
 รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ ประจำป� ๒๕๖๔ 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๔ 

วันอังคาร ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ผู�มาประชุม 
๑. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายธรธรรม� ชินโกมุท   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสราวุฒิ นิลรัตน�ศิริกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายอาทิตย� คูณผล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นางวรรณสุข ชโลธรรังส ี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นายอัมพล ทองพุ   ปลัดเทศบาล 
๗. นายเจษฎา ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
๘.  นายกฤชพล  เมืองเหนือ      รองปลัดเทศบาล 
๙.  นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร      รองปลัดเทศบาล 
๑๐.  นายพิศาล  ดีพร9อม       หัวหน9าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑.  นายปติ  แสนทวีสุข      (แทน) ผู9อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๒.  นายวีระชาติ  สานุสันต�      รก.ผู9อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๑๓.  นางภาวินี  ไตรศิวะกุล             รก.ผู9อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร   

๑๔.  นายสวาท  ดวงคำ         ผู9อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ9าใหญBองค�ต้ือ 

๑๕.  นางสุภาภรณ�  บรรเรืองทอง      (แทน) ผู9อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก9านเหลือง 
๑๖.  นายวิสุทธิ ์  ศิริคุณ       ผู9อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล9อม 
๑๗.  นางสุจิตรา  นามพิทักษ�      ผู9อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๘.  นางสมลักษณ�  บุญณพัฒน�      ผู9อำนวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
๑๙.  นางพิมพ�นภัส  ภัทรกBอพงศ�สุข      ผู9อำนวยการสBวนบริหารงานคลัง 
๒๐.  นางเพ็ญศรี  เถาว�โท       ผู9อำนวยการสBวนบริหารการศึกษา 
๒๑.  นางอรอินทร�  ไชยแสง       หัวหน9าหนBวยตรวจสอบภายใน 
๒๒.  นายธีระศักด์ิ  คำภักดี       ผู9จัดการสถานธนานุบาล ๑ 
๒๓.  นางภัทริฌา  คำผง       หัวหน9าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๔.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ       หัวหน9าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
๒๕.  นางพิณผกา  แกBนอาษา      หัวหน9าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดใต9พระเจ9าใหญBองค�ต้ือ 
๒๖.  นางสาวธัญญพัทธ�   ศรีบุญสถิตพงษ�      หัวหน9าฝGายบริหารงานท่ัวไป  สำนักปลัดเทศบาล 
๒๗.  นายชัย  ตระกูลฟองทอง      รก.หัวหน9าฝGายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
๒๘.  นางสาวณัฐสิมา  ทุBมโมง            หัวหน9าฝGายสBงเสริมการทBองเท่ียว 
๒๙.  นางประไพศรี  ศิริทรัพย�      หัวหน9าฝGายนิติการ 
๓๐.  นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน       หัวหน9าฝGายการเงินและบัญชี 
๓๑.  นางสาวลำพรรณ คุณประชา      หัวหน9าฝGายสถิติการคลัง 
๓๒.  นางสาวนิตยา  สมาน       หัวหน9าฝGายพัสดุและทรัพย�สิน 

 
 
 

- ๒ - /๓๓. นางปLยะมาศ.... 
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๓๓.  นางปLยะมาศ  หลินหะตระกูล      หัวหน9าฝGายบริหารงานท่ัวไป สำนักชBาง  
๓๔.  นายวิษณุ   สุระชัย       รก.หัวหน9าฝGายควบคุมการกBอสร9าง    
๓๕.  นางวิไลลักษณ�  อัครอำนวย      หัวหน9าฝGายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล9อม 

๓๖.  นางภัททิยาภรณ� ใครบุตร       หัวหน9าฝGายบริการและเผยแพรBวิชาการ 
๓๗.  นางสาวสุพัตรา  จัยสิน       หัวหน9าฝGายการเจ9าหน9าท่ี สBวนบริหารการศึกษา 
๓๘.  นางพรพรรณ  ศรีลาชัย       หัวหน9าฝGายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 
๓๙.  นางสาวระวีวรรณ จันทร�สBอง      หัวหน9าฝGายกิจการโรงเรียน 
๔๐.  นายสรวิชญ�  แสงดี       หัวหน9าฝGายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
๔๑.  นางสาววิรุณภัสร�   ฐิติภัสร�ศุภเดช      หัวหน9าฝGายแผนงานและงบประมาณ 
๔๒.  พ.จ.อ.อดิศร  ประจำ       รก.หัวหน9าฝGายรักษาความสงบ 
๔๓.  สิบเอกสมชาย  เดชะคำภู      หัวหน9างานปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔๔.  นายพงศธร  โชติมานนท�      หัวหน9างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       
ผู�ไม�มาประชุม  

๑. นายพงษ�ศักด์ิ  มูลสาร       รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายปรีชา  ศรีสวBาง       รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนพคุณ  เดชเสน       รก.ผู9อำนวยการสำนักชBาง 
๔. นายมนต�ตรี  ธนะคุณ       ผู9อำนวยการสำนักการศึกษา 
๕. นายวิชญ�พงศ�  สาลีสิงห�       ผู9อำนวยการสBวนการโยธา 
๖. นายเสรี  ทองเลิศ       ผู9อำนวยการสBวนสBงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. นางศศิกาญจน�  โพธิ์ลังกา      หัวหน9าหนBวยศึกษานิเทศก� 
๘. นางวรนุช  จันทะสิงห�      ผู9จัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๙. นายเชิดศักด์ิ  ดอกพิกุล      หัวหน9าฝGายพัฒนารายได9 
๑๐. นางสาวพยอม   โอภาส       หัวหน9าฝGายผลประโยชน�และกิจการพาณิชย� 
๑๑. นางเสาวลักษณ�  กันธิยา       รก.หัวหน9าฝGายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
๑๒. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน�      หัวหน9าฝGายควบคุมอาคารและผังเมือง 
๑๓. นายวรวิทย�  หลาทอง       หัวหน9าฝGายชBางสุขาภิบาล 
๑๔. นายศรัณย�  ศรีเมือง        หัวหน9าฝGายสาธารณูปโภค 
๑๕. นายจตุรพิธ  สมหอม           หัวหน9าฝGายบริหารงานสาธารณสุข 
๑๖. นางสาวภัสรา  สวัสด์ิกุล         หัวหน9าฝGายบริหารงานท่ัวไป กองการเจ9าหน9าท่ี 
๑๗. นางสาวฐานิศวร� ฐานกุลเสฏฐ�      หัวหน9าฝGายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ9าหน9าท่ี 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. นางจุฑารัตน�  สัตนันท�       หัวหน9างานวิจัยและงบประมาณ 
๒. นายวสันต�  ไชยโยธิน      หัวหน9างานธุรการ 
๓. นางสาวณัฐปภัสร� ฏปวรนันท�      หัวหน9างานจัดทำงบประมาณ 
 
 
 

       - ๓ -/๔. นายสุรศักด์ิ... 



