสามารถอันจะเป2นประโยชน>ต�อสภาท�องถ่ิน 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ในการเสนอชื่อนั้นขอให�ยกมือพ�นศีรษะ แล�วประธานสภาฯจะเรียกชื่อท�าน ขอให�ลุกข้ึนยืน  
รายงานตัว รายงาน ตำแหน�ง พร�อมกับเสนอชื่อของผู�ที่ จะเลือกเป2น เลขานุการสภาเทศบาล             
นครอุบลราชธานี เชิญท�านสมาชิก / เชิญท�านวิเศษค�ะ 
นายวิเศษ    ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 กราบเรียนประธานสภาฯและสมาชิกทุกท�าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอเสนอนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาลเป2นเลขานุการสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ขอผู� รับรอง / มีผู� รับรอง ๒  ท� าน คือ ๑ .นายปรเมศร>   ศริพันธุ>  สมาชิกสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งท่ี ๒  ๒.นายวงศกร  บุญดาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       
เขตเลือกตั้งท่ี ๔  / มีสมาชิกท�านใดจะเสนอท�านอ่ืนหรือไม� /  ถ�าไม�มี ตามระเบียบข�อบังคับการประชุม 
ในการเลือกประธานสภาท�องถ่ิน รองประธานสภาท�องถ่ิน หรือเลขานุการสภาท�องถ่ิน ถ�ามีการเสนอชื่อผู�
สมควรได�รับการแต�งตั้งเพียงตำแหน�งละหนึ่งคน ให�ถือว�าผู�นั้นได�รับเลือก  

 
 

 

ที่ประชุม  
          มีมติเลือก  นายอัมพล  ทองพุ     เป2นเลขานุสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
นายอัมพล      ทองพุ       เลขานุการฯ ชั่วคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 ขอกราบขอบพระคุณท�านสมาชิกทั้ง ๒๔ ท�านท่ีให�เกียรติผมมาปฏิบัติหน�าท่ีเลขานุการสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ผมถือว�าตำแหน�งน้ี เป2นตำแหน�งที่ทรงเกียรติเพราะกฎหมายเป"ดให�สามารถ 
 



 

 

๑๐ 
 

คัดเลือกพนักงานฯและสมาชิกสภาฯ แต�ท�านสมาชิกฯก็ให�เกียรติกระผมมาดำรงตำแหน�งตรงน้ี ผมก็จะทำ
หน�าที่ตรงน้ีให�ดีท่ีสุด ขอบพระคุณครับ 
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ือง     การกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   สามัญประจำปK  พ.ศ.๒๕๖๔  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปK  
   สมัยแรกของปKถัดไป 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ต�อไปเป2นระเบียบวาระที่  ๖  เร่ือง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำป7 สมัยแรกของป7ถัดไป เชิญท�าน
เลขานุการสภาฯค�ะ 
นายอัมพล    ทองพุ       เลขานุการฯ ชั่วคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 ระเบียบวาระที่   ๖  เร่ือง การกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
สมัยสามัญประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำป7 สมัยแรกของป7ถัดไป กระผมขอ
นำเรียน ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๔  ในป7หนึ่งให�มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประจำชุมสามัญคร้ังแรกและ วันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจำป7 ให�สภาเทศบาลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให�มีกำหนดไม�เกิน 
สามสิบวัน แต�ถ�าขยายเวลาออกไปอีกจะต�องได�รับอนุญาตจากผู�ว�าราชการจังหวัด ดังนั้นในป7พ.ศ.๒๕๖๔ 
เราต�องกำหนดทั้งหมด ส่ีสมัยและสมัยแรกของป7ถัดไป และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยข�อบังคับ
การประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  รวมท้ังแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข�อ ๒๑ การกำหนด
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป7 ระยะเวลาและวันเร่ิมต�นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำป7ของแต�ละ
สมัยในป7นั้น วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจำป7ของป7ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป7
สมัยแรกของป7ถัดไป ให�ประธานสภาท�องถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำป7 สมัยแรกของ           
แต�ละป7ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เชิญท�านสมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญแต�ละสมัย แต�ละสมัยไม�เกินสามสิบวัน / เชิญค�ะ 
นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนประธานสภาฯและสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�าน กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอกำหนดการประชุมสภาเทศบาล        
สมัยสามัญ  ประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๔ เป2น  ๔ สมัย ดังนี้ 
 
 
 



 

 

๑๑ 
 
 -  สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต�วันที่ ๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแต�วันท่ี  ๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแต�วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแต�วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 -  วันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๕  ตั้งแต� วันที่  ๑   
   กุมภาพันธ> พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ> พ.ศ.๒๕๖๕  

