
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี ๒๕๖๕
คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๕

วันจันทร์ ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผ้มาประซม
๑. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรี
๒. นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรี
๓. นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี
๔. นายวีระพงษ์ ศรีภา เสชานุการนายกเทศมนตรี
๕. บายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
๖. นางคิริเพ็ญ พุทธจักร รองปลัดเทศบาล
๗. นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
๙. นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลัง
๑๐. นายปริญญา เน่ืองโนราช ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๑๑. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๒. นายจตุพิธ สมหอม (แทน)ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๓. นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๔. นายเสรี ทองเลิศ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑๕. นางณ์ฐสุดา จึงชัยฑวังกูล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
๑๖. บายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
๑๗. นายวิฃญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
๑๘. นายกรศิรี ม่ิงไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
๑๙. นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
๒๐. นายปรีชา สุขศรี ผู้อ ำน ว ย ก าร ส ถ าน ศ ึก ษ า โรง เร ียน เท ศ บ าล  ๓ ส าม ัค ค ีว ิท ย าค าร

๒๑. นายสวาท ดวงคำ ผ ู้อ ำน ว ย ก าร ส ถ าน ศ ึก ษ า โ ร ง เร ียน เท ศ บ าล  ๔ อ น ุบ าล พ ระ เจ ้าให ญ ่อ งค ์ต ื้อ

๒๒. นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อ ำน ว ย ก าร ส ถ าน ศ ึก ษ า โ ร ง เร ียน เท ศ บ าล  ๕ ช ุม ซ น ก ้าน เห ล ือ ง
๒๓. นางภัทริฌา คำผง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
๒๔. นางสาวศรีสุดา แถมคิริ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
๒๕. นางพิณผกา แก่นอาษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องศ์ตื้อ
๒๖. นายสุรศัก่ดึ๋ โตอ่ิม (แทน)หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๗. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
๒๘. นางสาวณ์ฐสิมา ทุ่มโมง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒๙. นางประไพศรี คิริ,ทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ
๓๐. พ.จ.อ. อดิศร ประจำ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ
๓๑. นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
๓๒. นายสรวิขญ์ แสงดี หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

- ๒ - / ๓๓. นางสาวสินีนาฎ...
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๓๓. นางสาวสินีนาฎ ปาทาน
๓๔. นางสาวนิตยา สมาน
๓๔. นายเชิดศักดึ๋ ดอกพิกุล
๓๖. นางปียะมาศ หลินหะตระกูล
๓๗. นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร
๓๘. นางวิไลลักษณ์ อัครอำนวย
๓๙. นางณภัสนันท์ วงศ์ลา
๔๐. สิบเอกสมซาย เดซะคำภู
๔๑. นายพงศธร โซติมานนท์

ผ้ไม่มาประชม
๑ . นายพงษ์ศักดึ๋ มูลสาร
๒. นายปรีชา ศรีสว่าง
๓. นายเจษฎา ขังอิน
๔. นายกฤซพล เมืองเหน่อ
๔. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข
๖. นางคุณัญญา ภัทรประสิทธึ๋
๗. นายธระศึก่ด คำภักดี
๘. นางวรบุซ จันทะสิงห์
๙. นายสุเทพ สุภโกศล
๑๐.นางสาววิรุณภัสร์ ฐิติภัสร์ศุภเดซ
๑ ๑ .นางสาวสุพัตรา จัยสิน
๑๒.นางสาวเยาวลักษ์ แก้วลึก
๑๓.นางศศึกาญจน้ โพธ้ิลังกา
๑๔.นางพรพรรณ ศรีลาขัย
๑๔.นางสาวพยอม โอภาส
๑๖.นางเสาวลักษณ์ กันธิยา
๑๗.นายวัฒนา สมลา
๑๘.นางสุพิศศรี ถิระพัฒน้
๑ ๙ .นายวรวิทย์ หลาทอง
๒๐.นายจตุรพิธ สมหอม
๒๑.นางสาวภัสรา สวัสด้ีกุล
๒๒. นางสาวฐานิศวร์ ฐานกุลเสฏฐ์
๒๓.สิบเอกสมขาย เดซะคำภ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิซาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
หัวหน้างานฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง 
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒‘
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายผลประโยซน้และกิจการพาณิซย์
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ๓ -/ผู้เข้าร่วมประ,ชุม...



ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพัฃรินทร์ ธรรมสัตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๒. นางสุฃญา ฤทธิ๋เปียม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เริมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
เป็นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.® แนะนำหัวหน้าส่วนราชการคนใหม่ นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลัง
๑.๒ โครงการลงสู,ชุมชน การรณรงค์ทำความสะอาด ตัดแต่งก่ิงไม้ จัดระเบียบสายไฟตามชุมชน
นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- มีนโยบายจัดโครงการลงสู่ชุมชน การรณรงค์ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดระเบียบสายไฟตาม 

ชุมชนให้บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวช้องลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้อนุมัติงบประมาณเงินจ่ายขาดสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 

โครงการ ขอให้เร่งดำเนินการโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ และเทศบัญญ้ติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สัปดาห์หน้าจะ 
มีการดำเนินการตรวจสอบงบประมาณแต่ละสำนัก/กอง หากสำนักกองใดยังไม,มีแผนงบประมาณปี ๒๕๖๖ ขอให้ 
เร่งดำเนินการ

มติที่ประชุม -  รับทราบ และให้บุคลากร หน่วยงาบที่เกี่ยวช้องโครงการลงสู่ชุมชนลงพื้นที่ตามที่ 
ได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๕ 
เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบได้ท่ี

นายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
- แกใขฃ้อความในาาระที, ๓.๖ จาก นายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการ 

ก่อสร้างอาคารและผังเมือง เป็น บายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

มติที่ประชุม - แกไขวาระท่ี ๓.๖
- รับรองรายงานการประชุม

- ๔ -/ระเบียบวาระทิ ๓...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.© รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

นายเชิดคักดึ๋ ดอกพิกุล หัวหน้าฝายพัฒนารายได้/^
- รายงานสรุปรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง 

วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายได้ที่จัดเก็บเองแยกเป็นหมวดภาษีอากร ประมาณการ ๖๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท รับจริง 
๖๖,๙๐๙,๐๘๑.๔๐ บาท หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการ ๑๐,๒๗๙,๐๐๐ บาท รับจริง 
๖,๒๕๔,๓๖๒.๘๐ บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการ ๑๐,๒๘๗,๕๐๐ บาท รับจริง ๓,๐๘๗,๔๖๑ บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท‘รับเงิน ๑,๕๕๙,๙๗๘.๐๓ บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการ ๑,๕๗๗,๐๐๐ บาท รับจริง ๑,๒๗๑,๗๗๕.๙๙ บาท หมวดรายได้จากทุนเป็น 
รายได้จากการขายทอดตลาด ยังไม,มีรายรับเข้ามา รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง ปี ๒๕๖๕ รับจริง ๗๙,๐๘๒,๖๕๙ บาท 
เทียบปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้น ๓๑,๐๒๘,๕๙๓ บาท รายได้หมวดภาษีจัดสรร ปี ๒๕๖๕ รับจริง ๒๑๙,๕๕๘,๒๕๖.๓๙ บาท 
เท ียบป ี ๒๕๖๔ ลดลง ๑๐,๓๑๒,๒๑๔ บาท เง ิน อ ุดห น ุน ท ั่วไป ตามอำน าจห น ้าท ี,ฯ ปี ๒๕๖๕ ร ับจร ิง 
๒๔๗,๕๗๓,๑๐๐ บาท เทียบปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้น ๑๕,๖๗๔,๓๐๐ บาท รวมรายรับจริง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ถึงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๔๖,๒๑๔,๐๑๖.๓๖ บาท เทียบปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้น ๓๖,๓๔๘,๖๖๕.๔๗ บาท 
ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปมิได้ตั้งรับในงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ๒๘,๙๗๖,๖๐๐ บ าท ุ/^ 
ประมาณการรายได้ที่ย ังไม่ได้รับในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๑. ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ๑ ใน ๙ จำนวน ๒.๕ ล้านบาท 
๒. ภาษีสรรพสามิต จำนวน ๔.๕ ล้านบาท ๓. ค่าภาษีและค่าธรรมเน ียมรถยนต์และล้อ จำนวน ๒ แสนบาท 
๔. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผนฯ จำนวน ๑๖ ล้านบาท ๕. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ยื่นขอเบิก 
ต่อศาลแขวง เม่ือวันที' ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๖๗,๓๐๐ บาท รวมที'คาดว่าจะมีรายรับระหว่างวันที' 
๒๐ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประมาณ ๒๓.๒ ล้านบาท ส่วนค่าภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ได้สิ้นสุดรับขำระภาษี 
แล้วคงค้างการจัดเก็บ จำนวน ๑๘.๕ ล้านบาท กำลังเร่งรัดการจัดเก็บ

