
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓   

วันจันทร์ที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................. 
 

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            
     ๓.   นายไพฑูรย์ บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๔.   นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๕.   นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๖.   นายไพฑูรย์     พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
     ๗.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๘.  นายประสงค์ จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๙.   น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
    ๑๐.   นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๑.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ) 

      

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายวิทวัส พันธ์นิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายศักดิ์ เลรุ่งรดิส  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายชัยยงค์ โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๘. นางนันทิยา สระแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๙. นายเจษฎา ซังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. นางกิมรวย แป้นทอง  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๑. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๒. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 

 



๒. 
 

๑๓.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๑๔. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๑๕.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๖.   นางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อํานวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๗.   นางจุฑารัตน์ สัตนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๘.   ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจําปา นักวิเคราะห์นโยบายแผนชํานาญการ   
๑๙.   นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๐.   น.ส.ณัฐปภัสร์ ฏปวรนันท์ นักวิชาการคลัง 
๒๑.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ ์ นิติกรชํานาญการ   
๒๒.   นางเสาวลักษณ์ กันธิยา นักวิชาการพัสดุ 
๒๓.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๒๔.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๒๕.   นายวิชาญ ไทยแท้ แทน ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  

๒๖.   นายสวาท ดวงคํา ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 

๒๗.    นางกัญญาภัคร เสตพันธ์ แทน ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญอ่งค์ตื้อ 

๒๘.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผอ.สถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 

๒๙.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๓๐.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๓๑.   นายชัยยันต์ จันล่องคํา หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๓๒.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓๓.   นายอนุชิต อัปกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
                                    
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                             สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๒                                     
                             วันอังคารที่  ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

     ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ชั้น ๒ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ   
๓.๑  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบราชธานี  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (กองวิชาการและแผนงาน) 
 
 



๓. 
 

๓.๒  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี             
         ที่(อบ) ลต ๐๐๐๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแจ้งแนวทาง 
        ในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๓.๓   หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี            
                                               ที่(อบ) ลต ๐๐๐๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง   
                                               ปฏิบัติในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  

                                          

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา  
๔.๑  กําหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
        ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๔.๒ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  
          พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม   
           สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
           ข้อ ๒๐ และข้อง ๒๑) 

                                                         

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อ่ืนๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓     
ในวันจันทรท์ี่  ๒๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐น.  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านวิรุจ  วิชัยบุญ จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กราบเรียนเชิญครับ 
 
นายวิรุจ    วิชัยบุญ     รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
 วันนี้ผมมาทําหน้าที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ได้รับรายงานจากนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมาตรา ๒๕  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี และเรื่องอ่ืนๆ เนื่องจากประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่เรียกประชุม
ตามกฎหมาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงขออาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลา  ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้สภาพิจารณาติดตามและ 



๔. 
 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และเรื่องอ่ืนๆ  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๖๓ 
นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านวิรุจ  วิชัยบุญ  ซึ่งเป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี  ต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญท่านเกริกชัย ผ่องแผ้ว 
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี แทน
ประธานสภาเทศบาลฯครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  เนื่องจากท่าน
ประธานสภาฯ ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ กระผมนายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว รองประธานสภาเทศบาลนคร
อุบราชธานี จึงปฏิบัติหน้าที่แทน ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒ ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                             สมัยสามัญ  สมัยท่ีสี่  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒                                     
                             วันอังคารที่  ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

       ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ชั้น ๒ 
 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กระผมนายอัมพล  ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒     
วันอังคารที่  ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) 
ชั้น ๒ ในการประชุมทุกครั้งเราให้มีการสรุปเป็น รายงานการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานกระชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขส่วนใดให้แก้ไข
ก่อนที่จะมีการรับรองรายงานการประชุมต่อไปครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความส่วนไหนเชิญครับ / ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปีพ.ศ.๒๕๖๒   
    วันอังคารที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒  
    วันอังคารที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 



๕. 
 

 

 
 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง   เพื่อทราบ   
 ๓.๑ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบราชธานี  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (กองวิชาการและแผนงาน) 
  ๓.๒ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี             
                  ที่(อบ) ลต ๐๐๐๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแจ้งแนวทาง 
                 ในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี            
                                       ที่(อบ) ลต ๐๐๐๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง   

                                         ปฏิบัติในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ ๓.๑ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองวิชาการและแผนงาน) เชิญท่านนายก 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอมอบให้กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รายงาน  
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นางสมลักษณ์    บุญณพัฒน์     ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสมลักษณ์  
บุญณพัฒน์   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 
 
 

 

ที่ประชุม 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒     

วันอังคารที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 



๖. 
 
สรุปผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 ตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร ์ 

จ  านวนโครงการ

ในแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

(1)  

จ  านวนโครงการท่ี

ไดร้บัอนุมตัิ

งบประมาณ 

ประจ  าปี พ.ศ.

