
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
คร้ังที่ 6/๒๕๖2 

วันจันทรที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
4. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานากเทศมนตร ี
5. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

6. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

7. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

8. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
9. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
10. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

11. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
12. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั 
13. นางสาววิมาดา  หวังชนะ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
14. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตือ้ 
15. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
16. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
17. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

18. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

19. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

21. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

22. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

23. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

24. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
25. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
26. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
27. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
28. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

29. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
30. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
31. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
32. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
33. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
34. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 

-๒-/ผูไมมาประชุม... 



-๒- 
 
ผูไมมาประชุม 

1. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
4. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
7. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
8. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
9. นางดาริน  ฉัตรศิร ิ   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
10. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
11. นางสาววิรุณภัสร ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
12. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
13. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
14. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
15. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง   
16. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
17. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
18. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
19. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
20. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
21. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
22. นางสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
23. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
24. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
25. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
26. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางสาวปราณี  นามจําปา  นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
3. นางเสาวลักษณ   กันธิยา    นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
4. นางสาวพิมพประภา พานิชเจรญิ  ครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอบุล 
5. นางสาวกิตติญา  มุขสมบัติ  ครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอบุล 
6. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 

 
 
 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 



-๓- 
 

                เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน(ยาย) จํานวน 2 ราย   

 
 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลการดําเนินโครงการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งการรายงานครั้งนี้เปนการรายงานในรอบ 8 เดือน โดยการรายงานแบงเปน 3 สวน                      
คือ 1. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. โครงการที่ไดรับงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 3. โครงการที่ไดรับการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม สวนที่ 1 โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติทั้งหมด จํานวน 124 โครงการ ผลการดําเนินการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 47 โครงการ คิดเปน 37.90% อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 47 โครงการ                     
คิดเปน 37.90 % ยังไมดําเนินการ จํานวน 27 โครงการ คิดเปน 21.77 % ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ คิดเปน           
2.19 % ผลการดําเนินโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 94 โครงการ               
คิดเปน 75.81 % รายละเอียดโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 47 โครงการ โครงการที่อยูระหวาง                       
การดําเนินการ มีทั้งหมด 47 โครงการ ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 อยูในขั้นตอนการจัดทําราคากลาง                
จํานวน 6 โครงการ คิดเปน 13 % อยูในชวงการขออนุมัติโครงการหรือซื้อจาง จํานวน 13 โครงการ คิดเปน 18 %               
อยูในข้ันตอนทางพัสดุ จํานวน 4 โครงการ คิดเปน 8 %  และในขั้นตอนอื่นๆ คือ อยูในชวงการกอสราง การเตรียมงาน 
การดําเนินการไปบางสวนแตยังไมครบตามกําหนด โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ที่ลงนามในสัญญาจางแลว และเริ่มดําเนินการหรืออยูระหวางการกอสราง จํานวน 8 โครงการ ไดแก                
ชยางกูร 12 ถนนเขื่อนธานี ถนนอุบล-ตระการ และระบบไฟสัญญาณจราจร ทั้ง 4 โครงการ และสวนสาธารณะ               
ทุงศรีเมืองเปนการตกแตงบริเวณอนุสาวรียแหงความดี สวนที่ 2 โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 
11 โครงการ งบประมาณ 9 ลานบาทเศษ มีการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ คิดเปน 36 % อยูในชวง              
ขออนุมัติโครงการซื้อจาง จํานวน 7 โครงการ คิดเปน 64 %  สวนใหญเปนโครงการ อปท. เขาสูประเทศไทย 4.0 
สถานศึกษาทุกแหงและสํานักการศึกษา สวนที่ 3 โครงการที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ตามที่ทุกทานทราบ                                    
. 