- รายงานสร ุปการเบ ิกจ ่ายงบประมาณ รายจ ่าย ตั้งแต่วันที' ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แยกประเภทตามหมวดสำนัก/กอง ๑. งบกลาง ตั้งไว้ ๑๕๕,๕๑๐,๒๐๐ บาท เบ ิกจ่าย 
๘๐.๑ ล้านบาท คิดเป็น ๕๑.๕๖ % ๒. สำนักปลัดเทศบาล ต้ังไว้ ๖๑,๐๑๗,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๘.๔ ล ้าน บาท/' 
คิดเป็น ๖๓ % ๓. กองการเจ ้าหน ้าที' ตั้งไว้ ๖,๖๒๙,๕๐๐ บาท เบ ิกจ ่าย ๓.๕ ล้านบาท ค ิดเป ็น ๕๓.๔๗ %
๔. กองยุทธศาสตร์ๆ ตั้งไว้ ๑๔,๒๘๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘.๘ ล้านบาท คิดเป็น ๖๒.๑๐ % ๕. สำนักคลัง ต้ังไว้ 
๓๓,๑๔๙,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔.๙ ล้านบาท คิดเป็น ๔๕ % ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้ังไว้ ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท 
เบิกจ่าย ๙.๔ แสนบาท คิดเป็น ๖๔ % ๗. สำนักการศึกษา ต้ังไว้ ๒๓๓,๐๒๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓๘.๘ ล้านบาท 
คิดเป็น ๕๙.๕๗ % ๘. กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตั้งไว้ ๙๓,๓๓๘,๕๐๐ บาท เบ ิกจ ่าย ๕๖.๓ ล้านบาท 
ค ิดเป ็น  ๖๐ % ๙. สำน ักขำง ต ั้งไว ้ ๑๒๒,๗๘๐,๗๐๐ บาท เบ ิก จ ่าย  ๔๒ ล ้านบาท ค ิด เป ็น  ๓๔.๒๓ % 
๑๐. กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ ๘,๗๙๐,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔.๕ ล้านบาท คิดเป็น ๖๑.๘๖ % รวมเบิกจ่ายไปแล้ว 
๓๘๘,๖๘๘,๐๔๐.๑๓ บาท เทียบงบประมาณอนุมัติคิดเป็น ๕๓.๒๕ % แยกตามหมวดรายจ่าย ๑. งบกลาง ตั้งไว้ 
๑๕๕,๕๑๐,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๐.๑ ล้านบาท คิดเป็น ๕๑ % ๒. หมวดเงินเดือน ต้ังไว้ ๓๒๒,๙๒๗,๘๐๐ บาท 
เบิกจ่าย ๑๙๓.๒ ล้านบาท คิดเป็น ๕๙ % ๓. หมวดค่าตอบแทน ต้ังไว้ ๙,๖๗๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔.๓ ล้านบาท 
คิดเป็น ๔๕.๓๓ % ๔. หมวดค่าใช้สอย ต้ังไว้ ๘๒,๕๒๐,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙.๔ ล้านบาท คิดเป็น ๕๙.๙๐

- ๕ -/๕. หมวดค่าวัสดุ...