- 3 - 
 
๔. นายสุรศักด์ิ  สุระวงศ�       นิติกรชำนาญการพิเศษ 
๕. วBาท่ีร9อยตรีสุรไกร โคตรบุรี       นักสังคมสงเคราะห�ชำนาญการ 
๖. นางนุธิดา  วงศ�หอม       เจ9าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๗. นางสาวนิดารัตน� ฤทธิโร       เจ9าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๘. นายอนุชิต  อัปกาญจน�      เจ9าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๙. นายกวีศักด์ิ  พงษ�เพชร      เจ9าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๐. นายนพ  พิสุทธิ์ไพศาล      พนักงานจ9างตามภารกิจ 
๑๑. นางสาววภิารัตน� ชัยชนะ       พนักงานจ9างตามภารกิจ 
๑๒. นางศานันท�ธิดา หลอดเงิน      พนักงานจ9างท่ัวไป 
๑๓. นางสาวปวีณา  ปPจฉาภาพ      พนักงานจ9างท่ัวไป 
๑๔. นางวรรณี  วรรณโชติ      พนักงานจ9างท่ัวไป 
๑๕. นางชนิดา  ผลพิบูลย�      พนักงานจ9างท่ัวไป 
๑๖. นางสาวบรรพตรี พวงสุวรรณ      พนักงานจ9างท่ัวไป 

 

เริ ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี       
เปRนประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
- ไมBมี - 

 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู9บริหารและหัวหน9าสBวนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔     
เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห9องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบได9ท่ี  

 
 
 

    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  
  

 ๓.๑ สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 นางณัฐปภัสร8 ฏปวรนันท8  หัวหน�างานจัดทำงบประมาณ 
 - ตามท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานีได�ประกาศใช�เทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจำป%
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  มีผลบังคับใช�ตั้งแต#วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ได�ประมาณการ
รายรับ จำนวน 730,000,000 บาท  มีรายรับจริง ตั้งแต#วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 รับจริง 
148,293,009.59 บาท  งบประมาณคงขาด จำนวน 581,706,990.41 บาท  มีรายละเอียดดังน้ี  
 
 
 
 

 - ๔ -/หมวดรายได9... 

มติท่ีประชุม - รับรอง 
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หมวดรายได�ที่จัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ 92,693,500 บาท รับจริง 2,925,564.14 บาท งบประมาณ   คง
ขาด 89,767,935.86 บาท  รายได�หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 293,537,000 บาท รับจริง 
27,683,745.45 บาท  งบประมาณคงขาด 265,853,254.55 บาท  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปตามอำนาจหน�าท่ีและ
ภารกิจถ#ายโอนเลือกทำ ประมาณการรายรับ 343,769,500 บาท รับจริง 117,683,700 บาท งบประมาณคงขาด 
226,085,800 บาท  เงินอุดหนุนทั ่วไปกำหนดวัตถุประสงคA รับจริง 19,317,300 บาท รวมรายรับทั ้งสิ้น 
167,610,309.59 บาท ในส#วนเงินอุดหนุนทั่วไปมิได�ตั้งรับในงบประมาณ ประกอบด�วยเงินอุดหนุน  เฉพาะกิจ 4 
รายการ  ได�แก# รถบรรทุกขยะ 3 คัน  อาคารส�วม ขนาด 10 ท่ี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  ครุภัณฑA
คอมพิวเตอรAสำหรับการพัฒนาการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกสAเข�าสู#ประเทศไทย 4.0 และ อาคารเรียน 4 ชั้น 12 
ห�องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รวมประมาณ 15 ล�านบาท  ขณะนี้ยังไม#ได�รับเงินอุดหนุน  ด�าน
การเบิกจ#ายงบประมาณรายจ#ายทุกสำนัก/กอง/ฝIาย ในรอบ 1 เดือน ต้ังแต#วันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2564 ผลการเบิกจ#าย 
42,461,777 บาท เปรียบเทียบกับงบประมาณอนุมัติ 730,000,000 บาท   คิดเปJนร�อยละ 5.82  คงเหลือ 
687,538,223 บาท  หมวดรายจ#ายที่เบิกจ#ายมากที่สุด คือ หมวดค#าใช�สอย     ผลการเบิกจ#าย 6,331,410 บาท 
คิดเปJนร�อยละ 8.82 รองลงมาคือ หมวดค#าสาธารณูปโภค ร�อยละ 7.25  และหมวดงบกลาง ร�อยละ 6.90  ในส#วน
หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ#ายอื่น หมวดที่ดินและสิ่งก#อสร�างยังไม#ได�เบิกจ#ายแต#อย#างใด  สรุปเงินคงเหลือจากการ
เบิกจ#ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจำป%งบประมาณ พ.ศ.2565 เปJนเงิน 105,831,232.59 บาท   

- จังหวัดอุบลราชธานีและกรมส#งเสริมการปกครองท�องถิ่น แจ�งให�เทศบาลพิจารณาทบทวน
และวางแผนงบประมาณจัดเตรียมความพร�อมเสนอคำของบประมาณรายจ#ายประจำป%งบประมาณ พ.ศ.2566 
กระบวนการจัดทำงบประมาณเริ่มตั้งแต#เดือนธันวาคมจนถึง 14 มกราคม 2565  ขณะนี้อยู#ระหว#างพิจารณาทบทวน
และการวางแผนงบประมาณจัดเตรียมรายละเอียดเสนอคำของบประมาณ 

นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- เน่ืองจากขณะน้ีเทศบาลมีรายรับเข�ามา 148 ล�านบาท  เบิกจ#ายในเดือนตุลาคม เปJนเงิน 42 

ล�านบาท  คงเหลือใช�ประมาณ 105 ล�านบาท  หลังจากหักเงินเบิกจ#ายรายจ#ายประจำแล�ว เรายังมีเงินงบประมาณเหลือ 
สามารถดำเนินการโครงการเร#งด#วนท่ีใช�งบประมาณน�อยได�ก#อนเดือนมกราคม  เพ่ือไม#ให�เกิดการล#าช�าเกินไป   

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
- ในป%ท่ีผ#านมาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท�องที่ ภาษีปKายยังมีการค�างชำระ