 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ขอผู�รับรองค�ะ / มีผู�รับรองถูกต�อง มีสมาชิกท�านใดจะเสนอเป2นอย�างอ่ืนเชิญค�ะ / เม่ือไม�มีจะขอ
มติที่ประชุมค�ะ 
 -  สมาชิกท�านใดเห็นชอบตามท่ีท�านสมาชิกเสนอวันกำหนดสมัยประชุมประจำป7  
                    พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเร่ิมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของป7ถัดไป  
                    โปรดยกมือข้ึน/ สมาชิกยกมือ ๒๓ ท�าน 
 -  สมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบตามท่ีท�านสมาชิกเสนอวันกำหนดสมัยประชุมประจำป7  
                    พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเร่ิมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของป7ถัดไป  
                    โปรดยกมือข้ึน/ ไม�มี 
 -  งดออกเสียง / ไม�มี 
 
 
ท่ีประชุม 
           มีมติเห็นชอบกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๔ เป2น ๔ สมัย  
ดังนี้ 
 -  สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต�วันท่ี ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 -  สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ตั้งแต�วันที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   -  สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ตั้งแต�วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔    
         -  สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  ตั้งแต�วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

-  กำหนดวันเร่ิมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต� 
   วันท่ี ๑  กุมภาพันธ> พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ>  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 



 

 

๑๒ 
 
ระเบียบวาระที่  ๗   เรื่อง     อ่ืนๆ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ต�อไปเป2นระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ือง อ่ืนๆ  ดิฉันขอนัดประชุมสภาฯครั้งต�อไป ในวันศุกร>ที่ ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐น.  ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือให�
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี แถลงนโยบายต�อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีท�านสมาชิกท�านใด    
จะอภิปรายเชิญค�ะ / เชิญท�านนงนุชค�ะ 
นางสาวนงนุช    จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท�านประธานสภาฯและท�านสมาชิกทุกท�าน ดิฉันนางสาวนงนุช  จิรันตกาล  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ในนามสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เราจะทำงาน
เพ่ือประโยชน>แก�ท�องถ่ิน ขอฝากเรื่องร�องเรียนจากพี่น�องประชาชน ๓ เรื่อง ๑.เรื่องขยะ ๒.เร่ืองไฟฟQา   
แสงสว�าง ๓.เร่ืองถนน ขอบพระคุณค�ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เชิญท�านณัฐวุฒิ  ค�ะ 
นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว2    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯกระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว> สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เขตเลือกต้ังท่ี ๒ มีข�อร�องเรียนจากประชาชน ตอนน้ีเทศบาลฯเรากำลังมีโครงการสายไฟฟQาลงใต�ดิน      
ซ่ึงจะเห็นว�ามีการขุดเพื่อท่ีจะวางท�อก็ถือว�าเป2นเร่ืองดีท่ีบ�านเมืองเราจะมีการพัฒนา แต�มีข�อร�องเรียนมา
จากประชาชนว�าเม่ือมีการขุดท�อได�มีการวางปลายท�อข้ึนมาบนฟุตบาท อยากให�ผู�ดำเนินการทำความ
เข�าใจกับพ่ีน�องประชาชนว�า ที่มีปลายท�อยื่นข้ึนมาจากพ้ืนดินคือท�ออะไร ซ่ึงมีการร�องเรียนไปในหลาย
หน�วยงานแล�ว จึงอยากให�ผู�ที่รับผิดชอบไปทำความเข�าใจกับพ่ีน�องประชาชนครับ เรื่องที่สองคือสัญญาณ
จราจร เราจะเห็นว�าบางจุดใช�ได�บ�างไม�ได�บ�าง ซ่ึงมีการตั้งข�อสังเกตว�าเป2นของใหม�ทำไมถึงเสีย แล�วไม�มี
ผู�รับจ�างมารับผิดชอบหรือไม�ครับ ฝากท�านประธานสภาฯไปยังฝNายบริหารเพื่อดำเนินการด�วยครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านจารึกค�ะ 
นายจารึก     หาพันนา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯที่เคารพและท�านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�านกระผมนายจารึก     
หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งท่ี ๓  มีข�อร�องเรียนจากประชาชนเร่ืองขยะ
หน�าโรงเรียนเยาวเรศ ไม�ได�เก็บหลายวัน ฝากท�านประธานสภาฯไปยังฝNายบริหารช�วยดำเนินการด�วยครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านณัฐพัฒน>ค�ะ 
 
 



 

 

