รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจำป ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันจันทร( ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูมาประชุม
๑. นายพงษศักดิ์
๒. นายปรีชา
๓. นายธรธรรม
๔. นายอาทิตย
๕. นายอัมพล
๖. นายเจษฎา
๗. นายกฤชพล
๘. นายพิศาล
๙. นายมนตตรี
๑๐. นายนพคุณ
๑๑. นางสมลักษณ
๑๒. นางสุชญา
๑๓. นายวิสุทธิ์
๑๔. นายเสรี
๑๕. นางณัฐสุดา
๑๖. นางพิมพนภัส
๑๗. นายกรศิริ
๑๘. นายวีระชาติ
๑๙. นางภาวินี
๒๐. นางภิมพิสุทธิ์
๒๑. นางสุภาภรณ
๒๒. นางภัทริฌา
๒๓. นางพิสมัย
๒๔. นางพิณผกา
๒๕. นางอรอินทร
๒๖. นางสาวธัญญพัทธ
๒๗. นายชัย
๒๘. นางสาวณัฐสิมา
๒๙. นางประไพศรี
๓๐. นางสาววิรุณภัสร
๓๑. พ.จ.อ.อดิศร
๓๒. นางสาวสุพัตรา

มูลสาร
ศรีสวาง
ชินโกมุท
คูณผล
ทองพุ
ชังอิน
เมืองเหนือ
ดีพร*อม
ธนะคุณ
เดชเสน
บุญณพัฒน
ฤทธิ์เป23ยม
ศิริคุณ
ทองเลิศ
จึงชัยฑวังกูล
ภัทรกอพงศสุข
มิ่งไชย
สานุสันต
ไตรศิวะกุล
เพียรสุขเวช
บรรเรืองทอง
คำผง
พรหมทา
แกนอาษา
ไชยแสง
ศรีบุญสถิตพงษ
ตระกูลฟองทอง
ทุมโมง
ศิริทรัพย
ฐิติภัสรศุภเดช
ประจำ
จัยสิน

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน*าสำนักปลัดเทศบาล
ผู*อำนวยการสำนักการศึกษา
รก.ผู*อำนวยการสำนักชาง
ผู*อำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ
(แทน)ผู*อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู*อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม
ผู*อำนวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู*อำนวยการสวนบริหารการศึกษา
ผู*อำนวยการสวนบริหารงานคลัง
ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
รก.ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
รก.ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวทิ ยาคาร
(แทน)ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ*าใหญองคตื้อ

(แทน)ผู*อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก*านเหลือง

หัวหน*าศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

(แทน)หัวหน*าศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
หัวหน*าศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใต*พระเจ*าใหญองคตื้อ
หัวหน*าหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหน*าฝEายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
รก.หัวหน*าฝEายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
หัวหน*าฝEายสงเสริมการทองเที่ยว
หัวหน*าฝEายนิติการ
หัวหน*าฝEายแผนงานและงบประมาณ
รก.หัวหน*าฝEายรักษาความสงบ
หัวหน*าฝEายการเจ*าหน*าที่ สวนบริหารการศึกษา
- ๒ - /๓๓. นางพรพรรณ....

-๒๓๓. นางพรพรรณ
๓๔. นางสาวระวีวรรณ
๓๕. นายสรวิชญ
๓๖. นางสาวลำพรรณ
๓๗. นางสาวนิตยา
๓๘. นางอรุวรรณ
๓๙. นางปIยะมาศ
๔๐. นายวิษณุ
๔๑. นางสุพิศศรี
๔๒. นางภัททิยาภรณ
๔๓. นางวิไลลักษณ
๔๔. นายพงศธร

ศรีลาชัย
จันทรสอง
แสงดี
คุณประชา
สมาน
โอชา
หลินหะตระกูล
สุระชัย
ถิระพัฒน
ใครบุตร
อัครอำนวย
โชติมานนท

หัวหน*าฝEายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา
หัวหน*าฝEายกิจการโรงเรียน
หัวหน*าฝEายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
หัวหน*าฝEายสถิติการคลัง
หัวหน*าฝEายพัสดุและทรัพยสิน
(แทน)หัวหน*าฝEายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
หัวหน*าฝEายบริหารงานทั่วไป สำนักชาง
รก.หัวหน*าฝEายควบคุมการกอสร*าง
หัวหน*าฝEายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน*าฝEายบริการและเผยแพรวิชาการ

ผูไมมาประชุม
๑. นางสาวพิศทยา
๒. นายสราวุฒิ
๓. นางวรรณสุข
๔. นางศิริเพ็ญ
๕. นายวิชญพงศ
๖. นางศศิกาญจน
๗. นายธีระศักดิ์
๘. นางวรนุช
๙. นางสาวสินีนาฎ
๑๐. นายเชิดศักดิ์
๑๑. นางเสาวลักษณ
๑๒. นายวรวิทย
๑๓. นายศรัณย
๑๔. นางสาวภัสรา
๑๕. นายจตุรพิธ
๑๖. นางสาวฐานิศวร
๑๗. สิบเอกสมชาย