จำนวนมาก  อาจเพราะประชาชนไม#ทราบขั้นตอนกระบวนการชำระภาษี ไม#ได�รับใบแจ�งหน้ี  เพื่อให�จัดเก็บภาษีได�ตาม
ประมาณการ  จึงขอให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานเชิงรุกลงพื้นที่แจ�งให�ผู�มีหน�าที่ชำระภาษีทราบ  ผู�ท่ีมีภาษี ค�างชำระหลายป%
เข�ามาไกล#เกลี่ยผ#อนชำระ  และเรื่องการขอรับค#าปรับจราจร ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได�ดำเนินการขอรับเปJน
รายได�หรือไม# 

นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- เรื่องเงินรายได�จากค#าปรับจราจร  แบ#งเปJนเงินค#าปรับจราจรจากสถานีตำรวจภูธรเทศบาล

ได�รับโอนจากสถานีตำรวจภูธรประจำทุกเดือน  และค#าปรับจราจรจากศาลแขวง  เทศบาลจะขอรับค#าปรับป%ละหน่ึงครั้ง  
ซ่ึงได�ดำเนินการอย#างต#อเน่ืองไม#มียอดค�าง 
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นางเพ็ญศรี  เถาว!โท ผู%อำนวยการส'วนบริหารการศึกษา 
- เน่ืองจากงานจัดทำงบประมาณ ได�ให�ทุกสำนัก/กอง จัดทำคำของบประมาณรายจ#ายประจำป%

งบประมาณ พ.ศ.2566  จึงขอแจ�งให�ทราบในปNญหาการจัดสรรงบประมาณรายจ#ายประจำป%งบประมาณ  พ.ศ.2565 
งบเงินอุดหนุน ค#าบำเหน็จ บำนาญ เสนอคำของบประมาณ จำนวน 39 ล�านบาท  แต#ได�รับการจัดสรร จำนวน 35 ล�าน
บาท  ซึ่งเรายังไม#ทราบสาเหตุที่สำนักงบประมาณการจัดสรรไม#ครบตามข�อมูลบุคลากรที่ส#งไป    จะหาสาเหตุแก�ไขใน
การเสนอคำขอค#าบำเหน็จ บำนาญ งบประมาณรายจ#ายประจำป%งบประมาณ พ.ศ.2566 
 
 
 
 

3.2 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน  ประจำป/งบประมาณ พ.ศ.2565 

นางจุฑารัตน!  สัตนันท! หัวหน%างานวิจัยและประเมินผล 
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำป%งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 ประเด็น 

คือ ประเด็นแรก โครงการท่ีได�รับอนุมัติให�ใช�จ#ายเงินสะสมป%งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 53 โครงการ  งบประมาณ 
227,901,600 บาท ดำเนินการเสร็จแล�ว จำนวน 14 โครงการ คิดเปJนความสำเร็จ ร�อยละ 26.42  อยู#ระหว#าง
ดำเนินการก#อสร�าง 1 โครงการ  ครุภัณฑAท่ีได�รับอนุมัติให�ใช�จ#ายเงินสะสมป%งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 รายการ 
งบประมาณ 32,130,000 บาท  ดำเนินการเสร็จแล�ว 1 รายการ รอส#งมอบงาน จำนวน 3 รายการ อยู#ระหว#างจัดทำ
ราคากลาง จำนวน 2 รายการ  ประเด็นที่สอง โครงการป%งบประมาณ พ.ศ.2564          ที่กันเงินไว�เบิกจ#ายใน
ป%งบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 15,640,700 บาท  เปJนของสำนักช#าง อยู#ระหว#างขอ
ซ้ือ/ขอจ�าง จำนวน 1 โครงการ รอส#งมอบงาน จำนวน 2 โครงการ  และสำนักปลัดเทศบาล รอส#งมอบงาน 1 โครงการ  
ครุภัณฑAป%งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กันเงินไว�เบิกจ#ายในป%งบประมาณ พ.ศ.2565 เปJนครุภัณฑAสำนักงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล อยู#ระหว#างขอซื้อ/ขอจ�าง จำนวน 8 รายการ งบประมาณ 187,300 บาท ประเด็นที่สาม โครงการท่ี
ได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป%งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักการศึกษา อยู#ระหว#างเตรียมความพร�อม จำนวน 
3 โครงการ จำนวน 12,523,900 บาท ครุภัณฑAที่ได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป%งบประมาณ พ.ศ.2565  
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม งบประมาณ 2,850,000 บาท  ประเด็นท่ีสี่ โครงการ
ที่ได�รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจำป%งบประมาณ  พ.ศ.2565 จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 
190,781,000 บาท ขออนุมัติโครงการ 3 โครงการ ขอซื้อ/ขอจ�าง 1 โครงการ  อยู#ระหว#างดำเนินการ 5 โครงการ  
เตรียมความพร�อมเบื้องต�น 41 โครงการ  ยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากเปJนโครงการเงินสนับสนุนงบประมาณในการ
ปKองกันและแก�ปNญหายาเสพติด ซ่ึงได�รับการสนับสนุนจากอบจ.อุบลราชธานีแล�ว  ครุภัณฑAที่ได�รับอนุมัติในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ#ายประจำป%งบประมาณ  พ.ศ.2565  จำนวน 67 รายการ งบประมาณ 1,668,100 บาท  อยู#
ระหว#างเตรียมความพร�อมยังไม#ได�ดำเนินการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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3.3 รายงานผลความพึงพอใจต'อการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ป/งบประมาณ  
พ.ศ.2564 
 นางจุฑารัตน!  สัตนันท! หัวหน%างานวิจัยและประเมินผล 