๑๓ 
 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน2   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท�านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน>   
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอฝากเร่ืองความเดือดร�อนของพี่น�องประชาชน     
ถนนสรรพสิทธิ์ แถวหน�าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตลอดเส�น ฝาท�อระบายน้ำมีเสียงดังมากและไม�ได�รับ
การแก�ไขมานานแล�ว ฝากไปถึงหัวหน�าส�วนราชการหรือผู�ที่รับผิดชอบช�วยดำเนินการแก�ไขด�วยครับ    
และช�วงถนนโพธิ์ทอง ช�วงหลังเรือนจำ มีถนนชำรุดเป2นหลุมลึกมาก อาจเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได�ครับ      
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านปรเมศร>ค�ะ 
นายปรเมศร2     ศริพันธุ2     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท�านประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายปรเมศร>   ศริพันธุ>   สมาชิกสภาเทศบาล          
นครอุบลราชธานี  ขอฝากเรื่องไฟฟQาแสงสว�าง เพราะมีไฟฟQาบางจุดดับเป2นเวลานานแล�ว เช�น ถนน      
ผาแดง ๔ ชาวบ�านฝากบอกมาว�าไฟดับเป2นเดือนแล�วยังไม�มีเจ�าหน�าที่เข�าไปดูเลยครับ ขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านวิเศษ ค�ะ 
นายวิเศษ     ปากหวาน      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
  กราบเรียนท�านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�าน กระผมนายวิเศษ  
ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จากที่กระผมได�ลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชน ก็มีข�อร�องเรียน
จากประชาชนเรื่องถังขยะ บางท่ีขอมาหลายป7แล�วก็ยังไม�ได� อยากจะให�ฝNายบริหารช�วยดูแลและ
ดำเนินการให�ด�วยครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านวรรณรัตน>ค�ะ 
นางสาววรรณรัตน2   จิรัตน2ประภา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯและท�านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�าน ดิฉันนางสาววรรณรัตน>          
จิรัตน>ประภา  เขตเลือกตั้งที่ ๒  ช�วงนี้ก็เข�าฤดูฝนแล�วอยากจะให�เทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราเตรียม
เร่ืองการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพราะจะเป2นสาเหตุให�เกิดโรคไข�เลือดออก ขอฝากให�ด�วยนะคะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค�ะ มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายอีกคะ / เชิญท�านณัฐวุฒิ ค�ะ 
นายณัฐวุฒิ   ทองเถาว2    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท�านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว> ขอเพิ่มเติมเร่ืองวันท่ี ๑๔ 
มิถุนายน นี้โรงเรียนจะเป"ดเทอม อยากให�ทางเทศบาลฯช�วยดูแลเรื่องการจราจรหน�าโรงเรียนด�วยครับ  
 



 

 