๕. หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ ๖๕,๗๗๕,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๑.๒ ล้านบาท คิดเป็น ๔๗ % ๖. หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ตั้งไว้ ๑๔,๕๒๔,๖๐๐ บาท เบ ิกจ ่าย ๘.๒ ล้านบาท คิดเป็น ๕๖ % ๗. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ ๔๕,๘๒๑,๓๐๐ 
บาท เบิกจ่าย ๒๐.๗ ล้านบาท คิดเป็น ๔๕ % ๘. หมวดรายจ่ายอื่น ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๙. หมวดค่าครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 
๒,๙๒๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖ แสนบาท คิดเป็น ๒๐ % ๑๐. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๓๐,๓๑๖,๐๐๐ 
บาท เบิกจ่าย ๕ แสนบาท คิดเป็น ๑.๘ % สรุปเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายรัษจริง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๔๖,๒๑๔,๐๑๖.๓๖ บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายจริง ๓๘๘,๖๘๘,๐๔๐.๑๓ บาท คงเหลือที่ใช้ได้เป็นเงิน 
๑๕๗,๕๒๕,๙๗๖.๒๓ บาท ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ รายรับ ๒๘,๙๗๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว 
๒๔,๖๗๙,๔๑๕ บาท คงเหลอ ๔,๒๙๗,๑๘๕ บาท X

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
-ในหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรายรับไว้ที, ๑๐ ล้านบาท รับจริง ๓ ล้านบาท 

รายรับเข้าน่าจะไม่ได้ตามเป๋า เนื่องจากสาเหตุใด เงินอุดหนุนทั่วไปมีรายการใดที่ยังได้มาไม่ครบให้ติดตาม ในฐานะ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณประมาณการรายรับไว้ ๗๓๐ ล้านบาท ขาดอยู่ ๑๘๐ ล้านบาท คาดว่าจะได้ตามเป๋า ขอให้แต่ 
ละสำนัก/กองเตรียมดำเนินการโครงการ

- รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ยังมียอดเงินเบิกจ่ายน้อย ขอให้เร่งรัดจัดซื้อให้จบก่อนกันยายน 
ไม่ควรต้องกันเงินไว้จ่าย

- นอกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขอให้รายงานสถานะการเงิน เงินสะสม โครงการที่ 
เคยขออนุมัติจ่ายเงินสะสมแล้วไม่ได้ทำ ณ กันยายน สรุปยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ และเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ให้ทราบด้วย เพ ื่อว่าหากมียอดเงินสะสมคงเหลือเกินร้อยละสิบห้าที่ต ้องหักไว้เป ็นเงินทุนสำรอง ในส่วนที่เกิน 
สามารถขออนุมัติสภาใช้จ่ายได้เลย หากเป็นโครงการให้บริการสังคมและขุมขน เป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อที่จะ 
ได้วางแผนใช้จ่ายเงินได้

นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลั)/
- รายได้จากทรัพย์สิน มาจากค่าเข่า ๓.๒ ล้าน และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๗ ล้าน ซึ่งรายได้ 

จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ในปี ๒๕๖๕ ปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง และยังขาดรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากเงินทุน 
ส่งเสริมกิจการเทศบาลจะได้รับเดือนกันยๅยน และในหมวดภาษีจัดสรรคาดว่ารายได้จะใกล้เคียงกับประมาณการ 
ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปจะดำเนินการติดตาม

- เงินสะสม ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สภาอนุม ัต ิจ ่ายขายเงินสะสมเพ ิ่ม ๓ โครงการ 
จำนวน ๑๙,๒๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือที่สามารถใช้ได้ ๔๗,๑๑๘,๐๐๙.๗๔ บาท ในส่วนทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คงเหลอ ๕๕๑,๙๐๑,๙๑๗.๙๑ บาท

- การติดตามเร่งรัดการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ที่ฃำรุดและเสื่อมสภาพ ยังขาดอยู่ ๗ หน่วยงาน 
ที่ยังไม่ได้รายงานเช้ามา ขอให้รายงานผลการตรวจสอบด้วยเพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนการจำหน่ายตามระเบียบฯ 
ต่อไป

นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ฝากทุกสำนักกอง สำรวจและเร่งดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพให้ 

เรียบร้อยภายในเดือนกันยายน

- ๖ -/มติทีประขุม...