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาองคAกรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  กำหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล แผนพัฒนาท�องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นต#อผู�บริหาร
ท�องถิ ่น  รายงานผลความพึงพอใจต#อการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เปJนส#วนหนึ ่งของการติดตามน้ี  
วัตถุประสงคAของการประเมินเพื่อนำผลการประเมินและข�อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาล
นครอุบลราชธานีให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีประชากรกลุ#มเปKาหมาย 75,934 คน เก็บกลุ#มตัวอย#างจากประชากรใน 4 
เขต 106 ชุมชน จำนวน 550 ตัวอย#าง ระยะเวลาระหว#างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2564 แบ#งเปJนเก็บจากการลงพื้นท่ี
ในชุมชน 350 ตัวอย#าง  และเก็บจากประชาชนผู�รับบริการที่เทศบาลนครอุบลราชธานี 200 คน  ผลการสำรวจกลุ#ม
ตัวอย#างส#วนใหญ#เปJนเพศหญิง ร�อยละ 67.6  ช#วงอายุ 41 - 50 ป%  ร�อยละ 31.8  การศึกษาระดับปริญญาตรี ร�อยละ 
36  อาชีพหลักค�าขาย ร�อยละ 41.1  ผลสำรวจความพึงพอใจต#อผลการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยร�อย
ละความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป      มียุทธศาสตรAด�านโครงสร�างพื้นฐาน 3 ประเด็น คือ การ
ปรับปรุงไฟฟKาสาธารณะ ร�อยละ 91.1  การปรับปรุงสัญญานไฟจราจร ร�อยละ 89.2  การปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายน้ำ ร�อยละ 83.6  ข�อคิดเห็นข�อเสนอแนะจากประชาชนเรื่องถนนมีมาตรฐาน ไฟฟKาส#องสว#างปลอดภัย สนามลู#
วิ่งออกกำลังกายดีมีมาตรฐาน   และขอให�ปรับปรุงถนนหน�าโรงพยาบาลราชเวช ถนนหน�ายงสงวนเก#า และสำรวจถนนท่ี
ชำรุดดำเนินการซ#อมแซมให�มีสภาพดี      ถนนโพธิ์ทองมีสะพานเหล็กชำรุดทรุดโทรมควรเปลี่ยนเปJนสะพานคอนกรีต  
ขอให�ตรวจสอบการก#อสร�างรุกล้ำบริเวณถนนโพธิ์ทอง  ขอให�ปรับสัญญาณไฟจราจรแยกโรงเรียนเทศบาล 3 ให�มีการ
หยุดให�ทางรถท่ีเลี้ยวขวาเข�าซอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  การแจ�งปNญหาไฟฟKาแสงสว#างในชุมชนกรณีเร#งด#วน
สามารถแจ�งทางโทรศัพทAและควรดำเนินการทันที  เปลี่ยนโคมไฟถนนข�างทางเปJนโคมใหญ#ขึ้น หรือเปลี่ยนหลอดไฟท่ี
สว#างมากขึ้น  ยุทธศาสตรAด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 ประเด็น คือ การส#งเสริมกิจกรรมการท#องเที่ยว/พัฒนาแหล#ง
ท#องเท่ียว ร�อยละ 80.2 และการส#งเสริมอาชีพ ร�อยละ 73.3  มีข�อคิดเห็นและเสนอแนะจากประชาชนด�านการพัฒนา
เศรษฐกิจ  ซ่ึงเขตเทศบาลมีแม#น้ำมูลไหลผ#านควรปรับปรุงให�มีแหล#งท#องเท่ียว สร�างรายได�ให�ท�องถ่ิน มีการส#งเสริมอาชีพ 
มีเงินทุนกู�ยืมได�  ยุทธศาสตรAด�านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มี 3 ประเด็น คือ การปรับภูมิทัศนA
เมือง/ตกแต#งเมือง ร�อยละ 86.6 การปรับปรุงสวนสาธารณะ ร�อยละ 85.3  และการบริหารจัดการขยะ ร�อยละ 83.1  
ยุทธศาสตรAการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตและความเข�มแข็งของชุมชน  มีประเด็นการบริการด�านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม มีร�อยละความพึงพอใจมากที่สุด คือ การควบคุมปKองกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การส#งเสริม
ปKองกันและฟTUนฟูสุขอนามัย ร�อยละ 87.8  มีร�อยละความพึงพอใจน�อยที ่สุด คือ การส#งเสริมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ร�อยละ 80.1 ข�อคิดเห็นและเสนอแนะของประชาชน ขอให�กวดขันการใช�พื้นที่ถนนหลังห�างสรรพสินค�า
อุบลพลาซ#ามีการใช�ถนนสาธารณะเปJนท่ีส#วนบุคคล  ขอให�จัดถังขยะให�เพียงพอ และยกเลิกถนนปลอดภัยขยะ เน่ืองจาก
มีการนำขยะมาทิ้งชุมชนอื่น  จัดให�มีการติดกล�องวงจรปWดทุกซอย ทุกแยก ทุกเส�นทางในเขตเทศบาล  ควรมีการ
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของชุมชนให�มีความโปร#งใส  ขอให�เทศบาลจัดระเบียบกลุ#มคนเร#ร#อนบริเวณศาลากลางเก#า  
เนื่องจากรวมกลุ#มดื่มสุราเปJนประจำสร�างความเดือดร�อนให�กับนักเรียนและประชาชน  ขอให�ดำเนินการด�านความ
สะอาดของบ�านเมือง  ด�านสุขภาพมีการพ#นยาฆ#าเชื้อต#างๆ   
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ยุทธศาสตรAการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ#งสัมฤทธิ์ การให�บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชนชน    ได�รับ
ร�อยละความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให�บริการข�อมูลของเจ�าหน�าที่ ร�อยละ 90.2 การให�บริการรับชำระภาษี ได�รับ
ร�อยละความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนการให�บริการ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ร�อยละ 84.9           การ
ให�บริการขออนุญาตก#อสร�างอาคาร ได�รับร�อยละความพึงพอใจมากที่สุด คือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการให�บริการ 
ร�อยละ 83.6 การบริการของศูนยAบริการสาธารณสุขต#างๆ ได�รับร�อยละความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนการ
ให�บริการ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ร�อยละ 88.8 การบริการกล�องโทรทัศนAวงจรปWด CCTV       ได�รับร�อยละความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนการให�บริการ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ร�อยละ 81.7  ข�อคิดเห็นและเสนอแนะเรื่อง
การติดต#องานทะเบียนราษฎร เจ�าหน�าที่ให�คำแนะนำที่ดีดำเนินการรวดเร็ว  เจ�าหน�าที่งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง 
ควรให�คำแนะนำและข�อมูลกับประชาชนผู�มารับบริการให�ครบถ�วน  ความพึงพอใจต#อการดำเนินงานในภาพรวม ร�อยละ 
87.7  ได�ร�อยละความพึงพอใจมากที่สุด คือ เปWดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และ
ประโยชนAท่ีประชาชนได�รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร�อยละ 87.4    ร�อยละความพึงพอใจน�อยท่ีสุด คือ ความ
โปร#งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม ร�อยละ 80.9  ข�อเสนอแนะในภาพรวมประชาชนขอให�มีการประชาสัมพันธAกิจกรรม
ต#างๆ ของเทศบาลให�ประชาชนรับรู�มากยิ่งขึ ้น ที่จอดรถผู�มารับบริการที่เทศบาลมีไม#เพียงพอ  ควรเปWดโอกาสให�
ประชาชนมีส#วนร#วมในการพัฒนา หรือกำหนดนโยบายการพัฒนา      กองยุทธศาสตรAและงบประมาณ จะรวบรวม
ข�อเสนอแนะจากประชาชนส#งให�หน#วยงานท่ีเก่ียวข�องดำเนินการต#อไป 

นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- จากผลสำรวจความพึงพอใจการให�บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชนชน       การ

ให�บริการรับชำระภาษี ได�รับความพึงพอใจการให�บริการข�อมูลของเจ�าหน�าท่ี ร�อยละท่ีสูง  แต#การให�บริการ   ขออนุญาต
ก#อสร�างอาคาร ได�รับความพึงพอใจการให�บริการข�อมูลของเจ�าหน�าท่ี ร�อยละท่ีต่ำกว#า  เพราะว#างาน   ขออนุญาต
ก#อสร�างอาคารมีระเบียบข�อกฎหมายเอกสารประกอบค#อนข�างเยอะ  เมื่อประชาชนมายื่นคำขออนุญาตเจ�าหน�าที่ต�อง
ตรวจสอบความถูกต�อง ครบถ�วนของเอกสาร  หากไม#ครบถ�วนต�องชี้แจงให�ประชาชนเตรียมมาให�ครบในคราวต#อไปไม#
ต�องกลับไปกลับมาหลายรอบ  และเมื ่อรับคำขอที ่มีเอกสารครบแล�วต�องอธิบายขั ้นตอนการพิจารณาอนุญาตใช�
ระยะเวลาเท#าไร ก่ีวัน เจ�าหน�าท่ีต�องรับผิดชอบติดตามให�เสร็จตามกำหนดเวลา 

นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- เห็นด�วยกับท#านปลัดเทศบาล  ควรให�ความสำคัญกับเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบเอกสาร ต�องเปJนผู�ท่ี

สามารถตรวจสอบและแนะนำประชาชนได�ชัดเจน  เมื่อเอกสารครบถ�วนแล�วต�องปฏิบัติให�เปJนไปตามกำหนดเวลา ยึด
หลักตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  จัดทำบอรAดประชาสัมพันธAข้ันตอนและคู#มือ
บริการประชาชนติดท่ีหน#วยงาน  และเว็บไซตAของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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3.4 แจ%งป8ดการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติและให%จัดการเรียนการสอนเป9นรูปแบบ
ผสมผสาน (On-line , On-demand , On-hand หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม) ในวันที ่ 15 – 19 
พฤศจิกายน 2564  เป8ดเรียนปกติ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 , ร.ร.เทศบาล 2 , 
ร.ร.เทศบาล 4 , ศพด.วัดใต%ฯ , ศพด.วัดมหาวนาราม) 

นางเพ็ญศรี  เถาว!โท ผู%อำนวยการส'วนบริหารการศึกษา 
- เน่ืองจากสถานการณAการแพร#ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความจำเปJนต�องขยายเวลาในการปWดการเรียนการสอนออกไป     ในวันท่ี 15 - 19 
พฤศจิกายน 2564  และเปWดเรียนในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564  

 

3.5 การจัดการเรียนการสอนปกติ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร , โรงเรียนเทศบาล 5 
ชุมชนบ%านก%านเหลือง  และศูนย!พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

นางเพ็ญศรี  เถาว!โท ผู%อำนวยการส'วนบริหารการศึกษา 
- การเปWดเรียนในห�องเรียน ในวันจันทรAที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จะมีสถานศึกษาที่สามารถ

จัดการเรียนการสอนตามปกติ ได�แก# โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 3 
สามัคคีวิทยาคาร  และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง 

  
 

3.6 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก'อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ระดับ
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำป/การศึกษา 2564  สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2564 

นางเพ็ญศรี  เถาว!โท ผู%อำนวยการส'วนบริหารการศึกษา 
- เทศบาลนครอุบลราชธานีได�ส#งโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข�ารับการประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก#อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำป%การศึกษา 2564 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รอบท่ี 2 คัดเลือกเปJนตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี           ณ ห�องหอประชุม
อาคารอเนกประสงคAโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  อยู#ระหว#างรอผลการประเมิน  
 
 

3.7 การอบรมผู%บังคับบัญชาลูกเสือระดับขั ้นความรู %ชั ้นสูง (A.T.C.) การตรวจขั ้นที ่ 5 เพื ่อรับ
เครื่องหมายวูดแบดจ! 2 ท'อน (W.B.) ในวันท่ี 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

นางเพ็ญศรี  เถาว!โท ผู%อำนวยการส'วนบริหารการศึกษา 
- การฝbกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู�กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู�ชั้นสูง (A.T.C.) 

เปJนโครงการเดิมต้ังแต#ป%งบประมาณ 2563 เน่ืองจากสถานการณAโควิดจึงเลื่อนการตรวจข้ันท่ี 5 เพ่ือรับเครื่องหมายวูด
แบดจA 2 ท#อน  เม่ือวันท่ี 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว   
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นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- เน่ืองจากสำนักการศึกษา ผู�รับผิดชอบโครงการถนนคนเดิน ได�เก็บเงินอุทิศจากผู�ค�าแต#ประสบ

ปNญหาสถานการณAโรคโควิด-19 ไม#ได�ดำเนินโครงการให�แล�วเสร็จ  จึงอยากทราบความคืบหน�าว#าจะดำเนินการอย#างไร 
นายสุรศักด์ิ  สุระวงศ!  นิติกรชำนาญการพิเศษ 
- เทศบาลฯ ได�ทำหนังสือถึงจังหวัดขอยกเว�นระเบียบการรับเงินการเบิกจ#ายเงิน  ให�เงินอุทิศท่ี

ได�รับมาไม#ให�ตกเปJนเงินรายได�และให�คืนเงินดังกล#าวแก#ผู�ค�า  ซึ่งกิจกรรมที่ขอรับเงินอุทิศ 500 บาท เพื่อแลกกับแผง
จำหน#ายสินค�าเปJนการดำเนินการท่ีชอบแล�ว  จังหวัดตอบกลับมาว#า หากเปJนกิจกรรมท่ีชอบแล�วไม#จำเปJนต�องขอยกเว�น
ระเบียบ  

นายธรธรรม!  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ทางผู�ค�าได�มายื่นความจำนงขอรับเงินคืนกับทางเทศบาลฯ ในเมื่อเทศบาลฯ ยกเลิกโครงการ

ถนนคนเดินแล�ว  ไม#ได�ดำเนินโครงการให�แล�วเสร็จ จึงให�คืนเงินแก#ผู�ค�า  
นางพิมพ!นภัส  ภัทรก'อพงศ!สุข  ผู%อำนวยการส'วนบริหารงานการคลัง 
- โครงการถนนคนเดิน เปJนเงินนอกงบประมาณ เงินอุทิศเปJนเงินฝาก เม่ือโครงการน้ีดำเนินการ

แล�วเสร็จ หากมีเงินคงเหลือจะตกเปJนเงินสะสม  เน่ืองจากโครงการอยู#ระหว#างดำเนินการยังไม#แล�วเสร็จ  จึงสามารถคืน
เงินดังกล#าวได�   

นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- สรุปแล�วให�คืนเงินดังกล#าวแก#ผู�ค�า  ให�ผู�รับผิดชอบโครงการเร#งดำเนินการ จัดทำเอกสารท่ี

เก่ียวข�องให�เรียบร�อย 
 
 
 

3.8 รายงานสถานการณ!การแพร'ระบาดไวรัสโคโรน'า 2019 (covid-19) ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ  ผู%อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล%อม 
- รายงานสถานการณAโควิด-19 ทั่วโลก ข�อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มียอดผู�ปIวยสะสม 48 ล�านราย เปJนอันดับ 1 ของโลก ส#วนในประเทศไทยอยู#อันดับที่ 24 ของโลก มี
ผู�ปIวยสะสม 2,042,146 ราย แต#มีจำนวนผู�ปIวยรายใหม#ลดลง 6,428 ราย  เสียชีวิต 49 ราย  ผู�รับวัคซีนฉีดแล�ว 
88,989,235 โดส เข็มที่ 1 สะสม 46,718,014 ราย เข็มที่ 2 39,202,716 ราย เข็มที่ 3 3,068,505 ราย  
สถานการณAโควิด-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันนี้มีผู�ปIวยในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น  ผลจากการเปWดประเทศมาตรการ
ปKองกันควบคุมโรคมีการผ#อนคลาย  เกิดคลัสเตอรAในจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีหลายแห#ง  ท้ังใน
สถานศึกษา ร.ร.วัดศรีอุบลรัตนาราม ร.ร.อุบลวิทยาคม ร.ร.อนุบาลบ�านเด็ก กระจายไปหลายโรงเรียนจากการนั่งรถ
ตู�รับส#งนักเรียน  และมีคลัสเตอรAที่ร�านอาหารทำให�มีผู�ปIวยมากขึ้น ได�แก# ร�านเอกมัย ร�าน Reunion ร�าน Rim the 
road  ร�านทองหล#อ 55  และในส#วนมาตรการเปWดประเทศ 4 มาตรการ (VUCA) = V-Vaccine  ฉีดครบลดปIวยหนัก  
U-Universal Prevention ปKองกันตัวเองตลอดเวลา  C-COVID Free Setting สถานที่บริการพร�อม     ผู�ให�บริการฉีด
วัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาหA  A-ATK (Antigen test kit) พร�อมตรวจเสมอเมื่อใกล�ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการ
ทางเดินหายใจ   
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- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมได�รับมอบจากนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให�เข�าร#วม
ประชุมในแอพพลิเคชั่นไลนAกับผู�ว#าราชการจังหวัด  ซึ่งให�นโยบาย “ชาวอุบล รับวัคซีนต�านโควิด-19          ครบ 
100%” สำหรับกลุ#มประชาชนที่มีอายุตั้งแต# 18 ขึ้นไป เปKาหมายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564” ในส#วนเทศบาล
นครอุบลราชธานีให�ตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการออกตรวจสอบจำนวนประชาชนในพื้นที่โดยใช�บัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ
เลือกต้ัง  และรายงานผลการดำเนินงานให�จังหวัดทราบทุกวัน  เม่ือสำรวจเสร็จแล�วขอส#งข�อมูลให�สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือจัดสรรวัคซีน 

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
- มอบผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  ในการแต#งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการ

ออกตรวจสอบจำนวนประชาชนในพ้ืนท่ี  และมอบให�กองสาธารณสุขฯ มีหน�าท่ีต�องรายงานผลการดำเนินงานให�จังหวัด
ทราบ 
 
 
 

3.9 รายงานผลการดำเนินงานศูนย!รับเรื ่องราวร%องทุกข!และแก%ไขป_ญหาเร'งด'วนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ระหว'างวันท่ี 27 กันยายน – 25 ตุลาคม 2564 

นางสาวณัฐสิมา  ทุ'มโมง  หัวหน%าฝbายส'งเสริมการท'องเท่ียว 
- ฝIายส#งเสริมการท#องเที่ยวจะได�รับมอบหมายให�อยู#ศูนยAรับเรื ่องราวร�องทุกขAตั ้งแต#เดือน

กรกฎาคม และรายงานผลการดำเนินงานศูนยAรับเรื่องราวร�องทุกขAและแก�ไขปNญหาเร#งด#วนเทศบาลนครอุบลราชธานี  ใน
วันที่ 27 กันยายน – 25 ตุลาคม 2564  จำนวน 496 เรื่อง  ดำเนินการแล�วเสร็จ  412 เรื่อง  อยู#ระหว#างการ
ดำเนินการ 83 เรื่อง  ไม#สามารถดำเนินการได� 1 เรื่อง  แยกตามหน#วยงานที่รับเรื่อง  สำนักปลัดเทศบาล ฝIายรักษา
ความสงบ 21 เรื่อง  ขอตรวจสอบกล�อง CCTV 10 เรื่อง  จัดระเบียบรถ + ทางเท�า/สิ่งกีดขวาง 7 เรื่อง  และตรวจสอบ
เหตุรำคาญ/ร�องเรียน 4 เรื่อง  ดำเนินการแล�วเสร็จครบทั้งหมด  สำนักช#าง จำนวน 322 เรื่อง แยกเปJนส#วนการโยธา 
300 เรื ่อง งานบำรุงรักษาทางและสะพาน จำนวน 44 เรื ่อง  ดำเนินการแล�วเสร็จ 17 เรื ่อง         อยู#ระหว#าง
ดำเนินการ 27 เรื่อง  งานสถานที่และไฟฟKา (ไฟฟKาดับ/ยืมเต็นทA) จำนวน 225 เรื่อง  ดำเนินการ     แล�วเสร็จ 190 
เรื่อง อยู#ระหว#างดำเนินการ 35 เรื่อง  งานสวนสาธารณะ (ตัดตกแต#งก่ิงไม�และตัดต�นไม�) จำนวน 24 เรื่อง  ดำเนินการ
แล�วเสร็จ  10 เรื่อง  อยู#ระหว#างดำเนินการ 14 เรื่อง  งานสัญญาณไฟจราจร จำนวน 7 เรื่อง  ดำเนินการแล�วเสร็จ 1 
เรื่อง  อยู#ระหว#างดำเนินการ 5 เรื่อง  ไม#สามารถดำเนินการได� 1 เรื่อง  ฝIายช#างสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ท#อระบายน้ำอุด
ตัน) จำนวน 9 เรื่อง  ดำเนินการแล�วเสร็จ 3 เรื่อง  อยู#ระหว#างดำเนินการ 6 เรื่อง   ส#วนควบคุมการก#อสร�างและผัง
เมือง จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ 3 เรื่อง อยู#ระหว#างดำเนินการ 10 เรื่อง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  
จำนวน 174 เรื่อง  งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ) จำนวน 21 เรื่อง  ดำเนินการแล�วเสร็จ 10 เรื่อง  อยู#
ระหว#างดำเนินการ 11 เรื่อง  งานรักษาความสะอาด (เก็บก่ิงไม�/กวาดถนน/   ขอรถน้ำ/ขอรถสุขาเคลื่อนท่ี) ดำเนินการ
แล�วเสร็จทั้งหมด จำนวน 3 เรื่อง  งานควบคุมโรค (ฉีดพ#นกำจัดยุง/ฆ#าเชื้อโควิด 19 /เห็บ/หมัด) จำนวน 145 เรื่อง 
ดำเนินการแล�วเสร็จทั้งหมด  งานสัตวAแพทยA จำนวน 5 เรื่อง  ดำเนินการแล�วเสร็จทั้งหมด  ศูนยAรับเรื่องราวร�องทุกขA 
ผ#านระบบ Traffy Fondue จำนวน 43 เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ    24 เรื่อง  อยู#ระหว#างดำเนินการ 10 เรื่อง  รอ
ดำเนินการ 9 เรื่อง  ข�อมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2564   
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3.10 การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2564 

ว'าท่ีร%อยตรีสุรไกร  โคตรบุรี  นักสังคมสงเคราะห!ชำนาญการ 
- รายงานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2564  งานด�านลงทะเบียน

เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ  จำนวน 67 ราย  ผู�พิการ จำนวน 9 ราย  ผู�ปIวยเอดสAไม#มีผู�มาลงทะเบียน  งานด�านลงทะเบียน
ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  จำนวน 26 ราย  ภารกิจงานสงเคราะหAและช#วยเหลือประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัยและภัยพิบัติต#าง ๆ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  มอบเงินช#วยเหลือผู�ประสบอัคคีภัยชุมชนวิทยาลัยเทคนิค 
นายโกมินทรA นาตพันธA  ภารกิจงานด�านสาธารณภัย (อุทกภัย)  สรุปยอดประชาชนท่ียื่น    คำร�องประสบอุทุกภัย ต้ังแต#
วันท่ี 27 กันยายน – 14 พฤศจิกายน 2564  13 ชุมชน 540 ครัวเรือน ผู�ประสบภัยจำนวน 2,073 คน  มีการมอบ
ถุงยังชีพช#วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2564 จากเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 362 ราย  โดย
หน#วยงานภายนอก สำนักงานปKองกันบรรเทาสาธารภัย  ธนาคารอาคารสงเคราะหA  และที ่ทำการอำเภอเมือง
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 จำนวน 151 ราย และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จำนวน 229 ราย  
ได�รับมอบโดยเจ�าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารยA เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 จำนวน 198 ราย  และโดยบริษัท ฟู�ด
แพนด�า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวน 116 ราย  ภารกิจลงสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ตามที่ยื่นคำร�อง จำนวน 540 ครัวเรือน  ลงสำรวจแล�ว จำนวน 527 ครัวเรือน พบว#า ท#วมจริง จำนวน 
495 ครัวเรือน  ไม#ท#วม จำนวน 32 ครัวเรือน บ�านที่อาศัยอยู# นอกเขต 1 ราย  ซึ่งได�ประสานเทศบาลเมืองแจระแม
เข�ามาตรวจสอบ  งานตรวจสอบข�อเท็จจริงในการช#วยเหลือผู�ประสบปNญหาทางสังคม ทูลเกล�าถวายฎีกาขอพระราชทาน
ที่อยู#อาศัย  โดยร#วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยA
จังหวัดอุบลราชธานี  ได�ประสานทางเคหะชุมชน เพ่ือเช#าซ้ือบ�านเอ้ืออาทรห�วยคุ�ม  ภารกิจตรวจสอบคนเร#ร#อน/ขอทาน
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  พบคนเร#ร#อนหน�าวายสแควรA ได�ประสานเจ�าหน�าที่ตำรวจนำส#งบ�าน  บริเวณตลาด
โต�รุ #งราชบุตร และหน�าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงคA พบคนเร#ร#อน 2 ราย ประสานทางศูนยAคุ �มครองคนไร�ที ่พ่ึง 
ดำเนินการว#ากล#าวตักเตือน  และบริเวณศาลากลางหลังเก#า พบกลุ#มคนเร#ขายผลไม� จำนวน 10 คน  เนื่องจากศูนยA
คุ�มครองคนไร�ท่ีพึ่งไม#สามารถนำตัวไปสถานสงเคราะหAคนไร�ที่พึ่งได�หากเจ�าตัวไม#สมัครใจ  และช#วยเหลือนำคนเร#ร#อน
ดังกล#าวเข�ารับการฉีดวัคซีนปKองกันโรคโควิด-19 ณ ศูนยAบริการสาธารณสุข 6 วัดปIาแสนอุดม ได�จำนวน 3 คน  เพราะ
คนอ่ืนไม#มีบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด�วย 

นางสุจิตรา  นามพิทักษ!  ผู%อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
- การขอทานเปJนการกระทำผิดตาม พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559  กลุ#มคนเร#ร#อนจึง

เลี่ยงโดยการเร#ขายผลไม�แทน  หากพบเห็นคนเร#รอนเข�ามาขอทานตามสถานที่ต#างๆ  สามารถถ#ายรูปส#งมาท่ี  กอง
สวัสดิการสังคม เพ่ือประสานศูนยAคุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงดำเนินการต#อไป  
 
 
 

3.11 รายงานผลการดำเนินงานด%านไฟฟeาแสงสว'างเพื ่อเตรียมความพร%อมเข%าสู 'เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) 

 นางป8ยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหน%าฝbายบริหารงานท่ัวไป สำนักช'าง 
- ผู�รับผิดชอบติดภารกิจขอเลื่อนรายงานในการประชุมครั้งต#อไป 
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3.12 สรุปผลการดำเนินงานศูนย!บรรเทาทุกข!น้ำท'วม เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 นายพิศาล  ดีพร%อม  หัวหน%าสำนักปลัดเทศบาล 
- วันแรกที่จัดตั้งศูนยAบรรเทาทุกขAน้ำท#วม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ระดับน้ำอยู#ที่ 5.04 

เมตร  และเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 มีระดับน้ำสูงสุดท่ี 7.73 เมตร ซ่ึงปNจจุบันระดับน้ำอยู#ท่ี 7.20 เมตร ข�อมูล 
ณ วันที่  23 พฤศจิกายน 2564 โดยระดับน้ำลดลงจากระดับน้ำสูงสุด 53 ซม. เทศบาลนครอุบลราชธานีได�มีการ
ดำเนินการช#วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าด�วยค#าใช�จ#ายเพื่อช#วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน�าที่ของ
องคAกรปกครองส#วนท�องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 6 “กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององคAกรปกครอง
ส#วนท�องถ่ิน  ไม#ว#าจะมีการประกาศเขตการให�ความช#วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม#ก็ตาม องคAกรปกครอง
ส#วนท�องถิ่นสามารถดำเนินการช#วยเหลือประชาชนในเบื้องต�น โดยฉับพลันทันที    เพื่อการดำรงชีพ หรือบรรเทาความ
เดือดร�อนเฉพาะหน�า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ�มครองชีวิตและทรัพยAสินหรือปKองกันภยันตรายที่จะเกิดแก#
ประชาชน ได�ตามความจำเปJน ภายใต�ขอบอำนาจหน�าที ่ตามกฎหมาย โดยไม#ต�องเสนอคณะกรรมการพิจารณา”  
เทศบาลนครอุบลราชธานีได�จัดทำจุดพักพิงชั่วคราว จำนวน 16 จุด 149 ครัวเรือน 545 คน จัดเจ�าหน�าที่อยู#เวรยาม
ประจำจุดพักพิง ส#งน้ำ และส#งมอบข�าวกล#อง ตามจุดพักพิงต#อเนื่องทุกวัน รวมส#งมอบข�าวกล#อง 74,943 กล#อง  และ
ดำเนินการจัดทำโรงครัวพระราชทานต#อไปถึงสิ้นเดือนเนื่องจากผู�ประสบอุทกภัยยังไม#ได�อพยพกลับ  สรุปค#าใช�จ#าย ณ 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เปJนค#าอาหาร 2,475,692 บาท    ค#าน้ำดื่ม 49,250 บาท  ค#าปKายไวนิล 20,100 
บาท  ค#าวัสดุจัดทำศูนยAพักพิงชั่วคราว กระสอบทราย 1,438,902 บาท  ค#าถุงยังชีพ 228,060 บาท รวมทั้งสิ้น 
4,212,004 บาท  สรุปถุงยังชีพท่ีแพ็คจากของบริจาค 112 ถุง  ถุงยังชีพท่ีมีอยู#แล�ว 100 ถุง  ถุงยังชีพเมืองไทย
ประกันชีวิต 120 ถุง รวมจะมีถุงยังชีพ 332 ถุง อยู#ระหว#างดำเนินการจากปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
240 ถุง  การฟTUนฟูเยียวยาผู�ประสบภัยหลังน้ำลด ได�ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคมลงสำรวจตามที่ผู�ประสบภัยย่ืน
คำร�อง  และได�มีหนังสือถึงนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีที ่ร�องขอความช#วยเหลือในการฟT Uนฟูบูรณะตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว#าด�วยเงินทดรองราชการ  เพ่ือช#วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.2562   

นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- ในเรื ่องถุงยังชีพให�ดำเนินการมอบถุงยังชีพเท#าที่มีในขณะที่ผู�ประสบภัยยังอยู#ที่จุดพักพิง    

หากได�รับถุงยังชีพจากปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให�ลงไปมอบเพ่ิมเติม  และเรื่องการทำโรงครัวพระราชทาน
ขอให�แต#ละสำนัก/กอง จัดเจ�าหน�าท่ีไปช#วยงานท่ีโรงครัวพระราชทานในแต#ละวันจนถึงสิ้นเดือน        ในส#วนการสำรวจ
ประมาณการความเสียหายหลังน้ำลด  สำนักช#างขอให�ซักซ�อมแนวทางการประมาณการความเสียหายก#อนจัดทีมลงไป
สำรวจความเสียหายหลังน้ำท#วม ให�เปJนมาตรฐานไม#ให�เกิดความเหลื่อมล้ำกัน  และเร#งดำเนินการสำรวจได�เลยหลังจาก
ท่ีมีครัวเรือนอพยพกลับบ�าน 

นางสุจิตรา  นามพิทักษ!  ผู%อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
- กองสวัสดิการสังคม ได�ซักซ�อมเจ�าหน�าที่ท่ีลงสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานีตามท่ียื่นคำร�องในโซนท่ีน้ำลดลงแล�ว  ให�ตรวจสอบบ�านเลขท่ี 1 บ�าน 1 สิทธิ ตรวจสอบว#าท#วมจริงหรือไม#  
และอยู#ในเกณฑAท่ีจะประเมินบ�านเรือนเสียหายหรือไม#    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 13 -/นายธรธรรมA... 



- 13 – 
 

นายธรธรรม!  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เน่ืองจากข�อสรุปของปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  ยังมีข�อมูลในหลาย

ส#วนไม#ตรงกับข�อมูลของทางเทศบาลนครอุบลราชธานี  อย#างเช#น การประกาศเขตให�ความช#วยเหลือ ยังไม#ได�ประกาศใน
เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี  ขอให�หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาลติดตามการประชุมพิจารณาให�ความช#วยเหลือการใช�เงิน
ทดรองราชการเพ่ือช#วยเหลือผู�ประสบภัย  เทศบาลฯ จะหยุดให�ความช#วยเหลือการประกอบอาหารโรงครัวพระราชทาน 
ประมาณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือถ�าหากสถานการณAน้ำท#วมระดับน้ำลดลงจนเท#ากับระดับน้ำวันที่ 23 
กันยายน 2564 ระดับ 5.04 เมตร  

   

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา   

- ไม#มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

 - ไม#มี - 
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