2562 

(2)  

จ  านวนโครงการท่ี

ไดร้บัอนุมตัิ ใหใ้ช ้   

จา่ยเงินสะสม 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

(3)  

รวมโครงการท่ี

ไดร้บัอนุมตัิ

งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

(2)+(3)  

คิดเป็นรอ้ยละ  

1.การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน  162  17  103  120  74.07  

2.การพฒันาเศรษฐกิจ  7  4  -  4  57.14  

3.การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  

18  5  3  8  44.44  

4.การพฒันาคุณภาพชีวิตและ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  

138  76  1  77  55.80  

5.การพฒันาระบบบริหารงานแบบ

มุ่งผลสมัฤทธ์ิ  

76  27  3  30  39.47  

รวม  401  129  110  239  59.60  
 

สรุปผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2562 ตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร ์ 

จ  านวนงบประมาณ       

ในแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

ปีงบประมาณ   พ.ศ.

2562 

(1)  

จ  านวน

งบประมาณใน

เทศบญัญตัิ      

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

(2)  

จ  านวน

งบประมาณท่ี

ไดร้บัอนุมตัิใหใ้ช ้

จา่ยเงินสะสม 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

(3)  

รวมงบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  

(2)+(3)  

คดิเป็นร้อยละ  

1.การพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน  669,791,600  59,294,150  342,183,171  401,477,321  59.94  

2.การพฒันาเศรษฐกิจ  11,810,000  230,000  -  230,000  1.95  

3.การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  

464,370,900  11,746,300  10,450,000  22,196,300  4.78  

4.การพฒันาคุณภาพชีวิตและ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งของ

ชุมชน  

237,551,636  191,410,287  3,100,000  194,510,287  81.88  

5.การพฒันาระบบบริหารงาน

แบบมุ่ง ผลสมัฤทธ์ิ  

128,858,000  9,492,550  82,339,800  91,832,350  71.27  

รวม  1,512,382,136  272,598,287  438,072,971  710,671,258  46.99  



๗. 
 

นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านประสงค์ 
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสงค์  จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี เป็นความตั้งใจที่จะพัฒนา ใน ๕ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด ๔๐๑ โครงการ ได้รับอนุมัติ
ทั้งหมด ๑๒๐ โครงการ ในโครงการที่ต้องการจะพัฒนา ๑๖๒ โครงการ จะเห็นได้ว่าแต่ละยุทธศาสตร์มี
ความแตกต่างกันเยอะมาก ถ้าเป็นไปได้เราน่าจะมีการกระจ่ายแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละโครงการให้ทั่วถึง
ในแต่ละโครงการไม่ให้มีการเหลื่อมล้ําครับ 
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จา่ยขาดสะสม(74.07%)

57.14% 44.44%

55.80%

39.47%

จ  านวนโครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีไดร้บัอนุมตัิงบประมาณ ประจ  าปี 2562

คิดเป็นรอ้ยละของโครงการที่ไดร้บังบประมาณ 59.60%

 
 
 
 
 
 
 
 



๘. 
 

669,791,600

11,810,000

464,370,900

237,551,636

128,858,000

59,294,150

230,000

11,746,300

191,410,287

9,492,550

342,183,171

0

10,450,000

3,100,000

18,823,000
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ยุทธ 

 

ยุทธ 

 

ยุทธ 

 

ยุทธ 

 จ่ายเงินสะสม

เทศบ ั ติั

แผน

59.94%

81.88%

4.78%

1.95%

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีไดร้บัอนุมตัิงบประมาณ ประจ  าปี 2562

งบประมาณ (ลา้นบาท)

71.27%

คิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณที่ไดร้บัอนุมติัใหด้ าเนินการ 46.99%

 
 
 
 

ผลการด าเนินโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.      ตามรายยุทธศาสตร การพฒันา 

 โครงการในเทศบ ั ติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.      

ยุทธศาสตร์

จ  านวน

โครงการ

ทั้งหมด

จ  านวนโครงการ            

ที่แลว้เสร็จ

( )

จ  านวนโครงการ            

ที่อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ

( )

จ  านวนโครงการ              

ที่ไม่ไดด้  าเนินการ

( )

จ  านวนโครงการที่มีการ

ยกเลิก

( )

รวมโครงการที่     

แลว้เสร็จและอยูใ่น

ระหว่างด าเนินการ 

(รอ้ยละ) ( ) + ( )

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1.การพฒันาโครงสรา้งพื้ น าน      .     .  - -    .      .  

2.การพฒันาเศรษ กิจ      - - - - - -     

3.การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ   

   และสิง่แวดลอ้ม

       - - - -     

4.การพฒันาคุณ าพชีวิตและ

   เสริมสรา้งความเ ม้แ ็ง อง  

   ชุมชน

      .  - -   .    .      .  

5.การพฒันาระบบบริหารงาน 

  แบบมุ่งผลสมัฤทธิ 

      .     .  - - - -      

รวม         .      .    .    .       .  

 
 
 
 



๙. 
 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ทั้งหมด จ านวน 129 โครงการ ผลการด าเนินโครงการ ดังนี้  
 

 - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน  102  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  79.07  
  - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน    16  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  12.40  
  - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน      2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  1.56  
  - โครงการที่ยกเลิก   จ านวน      9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  6.97 

102 
(79.07%)

16 (12.40%)

2 (1.56%) 9 (6.97%)

ผลการด าเนินโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลนครอุบลราชธานี          

ที่ไดร้บัอนุมัตใินเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจ  าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แลว้เสร็จ

ระหวา่งด าเนินการ

ไมไ่ดด้ าเนินการ

ยกเลิก

โครงการที่ด  าเนินการแลว้เสร็จและอยูร่ะหว่างด าเนินการ

รวม 118 โครงการ รอ้ยละ 91.47
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(99.22%)

(99.89%)

(50.90%)

(99.89%)

(52.59%)

การเบิกจา่ยงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (เทศบญัญตั)ิ ประจ  าปีงบประมาณ 2562

 
 



๑๐. 
 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 272,598,287 บาท เบิกจ่าย จ านวน 207,327,776.33  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 76.06  
 
 

สรุปโครงการที่ไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชจ้า่ยเงินสะสม ปี     

ครัง้ท่ี วนัที่อนุมติั โครงการ งบประมาณ ครุ ณั ์ งบประมาณ รวม

    มกราคม                                              -                         -                     

    มกราคม                                                                                         

   มีนาคม                                                                                           

    มีนาคม                                                                                          

    เมษายน                                                                                           

    มิถนุายน                                             -                         -                     

    มิถนุายน                - -           

    กนัยายน                  - -           

รวม     ครั้ง                                                       

  รวม     โครงการ    รายการครุ ณั  ์งบประมาณรวม              บาท

 

สดัส่วนโครงการพฒันาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ไดร้บัอนุมตัิใหใ้ชจ้า่ยเงินสะสม ปี      (รวม   ครั้ง)
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  รวม      โครงการ 

   รายการครุ ณั  ์

งบประมาณ  

            บาท

     ป้าย 

หน่วย : โครงการ  
 
 
 



๑๑. 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการที่ไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชจ้า่ยเงินสะสม
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จ  านวน     โครงการ * อ้มูล ณ วันท่ี 24 มกราคม     

หน่วย:โครงการ

15.84%
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32.67%

11.88%

0.49%

26.24%

 ออนุมติั ั้นตน้ 

ไดแ้ก่ จดัท าราคากลาง 

ขออนุมติัโครงการ  ล 

จดั ้ือจดัจา้ง 

ไดแ้ก่ ขายแบบ เชิ เสนอ

ราคา พิจารณาผล เชิ ท า

ส ั า ก าลังด าเนินการ

บริหารสญัญา 

ไดแ้ก่ ลงนามส ั าและ

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ก่อสรา้ง ส่งมอบ ตรวจรบั

 ล 

ก าลังก่อสรา้ง  20

ส่งมอบงาน  4

 
 
 
 

สรุปผลการจดัหาครุ ณั ท์ี่ไดร้บัอนุมตัใิหใ้ชจ้า่ยเงินสะสม
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จ  านวน     รายการ * อ้มูล ณ วนัท่ี   มกราคม     

14.29 % 50%

หน่วย:โครงการ

บริหารสญัญา ไดแ้ก่ 

อยู่ระหวา่งการส่งมอบ

 ล 

35.71%

 
 
 
 
 



๑๒. 
 

รอ้ยละความพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร  ดา้น ดงัน้ี

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ รอ้ยละความพึงพอใจ

มาก ปานกลาง น้อย

 ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน 9.78 75.52 14.70

2 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 10.28 72.29 17.43

3 ดา้นการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 18.16 62.62 19.21

4 ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 19.10 66.70 14.20

5 ดา้นการพฒันาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 14.84 73.02 12.13

 
 

ความพึงพอใจ
คะแนน

(   คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มและแสดงความคิดเห็นในโครงการ กิจกรรม  .  

2. ประโยชนท์ี่ประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ กิจกรรม  .  

3. มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรู ้อ้มูล องโครงการ กิจกรรม  .  

4. ผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ ปัญหา องประชาชนในทอ้งถิ่น  .  

5. มีการรายงานผลการด าเนินงาน องโครงการ กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  .  

6. การแกไ้ ปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการ องประชาชน  .  

7. มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ กิจกรรม  .  

8. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  .  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน องเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    โดยใหค้ะแนนเต็ม 10 โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี

 
 
 
 
 
 



๑๓. 
 
 

สรุปผลการด าเนินโครงการตาม งบประมาณรายจา่ยประจ าปี     

 อ้มูล ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2563 
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 อ่ืน  เช่น อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ หรือด าเนินการ

ยงัไมค่รบเป้าหมาย

รวม     โครงการ งบประมาณ 318,410,900 บาท

หน่วย:โครงการ

63.45% 7.59%

จดัท าราคากลาง 13

ขออนุมติัโครงการ 4

 
 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านบุญมี ครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมน.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาล       
นครอุบลราชธานี  ขอบคุณครับ  กระผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ทางด้านการบริหารจัดการของทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ ๕ ยุทธศาสตร์
เป็นตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในฐานะที่ติดตามและเฝ้า
แนะนํามาในระยะเวลา ๑ ปี ในปีพ.ศ.๒๕๖๒ คืองานจะต้องออกมาให้เห็นในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด 
ขั้นตอนผลผลิต (out put) เข้ามาขบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างจะมีปัญหามากที่สุด ที่นํามาอภิปรายใน
วันนี้เพ่ือให้เตรียมการในงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
สําหรับรูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ก็เสร็จเรียบร้อย
แล้วเราจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นหรือตรวจสอบติดตามงานได้ง่ายขึ้นครับ ในเรื่องของความพึง
พอใจตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน  ถ้าเราสามารถเจาะไปในแต่ละจุดผมคิดว่าเราน่าจะได้คะแนนความพึง
พอใจจะอยู่ที่ประมาณ ๘๐ หรือ ๘๕ ขึ้นไป  
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านอําไพวรรณ ครับ 
 



๑๔. 
 
นางอ าไพวรรณ     เปรมภิรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ดิฉันนางอําไพวรรณ  
เปรมภิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมจากท่าน น.อ.บุญมี ได้นําเสนอ
ประเด็นที่ ๑ เห็นด้วยกับท่านประสงค์ว่าเราไม่ทราบการให้น้ําหนักแต่ละยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ ๒ คือผล
การเบิกจ่ายรวมคงต้องเร่งเห็นว่าเรามีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้วก็ตาม แต่การเบิกจ่ายรวมยังน้อย ทําให้การ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ของเราก็ยังจะน้อยไปด้วย อีกประเด็นหนึ่งต่อไปเทศบาลฯ จะต้องของบเงิน
อุดหนุนเอง ซึ่งใน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง จะระบุไว้เลยว่าจะต้องดูการเบิกจ่ายของเก่า ถ้าเราเบิกจ่าย
ได้น้อยอาจจะมีผลกระทบต่อปีงบประมาณในปีถัดไป ที่เราขอเองด้วย มีความจําเป็นอย่างยิ่งว่าเราต้องนํา
ความพอใจต่อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน มาวิเคราะห์ว่าทําไมเราถึงได้แค่ปานกลาง ทั้งที่
ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ทํางานกันค่อนข้างหนัก แต่ผลความพึงพอใจได้แค่ปานกลางเท่านั้น 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านประสงค์ 
นายประสงค์    จันจ าปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสงค์ จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทํารายละเอียดให้ดูชัดเจนมากขึ้นเพียงแต่ว่าตัวเลข
โครงการที่อยู่หน้าแรกของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกับตอนท้ายที่ท่านสรุปผลการ
ด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 202 โครงการ ให้ท่านลงเป็นตัวเดียวกันเวลา
เราดูจะง่ายขึ้น เรามาดูตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์บางรายยุทธศาสตร์บางด้าน
ส าคัญน้อย ถ้าเราทราบความต้องการจริงๆของพ่ีน้องประชาชนผลสัมฤทธิ์น่าจะสูงขึ้น ในเรื่องของการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เราอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าเรา
ต้องการให้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลฯอยู่ในระดับสูงสุด ท าอย่างไร
ให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด ขอให้เราจับมือกันร่วมใจกันไม่แตกแยกแบ่งพรรคพวกแบ่งฝ่ายก็จะท า
ให้เทศบาลฯของเราดีขึ้น ให้เรารู้ว่าตอนนี้เทศบาลฯเราอยู่ระดับใดและเราจะไปอยู่ในจุดไหนและเราจะไป
ได้อย่างไร อยู่ที่เราทุกคนครับ 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านยอดยุทธครับ 
นายยอดยุทธ    เดชรุ่งเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายยอดยุทธ  เดชรุ่งเรือง 
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณค าชี้แนะในเรื่องการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  โครงสร้างของระบบ จังหวัดอุบลราชธานี ของเราส่วนใหญ่
ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆ เป็นเศรษฐกิจจุลภาค ความพึงพอใจด้านการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ของเราที่ต่ าเป็นเพราะปัจจัยหลายอย่างของสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ก็จะขอรับข้อเสนอของ
ท่านสมาชิกสภาฯเพ่ือมาปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลฯให้ดีขึ้นครับ 
 