- ๖ -

มติที่ประขุม -  มอบให้ทุกสำนัก/กอง เร็งตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ดำเนินการจำหน่าย 
ตามระเบียบฯ

๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินโครงการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ /
นางณภัสนันท์ วงศ์ลา หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล/
- รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มี ๕ ประเด็น คือ 

ประเด็นแรกโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใฃ้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ 
๑๓๙1๔®๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สภาเทศบาลได้อนุมัติเพิ่ม ๓ โครงการ รวมเบ็เน ๒๓ โครงการ 
เสร็จแล้ว ๓ โครงการ รอส่งมอบ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๖ โครงการ จ ัดทำราคากลาง ๑ โครงการ 
เชิญเสนอราคา ๑ โครงการ ทำสัญญาแล้ว ๔ โครงการ และเตรียมความพร้อม ๖ โครงการ และในส่วนครุภัณฑ์ที่ 
ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการรถยนต์กู้ภ ัยและดับเพลิง งบประมาณตาม 
สัญญา ๔๙,๔๒๔,๖๐๓ สิ้นสุดสัญญา ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ร ับจ้างขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
และครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เครื่องเล ่นเด ็กเล ่น ขุดใหญ่ สำหรับ 
สวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ขุด สำหรับสวนสาธารณะ 
ทุ่งศรีเมือง งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ประเด็นที่สอง โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน๔ โครงการ แล้วเสร็จ ๓ โครงการ เหลือ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ 
ก่อสร้างอาคารอเนกบี้ระสงค์พร้อมลานคอนกรีต สวน ๑๑ ไร่ ความคืบหน้า ๖๕ % สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 
๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประเด็นที่สาม โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ 
สำนักการศึกษา ๓ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ๑ โครงการ 
ในส่วนครุภัณฑ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิ,จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ดัน ๓ คัน 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและเชิญทำสัญญา 
ต่อไป ประเด็นที'สี' โครงการที่ได้ร ับอนุมัต ิในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพิ่มขึ้น ๓ โครงการ รวมทั้งหมด ๕๙ โครงการ อยู่เตรียมความพร้อมเบี้องต้น ๒๐ โครงการ ยังไม,ถึงห้วงเวลา 
ดำเนินการ คิดเปีน ๓๓.๙ % มีการดำเนินการไปแล้ว ๓๙ โครงการ คืดเปีน ๖๖.๑ % ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการ 
ดำเนินการตลอดปี เข่น โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพต่างๆ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการสนับสบุน 
อาหารกลางวัน นม ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่มีการเบิกจ่ายตลอดปี รวมถึงโครงการจัดเก็บภาษีต่างๆ โครงการ 
จัดประขุมแผนฯ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลๆ ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการอนุมัติเพิ่ม ๘ รายการ รวมทั้งหมด ๗๘ รายการ ดำเนินการไปแล้ว 
เหลือเตรียมความพร้อม๑๒ รายการ คิดเป็น ๑๕.๓๘ % ส่วนรายการที่ดำเนินการไปแล้ว ๖๖ รายการ คิดเป็น 
๘๔.๖๒ %

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี/
- ขอหารือว่าในการประขุมครั้งต่อไป เรื่องการรายงานผลงาน ความคืบหน้าในการใช้เงิน 

โครงการตามเทศบัญญัติให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นผู้รายงาน ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายงาน 
เฉพาะยุทธศาสตร์จริงๆ เข,นรายงานเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๗ -/นายอาทิตย์...



-๓เ-

นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ปัญหาตรงนี้คิดว่าการกำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ตอบโจทย์ มอบสำนักปลัดเทศบาล 

นำไปคิดรูปแบบให้ใช้หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเบเนตัวตั้ง
นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- ในการประชุมประจำเดือน ทุกคนคาดหวังในเรื่องความกระขับ รวดเร็ว ได้สาระ คิดว่าถ้า 

ข้อมูลสถิตินำขึ้นจอเพียงแค่ดู แล้วรายงานโนเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา ต้องการแกไข/
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- การรายงานในที่ประชุมเหมือนบางข้อมูลจะมีการรายงานซํ้าซ้อน และให้ข้อมูลไม,ตรงกัน 

ผมเห็นว่าให้สำนักคลังรายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ในภาพรวมไม,ต้องรายงานที่ละโครงการ และให้แต่ละ 
สำนัก/กองเตรียมข้อมูลไว้เผื่อตอบคำถาม ถ้าคณะผู้บริหารมืข้อสงสัย ถึงชั้นตอนไหน ติดปัญหาอะไรไหม หรือใน 
บางสำนัก/กอง ที่มืภารกิจที่สำคัญให้รายงานเพิ่ม

