
 รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ ประจำป� ๒๕๖๔ 
คร้ังที่ ๙/๒๕๖๔ 

วันจันทร( ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

ผู�มาประชุม 
๑.  นายพงษ�ศักดิ์  มูลสาร      รองนายกเทศมนตรี 
๒.  นายปรีชา  ศรีสว�าง      รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายธรธรรม� ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายอาทิตย� คูณผล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายอัมพล ทองพุ   ปลัดเทศบาล 
๖. นายเจษฎา ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
๗.  นายกฤชพล  เมืองเหนือ      รองปลัดเทศบาล 
๘.  นายพิศาล  ดีพร*อม       หัวหน*าสำนักปลัดเทศบาล 
๙.  นายมนต�ตรี  ธนะคุณ       ผู*อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๐.  นายนพคุณ  เดชเสน       รก.ผู*อำนวยการสำนักช�าง 
๑๑.  นางสมลักษณ�  บุญณพัฒน�      ผู*อำนวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
๑๒.  นางสุชญา  ฤทธิ์เป23ยม      (แทน)ผู*อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓.  นายวิสุทธิ ์  ศิริคุณ       ผู*อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 
๑๔.  นายเสรี  ทองเลิศ       ผู*อำนวยการส�วนส�งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๕.  นางณัฐสุดา  จึงชัยฑวังกูล      ผู*อำนวยการส�วนบริหารการศึกษา 
๑๖.  นางพิมพ�นภัส  ภัทรก�อพงศ�สุข      ผู*อำนวยการส�วนบริหารงานคลัง 
๑๗.  นายกรศิริ  ม่ิงไชย       ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๘.  นายวีระชาติ  สานุสันต�      รก.ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๑๙.  นางภาวินี  ไตรศิวะกุล             รก.ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวทิยาคาร   
๒๐.  นางภิมพิสุทธิ์  เพียรสุขเวช        (แทน)ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ*าใหญ�องค�ต้ือ 

๒๑.  นางสุภาภรณ�  บรรเรืองทอง      (แทน)ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก*านเหลือง 
๒๒.  นางภัทริฌา  คำผง       หัวหน*าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๒๓.  นางพิสมัย  พรหมทา      (แทน)หัวหน*าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
๒๔.  นางพิณผกา  แก�นอาษา      หัวหน*าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดใต*พระเจ*าใหญ�องค�ตื้อ 
๒๕. นางอรอินทร�  ไชยแสง       หัวหน*าหน�วยตรวจสอบภายใน 
๒๖.  นางสาวธัญญพัทธ�   ศรีบุญสถิตพงษ�      หัวหน*าฝEายบริหารงานท่ัวไป  สำนักปลัดเทศบาล 
๒๗.  นายชัย  ตระกูลฟองทอง      รก.หัวหน*าฝEายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
๒๘.  นางสาวณัฐสิมา  ทุ�มโมง            หัวหน*าฝEายส�งเสริมการท�องเที่ยว 
๒๙.  นางประไพศรี  ศิริทรัพย�      หัวหน*าฝEายนิติการ 
๓๐.  นางสาววิรุณภัสร�   ฐิติภัสร�ศุภเดช      หัวหน*าฝEายแผนงานและงบประมาณ 
๓๑.  พ.จ.อ.อดิศร  ประจำ       รก.หัวหน*าฝEายรักษาความสงบ 
๓๒.  นางสาวสุพัตรา  จัยสิน       หัวหน*าฝEายการเจ*าหน*าที่ ส�วนบริหารการศึกษา 

 
- ๒ - /๓๓. นางพรพรรณ.... 



- ๒ - 
 

๓๓.  นางพรพรรณ  ศรีลาชัย       หัวหน*าฝEายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 
๓๔.  นางสาวระวีวรรณ จันทร�ส�อง      หัวหน*าฝEายกิจการโรงเรียน 
๓๕.  นายสรวิชญ�  แสงดี       หัวหน*าฝEายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
๓๖.  นางสาวลำพรรณ คุณประชา      หัวหน*าฝEายสถิติการคลัง 
๓๗.  นางสาวนิตยา  สมาน       หัวหน*าฝEายพัสดุและทรัพย�สิน 
๓๘.  นางอรุวรรณ�    โอชา       (แทน)หัวหน*าฝEายผลประโยชน�และกิจการพาณิชย� 
๓๙.  นางปIยะมาศ  หลินหะตระกูล      หัวหน*าฝEายบริหารงานท่ัวไป สำนักช�าง  
๔๐.  นายวิษณุ   สุระชัย       รก.หัวหน*าฝEายควบคุมการก�อสร*าง 
๔๑.  นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน�      หัวหน*าฝEายควบคุมอาคารและผังเมือง 
๔๒.  นางภัททิยาภรณ� ใครบุตร       หัวหน*าฝEายบริการและเผยแพร�วิชาการ 
๔๓.  นางวิไลลักษณ�  อัครอำนวย      หัวหน*าฝEายบริหารงานท่ัวไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม 
๔๔.  นายพงศธร  โชติมานนท�      หัวหน*างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       
ผู�ไม�มาประชุม  