๑๕. 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านบุญมี ครับ 
น.อ.บุญมี      สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ผมเห็นด้วยกับท่านรองยอดยุทธ ที่ท่านแบ่งช่วงเวลาการทําแบบสอบถามออกเป็นช่วงในระยะเวลา 
๑ ปี ออกเป็น ๔ ครั้ง และตามด้วยผลงานต่างๆ ผลสัมฤทธิ์จะออกมาตรงประเด็น ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
  เชิญท่านเลขาฯครับ 
นายอัมพล     ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   
ทองพุ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดการจัดทําแผนของเทศบาลฯ แผนพัฒนา
เทศบาลฯตรงนี้มาจากชุมชนทั้งหมด ๑๐๖ ชุมชนของเทศบาลฯ มีโครงการที่มีความต้องการที่จะพัฒนา
ทั้งหมด  ๔๐๑ โครงการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ แต่สภาฯได้อนุมัติโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑    
จากทั้งหมด ๔๐๑ โครงการ สภาฯอนุมัติ  ๑๒๙ โครงการ แต่ในปีพ.ศ.๒๕๖๒ สภาฯชุดปัจจุบันได้อนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด ๑๑๐ โครงการ ๒๐๒ โครงการย่อย และ ๑๔ รายการครุภัณฑ์ ถ้าคิดตาม
สัดส่วนความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ได้แค่ ๕๙.๖๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าไม่มีการจ่ายขาดเงินสะสมใน  
ปีพ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมาเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ ๒๐ กว่าๆไม่ถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต ์ถ้ามองในภาพรวมจะเห็นได้ว่า
เทศบาลนครอุบราชธานี ไม่ได้มีการพัฒนามาหลายปีแล้ว ทั้ง ๔๐๑ โครงการถ้าคิดเป็นยอดเงินก็ประมาณ 
๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้ามองในภาพรวมเรื่องความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลฯจะเห็น
ได้ว่าความต้องการของพ่ีน้องประชาชน มีถึง ๔๐๑ โครง ได้รับการแก้ไขปัญหาไม่ถึงครึ่ง ผลของการ
สํารวจความพึงพอใจจึงอยู่ในระดับปานกลาง ในปีพ.ศ.๒๕๖๓ และแผนพัฒนาเทศบาลฯกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรแล้วคิดว่าเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลฯน่าจะสูงขึ้น      
บางท่านสงสัยว่าบางยุทธศาสตร์เปอร์เซ็นต์จะสูงบางยุทธศาสตร์ถึงเปอร์เซ็นต์ถึงต่ํา ถ้าท่านได้ดูระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินสะสมท่านจะเห็นว่าอํานาจหน้าที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ต้องเป็นการให้บริการและชุมชน
และในเรื่องของภารกิจเร่งด่วนที่จําเป็นเงินสะสมมีข้อจํากัดในเรื่องการใช้ไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้
ทุกยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่ท่านเห็นว่าเปอร์เซ็นต์จะสูง ขอนําเรียนเพื่อทราบครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ผมขอเสริมเรื่องความพึงใจว่าเราจะเพ่ิมข้อความพึงพอใจให้มากขึ้น จะได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น 
สภาฯชุดปัจจุบันเป็นสภาฯที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย จึงเกิดการเปรียบเทียบระหว่าง   
สภาฯที่ได้รับการเลือกตั้งและสภาฯที่ได้รับการแต่งตั้ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็อยากจะเห็นรายงาน
เชิงเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน นอกจากเรื่องความพึงพอใจและอีกเรื่องคือการประชาสัมพันธ์ ทําอย่างไรเรา
ถึงจะเข้าถึงพ่ีน้องประชาชน แจ้งข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องที่เราประชุมกัน ให้ประชาชนรับทราบด้วยขอฝาก
ฝ่ายบริหารด้วยครับ 



๑๖. 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านประสงค์ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประสงค์         
จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเพ่ิมเติมเล็กน้อยในประเด็นที่เรากําลังคุยกัน ผมคิดว่า
นี่คือประเด็นที่มีความท้าทายพวกเรา และผมก็เชื่อมั่นว่าพวกเราที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯแม้ ว่าจะเป็น
การได้รับการแต่งตั้งแต่ก็หมายถึงเกียรติประวัติของเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้พ่ีน้องใน   
เขตเทศบาลนครอุบลฯได้รับประโยชน์สูงสุดจากพวกเรา ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกท่านตระหนักร่วมกัน   
เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างความพึงพอใจของพ่ีน้องประชาชนได้มากขึ้น หากเราสามารถทํางานเชิงรุก
ว่าพ่ีน้องประชาชนต้องการอะไรเราอาจจะได้อะไรขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมาย กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะไประเบียบวาระต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง   เพื่อทราบ 
 
  ๓.๒  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
  ที่ ลต (อบ)๐๐๐๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งแนวทาง 
                                     ในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๓  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
  ที่ ลต (อบ)๐๐๐๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง 
        ปฏิบัติในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ ในข้อ ๓.๒ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ลต(อบ)๐๐๐๒/ว๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้ง
แนวทางในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๓.๓ หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ลต(อบ)๐๐๐๒/ว๔ ลงวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   เชิญท่านเลขานุการ
สภาครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอนําเรียนในระเบียบวาระที่ ๓ ในหนังสือจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง ๒ ฉบับ ฉบับแรกเรื่องแจ้งแนวทางใน 



๑๗. 
 
การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แจ้งมายังเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเพื่อเตรียมการโดยที่กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ตามระยะเวลาในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก็คือลําดับที่ ๑ 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ปลัดเทศบาลจะต้องประกาศรับสมัคร ซึ่งผมก็ได้ทําประกาศไปแล้ว ลําดับที่ ๒ 
ก็คือจากวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง เมื่อรับสมัครแล้วมีจํานวนไม่ครบ ลําดับที่ ๓ ก็
คือจากวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทาบทามบุคคลกรณีที่มีผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือก กกต. ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบตามจํานวน และลําดับที่ ๔ จากวันที่      
๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเสนอรายชื่อให้ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี ลําดับที่ ๕ จากวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาคัดเลือกและจัดทําบัญชีรายชื่อ ประวัติและเหตุผล       
ส่งให้ กกต. ส่วนกลาง ลําดับที่  ๖ จากวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อุบลราชธานีเสนอให้ กกต. พิจารณา ระยะเวลาโดยประมาณ ๒๐ วัน พอเสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอน   
ที่ ๗ ก็คือรอ ครม. เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถ้า ครม. มีมติให้มี
การเลือกตั้ง ทาง กกต. ถึงจะพิจารณาแต่งตั้ง กกต. ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และหลังจากที่ 
กกต. แต่งตั้งแล้วสํานักงาน กกต. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อุบลราชธานีเพ่ือแจ้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือที่จะได้มีการ
ประชุมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือดําเนินการเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากนั้นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานีจะทําคําสั่ง
แต่งตั้ง กกต. ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และในขั้นตอนต่อไป กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และในขั้นตอนต่อไป กกต. ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่      
นี่คือระยะเวลาและขั้นตอนต่างๆที่ทาง กกต. ได้แจ้งให้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเทศบาลก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลายๆคณะเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
เรียบร้อยแล้วเพ่ือที่จะให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ทาง กกต. กําหนด ในส่วนของหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ลต(อบ)๐๐๐๒/ว๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้การดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดจึงขอให้เทศบาลดําเนินการดังนี้ ๑.แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๒ และ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใช้ข้อมูลจํานวนราษฎรที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตาม 



๑๘. 
 
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มาเป็นฐานในการคํานวณ
จํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ๑.๑ ให้จัดทํารูปแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งอย่างน้อย ๓ รูปแบบ    
พร้อมแผนที่แสดงการแบ่งเขตในแต่ละรูปแบบโดยให้จัดทําเป็นภาพสีขนาดเอ ๓ ที่แสดงมาตราส่วน
มาตรฐานมีรายละเอียดแสดงความแตกต่างระหว่างเขตเลือกตั้งได้อย่างชัดเจน ๑.๒ การบรรยายแนว   
เขตให้ระบุท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ๑.๓ จํานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งต้องใกล้เคียงกันมาก
ที่สุดและมีผลต่างของจํานวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ ๑๐ สรุปในภาพรวมของ
หนังสือสั่งการแล้วก็ให้นําส่งเอกสารรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนรูปแบบละ ๑๐ ชุด ภายในวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงนี้ผมได้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง      
ซึ่งข้อมูลจํานวนประชากร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีประชากรทั้งหมดตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
๗๔,๙๗๗ คน พอมาดูในแต่ละเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ มีจํานวนประชากร ๑๙,๗๐๔ คน เขตเลือกตั้ง
ที่มีจํานวนประชากร ๑๗,๐๕๐ คน เขตเลือกตั้งที่ ๓ มีจํานวนประชากร ๑๙,๐๗๙ คน เขตเลือกตั้งที่ ๔   
มีจํานวนประชากร ๑๙,๑๔๔ คน ถ้าเทียบสัดส่วนตามวิธีการที่ กกต. กําหนดมาให้ เขตเลือกตั้งที่           
มีประชากรมากท่ีสุดกับน้อยที่สุดจะแตกต่างกันอยู่ประมาณร้อยละ ๗.๒ เนื่องจากระเบียบบอกว่าจะต้อง
ทําเสนอเข้าไปใหม่อย่างน้อย ๓ รูปแบบ ซึ่งผมก็ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คือรูปแบบที่ ๑ 
เรายังคงยึดเขตเลือกตั้งเดิมทั้งหมด  ทีนี้รูปแบบที่ ๒ ที่เรากําหนดเพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้ทางคณะกรรมการการ
เลือกตั้งของจังหวัดแต่งตั้งขึ้นมาซึ่งก็มีผมเป็นคณะกรรมการตรงนั้นด้วย แบบที่ ๒ เราเอาหน่วยที่ ๒๔ 
สลับมาอยู่เขตที่ ๒ และแบบที่ ๓ เอาหน่วย ๒๕ สลับไปอยู่เขต ๑ แต่หลักการก็คือเราจะยึดเขตเดิมเป็น
หลัก ผมขอชี้แจงอีกเล็กน้อยในขั้นตอนการแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันที่  ๓๑ มกราคม ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่
เทศบาลฯจะต้องส่งร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณา
จํานวน ๑๐ ชุด วันที่ ๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่างแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง นัดประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ือรับทราบข้อมูลรูปแบบการ
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๕๙ เทศบาลของจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
เป็นวันสุดท้ายที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดส่งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และให้เทศบาลปิดประกาศและประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ(มอบหมายปลัดเทศบาลปิดประกาศในเขตเทศบาลและรับหนังสือแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ) วันที่ ๑๔ เป็นวันแรก ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวัน
สุดท้ายของวันประกาศและรับหนังสือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อรูปแบบการ
แบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาล วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลส่งรูปแบบการแบ่งเขต
เลือกตั้งพร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนกลับคืนไปยังผู้อํานวยการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง พิจารณาการ
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๕๙ แห่ง เรียงลําดับตามความเหมาะสมพร้อมความเห็นเสนอ กกต.   



๑๙. 
 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อุบลราชธานีรายงานผลการพิจารณาและจัดส่งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง       
๕๙ แห่ง ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแบ่งเขตให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนกลางเพ่ือเสนอให้ กกต. ส่วนกลางพิจารณาจํานวน ๑๖ ชุด นี่คือขั้นตอนทั้งหมดที่ทางสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งการมา ซึ่งทางเทศบาลของเราก็ได้มีการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบในด้านต่างๆแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการและสมาชิกสภาได้รับทราบครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอบคุณครับ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง   เพื่อพิจารณา 
       ๔.๑  ก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
     ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
       ๔.๒  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
      พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
      การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒  
      พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑) 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา ในข้อ ๔.๑ กําหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการสภาฯ ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายทั้ง ๒ 
ระเบียบวาระเลยนะครับ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)     
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม 
ประชุมสมัยสามัญประจํา ปีให้สภาเทศบาลกําหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน 
สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย 
ประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และ 
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น นําปรึกษาในที่ 
ประชุมสามัญ ประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้ง ปิดประกาศไว้ในที่ 



๒๐. 
 
เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปก็คือในการประชุมครั้งแรกในวันนี้สภาจะต้อง
กําหนดสมัยประชุมของปีนี้ คือ สมัยที่สอง ,สมัยที่สามและสมัยที่สี่ แต่ละสมัยไม่เกิน ๓๐ วัน และกําหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป จึงขอนําเรียนให้กับสภาได้รับทราบโดยจะต้องมีผู้เสนอและ
ผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอบคุณครับ เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์  พรหมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอเสนอกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจําปี      
พ.ศ.๒๕๖๓ อีก ๓ สมัย ดังนี้ครับ  

 -  สมัยสามัญ สมัยที่สอง วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่  ๑  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
  -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ วันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 

ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองครับ / มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเชิญครับ / เมื่อไม่
มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  อีก ๓ สมัย คือ 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สอง วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่  ๑  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ วันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
 ต่อไปเป็นการกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ เชิญ
สมาชิกเสนอครับ /เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอ กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔  คือเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์        
พ.ศ.๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เนื่องจากระเบียบฯ กําหนดไว้ไม่เกิน สามสิบวันถ้ากําหนดไว้ยี่สิบแปดวันก็ได้ ถ้าไม่พอเราก็ขอ
ขยายออกไปอีกสามสิบวันก็ได้ ตามระเบียบฯ ขอผู้รับรองครับ / มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเชิญครับ / เมื่อไม่มีเสนอเป็นอื่นก็สรุปได้ว่าในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปีพ.ศ.๒๕๖๔  กําหนดให้ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์         
พ.ศ.๒๕๖๔   



๒๑. 
 
ที่ประชุม 
          มีมติเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ อีก ๓ สมัย  
ดังนี้ครับ  

 -  สมัยสามัญ สมัยที่สอง วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่  ๑  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
  -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ วันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 

-  กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔  คือเริ่มตั้งแต ่
   วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่อง   อ่ืนๆ 

 
 

นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเสนอแนะสักเล็กน้อยนะครับ เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องที่
ผ่านมาในปี ๒๕๖๒ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้ฝากข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งต่างๆแต่ยังไม่ดําเนินการ 
อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยสรุปออกมาว่ามีอะไรบ้างที่ยังไม่ดําเนินการเพ่ือจะได้ติดตามการดําเนินการที่ไม่
อยู่ในงบประมาณแต่เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับชุมชน เรื่องที่ ๒ ในปี ๒๕๖๓ จะมีโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการสวนสาธารณะทั้ง ๔ แห่ง หรือสายไฟฟ้าลงดิน อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอบคุณครับ  เนื่องจากจะมีเรื่องหารือเพ่ิมเติมผมจึงขอนัดประชุมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านสมาชิก
ครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายประสงค์  จันจําปา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องแรกผมจําได้ว่าเราเคยจะมีศูนย์กลางสําหรับรับเรื่องราวร้องทุกข์
จากพ่ีน้องประชาชน ถ้าเป็นไปได้อยากฝากฝ่ายผู้บริหารดําเนินการด้วยนะครับ เรื่ องที่สองเนื่องจาก
งบประมาณเรามีจํากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งมีเป็นจํานวนมาก ถ้าหากเรามี
สัมพันธภาพกับทางกระทรวงหรือกรมต่างๆท่ีเขามีเงินงบประมาณเยอะ เสนอความต้องการความเดือดร้อน 



๒๒. 
 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลเพ่ือของบประมาณเอามาพัฒนาท้องถิ่นเรา ถ้าหากเราสามารถเชื่อม
หน่วยงานราชการกระทรวงต่างๆซึ่งเขามีงบประจําอยู่แล้วเราก็อาจจะสามารถมาเติมงบท้องถิ่นเราเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นของเราได้ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านปลัดครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอัมพล   ทองพุ
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในฐานะเลขานุการสภาฯ ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่องสวนสาธารณะ    
ทั้ง ๔ แห่ง ตอนนี้เราทําหนังสือไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องทําหม้อแปลงและเขาได้ลงมาสํารวจแล้ว 
คือเราต้องรอประมาณการตรงนั้นก่อนเพ่ือที่จะเอามารวมกับประมาณการที่เรามีอยู่ว่าเป็นยอดเท่าไหร่ 
และอีกเรื่องคือสายเคเบิลลงใต้ดินเราตั้งงบในปี ๒๕๖๓ ไว้เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจํานวน
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยอดงบประมาณที่เป็นรายรับที่ เข้ามาสรุปเมื่อไตรมาสแรกตอนนี้ก็ประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เราตั้งไว้ เดี๋ยวสรุปยอดเดือนนี้อีกครั้งหนึ่งว่า
สามารถที่จะอุดหนุนงบประมาณจํานวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้การไฟฟ้าได้หรือไม่เพ่ือที่จะให้การไฟฟ้า
ทําสัญญาและดําเนินการ กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายไพฑูรย์   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์  พรหมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายผู้บริหารว่าขอทราบความ
คืบหน้าหรือข้อมูลที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเจ้าหน้าที่และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ลานขวัญเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องรับ
ดําเนินการแค่ไหนอย่างไรและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง  โดยขอทราบข้อมูลในคราวประชุมครั้งต่อไปใน
วันที่ ๓๐ มกราคม          พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอฝากฝ่ายผู้บริหารดังนี้ เรื่องท่ี ๑ คือเรื่องศูนย์รับร้องทุกข์ ๒.การทํางานเชิงรุกลองทําแผนดูในแต่
ละเขต ๓.เรื่องเก่ียวกับลานขวัญเมืองว่าเป็นอย่างไร มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่/ไม่มี เมื่อ
ไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 

**** ปิดประชุมเวลา 12.30 น. **** 
 



๒๓. 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
วันจันทร์ที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                             สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๒                                     
                             วันอังคารที่  ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

      ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ชั้น ๒ 
       ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ   
๓.๑  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบราชธานี  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (กองวิชาการและแผนงาน) 
๓.๒  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี             
         ที่(อบ) ลต ๐๐๐๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแจ้งแนวทาง 
        ในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๓.๓   หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุบลราชธานี            
                                               ที่(อบ) ลต ๐๐๐๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทาง   
                                               ปฏิบัติในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  

                                          

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา  
๔.๑  กําหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
        ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                            ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามสมาชิกเสนอสมัยประชุมกําหนดการ  
                                            ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ อีก ๓ สมัย ดังนี้  

 -  สมัยสามัญ สมัยที่สอง วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
 -  สมัยสามัญ สมัยที่สาม วันที่  ๑  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
  -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ วันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 



๒๔. 
 

 ๔.๒ กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  
          พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม   
           สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)) พ.ศ.๒๕๕๔  
           ข้อ ๒๐ และข้อง ๒๑ 

                                             ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามสมาชิกเสนอกําหนดวันเริ่มประชุม 
                                              สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔  คือเริ่ม 
                                              ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นต้นไปไม่เกินสามสิบวัน 

                                                         

 
 

 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                       (นายอัมพล  ทองพุ) 
                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่.................................... 

 
 
 
 

       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
               (นายไพฑูรย์    พรหมสอน)                                  (นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์) 
        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 
 

                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล .................................................................................................... ......................................... 
 

 
 

(นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