ไชยสงคราม
นิลรัตนศิริกุล
ชโลธรรังสี
พุทธจักร
สาลีสิงห
โพธิ์ลังกา
คำภักดี
จันทะสิงห
ปาทาน
ดอกพิกุล
กันธิยา
หลาทอง
ศรีเมือง
สวัสดิ์กุล
สมหอม
ฐานกุลเสฏฐ
เดชะคำภู

นายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู*อำนวยการสวนการโยธา
หัวหน*าหนวยศึกษานิเทศก
ผู*จัดการสถานธนานุบาล ๑
ผู*จัดการสถานธนานุบาล ๒
หัวหน*าฝEายการเงินและบัญชี
หัวหน*าฝEายพัฒนารายได*
รก.หัวหน*าฝEายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หัวหน*าฝEายชางสุขาภิบาล
หัวหน*าฝEายสาธารณูปโภค
หัวหน*าฝEายบริหารงานทั่วไป กองการเจ*าหน*าที่
หัวหน*าฝEายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน*าฝEายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ*าหน*าที่
หัวหน*างานปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผูเขารวมประชุม
๑. นางจุฑารัตน
๒. นางสาวณัฐปภัสร
๓. นายสุรศักดิ์
๔. นางสาวพัชรินทร

สัตนันท
ฏปวรนันท
สุระวงศ
ธรรมสัตย

หัวหน*างานวิจัยและงบประมาณ
หัวหน*างานจัดทำงบประมาณ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หัวหน*าฝEายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม

หัวหน*างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๓ -/๕. นายทองพูน...

-๓๕. นายทองพูน
๖. นายอนุชิต
๗. นายกวีศักดิ์
๘. นายอิศร

เอิบสุข
อัปกาญจน
พงษเพชร
หิรัญธนกุล

นายชางไฟฟLาอาวุโส
เจ*าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ*าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ*างเหมาบริการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดย นายพงษศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เปQนประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู*บริหารและหัวหน*าสวนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห*องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตรวจสอบได*ที่

มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นางณัฐปภัสร( ฏปวรนันท( หัวหนางานจัดทำงบประมาณ
- รายงานรายรับจริงประจำป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
30 พฤศจิ ก ายน 2564 ประมาณการรายรั บ ที่ ต ั ้ ง ในเทศบั ญ ญั ต ิ ฯ 730,000,000 บาท รั บ จริ ง
188,332,229.08 บาท งบประมาณคงขาด จำนวน 560,985,070.92 บาท มีรายละเอียดดังนี้ หมวดรายได*
ที ่ จ ั ดเก็ บเอง ประมาณการรายรั บ 92,693,500 บาท รับ จริง 3,433,826.15 บาท งบประมาณคงขาด
89,259,673.85 บาท รายได* ห มวดภาษี จ ั ด สรร ประมาณการรายรั บ 293,537,000 บาท รั บ จริ ง
47,897,402.93 บาท งบประมาณคงขาด 245,639,597.07 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน*าที่
และภารกิจถายโอนเลือกทำ 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 ในสวนเงินอุดหนุนทั่วไปมิได*ตั้งรับในงบประมาณ สำนักงบประมาณจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 รายการ ได*แก รถบรรทุกขยะ 3 คัน อาคารส*วม ขนาด 10 ที่ สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ครุภัณฑคอมพิวเตอรสำหรับการพัฒนาการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกสเข*าสูประเทศ
ไทย 4.0 และอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห*องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เนื่องจากยังไมกอหนี้
ผูกพันธจึงไมขึ้นในระบบ e-LAAS สวนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค รับจริง 19,317,300 บาท สรุปการ
เบิกจายงบประมาณรายจายทุกสำนัก/กอง ในรอบ 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2564 ผลการเบิกจาย 109,541,061 บาท เปรียบเทียบกับงบประมาณอนุมัติ 730,000,000 บาท
- ๔ -/คิดเปQนร*อยละ...

-๔คิดเปQนร*อยละ 15.01 คงเหลือ 620,458,939 บาท หมวดรายจายที่เบิกจายมากที่สุด คือ หมวดเงินอุดหนุน
ผลการเบิกจาย 12,360,600 บาท คิดเปQนร*อยละ 26.95 รองอันดับหนึ่ง หมวดคาใช*สอย ร*อยละ 20.40
รองอันดับสอง หมวดเงินเดือน ร*อยละ 14.56 ในสวนหมวดรายจายอื่น และหมวดคาครุภัณฑ ยังไมได*เบิกจายแต
อยางใด สรุปเงินคงเหลือจากการเบิกจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565
เปQนเงิน 59,473,868.08 บาท
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- รายงานในเดื อ นถัด ไปขอให* เ พิ่ ม เติ ม ข* อมู ล รายรั บจริ ง ถึง วั น ที่ ป ระชุ ม และวิ เคราะห
สถานการณรายรับในแตละเดือนวามีรายรับจากอะไรบ*าง ปกติได*รับชวงเดือนใด แบงเปQนกี่งวด รายรับมาตามปกติ
หรือไม เมื่อเทียบกับรายรับป2ที่ผานมาหรือย*อนหลัง 3 ป2 สรุปเปQนข*อมูลประมาณการรายรับของแตละเดือน
นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ขอให*เจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบดำเนินการตามข*อเสนอแนะของทานปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม - รับทราบ
3.2 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
นางจุฑารัตน( สัตนันท( หัวหนางานวิจัยและประเมินผล
- รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565 มี 4 ประเด็น
คือ ประเด็น แรก โครงการที ่ ได*รับอนุ ม ัติ ใ ห* ใช*จ ายเงินสะสมป2 งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 53 โครงการ
งบประมาณ 227,901,600 บาท ดำเนินการแล*วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ ผลการเบิกจาย 4,299,000 บาท
อยูระหวางขอซื้อขอจ*าง 4 โครงการ เชิญทำสัญญา 1 โครงการ อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ ครุภัณฑที่ได*รับ
อนุมัติให*ใช*จายเงินสะสมป2งบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวน 6 รายการ ดำเนินการเสร็จแล*ว 4 รายการ ผลการ
เบิ ก จาย 30,694,000 บาท อยู ระหวางจั ด ทำราคากลาง จำนวน 2 รายการ ประเด็ น ที ่ ส อง โครงการ
ป2งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กันเงินไว*เบิกจายในป2งบประมาณ พ.ศ.2565 มีจำนวน 4 โครงการ งบประมาณ
15,640,700 บาท เปQนของสำนักชาง ดำเนินการแล*วเสร็จ 1 โครงการ เชิญทำสัญญา 1 โครงการ รอสงมอบงาน
2 โครงการ และสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการแล*วเสร็จ 1 โครงการ ผลการเบิกจาย 197,700 บาท ครุภัณฑ
ป2งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กันเงินไว*เบิกจายในป2งบประมาณ พ.ศ.2565 เปQนครุภัณฑสำนักงานของสำนั ก
ปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ ดำเนินการแล*วเสร็จทั้งหมด ผลการเบิกจาย 187,300 บาท ประเด็นที่สาม
โครงการที่ได*รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักการศึกษา อยูระหวางเตรียมความ
พร*อม จำนวน 3 โครงการ ครุภัณฑที่ได*รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิ จ ประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน
1 โครงการ อยู ระหวางขออนุมัติรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม งบประมาณ
2,850,000 บาท ประเด็นที่สี่ โครงการที่ได*รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป2งบประมาณ
พ.ศ.2565 จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 190,781,000 บาท อยูระหวางดำเนินการ 16 โครงการ เตรียม
ความพร*อมเบื้องต*น 31 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ ดำเนินการแล*ว เสร็จ 2 โครงการ ผลการเบิกจายรวม
38,502,080 บาท ครุภัณฑที่ได*รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป2งบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 67 รายการ งบประมาณ 1,668,100 บาท เตรียมความพร*อม จำนวน 65 รายการ อยูระหวางขออนุมัติ
โครงการ จำนวน 2 รายการ
- ๕ -/นายพงษศักดิ์...

-๕นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- การรายงานในการประชุมครั้งถัดไปขอให*จัดทำข*อมูลการรายงานให*ถึง ณ วันที่ประชุม
มติที่ประชุม - รับทราบ
3.3 แสดงความยินดีแชมปBโลกสองสมัยในการแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย 2021
IFMA Youth and Senior World Championships
นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผูอำนวยการสำนักการศึกษา
- การแขงขัน กีฬ ามวยไทยสมั ค รเลนแหงประเทศไทย 2021 IFMA Youth and Senior
World Championships เมื ่ อ วั น ที ่ 9 ธั น วาคม 2564 ณ หน* า อาคารนิ ม ิ บ ุ ต ร ปทุ ม วั น กรุ ง เทพมหานคร
เด็กหญิงสายฝน บุญมาปxด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สามารถสร*าง
ชื่อเสียงชนะเลิศได*รับเหรียญทอง รุนเยาวชน และเปQนแชมปyโลกสมัยที่ 2
นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เมื่อมีเยาวชนหรือบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่สร*างชื่อเสียงให*จังหวั ด
อุบลราชธานีในครั้งตอไป ขอให*เชิญมาเพื่อเชิดชูเกียรติในการประชุมคณะผู*บริหาร หัวหน*าสวนราชการด*วย
มติที่ประชุม - รับทราบ
3.4 การกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2565
นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผูอำนวยการสำนักการศึกษา
- เมื่อต*นป2วันเด็กแหงชาติ ประจำป2 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี งดจัดงานวันเด็ ก
เนื่องจากสถานการณแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และวันเด็กแหงชาติ ประจำป2 2565
ตรงกับวันเสารที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี อยู ในพื ้ น ที ่ ค วบคุ ม (สี ส * ม ) นำเสนอที ่ ป ระชุ ม วาเห็ น ควรจั ด งานวั น เด็ ก แหงชาติ
ประจำป2 2565 หรืองดการจัดงานดังกลาว
นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- สรุปงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป2 2565 ขอแจ*งให*ทราบวาเทศบาลนครอุบลราชธานี
งดจัดงานวันเด็ก เพื่อปLองกันและลดความเสี่ยงการเกิดคลัสเตอรจากการมีเด็กรวมงานจำนวนมาก ขอให*สำนัก
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดชี้แจงเหตุผลความจำเปQนให*ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๖ -/๓.๕ โครงการ...

-๖3.5 โครงการสรางสุขดวยสติในโรงเรียน
นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผูอำนวยการสำนักการศึกษา
- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู* และเทศบาลนครอุบลราชธานี ทำบันทึกข*อตกลง
วาด*วยความรวมมือในการพัฒนาสติในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยมีโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลเปQน
โรงเรียนแมขาย ขยายผลไปสู โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และโรงเรียน
อุบลวิทยาคมในสังกัด สพฐ. รวมทั้งสิ้น 9 สถานศึกษาทำบันทึกข*อตกลง เข*ารวมเปQนโรงเรียนเครือขาย 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*าใหญองคตื้อ จำนวน 60 คน
เมื่อวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2564 รุ นที่ 3 ของ ศพด.วัดมหาวนาราม ศพด.วัดพระเจ*าใหญองคตื้อ 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 รุนที่ 5 และรุ นที่ 6 ของโรงเรียนอุบลวิทยาคาร เลื่อนการอบรมไมมีกำหนด เนื่องจากมีครู
และนักเรียนติดเชื้อโรคโควิด 19 สวนคาใช*จ ายในการอบรมในโครงการดังกลาวได*รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
สถาบันวิจัยฯ
นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เรื่องโครงการถนนคนเดินเมื่อการประชุมครั้งที่แล*ว มติที่ประชุมให*คืนเงินอุทิศ 500 บาท
แกผู*ค*าทั้งหมด ขอทราบความคืบหน*าเรื่องดังกลาวครับ
นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผูอำนวยการสำนักการศึกษา
- การดำเนินการคืนเงินโครงการถนนคนเดิน รับเอกสารที่งานปLองกันบรรเทาสาธารณภัย
โดยยื่นคำร*องแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ*งความกรณีสูญหาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชี
ธนาคารที่รับคืน เมื่อตรวจสอบเอกสารตรงกับรายชื่อผู*ค*าหรือคูสมรส จะดำเนินการเบิกจายคืนให*แกผู*ค*าตอไป
นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได*ประกาศแจ*งผู* เกี ่ยวข* องให*ผ ู* ค*ามายื่ นคำร* องขอรับเงิ น คื น
เนื่องจากโครงการถนนคนเดิน ได*ยกเลิกโครงการที่ 15 แล*ว โดยให*คืนเงินแกผู*ค*าทั้งหมด และโครงการที่ 16
จะไมมีผู*ค*าเดิมได*รับสิทธิ์ตอจะเปIดรับสมัครใหมทั้งหมด
นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- นโยบายผู*บริหารจะดำเนินการโครงการถนนคนเดิน โดยจะไมมีผู*เดือดร*อนมาร*องเรียน
การจัดงาน และโครงการถนนคนเดินจะจัดงานบริเวณถนนริมแมน้ำมูลให*ยิ่งใหญ สวยงาม สร*างชื่อเสียง มีสินค*าที่
หลากหลาย เน*นผู*ประกอบที่อยูในเขตเทศบาล ผู*ค*าเดิมจะมาอ*างสิทธิ์ไมได* ขอให*มาขอรับเงินคืน เมื่อเริ่มโครงการ
จะเปIดรับสมัครใหมทั้งหมด และมอบให*ฝEายนิติการจัดทำประกาศแจ*งกำหนดระยะเวลาขอรับเงินคืน ในชวงแรก
หากยังมารับไมครบให*กำหนดระยะเวลาชวงที่สองหรือชวงที่สาม เรงรัดให*ผู*ค*าเข*ามาขอรับเงินคืน
มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๗ -/๓.๖ รายงานผล...

-๗3.6 รายงานผลการดำเนินงานดานไฟฟbาแสงสวางเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู เมืองอัจฉริยะ
(Smart City)
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟbาอาวุโส
- งานสถานที่และไฟฟLาสาธารณะ แบงงานเปQน 3 หนวย คือ 1.หนวยจัดสถานที่ 2.หนวย
ซอมบำรุง 3.หนวยกางเต็นท และมีส วนงานชางศิลปy ภารกิจงานสถานที่จะบริการจัดสถานที่งานพระราชพิธี
รัฐพิธี งานพิธีการของเทศบาล รวมทั้งหนวยงานราชการ และงานมวนชนที่ขอความอนุเคราะห งานไฟฟLาแบงการ
ควบคุมดูแลเปQน 2 สวน โดยให*ถนนชยางกูรเปQนเส*นแบงฝx3งตะวันออกและฝx3งตะวันตก แตละฝx3งมีบุคลากรดูแล
รถไฟฟLา 2 คัน เทศบาลนครอุบลราชธานีได*ดำเนินการติดตั้งดวงโคมไฟฟLาประสิทธิภาพสูง หรือโคมแอลอี ดี
จำนวน 2,024 ดวงโคม คิดเปQนร*อยละ 40 ของพื้นที่ เพื่อรองรับอุปกรณเสริมให*ทำงานคูกับโปรแกรมที่สามารถ
ควบคุมโคมไฟฟLา ทำให*รู*จุดไหนไฟดับ จุดไหนไฟสวาง เตรียมความพร*อมที่จะเปQน “เมืองอัจฉริยะ”
มติที่ประชุม - รับทราบ
3.7 สถิติการใหบริการงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
นางสุพิศศรี ถิระพัฒน( หัวหนาฝmายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานให*บริการด*านอนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร เดือนพฤศจิกายนมี 9 ประเภท ดังนี้
1. การขออนุญาตกอสร*าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร จำนวน 24 ราย แล*วเสร็จ 23 ราย ระยะเวลาดำเนินการ
ขออนุญาตกอสร*าง 15 วัน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ๗ วัน การขออนุญาตรื้อถอน 4 วัน 2. การขออนุญาต
เปลี่ยนการใช*อาคาร เดือนนี้ไมมีคำขอ 3. การขอรับใบรับรองการกอสร*าง/ดัดแปลง/เปลี่ยนการใช*อาคาร (อ.5)
จำนวน 3 ราย แล*วเสร็จ 2 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 11 วัน อยูระหวางแจ*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 อยูระหวางดำเนินการ 1 ราย 6. การตรวจสอบเพื่อตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันประเภท ก. จำนวน 12 ราย แล*วเสร็จ 12 ราย ระยะเวลาดำเนินการ
15 วัน 7. การตรวจสอบอาคารเพื่ อตอใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงาน จำนวน 3 ราย แล*วเสร็จ 3 ราย
ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน 8. การตรวจสอบอาคารเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ จำนวน
10 ราย แล*ว เสร็จ 10 ราย 9. การตรวจสอบอาคารเพื่อตอใบอนุญาตประกอบกิจ การโรงแรม ยังไมมีค ำขอ
รวมทั้งหมดมีผู*มายื่นคำขอ จำนวน 66 ราย แล*วเสร็จ 63 ราย อยูระหวางดำเนินการ 2 ราย และแจ*งดำเนินการ
แก*ไขเอกสารและแบบแปลน 1 ราย
นายพงษ(ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- คณะผู*บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีนโยบายมุ งเน*นการอำนวยความสะดวก
แกประชาชนในเรื่องการขออนุญาตตางๆ ขอให*แตละสวนราชการเมื่อรับคําขอแล*ว ให*ตรวจสอบความถูกต*อง
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตตางๆ แจ*งให*ประชาชนเข*าใจ และกำหนดระยะเวลาอนุมัติไมเกิน 15 วัน
มติที่ประชุม - รับทราบ
- ๘ -/๓.๘ รายงาน...

-๘3.8 รายงานสถานการณ(การแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- รายงานสถานการณโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู*ติดเชื้อโควิดสายพันธุโอไมครอนวันนี้
จำนวน 63 ราย กลายพันธจากสายพันธุเดลต*า ยอดรวมผู*รับวัคซีนทั่วประเทศ เข็มที่ 1 จำนวน 4๙ ล*านราย
เข็มที่ 2 จำนวน 43 ล*านราย เข็มที่ 3 จำนวน 4 ล*านราย สวนสถานการณโควิด-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี
ผู *ว าราชการจัง หวั ด อุ บลราชธานี มี นโยบาย “ชาวอุบ ล รั บวั คซี นต* านโควิ ด-19 ครบ 100%” สำหรั บกลุ ม
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ขึ้นไป เปLาหมายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้การฉีดวัคซีนในเขตเทศบาล
ไปแล*ว 85 % คาดวาจะดำเนินการได*ตามเปLาหมาย และทุกคนมีสิทธิ์ขอฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได*แล*ว ข*อมูลจำนวน
ผู*ปEวยวันนี้ 26 ราย ในพื้นที่ 25 ราย ตางจังหวัดเข*ามา 1 ราย ผู*ติดเชื้อสะสม 22,842 ราย เสียชีวิต 185 ราย
รักษาหายแล*ว 22,486 ราย กำลังรักษา 171 ราย ผู*ปEวยสะสมในเรือนจำ 840 ราย ในตอนนี้กองสาธารณสุขฯ
ได*รับครุภัณฑ รถดูดฝุEนสิ่งปฏิกูล รถฉีดล*างถนน สามารถนำไปใช*ได*อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและแรงงาน
ตอไปจะวางแผนการปฏิบัติงานตามพื้นที่ตางๆ ตามหลักเมืองอัจฉริยะ Smart City เมืองนาอยูสูการพัฒนาที่ยังยืน
นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ขอให*กองสาธารณสุขฯ ลงไปบูรณะฟƒ„นฟูพื้นที่น้ำทวมในชุมชนตางๆ หลังน้ำลด ดำเนินการ
ชำระล*างโคลน สิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำทวม ให*ความรู*ด*านสุขอนามัยในชุมชน
มติที่ประชุม - รับทราบ
3.9 รายงานการปฏิบัติงานขอมูลหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
นางสุชญา ฤทธิ์เปsยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ได*ถายโอนภารกิจหอพักให*
องคกรปกครองสวนท*องถิ่น มีผลบังคับใช*เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยนายกเทศมนตรีมีฐานะนายทะเบียน
หอพักโดยตำแหนง กองสวัสดิการสังคมได*เชิญเจ*าหน*าที่เกี่ยวข*องได*แก ฝEายเทศกิจ งานปLองกันฯ ฝEายนิติการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม สำนักชาง สำนักการศึกษา และงานแผนที่ภาษีฯ เพื่อซักซ*อมการออกใบอนุญาต
หอพัก และเชิญผู*ประกอบการหอพั กเข*ารวมประชุมเพื่ อชี้แ จงแนวทางการปฏิบ ัติใ นการขอใบอนุ ญาตหอพั ก
สรุปข*อมูลจำนวนหอพักที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ เปQนหอพักเอกชน จำนวน 39 แหง หอพักสถานศึกษา
จำนวน 1 แหง หอพักที่ยกเลิกหอพักเปลี่ยนเปQนห*องเชา จำนวน 98 แหง รายละเอียดการออกตรวจหอพั ก
เปQนไปตามลักษณะและมาตรฐานของหอพัก ดังนี้ 1. ปLายประกอบกิจการหอพัก 2. มุมรับแขกสำหรับแขกมาเยี่ยม
3. ปLายระเบียบหอพัก มีข*อมูลเวลาเปIด-ปIด 4. เอกสารใบอนุญาตกิจการหอพัก 5. ติดตั้งถังดับเพลิง มีงานปLองกันฯ
รวมตรวจสอบ 6. ตู*ยาสามัญประจำบ*าน สภาพพร*อมใช*งาน 7. ปLายประกาศเตือนเกี่ยวกับยาเสพติด ผู*ตรวจสอบ
สำนักการศึกษา ตามเอกสารการประเมินเกณฑชี้วัด
- ภารกิจงานที่ ทำ MOU กับหนวยงานพั ฒนาสัง คมและความมั ่น คงของมนุ ษย โดยกอง
สวัสดิการสังคมมีหน*าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและให*คำแนะนำเบื้องต*นเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด มีข*อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน ดังนี้ มีผู*ลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน
17 ราย มีผู*ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุ จำนวน 88 ราย มีผู*ลงทะเบียนผู*พิการ จำนวน 5 ราย และในสวน
ผู*ปEวยเอดสไมมีผู*ลงทะเบียน
- ๙ -/นายธรธรรม...

-๙นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ในเรื่องการออกใบอนุญ าตหอพัก ที ่ยกเลิ กหอพั กเปลี่ย นเปQนห* องเชา มีคำขอ 98 แหง
เพื่อปLองกันการเปลี่ยนสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายควบคุมหอพัก ซึ่งการเปลี่ยนเปQนห*องเชาไมมีกฎหมายควบคุม
ขอให*เจ*าหน*าที่ออกตรวจหอพักให*ชัดเจน ถ*ามีนักเรียนนักศึกษาเชาอยูต*องมีสภาพเปQนหอพัก
มติที่ประชุม - รับทราบ
3.10 รายงานการปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห(
นางพัชรินทร( ธรรมสัตย( นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 สมาคม ได*แก
1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุบลราชธานี 2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยข*าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี 3) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอุบลราชธานี (ฌ.ส.อ)
4) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะหเพื่อนชวยเพื่ อนสหกรณออมทรั พยจั งหวั ดอุ บลราชธานี 5) สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหลูกค*า ธ.ก.ส. อำเภอเมือง - ดอนมดแดง - เหลาเสือโก*ก – ตาลสุม และในรอบเดือนธันวาคม แตละ
สมาคมจะมีการประชุมใหญสามัญ ประจำป2บัญชีทุกป2 ซึ่งมีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีในฐานะนายทะเบียน
โดยตำแหนง การประชุ ม ใหญสามัญ มี การรายงานงบดุ ล งบประมาณ คาใช*จ ายตางๆ ของสมาคม ขอแก* ไ ข
คณะกรรมการสมาคม ซึ่งแตงตั้งแทนคณะกรรมการเดิมที่ครบวาระ 2 ป2 และขอแก*ไขระเบียบข*อบังคับของสมาคม
- ภารกิจงานสงเคราะหและชวยเหลื อประชาชนที ่ประสบสาธารณภั ยและภัยพิบัติต างๆ
กองสวัสดิการสังคม การมอบเงินชวยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว โรคลัมป2สกิน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 ราย การมอบถุงยังชีพชวยเหลือผู*ประสบอุทกภัย โดยเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 267 ราย และมอบถุงยังชีพชวยเหลือผู*ประสบอุทกภัยจาก
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู*วาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 จำนวน 51 ราย
และดำเนินการจัดทีมงานเจ*าหน*าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ*านเรือนหลังน้ำลด
นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ในฐานะที่เราเปQนนายทะเบียนสมาคม ขอให*เจ*าหน*าที่เรงรัด ตรวจสอบการประชุมสมาคม
เรื ่ องแก*ไขระเบีย บข* อบั งคับ สมาคม ต* องควบคุ มให* เปQน ไปตามกฎหมาย ถ*า มี ปx ญ หาในการปฏิ บั ต ิให* ปรึ กษา
ฝEายนิติการ เพราะเกี่ยวกับข*อกฎหมายและผลประโยชนของสมาชิก ยึดหลักการสมาคมฌาปนกิจเปQนงานบริการ
ไมแสวงหาผลกำไร
- เรื่องการตรวจสอบความเสียหายบ*านเรือนหลังน้ำลด ขอให*มีเจ*าหน*าที่กองสาธารณสุขฯ
และสำนักชางอยู ในคณะทำงานทีมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ*านเรือนหลังน้ำลด ตามที่ยื่นคำร*องลงพื้นที่
ตรวจสอบให*ชัดเจน พยายามเรงรัดให*เสร็จภายในป2นี้
มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๑๐ -/๓.๑๑ รายงานผล...

- ๑๐ 3.11 รายงานผลการดำเนินงานศูนย(รับเรื่องราวรองทุกข(และแกไขปuญหาเรงดวนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2564
นางสาวณัฐสิมา ทุมโมง หัวหนาฝmายสงเสริมการทองเที่ยว
- ฝEายสงเสริมการทองเที่ยว ได*รับมอบหมายให*ปฏิบัติหน*าที่รับเรื่องราวร*องทุกขประจำศูนย
รับเรื่องราวร*องทุกขและแก*ไขปxญหาเรงดวนเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 เปQนต*นมา
ขอรายงานผลการดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวร*องทุกขและแก*ไขปxญหาเรงดวนเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหวาง
วันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2564 รับเรื่องร*องเรียน/ร*องทุกข จำนวน 422 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จ
335 เรื่อง อยูระหวางดำเนินการ 87 เรื่อง แยกตามหนวยงานที่รับเรื่อง สำนักปลัดเทศบาล ฝEายรักษาความสงบ
19 เรื่อง ขอตรวจสอบกล*อง CCTV 14 เรื่อง จัดระเบียบรถ + ทางเท*า/สิ่งกีดขวาง 4 เรื่อง ตรวจสอบเหตุรำคาญ/
ร*องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จครบทั้งหมด สำนักชาง จำนวน 210 เรื่อง แยกเปQนสวนการโยธา 194 เรื่อง
งานบำรุงรักษาทางและสะพาน จำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จ 22 เรื่อง อยูระหวางดำเนินการ 26 เรื่อง
งานสถานที่ แ ละไฟฟL า (ไฟฟLา ดั บ/ยืม เต็ นท) จำนวน 103 เรื ่ อง ดำเนิ นการแล* วเสร็ จ 79 เรื่ อง อยู ระหวาง
ดำเนินการ 24 เรื่อง งานสวนสาธารณะ (ตัดตกแตงกิ่งไม*และตัดต*นไม*) จำนวน 36 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จ
24 เรื่อง อยูระหวางดำเนินการ 12 เรื่อง งานสัญญาณไฟจราจร จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จ 5 เรื่อง
อยูระหวางดำเนินการ 2 เรื่อง ฝEายชางสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ทอระบายน้ำอุดตัน) จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล*ว
เสร็จ 5 เรื่อง อยู ระหวางดำเนินการ 3 เรื่อง สวนควบคุมการกอสร*างฯ งานขออนุญาตอาคาร จำนวน 8 เรื่อง
ดำเนินการแล*วเสร็จ 3 เรื่อง อยูระหวางดำเนินการ 5 เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม จำนวน 193 เรื่อง
งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ) จำนวน 27 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จ 13 เรื่อง อยู ระหวางดำเนินการ
14 เรื่อง งานรักษาความสะอาด (เก็บกิ่งไม*/กวาดถนน/ขอรถน้ำ/ขอรถสุขาเคลื่อนที่) ดำเนินการแล*วเสร็จ 7 เรื่อง
งานควบคุมโรค (ฉีดพนกำจัดยุง/ฆาเชื้อโควิด 19 /เห็บ/หมัด) จำนวน 153 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จทั้งหมด
งานสัตวแพทย จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จ 5 เรื่อง อยู ระหวางดำเนินการ 1 เรื่อง ศูนยรับเรื่องราว
ร*องทุกขผานระบบ Traffy Fondue ได*รับรายงานจากฝEายไอที จำนวน 47 เรื่อง ดำเนินการแล*วเสร็จ 34 เรื่อง
อยูระหวางดำเนินการ 8 เรื่อง ไมเกี่ยวข*อง 4 เรื่อง รอรับเรื่อง 1 เรื่อง
นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ขอให*เจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบปรับปรุงแบบพิมพคำร*องทั่วไปใหมให*เหมาะสม และถ*าหาก
คำร*องทั่วไปบางเรื่อง ไมจำเปQนต*องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได*หรือไม เชน การขอดูภาพจากกล*อง CCTV
ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี มีนโยบายให*บริการประชาชนดูภาพจากกล*อง CCTV ที่ติดตั้งตามสี่แยก และจุดสำคัญ
ตางๆ ทั่วเขตเทศบาล เมื่อประชาชนมีเหตุจำเปQนมาขอดูภาพกล*อง CCTV ย*อนหลัง ควรอำนวยความสะดวก
ประชาชน ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ลดเวลา ให*กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในคำร*องแทนการขอสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน และไมต*องใช*ใบแจ*งความลงบันทึกประจำวัน
มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๑๑ -/ระเบียบวาระ...