๑๔ 
 

และอีกเรื่องคือทางจักรยาน ประชาชนบอกว�าถ�าไม�มีประโยชน>ขอให�ยกเลิกทางตรงนี้และคืนผิวจราจร
ให�กับถนน จึงอยากเรียนผ�านท�านประธานสภาฯไปยังฝNายบริหารครับ  
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านวงศกรค�ะ 
นายวงศกร       บุญดาว        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯท่ีเคารพ และท�านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�าน กระผมนายวงศกร  
บุญดาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔ ในเขตพื้นที่ของเขต ๔ มีถนน ๒ เส�น     
ที่อยากจะให�แก�ไขคือเส�นหน�าวัดบูรพา ลักษณะจะเป2นหลุมเป2นบ�อและไฟถนนไม�ค�อยติด ซ่ึงจะก�อให�เกิด
อันตรายได� ถนนอีกเส�นคือถนนเส�นทางเข�าตลาดกกยาง มีลักษณะเป2นหลุมเป2นบ�อ ชาวบ�านส�วนใหญ�จะ
สัญจรด�วยรถจักรยานยนต> เรียนท�านประธานสภาฯผ�านไปยังฝNายบริหารครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านต�นข�าว 
นางสาวต(นข(าว  ตังคโณบล    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท�านประธานสภาฯที่ เคารพและท�านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�านดิฉันนางสาวต�นข�าว         
ตังคโณบล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ ๔ เป2นเรื่องเร�งด�วนของชุมชนบ�อบำบัดน้ำเสีย ปกติจะมี
การกำหนดวันในการนำน้ำลงไปให�ประชาชนใช� แต�ตอนนี้ไม�มีการกำหนดวันในการนำน้ำไปให�ประชาชน
ใช�จึงอยากจะให�แก�ไขเป2นเรื่องเร�งด�วนค�ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายอีกไหมค�ะ / เชิญท�านเลขานุการสภาค�ะ 
นายอัมพล       ทองพุ         เลขานุการฯ ชั่วคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 กราบเรียนท�านประธานสภาฯท่ีเคารพและท�านสมาชิกผู�ทรงเกียรติทุกท�าน กระผมในฐานะท่ีเคย
ปฏิบัติหน�าที่ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ๖ เดือนกว�าๆ ก็ได�รับทราบปOญหาต�างๆ จากพี่น�อง
ประชาชน โดยเฉพาะในส�วนของเจ�าหน�าท่ีพนักงาน ผมในฐานะผู�บังคับบัญชาในส�วนของข�าราชการ      
เราได�พยายามแก�ปOญหาให�กับพ่ีน�องประชาชนในช�วงที่ยังไม�มีนายกเทศมนตรี หลายๆปOญหา ทางหัวหน�า
ส�วนราชการ ไม�ว�าจะเป2น รองปลัดฯ ผู�อำนวยการกอง ผู�อำนวยการสำนัก ปกติทุกท�านจะเข�าร�วมประชุม
สภาฯ เพื่อรับฟOงปOญหาจากทุกท�าน ที่เป2นตัวแทนจากพี่น�องประชาชนที่ท�านได�รับเลือกเข�ามา ปOญหา
หลักๆก็คือเรื่องขยะ หน�าท่ีหลักก็คือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ท�าน ผอ.ก็อยู�ในห�องประชุมฯ ถ�ามี
ปOญหาให�ท�านสามารถประสานกับท�าน ผอ.ได�โดยตรงไม�ต�องรอเป"ดประชุมสภาฯ ในด�านต�างๆผมก็มอบให� 
ผอ.กอง  ผอ.สำนัก แก�ไขปOญหาเบื้องต�น ส�วนปOญหาใดที่ต�องใช�งบประมาณก็ต�องรอประชุมฯ เพื่ออนุมัติ
งบประมาณหรือปOญหาใดที่สามารถจะใช�บุคคลากรหรือเคร่ืองมือที่เรามีอยู�แก�ไขปOญหาไปก�อนได� คำร�อง
ในแต�ละเดือนก็มีค�อนข�างมาก โดยให�สำนักปลัดแยกประเภทปOญหาออกไป แล�วให�แต�ละสำนัก/กอง      
เพ่ือดำเนินการต�อจนแก�ไขปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชน และเราก็จะใช�งบประมาณท่ีมีอยู� 



 

 

๑๕ 
 
อย�างคุ�มค�าและเป2นไปตามลำดับความสำคัญของปOญหา และการประชุมคราวต�อไปจะมีการเสนอ
คณะกรรมการสามัญประจำสภาฯคณะต�างๆ เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล    
นครอุบลราชธานี และคณะกรรมการอ่ืนๆ และการสะท�อนปOญหาต�างๆ ผมขอน�อมรับเพ่ือจะนำไปแก�ไข
และประชุมปรึกษาหารือกับส�วนราชการต�างๆท่ีรับผิดชอบ เพ่ือแก�ไขปOญหาต�อไปครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านนงนุชค�ะ 
นางสาวนงนุช   จิรันตกาล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนท�านประธานสภาฯที่เคารพ อยากเรียนถามท�านปลัดฯ อยากเรียนถามค�าเก็บขยะเดิมจาก 
๑๒๐ บาท เป2น ๒๔๐ บาท เป2นเพราะเหตุใดจึงข้ึนค�าเก็บขยะค�ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านณัฐพัฒน> ค�ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน2    ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท�านประธานสภาฯที่เคารพ เร่ืองหมายเลขโทรศัพท>ของหัวหน�าส�วนราชการที่ต�องประสาน
เก่ียวกับการแก�ไขปOญหาความเดือดร�อนของพ่ีน�องประชาชน ได�รวดเร็วครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท�านเลขานุการฯค�ะ 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการฯ ช่ัวคราว  (ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 เร่ืองเบอร>โทรศัพท>มอบสำนักปลัดเทศบาลฯในการจัดทำเบอร>โทรศัพท> ให�กับท�านสมาชิกในคราว
ต�อไปครับ ในเรื่องของค�าธรรมเนียมขยะ เรามีเทศบัญญัติท้ังหมด ๙ ฉบับท่ีใช�มาแล�วบางฉบับ ๕๐ ป7       
ที่ไม�ได�มีการแก�ไข ตอนนี้บ�อท้ิงขยะไปท้ิงรวมกันที่วารินชำราบทางไปเดชอุดม ระยะทางไปกลับก็
ประมาณ ๘๐ กิโลกรัม ทุกวันน้ีปรับค�าทิ้งขยะเป2น ๓๘๐ บาท/ตัน จากเดิม ๓๐๐บาท ขยะของเราทุกวัน
มี ๙๐ – ๑๐๐ ตัน แต�ละเดือนเราเสียค�าฝOงกลบตกประมาณเดือนละประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท      
จากเดิมอยู� ท่ีประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐ บาท หน่ึงป7ก็ประมาณ ๑๐ กว�าล�าน ยังไม�ได�รวมค�าน้ำมันรถ          
ค�าซ�อมรถ ที่เราเก็บค�าขยะในแต�ละป7ไม�เพียงพอแก�การจ�ายค�าใช�จ�ายในการฝOงกลบ เราจึงได�มีการแก�ไข
เทศบัญญัติและมีการนำเข�าที่ประชุมประชาคมและได�ชี้แจงให�กับประชาชนได�รับทราบแล�วถึงเหตุผล
ความจำเป2นการปรับค�าขยะ ท่ีประชุมฯก็เห็นด�วยและจึงนำเข�าให�สภาฯเห็นชอบจึงส�งให�ท�านผู�ว�าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศใช�  
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ / ถ�าไม�มีดิฉันกราบขอบพระคุณท�านสมาชิกทุกท�านที่เข�า
ร�วมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังแรก อย�างพร�อมเพียงกัน และให�ความไว�วางใจเลือกดิฉัน
เป2นประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดิฉันก็จะปฏิบัติหน�าที่ให�ดีที่สุดเพ่ือเป2นเกียรติและเป2นศักดิ์ศรี
ของเทศบาลของเรา  ดิฉันขอนัดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป7         