๑. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรี 
๒. นายสราวุฒิ นิลรัตน�ศิริกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นางวรรณสุข ชโลธรรังส ี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๔. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร   รองปลัดเทศบาล 
๕. นายวิชญ�พงศ�  สาลีสิงห�       ผู*อำนวยการส�วนการโยธา 
๖. นางศศิกาญจน�  โพธิ์ลังกา      หัวหน*าหน�วยศึกษานิเทศก� 
๗. นายธีระศักดิ์  คำภักดี       ผู*จัดการสถานธนานุบาล ๑ 
๘. นางวรนุช  จันทะสิงห�      ผู*จัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๙. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน       หัวหน*าฝEายการเงินและบัญชี 
๑๐. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล      หัวหน*าฝEายพัฒนารายได* 
๑๑. นางเสาวลักษณ�  กันธิยา       รก.หัวหน*าฝEายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
๑๒. นายวรวิทย�  หลาทอง       หัวหน*าฝEายช�างสุขาภิบาล 
๑๓. นายศรัณย�  ศรีเมือง        หัวหน*าฝEายสาธารณูปโภค 
๑๔. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล         หัวหน*าฝEายบริหารงานท่ัวไป กองการเจ*าหน*าที่ 
๑๕. นายจตุรพิธ  สมหอม           หัวหน*าฝEายบริหารงานสาธารณสุข 
๑๖. นางสาวฐานิศวร� ฐานกุลเสฏฐ�      หัวหน*าฝEายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ*าหน*าที่ 
๑๗. สิบเอกสมชาย  เดชะคำภู      หัวหน*างานปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. นางจุฑารัตน�  สัตนันท�       หัวหน*างานวิจัยและงบประมาณ 
๒. นางสาวณัฐปภัสร� ฏปวรนันท�      หัวหน*างานจัดทำงบประมาณ 
๓. นายสุรศักดิ์  สุระวงศ�       นิติกรชำนาญการพิเศษ 
๔. นางสาวพัชรินทร� ธรรมสัตย�      นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 

       - ๓ -/๕. นายทองพูน... 



- ๓ - 
 
๕. นายทองพูน  เอิบสุข       นายช�างไฟฟLาอาวุโส 
๖. นายอนุชิต  อัปกาญจน�      เจ*าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๗. นายกวีศักดิ์  พงษ�เพชร      เจ*าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๘. นายอิศร  หิรัญธนกุล      พนักงานจ*างเหมาบริการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดย นายพงษ�ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี       
เปQนประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
- ไม�มี - 

 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู*บริหารและหัวหน*าส�วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔     
เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห*องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบได*ที่  

 
 
 

    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
  

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

 นางณัฐปภัสร( ฏปวรนันท(  หัวหน�างานจัดทำงบประมาณ 
 - รายงานรายรับจริงประจำป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง    
30 พฤศจ ิกายน 2564 ประมาณการรายร ับที่ ต ั ้ ง ในเทศบ ัญญัต ิฯ  730,000,000 บาท ร ับจริ ง 
188,332,229.08 บาท  งบประมาณคงขาด จำนวน 560,985,070.92 บาท  มีรายละเอียดดังน้ี หมวดรายได*
ที ่จัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ 92,693,500 บาท รับจริง 3,433,826.15 บาท งบประมาณคงขาด 
89,259,673.85 บาท รายได*หมวดภาษีจ ัดสรร ประมาณการรายร ับ 293,537,000 บาท ร ับจริง 
47,897,402.93 บาท  งบประมาณคงขาด 245,639,597.07 บาท  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปตามอำนาจหน*าที่
และภารกิจถ�ายโอนเลือกทำ ประมาณการรายรับ 343,769,500 บาท รับจริง 117,683,700 บาท งบประมาณ
คงขาด 226,085,800 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค� รับจริง 19,317,300 บาท รวมรายรับ
ทั้งสิ้น 188,332,229.08 บาท ในส�วนเงินอุดหนุนทั่วไปมิได*ตั้งรับในงบประมาณ  สำนักงบประมาณจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 รายการ ได*แก� รถบรรทุกขยะ 3 คัน  อาคารส*วม ขนาด 10 ที่ สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�สำหรับการพัฒนาการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส�เข*าสู�ประเทศ
ไทย 4.0 และอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห*องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  เนื่องจากยังไม�ก�อหนี้
ผูกพันธ�จึงไม�ข้ึนในระบบ e-LAAS ส�วนเงินอุดหนุนท่ัวไปกำหนดวัตถุประสงค� รับจริง 19,317,300 บาท  สรุปการ
เบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายทุกสำนัก/กอง ในรอบ 2 เดือน  ต้ังแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2564 ผลการเบิกจ�าย 109,541,061 บาท  เปรียบเทียบกับงบประมาณอนุมัติ 730,000,000 บาท    
 

 - ๔ -/คิดเปQนร*อยละ... 

มติท่ีประชุม - รับรอง 



- ๔ - 
 
คิดเปQนร*อยละ 15.01 คงเหลือ 620,458,939 บาท  หมวดรายจ�ายที่เบิกจ�ายมากที่สุด คือ หมวดเงินอุดหนุน  
ผลการเบิกจ�าย 12,360,600 บาท คิดเปQนร*อยละ 26.95  รองอันดับหนึ่ง หมวดค�าใช*สอย ร*อยละ 20.40    
รองอันดับสอง หมวดเงินเดือน ร*อยละ 14.56  ในส�วนหมวดรายจ�ายอ่ืน และหมวดค�าครุภัณฑ�  ยังไม�ได*เบิกจ�ายแต�
อย�างใด  สรุปเงินคงเหลือจากการเบิกจ�ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565  
เปQนเงิน 59,473,868.08 บาท   

นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- รายงานในเดือนถัดไปขอให*เพิ ่มเติมข*อมูลรายรับจริงถึงวันที่ประชุม  และวิเคราะห�

สถานการณ�รายรับในแต�ละเดือนว�ามีรายรับจากอะไรบ*าง ปกติได*รับช�วงเดือนใด แบ�งเปQนก่ีงวด รายรับมาตามปกติ
หรือไม� เม่ือเทียบกับรายรับป2ท่ีผ�านมาหรือย*อนหลัง 3 ป2  สรุปเปQนข*อมูลประมาณการรายรับของแต�ละเดือน 

นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ขอให*เจ*าหน*าท่ีผู*รับผิดชอบดำเนินการตามข*อเสนอแนะของท�านปลัดเทศบาล 

 
 
 

3.2 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน  ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2565 

นางจุฑารัตน(  สัตนันท( หัวหน�างานวิจัยและประเมินผล 
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565 มี 4 ประเด็น 

คือ ประเด็นแรก โครงการที ่ได*รับอนุมัติให*ใช*จ�ายเงินสะสมป2งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 53 โครงการ  
งบประมาณ 227,901,600 บาท ดำเนินการแล*วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ ผลการเบิกจ�าย 4,299,000 บาท  
อยู�ระหว�างขอซ้ือขอจ*าง 4 โครงการ  เชิญทำสัญญา 1 โครงการ อยู�ระหว�างดำเนินการ 1 โครงการ ครุภัณฑ�ที่ได*รับ
อนุมัติให*ใช*จ�ายเงินสะสมป2งบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวน 6 รายการ ดำเนินการเสร็จแล*ว 4 รายการ ผลการ
เบิกจ�าย 30,694,000 บาท อยู �ระหว�างจัดทำราคากลาง จำนวน 2 รายการ  ประเด็นที ่สอง โครงการ
ป2งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กันเงินไว*เบิกจ�ายในป2งบประมาณ พ.ศ.2565  มีจำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 
15,640,700 บาท  เปQนของสำนักช�าง ดำเนินการแล*วเสร็จ 1 โครงการ เชิญทำสัญญา 1 โครงการ รอส�งมอบงาน 
2 โครงการ  และสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการแล*วเสร็จ 1 โครงการ ผลการเบิกจ�าย 197,700 บาท ครุภัณฑ�
ป2งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กันเงินไว*เบิกจ�ายในป2งบประมาณ พ.ศ.2565 เปQนครุภัณฑ�สำนักงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ ดำเนินการแล*วเสร็จทั้งหมด ผลการเบิกจ�าย 187,300 บาท  ประเด็นที่สาม 
โครงการที่ได*รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักการศึกษา อยู�ระหว�างเตรียมความ
พร*อม จำนวน 3 โครงการ  ครุภัณฑ�ที ่ได*รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน          
1 โครงการ อยู�ระหว�างขออนุมัติรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม งบประมาณ 
2,850,000 บาท  ประเด็นที่สี่ โครงการที่ได*รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป2งบประมาณ  
พ.ศ.2565 จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 190,781,000 บาท  อยู�ระหว�างดำเนินการ 16 โครงการ  เตรียม
ความพร*อมเบื้องต*น 31 โครงการ  ยกเลิก 2 โครงการ ดำเนินการแล*วเสร็จ 2 โครงการ ผลการเบิกจ�ายรวม 
38,502,080 บาท ครุภัณฑ�ที่ได*รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป2งบประมาณ  พ.ศ.2565  
จำนวน 67 รายการ งบประมาณ 1,668,100 บาท เตรียมความพร*อม จำนวน 65 รายการ  อยู�ระหว�างขออนุมัติ
โครงการ จำนวน 2 รายการ 

 
 - ๕ -/นายพงษ�ศักดิ์... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- การรายงานในการประชุมครั้งถัดไปขอให*จัดทำข*อมูลการรายงานให*ถึง ณ วันท่ีประชุม  

 
 

 

3.3 แสดงความยินดีแชมปBโลกสองสมัยในการแข�งขันกีฬามวยไทยสมัครเล�นแห�งประเทศไทย 2021 
IFMA Youth and Senior World Championships 

 นายมนต(ตรี ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
- การแข�งขันกีฬามวยไทยสมัครเล�นแห�งประเทศไทย 2021 IFMA Youth and Senior 

World Championships เม ื ่อว ันที ่  9 ธ ันวาคม 2564 ณ หน*าอาคารนิมิบ ุตร ปทุมว ัน กรุงเทพมหานคร     
เด็กหญิงสายฝน บุญมาปxด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สามารถสร*าง
ชื่อเสียงชนะเลิศได*รับเหรียญทอง รุ�นเยาวชน และเปQนแชมปyโลกสมัยที่ 2  

นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เมื ่อมีเยาวชนหรือบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที ่สร*างชื ่อเสียงให*จังหวัด

อุบลราชธานีในครั้งต�อไป  ขอให*เชิญมาเพ่ือเชิดชูเกียรติในการประชุมคณะผู*บริหาร หัวหน*าส�วนราชการด*วย 
 

 
 

 
3.4 การกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ประจำป� 2565 

นายมนต(ตรี ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
- เมื ่อต*นป2วันเด็กแห�งชาติ ประจำป2 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี งดจัดงานวันเด็ก

เนื่องจากสถานการณ�แพร�ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  และวันเด็กแห�งชาติ ประจำป2 2565 
ตรงกับวันเสาร�ที่ 8 มกราคม 2565  ซึ่งขณะนี้สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ของจังหวัดอุบลราชธานี อยู �ในพื ้นที ่ควบคุม (สีส *ม) นำเสนอที ่ประชุมว�าเห็นควรจัดงานวันเด็กแห�งชาติ         
ประจำป2 2565 หรืองดการจัดงานดังกล�าว 

นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- สรุปงานวันเด็กแห�งชาติ ประจำป2 2565 ขอแจ*งให*ทราบว�าเทศบาลนครอุบลราชธานี     

งดจัดงานวันเด็ก  เพื่อปLองกันและลดความเสี่ยงการเกิดคลัสเตอร�จากการมีเด็กร�วมงานจำนวนมาก  ขอให*สำนัก
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดชี้แจงเหตุผลความจำเปQนให*ทราบโดยทั่วกัน 

 

 
 

- ๖ -/๓.๕ โครงการ... 
 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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3.5 โครงการสร�างสุขด�วยสติในโรงเรียน 

นายมนต(ตรี ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู* และเทศบาลนครอุบลราชธานี ทำบันทึกข*อตกลง 

ว�าด*วยความร�วมมือในการพัฒนาสติในโรงเรียน เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2564  โดยมีโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลเปQน
โรงเรียนแม�ข�าย  ขยายผลไปสู�โรงเรียนและศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  และโรงเรียน  
อุบลวิทยาคมในสังกัด สพฐ. รวมท้ังสิ้น 9 สถานศึกษาทำบันทึกข*อตกลง เข*าร�วมเปQนโรงเรียนเครือข�าย  มีการอบรม
โรงเรียนขยายผล รุ�นที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564        
รุ�นที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ*าใหญ�องค�ตื้อ จำนวน 60 คน  
เมื่อวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2564  รุ�นที่ 3 ของ ศพด.วัดมหาวนาราม ศพด.วัดพระเจ*าใหญ�องค�ตื้อ และ ศพด. 
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564  รุ�นที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก*านเหลือง จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 13 - 14 
พฤศจิกายน 2564  รุ�นที่ 5 และรุ�นที่ 6 ของโรงเรียนอุบลวิทยาคาร เลื่อนการอบรมไม�มีกำหนด เนื่องจากมีครู 
และนักเรียนติดเชื้อโรคโควิด 19  ส�วนค�าใช*จ�ายในการอบรมในโครงการดังกล�าวได*รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
สถาบันวิจัยฯ  

นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- เรื่องโครงการถนนคนเดินเมื่อการประชุมครั้งที่แล*ว มติที่ประชุมให*คืนเงินอุทิศ 500 บาท 

แก�ผู*ค*าทั้งหมด ขอทราบความคืบหน*าเร่ืองดังกล�าวครับ 

นายมนต(ตรี ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
- การดำเนินการคืนเงินโครงการถนนคนเดิน  รับเอกสารท่ีงานปLองกันบรรเทาสาธารณภัย  

โดยยื่นคำร*องแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ*งความกรณีสูญหาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชี
ธนาคารที่รับคืน  เม่ือตรวจสอบเอกสารตรงกับรายชื่อผู*ค*าหรือคู�สมรส จะดำเนินการเบิกจ�ายคืนให*แก�ผู*ค*าต�อไป      

นายธรธรรม(  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เทศบาลนครอุบลราชธานีได*ประกาศแจ*งผู*เกี ่ยวข*องให*ผู *ค*ามายื่นคำร*องขอรับเงินคืน  

เนื่องจากโครงการถนนคนเดิน ได*ยกเลิกโครงการที่ 15 แล*ว โดยให*คืนเงินแก�ผู*ค*าทั้งหมด  และโครงการที่ 16     
จะไม�มีผู*ค*าเดิมได*รับสิทธิ์ต�อจะเปIดรับสมัครใหม�ท้ังหมด  

นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- นโยบายผู*บริหารจะดำเนินการโครงการถนนคนเดิน  โดยจะไม�มีผู*เดือดร*อนมาร*องเรียน 

การจัดงาน  และโครงการถนนคนเดินจะจัดงานบริเวณถนนริมแม�น้ำมูลให*ยิ่งใหญ� สวยงาม สร*างชื่อเสียง มีสินค*าที่
หลากหลาย  เน*นผู*ประกอบท่ีอยู�ในเขตเทศบาล  ผู*ค*าเดิมจะมาอ*างสิทธิ์ไม�ได* ขอให*มาขอรับเงินคืน เม่ือเร่ิมโครงการ
จะเปIดรับสมัครใหม�ทั้งหมด  และมอบให*ฝEายนิติการจัดทำประกาศแจ*งกำหนดระยะเวลาขอรับเงินคืน ในช�วงแรก
หากยังมารับไม�ครบให*กำหนดระยะเวลาช�วงท่ีสองหรือช�วงท่ีสาม เร�งรัดให*ผู*ค*าเข*ามาขอรับเงินคืน 

 

  
 
 

- ๗ -/๓.๖ รายงานผล... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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3.6 รายงานผลการดำเนินงานด�านไฟฟbาแสงสว�างเพื่อเตรียมความพร�อมเข�าสู�เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) 

นายทองพูน เอิบสุข  นายช�างไฟฟbาอาวุโส 
- งานสถานที่และไฟฟLาสาธารณะ แบ�งงานเปQน 3 หน�วย คือ 1.หน�วยจัดสถานท่ี  2.หน�วย

ซ�อมบำรุง  3.หน�วยกางเต็นท� และมีส�วนงานช�างศิลปy  ภารกิจงานสถานที่จะบริการจัดสถานที่งานพระราชพิธี      
รัฐพิธี งานพิธีการของเทศบาล รวมทั้งหน�วยงานราชการ และงานมวนชนที่ขอความอนุเคราะห�  งานไฟฟLาแบ�งการ
ควบคุมดูแลเปQน 2 ส�วน โดยให*ถนนชยางกูรเปQนเส*นแบ�งฝx3งตะวันออกและฝx3งตะวันตก  แต�ละฝx3งมีบุคลากรดูแล  
รถไฟฟLา 2 คัน  เทศบาลนครอุบลราชธานีได*ดำเนินการติดตั้งดวงโคมไฟฟLาประสิทธิภาพสูง หรือโคมแอลอีดี  
จำนวน 2,024 ดวงโคม คิดเปQนร*อยละ 40 ของพื้นที่ เพื่อรองรับอุปกรณ�เสริมให*ทำงานคู�กับโปรแกรมที่สามารถ
ควบคุมโคมไฟฟLา ทำให*รู*จุดไหนไฟดับ จุดไหนไฟสว�าง  เตรียมความพร*อมท่ีจะเปQน “เมืองอัจฉริยะ” 

 
 
 

3.7 สถิติการให�บริการงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

นางสุพิศศรี ถิระพัฒน(  หัวหน�าฝmายควบคุมอาคารและผังเมือง 
- งานให*บริการด*านอนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร เดือนพฤศจิกายนมี 9 ประเภท ดังนี้  

1. การขออนุญาตก�อสร*าง/ดัดแปลง/รื ้อถอนอาคาร จำนวน 24 ราย แล*วเสร็จ 23 ราย ระยะเวลาดำเนินการ     
ขออนุญาตก�อสร*าง 15 วัน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ๗ วัน การขออนุญาตรื้อถอน 4 วัน  2. การขออนุญาต
เปลี่ยนการใช*อาคาร เดือนน้ีไม�มีคำขอ  3. การขอรับใบรับรองการก�อสร*าง/ดัดแปลง/เปลี่ยนการใช*อาคาร (อ.5) 
จำนวน 3 ราย แล*วเสร็จ 2 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 11 วัน อยู�ระหว�างแจ*งแก*ไขเอกสารและแบบแปลน 1 ราย  
4. การขอรับใบรับรองผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (แบบ ร.1) จำนวน 6 ราย แล*วเสร็จ       
6 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน  5. การขอให*ตรวจสอบอาคารเพื่อกำหนดเลขหมายประจำบ*าน จำนวน        
8 ราย แล*วเสร็จ 7 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 11 วัน อยู�ระหว�างดำเนินการ 1 ราย  6. การตรวจสอบเพ่ือต�ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันประเภท ก. จำนวน 12 ราย แล*วเสร็จ 12 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 
15 วัน  7. การตรวจสอบอาคารเพื่อต�อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 3 ราย แล*วเสร็จ 3 ราย 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน  8. การตรวจสอบอาคารเพื่อต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ จำนวน 
10 ราย แล*วเสร็จ 10 ราย  9. การตรวจสอบอาคารเพื่อต�อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ยังไม�มีคำขอ      
รวมทั้งหมดมีผู*มายื่นคำขอ จำนวน 66 ราย แล*วเสร็จ 63 ราย อยู�ระหว�างดำเนินการ 2 ราย และแจ*งดำเนินการ
แก*ไขเอกสารและแบบแปลน 1 ราย   

นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- คณะผู*บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีนโยบายมุ�งเน*นการอำนวยความสะดวก    

แก�ประชาชนในเรื ่องการขออนุญาตต�างๆ ขอให*แต�ละส�วนราชการเมื่อรับคําขอแล*ว ให*ตรวจสอบความถูกต*อง  
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตต�างๆ แจ*งให*ประชาชนเข*าใจ  และกำหนดระยะเวลาอนุมัติไม�เกิน 15 วัน   
 
 
 

- ๘ -/๓.๘ รายงาน... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 



- ๘ - 
 

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

นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ  ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
- รายงานสถานการณ�โควิด-19 ในประเทศไทย พบผู*ติดเชื้อโควิดสายพันธุ�โอไมครอนวันนี้  

จำนวน 63 ราย กลายพันธ�จากสายพันธุ�เดลต*า ยอดรวมผู*รับวัคซีนทั่วประเทศ เข็มที่ 1 จำนวน 4๙ ล*านราย     
เข็มที่ 2 จำนวน 43 ล*านราย  เข็มที่ 3 จำนวน 4 ล*านราย  ส�วนสถานการณ�โควิด-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี   
ผู *ว �าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มีนโยบาย “ชาวอุบล รับวัคซีนต*านโควิด-19 ครบ 100%” สำหรับกลุ�ม
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต� 18 ข้ึนไป เปLาหมายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงขณะนี้การฉีดวัคซีนในเขตเทศบาล
ไปแล*ว 85 % คาดว�าจะดำเนินการได*ตามเปLาหมาย  และทุกคนมีสิทธิ์ขอฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได*แล*ว  ข*อมูลจำนวน
ผู*ปEวยวันนี้ 26 ราย  ในพื้นที่ 25 ราย ต�างจังหวัดเข*ามา 1 ราย ผู*ติดเชื้อสะสม 22,842 ราย เสียชีวิต 185 ราย 
รักษาหายแล*ว 22,486 ราย  กำลังรักษา 171 ราย  ผู*ปEวยสะสมในเรือนจำ 840 ราย  ในตอนน้ีกองสาธารณสุขฯ 
ได*รับครุภัณฑ� รถดูดฝุEนสิ่งปฏิกูล รถฉีดล*างถนน  สามารถนำไปใช*ได*อย�างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและแรงงาน  
ต�อไปจะวางแผนการปฏิบัติงานตามพื้นที่ต�างๆ ตามหลักเมืองอัจฉริยะ Smart City เมืองน�าอยู�สู�การพัฒนาที่ยังยืน  

นายธรธรรม(  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ขอให*กองสาธารณสุขฯ ลงไปบูรณะฟ��นฟูพ้ืนที่น้ำท�วมในชุมชนต�างๆ หลังน้ำลด  ดำเนินการ

ชำระล*างโคลน สิ่งปฏิกูลท่ีมากับน้ำท�วม  ให*ความรู*ด*านสุขอนามัยในชุมชน 
 
 
 

3.9 รายงานการปฏิบัติงานข�อมูลหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นางสุชญา  ฤทธิ์เป�sยม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
- ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�จังหวัด ได*ถ�ายโอนภารกิจหอพักให*

องค�กรปกครองส�วนท*องถิ่น มีผลบังคับใช*เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558  โดยนายกเทศมนตรีมีฐานะนายทะเบียน
หอพักโดยตำแหน�ง  กองสวัสดิการสังคมได*เชิญเจ*าหน*าที่เกี่ยวข*องได*แก� ฝEายเทศกิจ งานปLองกันฯ ฝEายนิติการ   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม  สำนักช�าง  สำนักการศึกษา  และงานแผนท่ีภาษีฯ  เพื่อซักซ*อมการออกใบอนุญาต
หอพัก และเชิญผู*ประกอบการหอพักเข*าร�วมประชุมเพื่อชี ้แจงแนวทางการปฏิบัติในการขอใบอนุญาตหอพัก      
สรุปข*อมูลจำนวนหอพักที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ เปQนหอพักเอกชน  จำนวน 39 แห�ง  หอพักสถานศึกษา 
จำนวน 1 แห�ง  หอพักที่ยกเลิกหอพักเปลี่ยนเปQนห*องเช�า  จำนวน 98 แห�ง  รายละเอียดการออกตรวจหอพัก 
เปQนไปตามลักษณะและมาตรฐานของหอพัก ดังนี้ 1. ปLายประกอบกิจการหอพัก  2. มุมรับแขกสำหรับแขกมาเยี่ยม  
3. ปLายระเบียบหอพัก มีข*อมูลเวลาเปIด-ปIด 4. เอกสารใบอนุญาตกิจการหอพัก 5. ติดต้ังถังดับเพลิง มีงานปLองกันฯ 
ร�วมตรวจสอบ 6. ตู*ยาสามัญประจำบ*าน สภาพพร*อมใช*งาน 7. ปLายประกาศเตือนเกี่ยวกับยาเสพติด ผู*ตรวจสอบ
สำนักการศึกษา ตามเอกสารการประเมินเกณฑ�ชี้วัด   

- ภารกิจงานที่ทำ MOU กับหน�วยงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย�  โดยกอง
สวัสดิการสังคมมีหน*าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและให*คำแนะนำเบ้ืองต*นเก่ียวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด  มีข*อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน ดังนี้  มีผู*ลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 
17 ราย  มีผู*ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุ จำนวน 88 ราย  มีผู*ลงทะเบียนผู*พิการ จำนวน 5 ราย  และในส�วน
ผู*ปEวยเอดส�ไม�มีผู*ลงทะเบียน  

- ๙ -/นายธรธรรม�... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 



- ๙ - 
 

นายธรธรรม(  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ในเรื ่องการออกใบอนุญาตหอพักที ่ยกเลิกหอพักเปลี่ยนเปQนห*องเช�า มีคำขอ 98 แห�ง     

เพื่อปLองกันการเปลี่ยนสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายควบคุมหอพัก  ซึ่งการเปลี่ยนเปQนห*องเช�าไม�มีกฎหมายควบคุม  
ขอให*เจ*าหน*าที่ออกตรวจหอพักให*ชัดเจน  ถ*ามีนักเรียนนักศึกษาเช�าอยู�ต*องมีสภาพเปQนหอพัก   
 
 
 

3.10 รายงานการปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห( 

นางพัชรินทร(  ธรรมสัตย(  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
- มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 สมาคม ได*แก�    

1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขอุบลราชธานี  2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�
ออมทรัพย�ข*าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  3) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�อุบลราชธานี  (ฌ.ส.อ)  
4) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�เพื่อนช�วยเพื่อนสหกรณ�ออมทรัพย�จังหวัดอุบลราชธานี  5) สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห�ลูกค*า ธ.ก.ส. อำเภอเมือง - ดอนมดแดง - เหล�าเสือโก*ก – ตาลสุม  และในรอบเดือนธันวาคม แต�ละ
สมาคมจะมีการประชุมใหญ�สามัญ ประจำป2บัญชีทุกป2  ซึ่งมีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีในฐานะนายทะเบียน 
โดยตำแหน�ง การประชุมใหญ�สามัญมีการรายงานงบดุล งบประมาณ ค�าใช*จ�ายต�างๆ ของสมาคม  ขอแก*ไข
คณะกรรมการสมาคม ซ่ึงแต�งตั้งแทนคณะกรรมการเดิมที่ครบวาระ 2 ป2  และขอแก*ไขระเบียบข*อบังคับของสมาคม  

- ภารกิจงานสงเคราะห�และช�วยเหลือประชาชนที ่ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต �างๆ    
กองสวัสดิการสังคม  การมอบเงินช�วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว� โรคลัมป2สกิน 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  จำนวน 1 ราย  การมอบถุงยังชีพช�วยเหลือผู*ประสบอุทกภัย โดยเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 267 ราย และมอบถุงยังชีพช�วยเหลือผู*ประสบอุทกภัยจาก
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู*ว�าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 จำนวน 51 ราย  
และดำเนินการจัดทีมงานเจ*าหน*าท่ีลงพ้ืนที่ตรวจสอบความเสียหายบ*านเรือนหลังน้ำลด 

นายธรธรรม(  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ในฐานะที่เราเปQนนายทะเบียนสมาคม ขอให*เจ*าหน*าที่เร�งรัด ตรวจสอบการประชุมสมาคม

เรื ่องแก*ไขระเบียบข*อบังคับสมาคม ต*องควบคุมให*เปQนไปตามกฎหมาย  ถ*ามีปxญหาในการปฏิบัติให*ปรึกษา        
ฝEายนิติการ เพราะเกี่ยวกับข*อกฎหมายและผลประโยชน�ของสมาชิก ยึดหลักการสมาคมฌาปนกิจเปQนงานบริการ  
ไม�แสวงหาผลกำไร  

- เรื่องการตรวจสอบความเสียหายบ*านเรือนหลังน้ำลด ขอให*มีเจ*าหน*าที่กองสาธารณสุขฯ 
และสำนักช�างอยู�ในคณะทำงานทีมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ*านเรือนหลังน้ำลด  ตามที่ยื ่นคำร*องลงพื้นที่
ตรวจสอบให*ชัดเจน พยายามเร�งรัดให*เสร็จภายในป2น้ี   
 
 
 
 
 
 

- ๑๐ -/๓.๑๑ รายงานผล... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 



- ๑๐ - 
 

3.11 รายงานผลการดำเนินงานศูนย(รับเรื่องราวร�องทุกข(และแก�ไขปuญหาเร�งด�วนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ระหว�างวันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2564 

นางสาวณัฐสิมา  ทุ�มโมง  หัวหน�าฝmายส�งเสริมการท�องเท่ียว 
- ฝEายส�งเสริมการท�องเที่ยว ได*รับมอบหมายให*ปฏิบัติหน*าท่ีรับเรื่องราวร*องทุกข�ประจำศูนย�

รับเรื่องราวร*องทุกข�และแก*ไขปxญหาเร�งด�วนเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต�เดือนกรกฎาคม 2564 เปQนต*นมา   
ขอรายงานผลการดำเนินงานศูนย�รับเรื่องราวร*องทุกข�และแก*ไขปxญหาเร�งด�วนเทศบาลนครอุบลราชธานี  ระหว�าง
วันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2564  รับเรื่องร*องเรียน/ร*องทุกข� จำนวน 422 เรื่อง  ดำเนินการแล*วเสร็จ  
335 เรื่อง อยู�ระหว�างดำเนินการ 87 เรื่อง แยกตามหน�วยงานที่รับเรื่อง สำนักปลัดเทศบาล ฝEายรักษาความสงบ 
19 เร่ือง  ขอตรวจสอบกล*อง CCTV 14 เร่ือง จัดระเบียบรถ + ทางเท*า/สิ่งกีดขวาง 4 เร่ือง ตรวจสอบเหตุรำคาญ/
ร*องเรียน 1 เร่ือง ดำเนินการแล*วเสร็จครบท้ังหมด  สำนักช�าง จำนวน 210 เรื่อง แยกเปQนส�วนการโยธา 194 เร่ือง 
งานบำรุงรักษาทางและสะพาน จำนวน 48 เรื่อง  ดำเนินการแล*วเสร็จ 22 เรื่อง  อยู�ระหว�างดำเนินการ 26 เรื่อง  
งานสถานที่และไฟฟLา (ไฟฟLาดับ/ยืมเต็นท�) จำนวน 103 เรื ่อง  ดำเนินการแล*วเสร็จ 79 เรื ่อง อยู �ระหว�าง
ดำเนินการ 24 เรื่อง  งานสวนสาธารณะ (ตัดตกแต�งกิ่งไม*และตัดต*นไม*) จำนวน 36 เรื่อง  ดำเนินการแล*วเสร็จ  
24 เรื่อง  อยู�ระหว�างดำเนินการ 12 เรื่อง  งานสัญญาณไฟจราจร จำนวน 7 เรื่อง  ดำเนินการแล*วเสร็จ 5 เรื่อง  
อยู�ระหว�างดำเนินการ 2 เร่ือง  ฝEายช�างสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ท�อระบายน้ำอุดตัน) จำนวน 8 เรื่อง  ดำเนินการแล*ว
เสร็จ 5 เรื่อง อยู�ระหว�างดำเนินการ 3 เรื่อง  ส�วนควบคุมการก�อสร*างฯ งานขออนุญาตอาคาร จำนวน 8 เรื่อง 
ดำเนินการแล*วเสร็จ 3 เรื่อง อยู�ระหว�างดำเนินการ 5 เรื่อง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม จำนวน 193 เรื่อง  
งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ) จำนวน 27 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จ 13 เรื่อง อยู�ระหว�างดำเนินการ    
14 เร่ือง  งานรักษาความสะอาด (เก็บก่ิงไม*/กวาดถนน/ขอรถน้ำ/ขอรถสุขาเคลื่อนท่ี)  ดำเนินการแล*วเสร็จ 7 เร่ือง   
งานควบคุมโรค (ฉีดพ�นกำจัดยุง/ฆ�าเชื้อโควิด 19 /เห็บ/หมัด) จำนวน 153 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จทั้งหมด   
งานสัตว�แพทย� จำนวน 6 เรื่อง  ดำเนินการแล*วเสร็จ 5 เรื่อง อยู�ระหว�างดำเนินการ 1 เรื่อง  ศูนย�รับเรื่องราว    
ร*องทุกข�ผ�านระบบ Traffy Fondue ได*รับรายงานจากฝEายไอที จำนวน 47 เรื่อง  ดำเนินการแล*วเสร็จ 34 เรื่อง 
อยู�ระหว�างดำเนินการ 8 เร่ือง  ไม�เก่ียวข*อง 4 เร่ือง  รอรับเร่ือง 1 เรื่อง   

