
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
คร้ังที่ 1/๒๕๖3 

วันจันทรที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
4. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานากเทศมนตร ี
6. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

7. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
8. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
10. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
11. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
12. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
13. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

14. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

15. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
16. นายสุรสีห   ใจหาญ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
17. นายสวาท    ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
18. นายประสพ   ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
19. นายธนพนธ  ตันสมรส  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
20. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
21. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

22. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

23. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
24. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

25. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

26. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

27. วาที่ ร.ต.วิชิต  หวังยศ   (แทน)รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
28. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
29. นางสาวยุรีพร  คุณสุทธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที ่
30. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
31. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
32. นางสาวรัชวรรณ   คําทวี   หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
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33. นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
34. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

35. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
36. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
37. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
38. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
39. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
40. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
41. นายสรวิชญ  แสงด ี   หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
42. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
43. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
44. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
4. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นางวรนุช  จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

6. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
7. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
8. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
9. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค  
10. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
11. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
12. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
13. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
14. นายสุระศักดิ ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ 
15. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
16. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
3. นางสุจริต  เบาเงิน   ชมรมผูสูงอายุฉางขาวสหกรณ 
4. นางวิไลยณ  แกนพัชร  ชมรมผูสูงอายุฉางขาวสหกรณ 
5. นายไกรสิงห  แสวงศร ี  ชมรมผูสูงอายุฉางขาวสหกรณ 
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6. นางอนุสร  แสวงสุข   ชมรมผูสูงอายุฉางขาวสหกรณ 
7. นายสมศักดิ ์  พวงเม   รองประธานชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี 
8. พ.ท.ประเสริฐ  บุญคลาย  รองประธานชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี 
9. นางอรัญญา  บัวงาม    รองประธานชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี 
10. นางธัญธรณ  วิทยาขาว  หัวหนาสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี 
11. นางดาวเดือน  เทพวงศ   พยาบาล 6 
12. นายธีรวิทย  การกลา   คนสวน 
13. นายศราวุธ  วะสุขันธ   ครูผูชวย โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

 
                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                       
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) /บรรจุใหม  จํานวน  2  ราย 
- มอบใบประกาศชมรมผูสูงอายผุานการประเมินการรบัรองมาตรฐานชมรมผูสูงอายุ   เขต 10              

ระดับดเีดน ประจําปงบประมาณ 2562  จํานวน 2 แหง 
 

.  
 

 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.๓๐ น. ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ                   

ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนการรายงานในรอบ 3 เดือน แบงเปน 2 สวน คือ โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการที่
ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทั้งหมด 145 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 318,410,900 บาท ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 92 โครงการ คิดเปน 63.45 %                 
ขออนุมัติขั้นตน คือ การจัดทําราคากลาง ขออนุมัติโครงการ จํานวน 18 โครงการ อยูในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง              
การบริหารสัญญา ยังไมมีการดําเนินการ โครงการที่มีการดําเนินการบางสวนแลวแตยังไมครบตามเปาหมาย                         
.    

.-4-/จํานวน 24 โครงการ... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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จํานวน 24 โครงการ คิดเปน 16.55 %  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 11 โครงการ คิดเปน 7.58 % โครงการที่ไดรับ
อนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามที่สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 8 ครั้ง จํานวน 202 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ 
จํานวน 14 รายการ สรุปผลการดําเนินโครงการ  ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 26 โครงการ คิดเปน 12.88 % ขออนุมัติ
ขั้นตน คือ การจัดทําราคากลาง การขออนุมัติโครงการ จํานวน 66 โครงการ คิดเปน 32.68 %  อยูในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจาง จํานวน 24 โครงการ คิดเปน 11.89 % การบริหารสัญญา จํานวน 44 โครงการ คิดเปน 21.78 %          
โดยแบงเปน อยูในชวงการกอสราง 20 โครงการ สงมอบงาน จํานวน 24 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 40 
โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ครุภัณฑที่ไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน 14 รายการ อยูในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง
จํานวน 2 โครงการ คิดเปน 14.29 % ขั้นตอนบริหารสัญญา จํานวน 5 โครงการ คิดเปน 35.71 %  ดําเนินการแลว
เสร็จ จํานวน 7 โครงการ คิดเปน 50 % สรุปรายรับจริงของเทศบาล ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 799,500,000 บาท รับจริง 196,079,074.10 บาท คิดเปน 
24.52 % งบประมาณคงขาด 603,420,925.90 บาท สรุปการเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เบิกจายไปแลว จํานวน 155,751,459 บาท คิดเปน 19.48 %                  
การเบิกจายแยกตามหนวยงาน หนวยงานที่มีการเบิกจาย งบกลาง คิดเปน 30.29 % สํานักการคลัง คิดเปน 23.42 % 
หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปน 21.98 % การเบิกจายตามหมวดรายจาย หมวดงบกลาง คิดเปน 30.29 %                
หมวดคาใชสอย คิดเปน 24.43 % หมวดเงินเดือน คิดเปน 21.45% หมวดคาครุภัณฑ คิดเปน 10.85 % หมวดคาที่
ดินและสิ่งกอสราง คิดเปน 4.78 % 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงในการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 รัฐบาลไดเปลี่ยนแนวทางการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใหม 
ตั้งแต ป พ.ศ.2564 เปนตนไป ในสวนของเงินอุดหนุนทั่วไปจะตองยื่นตอสํานักงบประมาณโดยตรง โดยจะแบงเปน 2 
สวน สวนแรก คือ หนวยงานหลักที่ไดรับงบประมาณ สํานักการศึกษา ไดแก เงินเดือนครู อาหารกลางวัน อาหารเสริม
(นม) และเงินพัฒนาผูเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการตามพระราชดําริ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
โครงการจางผูบริบาลผูสูงอายุ กองสวัสดิการสังคม ไดแก เบี้ยยังชีพทุกประเภท และสวนที่ 2 คืองบประมาณที่ไดมา           
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งคํานวณตามสูตรแลวเทศบาลไดงบประมาณ 56 ลานบาท ปจจุบันไดรายงานไปที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 และกรมกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จะรวบรวมสงไปที่สํานักงบประมาณตอไป เมื่อถึงหวงที่จะจัดทํางบประมาณป 2564 จะดําเนินการจัดทํางบประมาณ
เฉพาะเงินรายไดเทานั้น ตามที่คณะผูบริหารไดใหนโยบายวาเดือนนี้จะมีการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ซึ่งเดือนนี้อยูใน
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2563 หลายหนวยงานเริ่มสงรายการที่จะขออนุมัติจาย
ขาดเงินสะสมบางแลว จึงขอหารือวาจะดําเนินการยื่นขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในเดือนนี้หรือไม 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ขอใหเตรียมรายละเอียดขอมูลใหพรอมเพื่อยื่นขออนุมัติ

จายขาดเงินสะสมตอสภาเทศบาล 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหทุกหนวยงานวางแผนที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 
2565 หากมีโครงการในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางขอใหประสานงานกับสํานักการชาง 
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นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ทานประธานสภาเทศบาลยายไปดํารง

ตําแหนงที่จังหวัดอื่น และเทศบาลไดทําหนังสือหารือไปที่กระทรวงมหาดไทย เรื่องการรักษาการแทนของประธานสภา
เทศบาลมีหนังสือตอบกลับหรือยัง เนื่องจากเทศบาลจะตองดําเนินการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมและอาจรวมไปถึงการ
จัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งปจจุบันยังไมชัดเจนในเรื่องนี้ 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ          

สมัยแรก กําหนดวันที่1-30 มกราคม 2563 ปจจุบันมีปญหาความไมชัดเจนในเรื่องการดํารงตําแหนงของประธานสภา
เทศบาล เนื่องจากทานไดยายไปดํารงตําแหนงที่จังหวัดแมฮองสอน เทศบาลไดจัดทําหนังสือหารือไปที่จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานีสงหนังสือหารือไปที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น วากรณีที่ทาน
ประธานสภาเทศบาลยายไปดํารงตําแหนงที่จังหวัดอื่น คุณสมบัติของทานตองพนจากตําแหนงหรือไม ตามระเบียบ คือ 
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตองเปนบุคคลที่อยูภายในเขตทองถิ่นหรือภายในจังหวัด 
และจะมีปญหาในการประชุมสภาเทศบาลเนื่องจากตามระเบียบตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลจะสามารถปฏิบัติ
หนาที่แทนได ในกรณีประธานสภาเทศบาลไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หากประธานสภาเทศบาลไมมี
คุณสมบัติ รองประธานสภาเทศบาลไมสามารถปฏิบัติหนาที่แทนไดเพราะไมมีประธานสภาเทศบาล ในการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ผมจึงใหงานกิจการสภาทําหนังสอืใหทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปนผูเรียกประชุม
สภาเทศบาล เปดประชุมและปดประชุม ซึ่งในการประชุมจะมีการเลือกประธานสภาชั่วคราว ตามที่ผมไดหารือกับทาน
รองประธานสภาเทศบาล ในการประชุมจะพิจารณาเฉพาะในสวนที่กฎหมายบังคับ คือ ในการประชุมสภาเทศบาล          
สมัยแรกจะตองกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ และกําหนดสมัยแรกของป 2564 ในการขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมควรรอความชัดเจนเรืองตําแหนงประธานสภาเทศบาลกอนอาจจะตองขอเปดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ หากหนังสือตอบกลับมาทันจะมีการเลือกประธานสภาเทศบาลใหม และสามารถนําญัตติขออนุมัติจายขาดเงิน
สะสมเขาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมดวย ฉะนั้นขอใหเตรียมรายละเอียดการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมไวเลย 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจายขาดเงินสะสม ป พ.ศ.2562             

ซึ่งมีการอนุมัติ 8 ครั้ง มีผลการดําเนินการอยางไร 
นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจายขาดเงินสะสม ป พ.ศ.2562 

แบงเปน 2 งาน คือ งานระบบไฟฟาแสงสวางและงานถนน ทอระบายน้ําและสวนสาธารณะ งานระบบไฟฟาแสงสวาง 
อยูในชวงจัดทําบันทึกขออนุมัติถึงกอสรางแลวเสร็จ คิดเปน 80 % โครงการที่ยังไมไดดําเนินการถึงชวงจัดทําราคากลาง 
คิดเปน 20 % งานถนน ทอระบายน้ําและสวนสาธารณะ  อยูในชวงจัดทําบันทึกขออนุมัติถึงกอสรางแลวเสร็จ คิดเปน 
71 % โครงการที่ยังไมไดดําเนินการถึงชวงจัดทําราคากลาง คิดเปน 21 %  และโครงการปรับปรุงสวนสาธารณ 3 แหง 
ยังเหลืองานระบบติดต้ังหมอแปลงไฟฟา ซึ่งตองรอราคากลางจากการไฟฟาสวนภูมิภาค                        

 

.  
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๓.2 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2562 รองชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 เทศบาล             

ไดนํานักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2562 รองชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
ณ จังหวัดระยอง นักเรียนไดเขารวมการแขงขัน จํานวน 7 รายการ มีคณะผูบริหาร คือ นายประชา กิจตรงศิริ                  
รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส พันธนิกุล รองนายกเทศมนตรี                 
นายชัยยงค โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี รวมพิธีเปดการแขงขันและเยี่ยมใหกําลังใจนักกีฬาและผูฝกสอน 

 

.  
 
 

๓.3 โครงการอบรมผูกํากับลูกเสือชั้นความรูเบ้ืองตน (B.TC.) (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการอบรมผูกํากับลูกเสือชั้นความรูเบื้องตน 

(B.TC.) เปนการอบรมลูกเสือสามัญชั้นความรูเบื้องตน ใชเวลาในการอบรม 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนบานทางสาย อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันแรกเปนการอบรมขั้นความรูเบื้องตน วันที่ 2 และวันที่ 3 เปนการอบรมชั้นความรู
เบื้องตน การอบรมเปนไปดวยความเรียบรอย และจะมีการอบรมขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) ประมาณเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 2563  

 นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการศึกษาดูงานโดยหลักแลวเมื่อดําเนินการ

อบรมแลวตองมีการศึกษาดูงานเลย เมื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกําหนดการตามที่แจงใหที่ประชุมทราบ           
เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินเขาตรวจจะตองสามารถตอบคําถามในสวนน้ีไดดวย 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากปจจุบันมีหลายหนวยงานที่จะเขา

ตรวจสอบเทศบาล กอนที่จะจัดทําโครงการ ขอใหทุกสํานัก/กอง/ฝาย ปรึกษาทานปลัดเทศบาลกอนที่จะดําเนินการ 
นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมพิจารณาปรับเปลี่ยนกําหนดการการศึกษาดูงานใหเหมาะสม 
 

.  
 
 

๓.4 โครงการแขงขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การแขงขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

นครอุบลราชธานี เปนการแขงขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  ทั้ง 5 โรงเรียน และ 3 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจัดข้ึนเมื่อเดือนที่ผานมา กําหนดจัดการแขงขัน 2 วัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ทําการแขงขัน 
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รอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เปนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 
และพิธีเปดและพิธีปดการแขงขัน ณ โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี มีนักเรียนเขารวมการแขงขันประมาณ 800 คน              
มีการประกวดพาเหรดและกองเชียร ขบวนพาเหรดนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตั้งขบวนพาเหรดที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนักเรียนชั้นปฐมวัยต้ังขบวนพาเหรดที่ศูนยวิทยาศาสตร โดยไดรับเกียรติจากทาน
นายกเทศมนตรีเปนประธานในพิธีเปดการแขงขัน และทานปลัดเทศบาลกลาวรายงาน และทานปลัดเทศบาลเปนประธาน
ในพิธีปดการแขงขัน เสร็จสิ้น เวลา 15.30 น. 

 

.  
 
 

๓.5 การมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนในสังกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมูลนิธิพัฒนาอุบลรวมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีรับมอบ
ทุนการศึกษาจาก พล.ต.ต.ดร. ชิดชัย วรรณสถิต ประธานมูลนิธิพัฒนาอุบล วันนี้เวลา 13.00 น. มีพิธีมอบทุนการศึกษา
ใหแกนักเรียนที่ประสบอุทกภัย จํานวน 572 คน ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ขอเรียนเชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการรวมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ดวย 
นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เทศบาลไดรับเงินชวยเหลือมามอบใหแก

เทศบาล จึงไดใหสํานักการชางจัดทําแบบแปลน ใชงบประมาณหลังละประมาณ 30,000 บาท และจะกําลังสํารวจ
บานเรือนที่มีความตองการ ที่มีฐานะยากจน ผูพิการ หรือผูประสบอุทกภัยซึ่งบานเรือนไดรับความเสียหายทั้งหลัง              
ขอใหคณะครูสํารวจนักเรียนที่ประสบอุทกภัยที่บานเรือนเสียหายมากสามารถนําเสนอเขามาเพื่อใหคณะผูบริหาร
พิจารณา ซึ่งเมื่อเดือนที่แลวทานนายกเทศมนตรีไดสงมอบบานใหแกผูประสบอุทกภัยบริเวณหาดวัดใตแลว จํานวน             
1 หลัง 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอฝากใหสวนที่เกี่ยวของติดตามผลการ          

ใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ไดสงเรื่องไปที่อําเภอและจังหวัดแลว  
นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอแจงความคืบหนาของการเยียวยาผูประสบ

อุทกภัยกรณีบานเรือนเสยีหาย ปจจุบันไดปรับแกประมาณการความเสยีหาย จํานวน 680 กวาราย และนําสงอําเภอแลว 
และสํานักการชางกําลังดําเนินการในสวนที่เหลือ และยังมีเงินกองทุนชวยเหลือผูประสบภัยจากสํานักนายกรัฐมนตรี  

 

.  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ประชาชนขอคัดคานการทําถนนและวางทอระบายนํ้า ในซอย 14 ถนนอุบล-ตระการ          

ขางบานเลขที่ 5/1 (สํานักการชาง) 
นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากสภาเทศบาลไดอนุมัติจายขาด            

เงินสะสม ครั้งที่ 2 โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล-ตระการ 14 ขางบานเลขที่ 5/1 
งบประมาณ 183,000 บาท เปนการกอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 34 เมตร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
และวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตามเอกสารที่แจกใหคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ คือ บาน จํานวน 3 หลัง  
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ที่ดิน 422 423 และ 245 เดิมโฉนดที่ดินเปนแปลงเดียวและไดมีการแบงเปน 3 แปลง                 
และแบงเปนถนนสาธารณประโยชนซึ่งจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินแลว กอนที่จะดําเนินการจัดทํางบประมาณ              
ไดมีหนังสือขอใหเทศบาลจัดทําถนน คสล. และระบบระบายน้ําบริเวณทางหลวงทองถิ่นดังกลาว แตหลังจากไดรับ          
อนุมัติงบประมาณแลว ไดมีหนังสือขอใหยกเลกิการทําถนนเนื่องจากมีระบบระบายน้ําแลวจึงยกเลิกโครงการ จึงขอหารือ
ที่ประชุมวาโครงการนี้ควรจะยกเลิกหรือดําเนินการตอไป 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเสนอใหตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณา            

ตามระเบียบกฎหมายและขอใหศึกษาเรื่องระเบียบ ตามที่ประชาชนรองขอใหดําเนินการจัดทําถนนแตเมื่อรับการอนุมัติ
งบประมาณแลวจะสามารถยกเลิกไดหรือไม 

นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเรียนขอมูลการสํารวจโครงการกอสราง

ถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล-ตระการ 14 ขางบานเลขที่ 5/1 เดิมมีการจัดทําหนังสือรองขอใหมีถนน          
จากนางพรธิพา หีบแกว เดิมโฉนดที่ดินเปนแปลงเดียวและไดมีการแบงโฉนดที่ดินเปน 3 แปลง และแบงเปนถนน
สาธารณะเพื่อใหสามารถผานที่ดินทั้ง 3 แปลง ผมจึงไดสํารวจและออกแบบนําเขาประชาคมเพื่อเพิ่มในแผนพัฒนา
เทศบาล เมื่อสภาเทศบาลไดอนุมัติงบประมาณ ไดมีการรองเรียนวาไมมีความตองการถนนเสนดังกลาวแลว แตหากมีการ
ยกเลิกโครงการแลว เจาของที่ดินขางเคียงแปลงที่ 4 มีสิทธิที่จะมีถนนเขาออกเนื่องจากเปนถนนสาธารณะและสามารถ
เปนที่กลับรถ ซึ่งถนนเสนดังกลาวเปนถนนสาธารณะที่มีการจดทะเบียนแลวควรที่จะมีการดําเนินการกอสรางเพื่อให
ประชาชนในพื้นที่สามารถใชประโยชนรวมกัน 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ขอใหตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ และเชิญเจาของที่ดินทั้ง 3 รายและชุมชน          

ที่ใกลเคียง  มาพูดคุยชี้แจงขอเท็จจริงที่จะตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เนื่องจากถนนเปนถนนสาธารณประโยชน
แลว ขอใหทานกิมรวย แปนทอง รองปลัดเทศบาล มีที่พักอาศัยใกลเคียงชวยเจราจาและทาํความเขาใจในเบือ้งตนเจาของ
ที่ดินทั้ง 3 รายดวย 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัติใหม (สํานักการคลัง) 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สืบเนื่องจากทานผูอํานวยการกองวิชาการ

และแผนงานไดชี้แจงการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2564 ในสวนของสํานักการคลังไดพิจารณาแลวมีงบประมาณที่ขอรับ
เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายไดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง โดยใหสูตรคํานวณ คือ รายไดจัดเก็บจริงปงบประมาณ พ.ศ.2562 ลบประมาณการรายไดปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เทากับวงเงินที่ขอรับงบประมาณป พ.ศ.2564 ตามสูตรคํานวณเทศบาลนครอุบลราชธานีจะขาดงบประมาณ 63                 
ลานบาท ปจจุบันสํานักการคลังเรงดําเนินโครงการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งใหสํารวจพื้นที่ใหม
ทั้งหมดและประกาศใชภายในเดือนพฤศจิกายน และไดมีการขยายเวลาออกไปอีกถึงเดือนพฤษภาคม 2563                
สํานักการคลังไดมีประกาศไปแลว จํานวน 6,000 ราย จากจํานวนทั้งหมด 12,000 กวาราย โดยมีวิธีการ                       
คือ เมื่อประกาศทุกชองทางแลว สงหนังสือแจงรายการประเมินทรัพยสินที่จะตองเสียภาษีและแผนพับประชาสัมพันธ            
ถึงผูเสียภาษีทราบทั้งหมด เมื่อผูเสียภาษีตรวจสอบถูกตองแลว งานจัดเก็บรายไดจะจัดทําหนังสือประเมินวาจะตองเสีย
ภาษีจํานวนเทาไร สวนการเรงรัดภาษีลูกหนี้ สํานักการคลังไดลงพื้นที่จัดเก็บภาษีที่คางตามบานเรือนผูเสียภาษี             
เพื่อเปนการเพิ่มรายไดของเทศบาล 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง            

เปนการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติใหม ซึ่งตามที่ที่ผูอํานวยการสํานักการคลังรายงานผลการดําเนินการ เปนหวง
เรื่องความเขาใจของประชาชนในเรื่องการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติใหม ซึ่งรูปแบบการจัดเก็บเปนการจัดเก็บ
รูปแบบใหม ขอใหชี้แจงใหประชาชนไดทําความเขาใจวิธีการดําเนินการที่ถูกตองดวย 

 
 

 
5.2 การรายงานผลการรองเรียนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการรองเรียนที่ประชาชนสงเรื่องเขามา             

ที่เทศบาลและสงเรื่องไปยังสํานัก/กองตามอํานาจหนาที่ ตองรายงานความคืบหนาการรองเรียนและตองแจงผลการ
ตรวจสอบและการแกไขปญหาไปยังผูรองเรียนดวย ไมเกิน 15 วัน ปจจุบันมีการรองเรียนเรื่องหองน้ําอาคารสถาปตย           
สงกลิ่นและเสียงรบกวน จํานวน 8 ครั้ง  ซึ่ง เทศบาลยังไม ไดแจงผลการแกไขปญหาใหแกผูรองเรียนทราบ                         
ขอใหสํานักการศึกษาที่รับผิดชอบดูแลเรื่องหองน้ําไดประสานสวนราชการที่เกี่ยวของรวมการแกไขปญหาดวย                   
และเมื่อแกไขปญหาเสร็จเรียบรอยขอใหสงเรื่องมาที่สํานักปลัดเทศบาลเพื่อรายงานแกผูรองเรียนและจังหวัดตอไป             
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5.3 การจายเงินเบ้ียยังชีพ (กองสวัสดิการสังคม) 
นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจายเงินเบี้ยยังชีพนับตั้งแตเดือนมกราคม 

2563 เปนตนไป กรมบัญชีกลางเปนผูดําเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพทุกรายผานบัญชีเอง โดยองคกรปกครองครอง              
สวนทองถิ่นมีหนาที่จัดทําฐานขอมูลผูรับเบี้ยยังชีพให และกรณีลงทะเบียนรายใหมผูที่เกิดกอนเดือนกันยายน 2504 
สามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได             
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