-๔-/นายกเทศมนตร.ี.. 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 



-๔- 
 
นายกเทศมนตรีในฐานะผูบริหารเทศบาล ไดมีการยื่นญัตติเพื่อขออนุมัติใชเงินจายขาดเงินสะสม และสภาเทศบาล              
ไดมีการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไปแลว 6 ครั้ง ลาสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จํานวนโครงการรวมทั้งหมด 174 
โครงการ งบประมาณ 324 ลานบาทเศษ ครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ งบประมาณ 63 ลานบาทเศษ รวมทั้งสิ้น 
387,649,171 บาท มีสัดสวนโครงการ คือ ไฟฟาแสงสวาง จํานวน 80 โครงการ ถนน คสล.และระบบระบายน้ํา 
จํานวน 54 โครงการ พาราแอสฟลทคอนกรีต จํานวน 24 โครงการ กลุมสัญญาณไฟจราจร จํานวน 7 โครงการ                
ที่เหลือเปนกลองวงจรปด ปายอิเล็กทรอนิกส เตาเผาศพ ลูวิ่งทางเดินในสวนสาธารณะทั้ง 3 แหง คือ สวนสาธารณะ             
ทุงศรีเมือง สวนสาธารณะหวยมวง และสวนสาธารณะหนองบัว สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับอนุญาตใหจายขาดเงิน
สะสม จํานวน 174 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 123 โครงการ คิดเปน 72% ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 47 
โครงการ คิดเปน 28 % ดําเนินการแลวเสร็จยังไมมี รายละเอียดโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 123 
โครงการ คือ อยูในข้ันตอนการจัดทําราคากลาง คิดเปน 67 % อยูในชวงขออนุมัติโครงการซื้อจาง จํานวน 4 โครงการ 
คิดเปน 8 % ที่เหลือเปนขั้นตอนทางพัสดุ คือ ชวงการอุทธรณ หรือระหวางการกอสรางเสนอจังหวัดเพื่อพิจารณา 
สรุปผลการจัดหาครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ ดําเนินการเสร็จแลว จํานวน 1 โครงการคือ เครื่องกําเนิดไฟฟาของสํานัก
การชาง อยูระหวางดําเนินการ 12 รายการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 รายการ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ            
กองวิชาการและแผนงาน  ไดมีการเผยแพรขอมูลโครงการที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม บนเว็บไซตเทศบาล             
ซึ่งมีการจัดทํา QR Code บนปายประชาสัมพันธ ซึ่งประชาชนสามารถที่จะแสกน QR Code และก็จะลิงคมาที่ขอมูล               
บนเว็บไซตเทศบาล ซึ่งจะมีรายละเอียดและความคืบหนาของโครงการ   

.  
 
 

๓.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป

พ.ศ.2562 จากรายรับของเทศบาลทั้ง 4 สวน คือ รายไดที่จัดเก็บเอง รายไดหมวดภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปตาม
อํานาจและภารกิจถายโอนเลือกทํา และเงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค)  
ในรอบ 8 เดือน ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีรายไดที่จัดเก็บเอง คิดเปน 98% ซึ่งในรอบตอไปนาจะ
งบประมาณเกิน 100 % รายไดหมวดภาษี ประมาณการรายรับ 300 กวาลานบาท รับจริง คิดเปน 74 % รายไดหมวด
อุดหนุนตามอํานาจและภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับ 334 ลานบาทเศษ รับจริง 77 % อุดหนุนที่ไมได
ตั้งรับ สรุปรายรับรวมทั้งสิ้น ประมาณการรายรับ 757 ลานบาทเศษ รับจริง 596 ลานบาทเศษ คิดเปน 79 % 
งบประมาณคงขาด 160 ลานบาทเศษ การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 แยกตามหนวยงาน 
หนวยงานที่เบิกจายมากที่สุดคือ งบกลาง คิดเปน 72.23% หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปน 66.16% กองวิชาการและ
แผนงาน คิดเปน 64.21 % มีการเบิกจายรวมทั้งสิ้น คิดเปน 57.08 % การเบิกจายตามหมวดรายจาย คือ หมวดงบ
กลาง คิดเปน 72.23 % หมวดเงินอุดหนุน คิดเปน 63.86 % หมวดเงินเดือน คิดเปน 60.86 % ในสวนหมวด              
คาครุภัณฑ คิดเปน 29.50 % คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.77 % 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน อยากทราบขอมูลงบประมาณจายขาดเงิน

สะสม งบประมาณทั้งหมด 387 ลานบาทเศษ ผลของการเบิกจายที่อยูระหวางดําเนินการ คิดเปน 72 % ขั้นตอน.       
. 

   -๕-/กําหนดราคากลาง... 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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กําหนดราคากลาง 67 % ขออนุมัติโครงการ คิดเปน 8 % ขั้นตอนทางพัสดุ คิดเปน 7 % ขั้นตอนอื่นๆ คิดเปน 18 %.  
สรุปวาเทศบาลทําสัญญาและเชิญทําสัญญา จํานวน 20 โครงการ ในสวนของพาราแอสฟลทติกที่ทําสัญญาจางแลวและ
เริ่มดําเนินการอยูในขั้นตอนใด ซึ่งการประชุมชวงปลายเดือนมิถุนายน 2562 สภาเทศบาลใหรายงานสรปุผลการเบกิจาย
งบประมาณทั้งหมด              

นางเสาวลักษณ  กันธิยา  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการพาราแอสฟลทติกดําเนินการ               

ทําสัญญาแลว จํานวน 7 โครงการ และอยูระหวางเรียกทําสัญญา เนื่องจากเมื่อมีการประกาศผูชนะการประมูล ตองรอ
การอุทธรณอีก 7 วัน โครงการในสวนเฉพาะเจาะจงทําสัญญาแลว จํานวน 4 โครงการ 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหทําสรุปการดําเนินการเพื่อรายงานตอ

สภาเทศบาล ในการประชุมชวงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ขอฝากทุกสํานัก/กองที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะงบประมาณจาย
ขาดเงินสะสมซึ่งทางสภาเทศบาลมองวาไดอนุมัติจายขาดเงินสะสมหลายรอบ แตทําสัญญาไดเพียง 7 โครงการ ผมคิดวา
โครงการที่จะดําเนินการทําสัญญาไดเร็ว คือ งานไฟฟาที่ไดขอแกไขรายละเอียดแลว หากสํานักการชางกําหนดราคากลาง
เสร็จแลว ขอใหสงใหฝายพัสดุและทรัพยสินดําเนินการตอ โดยเฉพาะโครงการที่งบประมาณไมถึง 5 แสนบาท  

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน นอกจากงบประมาณจายขาดเงินสะสม           

ที่กําลังเรงดําเนินการ สิ่งที่นากังวลอีกอยางหนึ่ง คือ การเบิกจายตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ซึ่งดูตามเอกสารที่กองวิชาการและแผนงานนําเสนอ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการของสํานักการศึกษา 
จํานวน 13 โครงการ และสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 6 โครงการ มีขอขัดของที่จะรายงานใหที่ประชุมรับทราบหรือไม 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษาขอรายงานวางบประมาณเงิน

อุดหนุนโครงการไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนของโรงเรียนจํานวน 5 แหง และสํานักการศึกษา รวม 6 แหง งบประมาณ 
2,700,000 บาท ตอนน้ีมีผูเสนอราคาและฝายพัสดุและทรัพยสินไดดําเนินการหาผูรับจางไดเรียบรอยแลวเมื่อวันศุกรที่
ผานมา สวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ คือ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพดานการพัสดุ 2. โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา 3.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม               
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สวนโครงการกลอง CCTV ของโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โครงการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการทางภาษา อยูระหวางการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT 
จังหวัดอุบลราชธานี สวนโครงการอื่นๆ เปนโครงการเงินอุดหนุนยังรอรับการจัดสรรงบประมาณ คือ โครงการ SBMLD 
โครงการรักษการอาน            

นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการของสํานักปลัดเทศบาลสวนใหญ

ดําเนินการแลวเสร็จเกือบ 90 % สวนโครงการที่ยังไมดําเนินการเปนโครงการที่ยังไมถึงหวงระยะเวลาการดําเนินการ 
เชน โครงการมอบโลแกผูเกษียณ โครงการเลือกตั้ง   

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอฝากในสวนงบประมาณจายขาดเงินสะสม 

ตามที่ทานปลัดเทศบาลไดนําเรียนแลว อยากใหมีความเคลื่อนไหว การติดตามราคากลางและโครงการที่ใชวิธี
เฉพาะเจาะจง            

  
   -๖-/นางสาวสมปรารถนา... 
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นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- สําหรับโครงการที่ตองจัดทาํราคากลางไดมีการประชุมหารือกับสํานักการชางและกําหนดวันที่

จะดําเนินการใหแลวเสร็จ ขอใหผูอํานวยการสํานักการชางเรงรัดและติดตามเพื่อใหทันตามกําหนดการ โครงการกลอง 
CCTV ที่รอการพิจารณาจากคณะกรรมการ ICT จังหวัด ขอใหหนวยงานที่ไดสงเรื่องไปใหคณะกรรมการ ICT จังหวัด
พิจารณา ไดติดตามเอกสารที่สงไปวาเรียบรอยหรือไม และจะอยูในรอบการประชุมเดือนนี้หรือไม ซึ่งทราบวาจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัดวันที่ 21 มิถุนายน 2562                     . 

 
            .  
 

๓.3 ติดตามผลการจัดระเบียบผูจําหนายสินคารอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
(ฝายรักษาความสงบ) 

จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ  รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเรียนขอมูลการติดตามผลการจัดระเบียบ

ผูจําหนายสินคารอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจงใหจังหวัดทุกจังหวัด
ดําเนินการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผมไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชาใหเขารวมประชุม จังหวัดอุบลราชธานีไดใหนโยบายการจัดระเบียบผูจําหนายสินคาโดยรอบ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ใหเห็นผลชัดเจนและเปนรูปธรรมภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเนื่องจากประชาชน
ไดรองเรียนผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและชองทางอื่นๆ วาไมไดรับความสะดวกบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล                    
สรรพสิทธิประสงค ซึ่งประเด็นการตั้งวางจําหนายสินคาโดยรอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคเปนปญหาที่มีระยะเวลา
นายหลายป สวนราชการในเทศบาลรวมกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี กอ.รมน.              
ไดมีการเชิญประชุมผูประกอบการ โดยมีทานปลัดเทศบาลเปนประธาน จํานวน 3 ครั้ง ปจจุบันจากผลการจัดระเบียบ
โดยรอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ไมวาจะเปนฝงถนนสรรพสิทธิ์ ถนนเทพโยธี ถนนสุริยาตร และดานถนนพลแพน 
ซึ่งทางเทศบาลไดตกลงกับผูประกอบการเพื่อจัดความเปนระเบียบเรียบรอย ชวงเวลาตั้งแต 09.00 น – 16.00 น.           
ไดคืนความเปนระเบียบเรียบรอยใหกับสังคมไดมากกวากอนเยอะมาก ไดรับความรวมมือจากสวนราชการและ
ผูประกอบการ โดยไดเชิญเจาของผูครอบครองอาคารและผูจําหนายสินคาบนผิวจราจรมาประชุมเฉพาะกรณี และชี้แจง
ใหผูครอบครองอาคารไดรับทราบสิทธิอันพึงมีพึงไดวาทานจะสามารถใชสิทธิไดมากนอยเพียงใดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร สวนผูคาขายบนผิวจราจรไดรับความกรุณาจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานีรวมบูรณาการ 
และฝายรักษาความสงบไดจัดชุดเฝาระวังในการออกตรวจสอบในชวงเชาและบาย ปจจุบันการจอดรถการใชพื้นที่บนทาง
สาธารณะไดรับความสะดวกและเปนระเบียบเรียบรอยยิ่งขึ้น    

 
            .  
 

๓.4 การจัดระเบียบผูจําหนายสินคาหลังวิทยาลัยสารพัดชาง/การปรับปรุงภูมิทัศนหลังวิทยาลัย
สารพัดชาง  (ฝายรักษาความสงบ) 

จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ  รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดระเบียบผูจําหนายสินคาหลังวิทยาลัย

สารพัดชาง/การปรับปรุงภูมิทัศนหลังวิทยาลัยสารพัดชาง บริเวณถนนพนม ตามที่ เทศบาลไดรับหนังสือจาก                  
. 

        .   -๗-/ศูนยดํารงธรรม... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๗- 
 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีใหดําเนินการจดัระเบยีบหลงัวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี ซึ่งมีปญหาการกอสราง
เพิงพักลักษณะถาวรและไมถาวร มีการสะสมขยะและผูประกอบการไดอาศัยพื้นที่นี้เปนที่พักอาศัย ประมาณ 2-3 ราย  
ฝายรักษาความสงบไดลงพื้นที่ตรวจสอบ และมีการเชิญประชุมผูประกอบการเพื่อแจงหลักเกณฑและเงื่อนไข
วิธีดําเนินการคาขาย ขอขอบคุณสวนราชการในเทศบาล คือ สํานักการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่ไดรวม
บูรณาการแกไขปญหาดวยกัน โดยไดมีการปรับปรุงภูมิทัศน ตัดแตงกิ่งไม ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่เทศบาลเปน
อยางดี ลางทําความสะอาดทางเทา เมื่อมีการปรับปรุงภูมิทัศนเรียบรอยแลว และจัดผูประกอบการรายเดิมเขาคาขายใน
พื้นที่เดิม แตมีหลักเกณฑเงื่อนไข คือ หามมีการกอสรางในลักษณะเชนเดิม เมื่อขายเสร็จแลวใหเก็บกลับและใหชวยรักษา
ความสะอาดดวย ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูประกอบการเปนอยางดี ฝายรักษาความสงบไดแจงผลการจดัระเบียบบรเิวณ
หลังวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานีเปนหนังสือผานทางอําเภอเมืองอุบลราชธานีถึงจังหวัดอุบลราชธานีเรียบรอยแลว       

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- การคาขายหลังวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานีซึ่งแตกอนมีผูคาขายเพียงไมกี่ราย หลังๆมา

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทราบวามีการเซ็ง การเก็บคาเชา ขอฝากหัวหนาฝายรักษาความสงบดําเนินการชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ในสวนน้ีดวย เพื่อเปนการปองกันไมใหมีรานคาเพิ่มขึ้น และมีประชาชนรองเรียนมาในเพจสวนตัววามีรานคาที่อยูในตัว
อาคารซึ่งมีปญหาในเรื่องการเทเศษอาหารลงคลองระบายน้ําและสงกลิ่นรบกวนประชาชน ฝากใหกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมตรวจสอบดวย สวนการจัดระเบียบผูจําหนายสินคารอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคประสบความสําเร็จ 
อยากใหเครงครัดและควบคุมไปเรื่อยๆ และการคาขายบริเวณหนา-หลังโรงเรียน ขอใหประสานกับทางโรงเรียนวามีการ
ตกลงการคาขายกับผูประกอบการหรือทําความเขาใจกับผูปกครองหรือไม ขอใหกําชับผูประกอบการทุกคนใหรูระเบียบ
กฎหมายในการคาขายดวย 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การเบิกจายนํ้ามันของเทศบาล 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันมีปญหาเรื่องการเบิกจายน้ํามัน 

เนื่องจากปจจุบันเทศบาลใชบัตรเครดิต ปรากฏวาหลายๆสวนราชการไมดําเนินการเบิกจายใหตรงตามระยะเวลา                   
ซึ่งใหเครดิตประมาณ 1 เดือน ทําใหเกิดปญหากับธนาคารที่ใหเครดิต ขอกําชับทุกสวนราชการที่มีการเบิกจายน้ํามัน                
หลังจากไดรับแจงใหรีบดําเนินการเบิกจายตามระยะเวลาที่ไดทําสัญญากับทางธนาคารดวย         
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

5.1  การเตรียมการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาประจําป 2562  
นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ใหหวงเดือนกรกฎาคม 2562 มีการจัดงาน

ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาประจําป 2562 ไมทราบวามีการเตรียมการอยางไร 
 
   

 -๘-/นายมนตตรี  ธนะคุณ... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๘- 
 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การเตรียมการจัดงานประเพณีแหเทียน

เขาพรรษาประจําป 2562 ปจจุบันไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการอนุมัติจายเงินอุดหนุน สํานักการศึกษา 
ไดดําเนินการจัดสงโครงการไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบ และจะดําเนินการ
เบิกจายใหกับชุมชนตอไป 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเรียนการเตรียมการจัดงานประเพณีแห

เทียนเขาพรรษาประจําป 2562 ใหที่ประชุมไดรับทราบเพิ่มเติม เทศบาลไดขออนุมัติโอนเงินอุดหนุนเพิ่มเติม รวมเปน
งบประมาณทั้งสิ้น 3 ลานกวาบาท เพื่อจะสนับสนุนขบวนเทียนใหญ จํานวน 150,000 บาท ขนาดกลาง จํานวน 
100,000 บาท ขนาดเล็ก 50,000 บาท สนับสนุนขบวนรํา 30,000 บาท จะมีการประชุมซักซอมขบวนรําในวันที่ 
20 มิถุนายน 2562 ซึ่งงานแหเทียนประจําป 2562 จังหวัดเปนแมงาน และเทศบาลมีหนาที่เตรียมสถานที่ทั้งหมด ซึ่ง
ตองรอทางจังหวัดกําหนดรายละเอียดอีกครั้ง 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- สําหรับรางกําหนดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาประจําป 2562 วันที่12 กรกฎาคม 

2562 ชวงเชามีการบวงสรวงศาลหลักเมือง ชวงเย็นมีพิธีเปดถนนสายธรรมสายเทียนและรวมถึงการอัญเชิญเทียน
พระราชทานมาที่ทุงศรีเมือง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 การประกวดนางงามเทียนพรรษา ณ โรงแรมสุนียแกรนด             
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 รวมขบวนเทียนและการแหภาคกลางคืน วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เปนงานประเพณี           
แหเทียน ซึ่งจะมีการประชุมการจัดงานแหเทียนอีกครั้ง การแตงกายในกิจกรรมภายในงานแหเทียนเปนผาไทย                
โทนสีเหลือง ขอใหทุกทานไดจัดเตรียมชุดไวดวย 

นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเทีย่ว 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเรียนในสวนกองอํานวยการทองเที่ยว
เทศบาลนครอุบลราชธานีและตํารวจทองเที่ยว ประจําป 2562 ฝายสงเสริมการทองเที่ยวไดกําหนดจัดในวันที่ 15-19 
กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะนําเรียนปรึกษารายละเอียดกับคณะผูบริหารอีกครั้ง หลังจากการจัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษาประจําป 2562 เสร็จเรียบรอยแลว จะนําเทียนที่ชนะเลิศไปแสดงที่วัดพระธาตุหนองบัว ระหวางวันที่ 21 
กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2562 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งกองอํานวยการทองเที่ยวเทศบาลนครอุบลราชธานีและตํารวจ

ทองเที่ยว ประจําป 2562 จะประชุมหารือกันอีกครั้งในชวงการประชุมการจัดเตรียมงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
ประจําป 2562 ซึ่งกําหนดการเปดงาน คือ เชาวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 การแตงกายเบื้องตนเปนชุดเครื่องแบบ            
สีกากี 
 

 
 

5.2  การใชหองประชุม ชั้น ๒ อาคารตลาดสดเทศบาล 3 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- ปจจุบันเริ่มมีการใชหองประชุม ชั้น ๒ อาคารตลาดสดเทศบาล 3 เริ่มมีการจัดการอบรม             

ซึ่งประชาชนเริ่มสนใจที่จะมาใชบริการ ซึ่งกระบวนการคิดคาใชจายไดมีการประชุมกันเรียบรอยแลวแตมีปญหาใน           
เรื่องการซอมแซมหองประชุม หองน้ํา อยากใหทานปลัดเทศบาลเรียกประชุมผูรับผิดชอบดวย 

 
-๙-/นายอัมพล  ทองพ.ุ.. 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๙- 
 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การใชอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ โดยเฉพาะ

ในช้ันที่ ๒ คือ หองประชุมศูนย OTOP ในการดูแลและคาธรรมเนียมตางๆมอบหมายใหสํานักปลัดเทศบาลดูแล เทศบาล
ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมแลวซึ่งเปนรายไดของเทศบาล แตจะมีคาใชจายเพิ่มเติมของผูที่มาเชา คือ คาควบคุม            
เครื่องเสียง สวนราชการอื่นตองทําหนังสือมากอนหากจะขอสวนลดคาธรรมเนียม ขอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการจางเหมาทําความสะอาดภาพรวมทั้งหมดในชั้น ๒ และชั้น ๓ โดยใชงบประมาณเงินอุทิศ ตอไปคอยให
เจาหนาที่เทศบาลดูแลความสะอาด ณ ปจจุบันยังไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง ขอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดูแล
ความสะอาดเบื้องตน เมื่อมีผูดูแลรับผิดชอบโดยตรงที่เทศบาลเปนผูจางแลว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมคอยยกเลิก
การทําความสะอาด ในชั้น ๒ และชั้น ๓ สวนหองน้ําที่มีการซอมแซมแลวขอใหสํานักการชางตรวจสอบวายังมีสวนใด           
ที่ชํารุดอีกหรือไมและปญหาเรื่องระบบน้ําไมเพียงพอขอใหแกไขระบบน้ําใหเรียบรอยดวย โดยตัวอาคารทั้งหมด
มอบหมายใหสํานักการชางดูแล สวนครุภัณฑในหองประชุมมอบหมายใหสํานักปลัดเทศบาลเปนผูดูแล ไมวาจะเปน         
การจัดซื้อโตะ เกาอี้ การซอมแซมครุภัณฑเครื่องเสียง เปนตน และเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟ ชั้น ๑ ซึ่งไดดําเนินการ
เปลี่ยนไปบางสวนแลว แตเจาหนาที่ชางไมเพียงพอที่จะดําเนินการเปลี่ยนใหทั้งหมด ขอใหสํานักการชางดําเนินการ           
จางเหมาเปลี่ยนระบบไฟฟาจากระบบเดิมเปนระบบ LED โดยใชงบประมาณเงินอุทิศ 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการใชหองประชุมปจจุบันการดําเนินการ

ยังไมเปนรูปธรรม ซึ่งโดยทั่วไปตองมีผูจัดการ ซึ่งเปนผูดูแลการใชหองประชุมในสวนนี้ ขอใหทานปลัดเทศบาลพิจารณา
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดูแลการใชหองประชุมและบริเวณช้ัน ๒ และชั้น ๓  

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เพื่อใหการดําเนินการเปนรูปธรรม ใหสํานัก

ปลัดเทศบาลดําเนินการออกคําสัง่ใหมโดยแบงภารกิจใหชัดเจนวาสํานัก/กองรับผิดชอบเรือ่งอะไร และผมจะเปนผูติดตาม
เองทั้งในเรื่องการเปลีย่นระบบไฟฟาบริเวณตลาด การใชหองประชุมศูนย OTOP การซอมแซมปรับปรุงตัวอาคาร หองน้ํา 
โรงจอดรถและระบบน้ํา โดยผมจะเปนผูติดตามเปนเรื่องๆ ไป ในสวนการกําหนดคาบริการตามที่ไดมีการประชุม               
เพื่อพิจารณาประโยชนและทรัพยสิน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาเทศบาล ไดกําหนดอัตราคาใช
บริการหองประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนยจําหนายสินคา OTOP กําหนดอัตราคาใชบริการตอวัน ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ครึ่ง
วัน ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท โดยภาคเชาเวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๓.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๔.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. และการจัด
อบรมสัมมนาที่มีหนังสือขอความอนุเคราะหจากสวนราชการอื่น กําหนดอัตราคาใชบริการตอวัน ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท 
ครึ่งวัน ราคา ๕,๐๐๐ บาท การใชหองประชุมเกินระยะเวลาที่กําหนดคิดอัตรา ๔,๐๐๐ บาท ตอชั่วโมง ในสวนของ            
คาจางเจาหนาที่ดูแลคงจะเก็บนอกจากนี้ ขอใหจัดทําเปนประกาศเพื่อใหประชาชนทั่วไปรับทราบดวย 
 
 
 

5.3  การดําเนินโครงการเชิดชูคนดี 
นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลไดรับ
นโยบายจากทานนายกเทศมนตรีใหจัดทําโครงการเชิดชูคนดีในสวนของพนักงานเทศบาล ตลอดจนพี่นองประชาชน           
ง             

-๑๐-/ผูซึง่มจีิตอาสา... 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๑๐- 
 

ผูซึ่งมีจิตอาสา ในการพิจารณาในสวนของพนักงานเทศบาลทานนายกเทศมนตรีเปนประธานและหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการรวมดวย ขอแจงกําหนดหลักเกณฑตางๆ ที่จะมาพิจารณาคุณสมบัติของการเขาสูกระบวนการคัดเลือกเปนคนดี
ในสวนของเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง จะตองเปนผูปฏิบัติงานในเทศบาลไมนอยกวา ๔ ป 
นับตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม เปนที่ยอมรับในสังคมเปนบคุคลที่เพื่อน
รวมงานรัก เปนผูปฏิบัติหนาที่สม่ําเสมอ มุงมั่นในการทํางาน มีผลงานที่ประจักษ ซึ่งไดมอบหมายใหงานการเจาหนาที่ 
สํานักปลัดเทศบาล ไดสรุปผูมีคุณสมบัติทํางานครบ ๔ ป จํานวน ๕๙๔ คน โดยแยกออกเปน ๕ กลุม คือ กลุมบริหาร
ระดับหัวหนาฝายขึ้นไป จํานวน ๒๙ คน กลุมพนักงานเทศบาล จํานวน ๑๒๒ คน ลูกจางประจํา จํานวน ๒๓ คน 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๑๖๔ คน พนักงานจางทั่วไป ๒๕๖ คน ในสวนของโควตานั้นไดหารือกับผูบังคับบัญชา
พิจารณาวามีความเหมาะสมอยางไร โดยไดรับความรวมมือจากผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ในการสรุปวาใชหลักเกณฑใด และไดสรุปโควตาในแตละสํานัก/กอง ซึ่งในรอบแรกใหแตละสํานัก/กองคัดเลือกขึ้นมาเอง
ตามโควตาที่ใหไว รอบที่ ๒ คือ การโหวตโดยฝาย IT จะกําหนดรูปแบบการโหวต โดยมีรางวัลรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๓ 
รางวัล โดยแยกตามกลุม คือ กลุมบริหารระดับหัวหนาฝายขึ้นไป จํานวน ๑ รางวัล กลุมพนักงานเทศบาล               
จํานวน ๓ รางวัล ลูกจางประจํา จํานวน ๑ รางวัล พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๓ รางวัล พนักงานจางทั่วไป ๕ 
รางวัล ในสวนของกลุมพนักงานเทศบาล กลุมพนักงานจางตามภารกิจ กลุมพนักงานจางทั่วไป ตามโควตาที่ให และกลุม
ผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนาฝายขึ้นไป และลูกจางประจํานั้นใหยกมาโหวตในรอบสุดทาย พนักงานที่ไปชวยราชการ
สํานัก/กองใดใหใชสิทธิสํานัก/กองนั้น  สวนของบุคคลทั่วไปซึ่งเทศบาลไดเล็งเห็นความสําคัญกับพี่นองประชาชน ทาน
ไหนเห็นวาบุคคลผูมีจิตอาสาสม่ําเสมอ ขอใหสงรายช่ือมาเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมาก แตเปนหวง    

วาหากเกิดการโหวตขึ้นสํานัก/กองที่มีพนักงานมากจะไดเปรยีบ สวนใหญจะโหวตใหพนักงานสํานัก/กองของตนเอง เมื่อมี
การเชิดชูเกียรติแลวจะสามารถพวงไปถึงการพิจารณาความดีความชอบหรือไม 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนการโหวตพนักงานจํานวนทั้งหมด 

๕๙๔ คน นําไปสู ๑๓ รางวัล วิธีการโหวตใชหลักสถิติ ซึ่งทานรองฯประชา กิจตรงศิริ เปนหวงวาการโหวตกองเล็กกอง
ใหญจะมีปญหา ซึ่งสัดสวนการคัดเลือกจะไมไดเปรียบ เชน กองวิชาการและแผนงานไดสงชื่อพนักงานเทศบาลจาก
จํานวน ๑๗ คน สงจํานวน ๒ คน ซึ่งสัดสวนที่สงชื่อบุคคลไดคํานวณแลวไมเสียเปรียบแตอยางใดทั้งหมดมีจํานวน ๕ กลุม 
คือ กลุมบริหาร มีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก/กอง หัวหนาฝาย อยูในกลุมเดียวกัน กลุมนี้ไมตอง
คัดเลือกเนื่องจากคนนอย รอโหวตรอบเดียว กลุมลูกจางประจําคนนอย รอโหวตรวมรอบเดียว อีก ๓ กลุมจะตองโหวต ๒ 
ครั้ง คือ พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป สัดสวนการคัดเลือกสํานักปลัดเทศบาลไดสงให
สํานัก/กองแลว ขอฝากเพิ่มเติมวาที่เจาหนาทีเ่ช็คขอมูลตามอัตรากาํลังทีอ่ยูในกรอบ ใหทานตรวจสอบใหมทัง้ ๓ กลุม นับ
รวมคนที่ไปชวยการราชการสํานัก/กองของทานดวย ในสวนวิธีการโหวตชวงบายวันนี้ กองวิชาการและแผนงานจะทดลอง
ใชระบบ IT กอน ซึ่งอยูในข้ันตอนการทดลองระบบการโหวตในแอปพริเคชั่นไลน หากเรียบรอยดีแลวจะสงใหสํานัก/กอง
ตางๆ ดําเนินการ แตมีความเปนหวงวาพนักงานสํานัก/กองจะมีแอปพริเคชั่นไลนทุกคนหรือไม เชน สํานักการชาง              
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อาจใชการโหวตระบบมือ สําหรับการโหวตโครงการนี้เปนที่มาจากการประเมิน LPA              
การประเมินตามแผน ปปช. การประเมินโบนัส สวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการตอบโจทยตัวชี้วัดหนวยงานที่กํากบั
ดูแล และสวนหนึ่งในตัวชี้วัดเหลานั้นบอกวาผลของการโหวตนี้จะตองนําไปเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคคลที่ไดรับรางวัลดวย 

 
ง            -๑๑-/นายอัมพล  ทองพ.ุ.. 



-๑๑- 
 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน มีแนวทางการทํา คือ ในการมอบโลรางวัลโดย

ขออนุญาตทานผูวาราชการจังหวัดสลักลายมือชื่อลงในโลรางวัลพรอมดวยลายมือช่ือทานนายกเทศมนตรี เพื่อใหบุคคลที่
ไดรับรางวัลมีความภาคภูมิใจและเปนเกียรติประวัติดวย สวนการพิจารณาความดีความชอบขอฝากใหผูอํานวยการสํานัก/
กองพิจารณาในสวนน้ีดวย 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- ขอฝากในขั้นตอนการพิจารณาการโหวตใหรอบคอบ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากที่สุด 
           

 
 

5.4  การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และเทศบัญญัติ        
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พรอมที่จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลไดทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ หรือไม และคาดวาจะมีการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม
หรือไม 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ผานมาไดดําเนินการปรับแผนพัฒนาเทศบาลจาก ๔ ป เปน ๕ ป
แลว ก็มีการนําเสนอกรอบโครงการที่จะจัดในงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๖๓ แลว ในปที่แลวไดนําเสนอเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม กอนระเบียบ ๑๕ วัน เพื่อเปนคะแนนในการประเมิน LPA                 
และการประเมินโบนัส ปนี้ขอเดินตามปที่แลว จะเสนอใหทันภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลังจากนี้จะเตรียม
จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยจะเชิญประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจกอน 
เพราะปจจุบันมีโครงการในแผนพัฒนารอการคัดเลือกแลว ซึ่งตามระเบียบจะตองเสนอขออนุมัติกอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
สวนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ตามที่ไดนําเรียนใหทานปลัดเทศบาลและ
ผูอํานวยการสํานักการคลังไดทราบวาจะตองดูรายรับวาเกินประมาณการรายรับเมื่อไร ซึ่งตอนนี้เปนระบบ E-laas 
ระหวางกลางเดือนจะไมสามารถตรวจสอบได ฉะนั้นจะตองรอดูในสิ้นเดือนสิ่งหาคมวามีรายรับที่เกินจากประมาณการ            
ไวหรือไม 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่เคยพูดคุยและสั่งการไปแลววางบประมาณรายจายประจํา 
คาตอบแทน คาใชสอย ใหดําเนินการเลย ไมทราบวาแตละสํานัก/กองดําเนินการถึงไหนแลว ซึ่งจะชาในขั้นตอน            
การประมาณราคาของชาง ในปนี้ขอฝากใหตั้งงบประมาณตามความเปนจริง เชน งานแหเทียน งบลงทุนที่ตองไมต่ํากวา            
รอยละ ๑๐ ตอนนี้ขอใหเริ่มดําเนินการและกําหนดวาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะตองดําเนินการใหเสร็จทั้งหมดเพื�อ
เสนอต่อสภาเทศบาล และประกาศใช้ภายในวันที� ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 

ง            -๑๒-/ปิดการประชุม... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๑๒- 
 

 
ปดการประชุม เวลา ๑2.0๐ น.  

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                               หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 