นายธรธรรม(  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ขอให*เจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบปรับปรุงแบบพิมพ�คำร*องทั่วไปใหม�ให*เหมาะสม  และถ*าหาก  

คำร*องทั่วไปบางเรื่อง ไม�จำเปQนต*องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได*หรือไม� เช�น การขอดูภาพจากกล*อง CCTV  
ซ่ึงเทศบาลนครอุบลราชธานี มีนโยบายให*บริการประชาชนดูภาพจากกล*อง CCTV ที่ติดตั้งตามสี่แยก และจุดสำคัญ
ต�างๆ ทั่วเขตเทศบาล  เมื่อประชาชนมีเหตุจำเปQนมาขอดูภาพกล*อง CCTV ย*อนหลัง  ควรอำนวยความสะดวก
ประชาชน ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดเวลา ให*กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในคำร*องแทนการขอสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน  และไม�ต*องใช*ใบแจ*งความลงบันทึกประจำวัน 
 
 
 
 
 
 

- ๑๑ -/ระเบียบวาระ... 
 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 



- ๑๑ - 

  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

4.1 การจัดงานประจำป�จังหวัดอุบลราชธานี ประจำป� 2565 

 นายพิศาล  ดีพร�อม  หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล 
- จังหวัดอุบลราชธานี ได*กำหนดจัดงานประจำป2จังหวัดอุบลราชธานี ประจำป2 2565  

ระหว�างวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันอาทิตย�ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน ณ บริเวณลาน
ขวัญเมือง  วัตถุประสงค�เพื่อหารายได*ช�วยกิจการสาธารณกุศล  กระตุ*นเศรษฐกิจ ส�งเสริมการท�องเที่ยวของจังหวัด
และเปQนการเฉลิมฉลองเทศกาลป2ใหม� ได*แต�งตั้งคณะกรรมการจัดงาน โดยมีส�วนที่เกี่ยวข*องกับเทศบาลฯ 8 คณะ    
และได*ขอความร�วมมือเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ 1. ร�วมบริจาคเงินให*กาชาด ณ สถานีกาชาดอุบลราชธานี ใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2564  2.จัดพิธีทำบุญตักบาตรป2ใหม� ในส�วนนี้สำนักการศึกษาเปQนเลขานุการ นายกเทศมนตรี
เปQนกรรมการ  ผู*ว�าราชการจังหวัดเปQนประธานกรรมการ  3. ขออนุญาตใช*พื้นที่บริเวณถนนอุปราช  ถนนศรีณรงค�  
ถนนสุรศักดิ์ และส�วนถนนพโลรังฤทธิ์ไม�อนุญาตให*ใช*ฝx3งหน*าศาลแขวงอุบลราชธานี  4.การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณจัดงาน จัดถังขยะให*เพียงพอ 5. ขอให*จัดร*านนิทรรศการของหน�วยงานในบริเวณงาน มีขนาด 15 เมตร x 
17 เมตร  ขอนำเสนอเพ่ือมอบหมายให*แต�ละส�วนราชการร�วมดำเนินการต�อไป   

นายปรีชา ศรีสว�าง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- มอบหมายกองยุทธศาสตร�ฯ ดูแลงานด*านประชาสัมพันธ�  จัดทำวีดีทัศน�สื่อประชาสัมพันธ�

กิจกรรมที่ได*รับรางวัลดีเด�นของสำนักการศึกษา  และนำเสนอแผนงานพัฒนาพื้นที่ริมฝx3งแม�น้ำของเทศบาลนครฯ  
มอบสำนักช�างดูแลออกแบบและจัดหาวัสดุอุปกรณ�ที่มีอยู �ตกแต�งร*านนิทรรศการให*พิเศษน�าสนใจ  มอบกอง
สวัสดิการสังคมดูแลงานแสดงสินค*าชุมชน ประสานชุมชนให*นำสินค*ามาแสดง  มอบสำนักปลัดเทศบาล ประสาน
การปฏิบัติทั่วไป ดูแลการจัดเจ*าหน*าที่ปฏิบัติหน*าที่เวรประจำร*านนิทรรศการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  สำนัก
การศึกษา ดูแลการจัดพิธีทำบุญตักบาตรป2ใหม� 

นายธรธรรม(  ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เทศบาลนครฯ ได*นำเสนอต�อที่ประชุมจังหวัด เรื่อง งานประจำป2จังหวัดอุบลราชธานีในป2

ถัดไป  ขอให*กำหนดพื้นที่จัดงานภายในรั้วศาลากลางจังหวัดหลังเก�า  ไม�ยินยอมให*ใช*พื้นที่ถนนหลวงโดยเด็ดขาด  
หากจำเปQนต*องใช*พ้ืนท่ีถนน ทางเทศบาลจะจัดหาพ้ืนท่ีจัดงานประจำป2จังหวัดอุบลราชธานีแห�งใหม� 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
 - ไม�มี - 

 

ปxดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

      (ลงชื่อ)                                          ผู*จดรายงานการประชุม 
           (นายกวีศักดิ์  พงษ�เพชร) 
        เจ*าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

                    

             (ลงชื่อ)                                             ผู*ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวธัญญพัทธ�   ศรีบุญสถิตพงษ�) 
        หัวหน*าฝEายบริหารงานท่ัวไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ 