- ๑๑ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดงานประจำปจังหวัดอุบลราชธานี ประจำป 2565
นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล
- จั งหวัด อุบ ลราชธานี ได* กำหนดจัด งานประจำป2 จ ัง หวั ด อุ บลราชธานี ประจำป2 2565
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันอาทิตยที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน ณ บริเวณลาน
ขวัญเมือง วัตถุประสงคเพื่อหารายได*ชวยกิจการสาธารณกุศล กระตุ*นเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
และเปQนการเฉลิมฉลองเทศกาลป2ใหม ได*แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน โดยมีสวนที่เกี่ยวข*องกับเทศบาลฯ 8 คณะ
และได*ขอความรวมมือเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ 1. รวมบริจาคเงินให*กาชาด ณ สถานีกาชาดอุบลราชธานี ใน
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 2.จัดพิธีทำบุญตักบาตรป2ใหม ในสวนนี้สำนักการศึกษาเปQนเลขานุการ นายกเทศมนตรี
เปQนกรรมการ ผู*วาราชการจังหวัดเปQนประธานกรรมการ 3. ขออนุญาตใช*พื้นที่บริเวณถนนอุปราช ถนนศรีณรงค
ถนนสุรศักดิ์ และสวนถนนพโลรังฤทธิ์ไมอนุญาตให*ใช*ฝx3งหน*าศาลแขวงอุบลราชธานี 4.การดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณจัดงาน จัดถังขยะให*เพียงพอ 5. ขอให*จัดร*านนิทรรศการของหนวยงานในบริเวณงาน มีขนาด 15 เมตร x
17 เมตร ขอนำเสนอเพื่อมอบหมายให*แตละสวนราชการรวมดำเนินการตอไป
นายปรีชา ศรีสวาง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- มอบหมายกองยุทธศาสตรฯ ดูแลงานด*านประชาสัมพันธ จัดทำวีดีทัศนสื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่ได*รับรางวัลดีเดนของสำนักการศึกษา และนำเสนอแผนงานพัฒนาพื้นที่ริมฝx3งแมน้ำของเทศบาลนครฯ
มอบสำนักชางดูแลออกแบบและจัดหาวัสดุ อุป กรณที่ มีอยู ตกแตงร* านนิ ทรรศการให*พิเ ศษนาสนใจ มอบกอง
สวัสดิการสังคมดูแลงานแสดงสินค*าชุมชน ประสานชุมชนให*นำสินค*ามาแสดง มอบสำนักปลัดเทศบาล ประสาน
การปฏิบัติทั่วไป ดูแลการจัดเจ*าหน*าที่ปฏิบัติหน*าที่เวรประจำร*านนิทรรศการของเทศบาลนครอุบลราชธานี สำนัก
การศึกษา ดูแลการจัดพิธีทำบุญตักบาตรป2ใหม
นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เทศบาลนครฯ ได*นำเสนอตอที่ประชุมจังหวัด เรื่อง งานประจำป2จังหวัดอุบลราชธานีในป2
ถัดไป ขอให*กำหนดพื้นที่จัดงานภายในรั้วศาลากลางจังหวัดหลังเกา ไมยินยอมให*ใช*พื้นที่ถนนหลวงโดยเด็ดขาด
หากจำเปQนต*องใช*พื้นที่ถนน ทางเทศบาลจะจัดหาพื้นที่จัดงานประจำป2จังหวัดอุบลราชธานีแหงใหม
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี ปxดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู*จดรายงานการประชุม
(นายกวีศักดิ์ พงษเพชร)
เจ*าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)
ผู*ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหน*าฝEายบริหารงานทั่วไป