 

 

๑๖ 
 
พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร> ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห�องประชุมสภาเทศบาล            
นครอุบลราชธานี  เพ่ือให�ท�านนายกเทศมนตรีครอุบลราชธานี แถลงนโยบายต�อสภาฯ และขอป"ดการ
ประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี  คร้ังแรกค�ะ 
 

** ป"ดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐น. ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แรก 

วันจันทร�ที่ ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑    เร่ือง       ผู�ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล�าวเป"ดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เร่ือง       การปฏิญาณตนก�อนเข�ารับหน�าที่สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๒.๑ เลขานุการฯ ชั่วคราว (ปลัดเทศบาล) เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  
      นครอุบลราชธานี ผู�มีอายุสูงสุดที่อยู�ในที่ประชุมสภาฯ   
      เป2นประธานสภาฯ ชัว่คราว 
๒.๒ ประธานสภาฯชั่วคราว กล�าวนำให�สมาชิกสภาเทศบาล  
      นครอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี กล�าวคำปฏิญาณตน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เร่ือง  การเลือกประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ที่ประชุม  มีมติเลือกนางบัวหลวง  อาษาพล  เป2นประธานสภาเทศบาล 
                                      นครอุบลราชธานี                                     
                                     

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง       การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ที่ประชุม  มีมติเลือกนางสาวต�นข�าว   ตังคโณบล   เป2นรองประธานสภา 
        เทศบาลนครอุบลราชธานี                                
                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง       การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ที่ประชุม  มีมติเลือกนายอัมพล   ทองพุ   เป2นเลขานุการสภาเทศบาล 
        นครอุบลราชธานี                                
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง       การกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       สมัยสามัญประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ 
                                    ประจำป7สมัยแรกของป7ถัดไป 
   ที่ประชุม   มีมติกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ และวันเริ่มประชุมสภา 
                                     สมัยแรกของป7ถัดไป ดังนี้   
 -  สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต�วันที่ ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแต�วันท่ี  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   -  สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ตั้งแต�วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
   -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ตั้งแต�วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 



 

 

                                                        ๑๘ 
 

-  กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป7 พ.ศ.๒๕๖๕ตั้งแต� 
   วันที่ ๑  กุมภาพันธ> พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๘  กุมภาพันธ>  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

 
(ลงชื่อ)..................................ผู;จดรายงานการประชุม 

                                       (นายอัมพล  ทองพุ) 
                            เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

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

 
 
       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
            (นางสาววรรณรัตน2 จิรัตน2ประภา)                       (นางสาวนงนุช   จรัินตกาล) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
       (ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
         (นางสาวช!อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                          (นายพิทักษ2พล   ตันติสกล) 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
      (ลงช่ือ)………………………………….กรรมการ               (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
              (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                               (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
                                   (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                       (นางสาวอริสรา   โชคววิฒันวนิช) 
                                 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได;รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล;ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล ............................................................................................................................................. 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี


