
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
ครั้งท่ี 8/๒๕๖2 

วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
1. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาล 

5. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
6. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

7. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 

8. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

9. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
10. นายวิชาญ    ไทยแท   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๒ หนองบัว 
11. นายสวาท    ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
12. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
13. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

15. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

16. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
17. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

18. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

19. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

20. วาที่ ร.ต.วิชิต  หวังยศ   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
21. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
22. นางสาวยุรีพร  คุณสุทธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที่ 
23. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
24. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
25. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
26. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
27. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 

28. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  

29. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
30. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

31. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
32. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
33. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
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34. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
35. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
36. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
37. นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
38. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
2. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานากเทศมนตรี 
8. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 
9. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
10. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
11. นางดวงจันทร  ดวงกระสัน  ผุอํานวยการสํานักการคลัง 
12. นางดาริน  ฉัตรศิริ   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
13. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
14. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
15. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
16. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง 
17. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค   
18. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
19. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
20. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 
21. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
22. นางสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
23. นายเสรี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
24. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางเสาวลักษณ   กันธิยา    นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
3. นายปญญา  ทองสรรค  หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 
4. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
5. นางสาวศุจินทรา ใจหาญ   พนักงานจางทั่วไป 
 

 

-๓-/เริ่มประชุมเวลา... 
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                เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นายยอดยุทธ  เดชรุ งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน(ยาย) จํานวน 3 ราย   

 
 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผลการดําเนินโครงการที่ติดตาม แบงเปน 3 

สวน คือ 1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 2. โครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 3. โครงการที่ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม ซึ่งขอมูลนี้เปนขอมูลที่จะ
นําเสนอตอสภาเทศบาลในการประชุมวันพรุงนี้ ผลการดําเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย               
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวม มีโครงการรวมทั้งสิ้น 130 โครงการ รวมโครงการที่ไดรับอนุมัติใหโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม โดยเปรียบเทียบขอมูลจากการรายงานตอสภาเทศบาล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และขอมูล
ที่รายงานตอสภาเทศบาล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นผลการดําเนินโครงการ โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ รายงานรอบที่แลว 27 โครงการ รอบนี้ 16 โครงการ ขออนุมัติขั้นตน รายงานรอบที่แลว 19 โครงการ           
รอบน้ี 14 โครงการ การจัดซื้อจัดจาง รายงานรอบที่แลว 4 โครงการ รอบนี้ 2 โครงการ การบริหารสัญญา รายงานรอบ
ที่แลว 6 โครงการ รอบนี้ 7 โครงการ สําหรับอื่นๆ เปนโครงการที่ดําเนินการแลวแตยังไมครบตามเปาหมาย รายงานรอบ
ที่แลว 18 โครงการ รอบนี้ 22 โครงการ โครงการที่แลวเสร็จ รายงานรอบที่แลว 47 โครงการ รอบนี้ 65 โครงการ 
ยกเลิกโครงการ รายงานรอบที่แลว 3 โครงการ รอบนี้ 4 โครงการ  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น มีจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ สํานักการศึกษา 9 โครงการ สํานักการชาง จํานวน 1 โครงการ                  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ มีการลงนามสัญญาจางแลว จํานวน 7 โครงการ ดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 4 โครงการ   โครงการที่ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม รวม 7 ครั้ง ไดรับอนุมัติรวมทั้งสิ้น 176 โครงการ 
ในสวนโครงการ งบประมาณ335,972,371 บาท และสวนของครุภัณฑ 7 รายการ งบประมาณ 63 ลานบาทเศษ     
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 399,489,171 บาท ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 53 โครงการ อยูระหวางการขออนุมัติขั้นตน 
คือ อยูในชวงจัดทําราคากลาง ขออนุมัติโครงการ หรืออยูระหวางการพิจารณาของจังหวัดหรือกระทรวง ซึ่งเจาหนาที่            
ที่รับผิดชอบไดเดินทางไปชี้แจงโครงการแกคณะกรรมการบริหารระบบคอมพิวเตอรระดับกระทรวงมหาดไทย                 
0 

-๔-/ซึ่งเปนการชี้แจงครั้งที่ 2... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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ซึ่งเปนการชี้แจงคร้ังที่ 2 ลาสุดไดมีการอนุมัติโครงการเรียบรอยแลว พรอมที่จะเขาสูกระบวนการทางพัสดุเพื่อดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตอไป โครงการที่อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 18 โครงการ คิดเปน 10 % ชวงการบริหารสัญญา       
คือ มีการลงนามสัญญาจางแลว และอยูระหวางการดําเนินการกอสราง หรือกอสรางแลวเสร็จอยูในชวงการสงมอบหรือ
การตรวจรับ จํานวน 32 โครงการ คิดเปน 18 % โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ยังไมมี ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ  
คิดเปน 2 % สําหรับรายการครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ ขออนุมัติขั้นตน จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 7 %  

.  
 
 

๓.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน รายงานขอมูลรายรับของเทศบาล 

ประกอบดวย รายไดจัดเก็บเอง คือ ภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ คาใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รายไดหมวดภาษีจัดสรร ไดแก คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทางประมวลกฎหมายที่ดิน รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา ในรอบ 10 เดือน รายไดที่จัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ 106 ลานบาทเศษ รายรับจริง 
120 ลานบาทเศษ เกินจากประมาณการรายรับ 4 ลานบาทเศษ รายไดหมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 316 
ลานบาทเศษ รับจริง 218 ลานบาทเศษ คิดเปน 91 % คงขาด 28 ลานบาทเศษ รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับ 334 ลานบาทเศษ รายรับจริง 316 ลานบาทเศษ คิด
เปน 95 % รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับ กําหนดวัตถุประสงค ไมไดตั้งประมาณการรายรับไว รับจริง 25 ลาน
บาทเศษ รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา คิดเปน 42 % รายไดหมวดภาษี
จัดสรร   คิดเปน 39 % รายไดจัดเก็บเอง คิดเปน 16 %  รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับ คิดเปน 3 % สัดสวน
รายรับจริงไมรวม  รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับ รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา คิดเปน 43.70 % รายไดหมวดภาษีจัดสรร  คิดเปน 39.70 % รายไดจัดเก็บเอง คิดเปน 16.60 %  
งบประมาณคงขาด 32 ลานบาทเศษ ณ ปจจุบันรายรับจริง คิดเปน 95.76 % การเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณอนุมัติ 676 ลานบาทเศษ เบิกจายไปแลว 488                 
ลานบาทเศษ คงเหลือ 187 ลานบาทเศษ การเบิกจายคิดเปน 72.31 % แยกตามหนวยงาน หนวยงานที่มีการเบิกจาย
มากที่สุด คือ หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปน 82.72 % กองวิชาการและแผนงาน คิดเปน 82.22 % สํานักการคลัง                 
คิดเปน 82.18 % การเบิกจายตามหมวดรายจาย มากที่สุด คือ หมวดวัสดุ คิดเปน 86.24 % หมวดเงินอุดหนุน              
คิดเปน 82.38 % หมวดงบกลาง คิดเปน 80.38 % หมวดครุภัณฑ คิดเปน 50.76 % สวนหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คิดเปน 4.77 % 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางมีความเคลื่อนไหวนอยมาก มีขอขัดของในสวนใดบาง 
นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง มีจํานวนทั้งหมด 22 โครงการ ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ เบิกจายแลว จํานวน 2 โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ โดยอยูระหวางการกอสราง จํานวน 12 โครงการ และอยูระหวางจัดทําราคากลาง 
จํานวน 5 โครงการ สํานักการชางจะดําเนินการกอหนี้ผูกพันภายในกําหนด 

 
 

.   -๕-/นายยอดยุทธ... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๕- 
 
นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เปนหวงในเรื่องการกอหนี้ผูกพันไมทัน เนื่องจากอยู ในชวงการจัดทํารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจายขาดเงินสะสม และการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม หาก
ดําเนินการไมทันใหดําเนินการขยายเวลาเพื่อไมใหงบประมาณตกเปนเงินสะสม 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการรายงานที่ผานมาเปนงบประมาณตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ยังเหลือเวลาในการบริหารงบประมาณอีก 2 เดือน 
จากผลการเบิกจายตามหนวยงานทําใหทราบวาแตละสํานัก/กองมีเงินเหลือจายเทาไร ขอใหวางแผนการใชเงินและเรง
การเบิกจายงบประมาณ อยากใหใชงบประมาณเหลือจายมากที่สุด เพราะดูจากรายรับจริง แนวโนมการจัดทํา
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมคอนขางฉุกละหุก  รายรับยังขาดอีกประมาณ 32 ลานบาท ซึ่งการจัดทํางบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมยังไมแนใจวาจะสามารถทําไดหรือไม แตผลการเบิกจายตามหนวยงานทําใหทราบวาแตละสํานัก/กอง                  
มีงบประมาณคงเหลือเทาไร ซึ่งกองวิชาการและแผนงานซึ่งเปนเซ็นเตอรในการรวบรวมเงิน และขอแจงวาหากมีความ
ตองการรับเงินโบนัส ซึ่งจะมีปจจัยอยู 2 สวน คือ งบประมาณและคะแนนการประเมิน ซึ่งยังคาบลูกคาบดอกทั้ง 2 สวน 
งบประมาณในการเบิกจาย 8 ลานกวาบาท ฉะนั้น ขอใหสํานัก/กองจะตองวางแผนการใชเงิน หากมีงบประมาณเหลือ
จายขอใหแจงกองวิชาการและแผนงานเพื่อใหทราบงบประมาณที่ตองโอนมาเพื่อใหมีงบประมาณรายจายเพียงพอในการ
เบิกจายโบนัส            

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากการรายงานขอมูลรายรับรายจาย รายรับ

ในภาพรวมประมาณการรายรับ 757 ลานบาทเศษ งบประมาณคงขาดประมาณ 275 ลานบาทเศษ ปจจุบันมีรายรับ
จากประมาณการรายจาย 676 ลานบาทเศษ เทศบาลสามารถดําเนินโครงการไดทุกโครงการ แตในสวนของการจัดเก็บ
รายได รายไดที่จัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ 106 ลานบาทเศษ รับจริง 120 ลาน เกินจากประมาณการ 13              
ลานบาท ในสวนน้ีจะมีเกณฑตัวชี้วัดในการประเมินโบนัส จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดวาเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง แตจะมีจํานวนผูเสียภาษีดวยวามีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขอฝากใหฝายจัดเก็บรายไดตรวจสอบวาจํานวนผูมาเสียภาษี
เพิ่มขึ้นหรือไม หากยังไมมีขอใหเรงดําเนินการเพื่อใหมีจํานวนผูมาเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น เชน สวนของผู เสียภาษี
คาธรรมเนียมขยะ ซึ่งสามารถเรงใหมีผูมาเสียภาษีเพิ่มขึ้นได เหลืออีก 2 เดือน หากประมาณการแลวคิดวางบประมาณ
รายรับนาจะเกินที่ประมาณการไว หากจะดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม นาจะมีงบประมาณ 40-50 ลาน
บาท จะตองเตรียมการในเรื่องแผนพัฒนาเทศบาล โครงการที่จะดําเนินโครงการ ผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของจะตอง
กําหนดวาจะทําโครงการอะไร เพื่อมอบใหสํานักการชางดําเนินการ หากเปนไปไดก็ตองมีการประชุมสภาเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมไมเกินวันที่ 20 กันยายน 2562 และทําเรื่องขอกันเงินเบิกจายดวย 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- ขอใหทุกสํานัก/กองกรองงบประมาณเหลือจายของตนเอง แตยังหวงเรื่องคะแนนโบนัส                 

ขอใหทุกทานรวมกันจัดทํารายการตามตัวชี้วัดการประเมินใหไดคะแนนเพียงพอแกการเบิกจายเงินโบนัส สวนการจัดทํา
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมขอฝากใหสํานัก/กองเตรียมขอมูลเพื่อดําเนินการใหทันกําหนดเวลา 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมคิดวาควรตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม

ประมาณ 40-50 ลาน และสํานัก/กอง/ฝายตรวจสอบแผนพัฒนาเทศบาลวาสวนไหนมีความจําเปนตองดําเนินการ 
โครงการที่มีงบประมาณจํานวนมากๆ ครุภัณฑที่จําเปนตองใช ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดปรุงปรุงเรื่องใชภายในสํานักงาน 
อยากใหทานปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลติดตามงบประมาณวาจะเพียงพอที่จะทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม                                                    

                                                                                                     
 

   -๖-/นางพิมพนภัส... 



-๖- 
 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเรียนชี้แจงกรณีการจัดทํางบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม ควรจัดทําโครงการใหญ 1-2 โครงการ เมื่อขออนุมัติตอสภาเทศบาลแลวใหดําเนินการขอกันเงินตอสภา
เทศบาลเลย ดวยระยะเวลาการทํางานที่มีนอย หากมีโครงการเล็กๆ แตหลายโครงการฝายพัสดุจะดําเนินการไมทัน
กําหนด. 

 
            .  
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การประชุมสภาเทศบาล 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ในการประชุมสภาเทศบาลในวันพรุงนี ้              

ซึ่งเปนครั้งแรกของสภาเทศบาลชุดนี้ที่จะพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ผมจะนําเรียนวิธีการ
ขั้นตอนการพิจารณากอนเริ่มการเสนอญัตติ คือ ขั้นตอนหลังจากนายกเทศมนตรีเสนอญัตติแลว สมาชิกสภาเทศบาล
อภิปรายทั่วไปและลงมติรับหลักการ หลังจากน้ันจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและตองมีการแปรญัตติอยาง
นอย 24 ชั่วโมง ปลัดเทศบาลเชิญคณะกรรมการแปรญัตติมาประชุมและเลือกตั้งประธาน สมาชิกที่จะยื่นแปรญัตติตอง
ยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนดทั้งในสวนของสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร แตจะมีการแปรญัตติเพิ่มเติมหรือตั้งรายการ
ใหมตองมีในแผนพัฒนาเทศบาลและนายกเทศมนตรียินยอมใหดําเนินการได ขอใหงานกิจการสภารวบรวมขอมูลใหผม
ดวย เพื่อจะไดนําเรียนตอสภาเทศบาล หลังจากมีการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติเรียบรอยแลว คงมีการกําหนด                
การประชุมในวาระที่ 2 และ 3 ในเบื้องตนนาจะเปนวันที่ 29 สิงหาคม 2562 หากแลวเสร็จในวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 ถือวาเทศบัญญัติเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคม ในการประเมินตางๆนาจะไดคะแนนเต็ม และเสนอผูวาราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ กอนวันที่ 1 ตุลาคม         
อยากใหแตละสํานัก/กองที่เสนองบประมาณไดเตรียมขอมูลเพื่อชี้แจง หากคณะกรรมการแปรญัตติมีขอสงสัยสามารถ
ตอบหรือชี้แจงได 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ใหสํานัก/กองเตรียมขอมูล เตรียมตัวชี้แจง                  

ตามหลักการและเหตุผลตอสภาเทศบาลและคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1  การบริหารจัดการทรัพยสินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหอประวัติศาสตร(อาคารโรงเรียน              
เบ็ญจะมะมหาราชเกา)และบริเวณศาลากลางเดิม 

นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขาประชุมทุกทาน  สืบเนื่องจากทานนายกเทศมนตรีไดลงนามใน 

MOU การปรับปรุงอาคารเบ็ญจะมะและลานขวัญเมือง ซึ่งทางศิลปากร ไดโทรศัพทมาประสานวาการดําเนินการ               
.   

 -7-/ยังไมเรียบรอย... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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ยังไมเรียบรอย เมื่อเทศบาลรับมอบมาแลวก็ถือเปนทรัพยสินที่อยูในความครอบครองของเทศบาล โดยเฉพาะอาคาร

โรงเรียนเบ็ญจะมะที่ไดดําเนินการไวอยางดี แตยังไมมีใครเขาไปดูแลและบํารุงรักษา ซึ่งมีคนเรรอนเขาไปอาศัยอยู               

ทําใหประตูหนาตางชํารุด หากทิ้งไวนานโดยไมมีการปองกันหรือตรวจตราจะทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินมากขึ้น 

เห็นควรมีเจาหนาที่ตรวจสอบอาคารวามีสิ่งใดเสียหายหรือมีผูเขาไปอาศัยหรือไม เพื่อเปนการปองกันเหตุเบื้องตน                

นาจะมีการจัดเวรยามในชวงเวลากลางคืน การรักษาความสะอาด ไฟฟาแสงสวาง การตัดแตงกิ่งไม 

นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ผมไดเขารวม

อบรมเชิงสัมมนาเรื่องการถายโอนอํานาจบริหารจัดการโบราณสถานสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสํานักศิลปากรที่ 9 
อุบลราชธานี โดยไดรับความรูจากวิทยากรวาเราจะปฏิเสธการรับโอนโบราณสถานไมได เมื่อรับโอนมาแลวจะตองดูแล
รักษาวามสะอาด ความปลอดภัย การซอมแซมบํารุงรักษา และสามารถเก็บผลประโยชนไดหากจัดทําเปนพิพิธภัณฑหรือ
รายไดจากการจัดกิจกรรม เมื่อทํา MOU เรียบรอยแลวสามารถจัดกิจกรรมถนนคนเดินภายในพื้นที่และนํารายไดจากการ
จัดกิจกรรมมาเปนคาบํารุงรักษา สวนรายละเอียดตางๆ สามารถปรึกษาหารือกับสํานักศิลปากรที่  9 อุบลราชธานี           
ไดโดยตรง 

นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขาประชุมทุกทาน  อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะไดขึ้นทะเบียนเปน

โบราณสถานของกรมศิลปากรตั้งแต ป พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล เรื่องการบํารุงรักษา อนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี แตโดยหลักจะเปนกรมศิลปากร เมื่อมอบให เทศบาลดูแล เทศบาลมีอํานาจหนาที่                     
ที่จะบํารุงรักษา หากจะใชงบประมาณเพื่อดูแลบํารุงรักษา จะตองนําเขาแผนพัฒนาเทศบาล ขออนุมัติตอสภาเทศบาล 
และตองขออนุญาตใชพื้นที่ราชพัสดุจากธนารักษกอน ถึงจะเปนการดําเนินการถูกตองดวยกฎหมาย 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อลงนามใน MOU แลวสามารถดําเนินการ

บริหารจัดการในพื้นที่ไดเลยหรือไม 
นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ในสวนสํานักการชางไดนําโครงการเขา

แผนพัฒนาเทศบาล ป 2563 งบประมาณ 50 ลานบาท เปนโครงการกอสรางไมใชรายจายประจํา สวนการขอใชพื้นที่
สํานักการชางไดทําหนังสือสงผูวาราชการจังหวัดตั้งแตเดือนที่แลว 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน พื้นที่ทั้งหมดเปนที่ราชพัสดุ ขั้นตอนการขอใช

ที่ราชพัสดุ คือ นําเรื่องขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาล เมื่อเห็นชอบแลวตองดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่ราชพัสดุ     
กับธนารักษ สิ่งที่แนบเพื่อพิจารณาขออนุญาต คือ หนังสือจากนายกเทศมนตรี มติสภาเทศบาล แผนผังการใชประโยชน 
ซึ่งทั้งหมดจะตองเรียบรอย เมื่อไดรับการอนุญาตแลวถึงจะสามารถดําเนินการตั้งงบประมาณเขาดําเนินการในพื้นที่ไดเต็ม
รูปแบบ ปจจุบันทําไดเพียงเขาไปดูแล ทําความสะอาด ตัดแตงกิ่งไมใหเปนระเบียบเรียบรอยไมสามารถทําการปรับปรุง
หรือกอสรางอะไรได 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน หากจะดําเนินการจัดเก็บคาพิพิธภัณฑหรือ

การทําถนนคนเดิน อยากใหรวมเรื่องการจัดหารายไดประกอบการขออนุญาตดวย 
 

-8-/นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล... 
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นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดมีประกาศเทศบาลเรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยสินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหอประวัติศาสตร(อาคารโรงเรียน              
เบ็ญจะมะมหาราชเกา)และบริเวณศาลากลางเดิมและสํานักการชางไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานสถาปตยกรรม 
วิศวกรรมและระบบไฟฟา ขอใหผูบริหารนัดประชุมเพื่อหารือในการบริหารจัดการลานขวัญเมือง และสํานักการชางจะได
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ใหนําเรื่องการบริหารจัดการอาคารโรงเรียน

เบ็ญจะมะและลานขวัญเมืองเขาประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยสินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน            
หอประวัติศาสตร(อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเกา)และบริเวณศาลากลางเดิม 

 
 

 
 

5.2  การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นายกรศิริ  มิ่งไชย  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียน

เทศบาลบูรพาอุบลไดรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการ
ประเมินโดยคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ ทราบผลการประเมินอยางไมเปนทางการวาโรงเรียนเทศบาลบูรพา
อุบลไดผานการประเมินและไดรับคะแนนประเมินในระดับตนๆ ไดนําผลงานที่ประเมินไปจัดนิทรรศการที่งานมหกรรม
การศึกษา ณ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนเรื่องที่ใหมสําหรับโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกโรงเรียนจะตอง
ดําเนินการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงทั่วประเทศ ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขาชมเปนจํานวนมาก โดยมีตัวอยาง
แผนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น              

ไดมีนโยบายใหทุกโรงเรียนประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในทุกทองถิ่นจะตองดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ซึ่งในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผมไดรวมตอนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล การประเมิน
วันน้ันเปนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตามหลักปรัชญา
นั้นไมจําเปนตองปลูกพืชหรือตนไมอยางเดียว โดยยึดหลัก 3 หวงโซ 2 เงื่อนไข 3 หวงโซ คือ ความมีเหตุผล ความ
พอประมาณ การสรางภูมิคุมกัน 2 เงื่อนไข คือ ความรอบรูกับคุณธรรม ซึ่งสามารถนํามาใชไดกับทุกเรื่องในการดําเนิน
ชีวิต เชนความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ 
 
 
 

5.3  งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับประเทศ ครั้งที่ 11 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา             

ทองถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่  11 จัดขึ้นระหวางวันที่  7-10 สิงหาคม 2562 ซึ่งจังหวัดรอยเอ็ดเปนเจาภาพ..                        
... 

-9-/เทศบาลนครอุบลราชธานี... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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เทศบาลนครอุบลราชธานีเปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมการแขงขัน จํานวน 11 รายการ ไดแก 1. 
โครงการศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ผลการประกวดชนะเลิศอันดับที่ 
11 จาก 15 อปท. ไมไดรับรางวัล  2.การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล 
2 หนองบัว ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 ระดับเหรียญทอง 3. การแขงขันหุนยนต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตัวแทน
จากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง 4. การกลาวสุนทรพจนภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ไดอันดับที่ 11 จาก 15 อปท. ระดับเหรียญเงิน 5. การ
ประกวดสื่อการสอนระดับปฐมวัย คุณครูจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ไดรับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ 9 
เหรียญทอง 6. ประกวดสื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คุณครูจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ไดลําดับที่ 4 
เหรียญเงิน 7. การแขงขันหุนยนต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง 8. การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว                  
9. การแขงขันตัวตอเสริมทักษะหรือเลโก จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ไดลําดับที่ 4 รางวัลชมเชย 
10. การแขงขันเริงเลนเตนแดนเซอร จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ดวัดมหาวนาราม ไดลําดับที่ 4 จาก 15 อปท. รางวัลชมเชย 
11. การแขงขันเตนฮูลาฮูปประกอบเพลง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ไดลําดับที่ 9 เกียรติบัตรเหรียญทอง              
สวนเด็กเกงกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล             
ไมผานการเขารอบสัมภาษณ      

 
 

 
 
ปดการประชุม เวลา ๑2.0๐ น.  

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                               หวัหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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