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน้ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เห ็นด้วยกับท่านรองฯ ธรธรรม์ ชินโกมุท ในส่วนกองยุทธศาสตร์ฯ จะรายงานสรุปใน 

ภาพรวม และขอให้แต่ละสำนัก/กองเตรียมข้อมูลไว้รายงานในรายละเอียด

มติที่ประชุม - มอบให้ทุกสำนัก/กอง เตรียมข้อมูลผลงาน ความคืบหน้าในการใช้เงินในโครงการตามเทศบัญญัติ 
สำหรับรายงานเพิ่มเติม หากมืข้อสงสัย'ซักถาม

๓.๓ การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- จากการที่ม ีการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ขณะนี้ได้ท่าการประสานไปยังสำนักงานส่งเสริม 

เศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในเรื่องที,จะฃอแพลตฟอร์มมาใช้สร้างแอปพลิเคขัน โดยมืเปัาหมายจัดทำแอปพลิเคขันที่ 
ประซาซนสามารถสแกนเข้าไปแล้วรวมทุกเรื่องไว้ที่เดียว ทั้งหน่วยงานบริการประชาซน รับเรื่องร้องเรียน พีด,ข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ เมื่อมีความคืบหน้าจะนำเสนอใบที่ประชุม

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๔ การจัดทำแผนงบประมาณปี ๒๕๖๖
นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน่ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/
- การจัดทำงบประมาณรายจ,ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที'จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลนคร 

อุบลราซธานี ภายในวันที่ ๑ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทุกหน่วยงานได้ส่งโครงการอบรม โครงการก่อสร้าง ครุภัณฑ์เข้า 
มาแล้วจะได้สรุปเป็นภาพรวมนำเรียนคณะผู้บริหารอีกครั้ง และอาจจะมืการประชุมประซาคมเพ ิ่มเต ิมแผนฯ 
ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม รอรับข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนหนทางต่างๆ ในส่วนนี้จะได้มืการปรับปรุง และ 
หน่วยงานอื่นยังสามารถเข้ามาแกไซร่างงบประมาณได้อยู่

มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๘ -/๓.๕ การเตรียมการ...



๓.๕ การเตรียมการจัดงานประเพณีแห,เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที ๑๑ - ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
- ในปีน ี้จะม ีการจัดงานประเพณ ีแห'เท ียนพรรษา ปกติแล ้วเป ็นงานของจังหวัด แต่การ 

ดำเนินการ ๘๐ - ๙๐% เป็นเทศบาลนครอุบลราชธานี งานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ -  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓ 
นำต้นเทียนเข้ามาจอดบริเวณด้านข้างรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราฃธานี มีการประกวดเทียน แห่เทียนกลางคืน และ 
วันท่ี ๑๔ จะมีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษากลางวัน จำนวนต้นเทียนส่งเข้าประกวด ๔๐ ต้น

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ในปีนี้จะมีการตั้งกองอำนวยการร่วม เราจะรับผิดขอบจัดขบวนต้นเทียน การปล่อยต้นเทียน 

พร้อมกับขบวนรำ จะมีการมอบเงินอุดหนุนโดยผ่านความเห็นขอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และการอนุมัติ 
ของผู้ว่าราขการจังหวัด จำนวน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนเทียนต้นใหญ่ ๒ แสนบาท เทียนต้นกลาง ๑.๕ แสนบาท 
เทียนต้นเล็ก ๑ แสนบาท และขบวนนางรำ ๕ หมื่นบาท ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประขุมตลาดสด 
เทศบาล ๓ ข้ัน ๒ อาคารตลาดสดเทศบาล ๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. การแต่งกายขุดผ้าไทย

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- อยากให้ประซาสัมพันธ์ให้นักท่องเทียว ประขาซนเข้าไปมีส่วนร่วมการแกะเทียน และ 

ประชาสัมพันธ์ที่จอดรถ เส้นทางการแห่เทียน

มติที่ประขุม - รับทราบ

๓.๖ การจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท่องเที่ยว
นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- งานประเพณีแห,เท ียนเข ้าพรรษาอุบลราชธาน ี เทศบาลนครอุบลราชธานีได้จ ัดตั้งกอง 

อำนวยการร่วม ระหว่างวันที, ๑๒ -  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อบริการข้อมูลนักท่องเทียว มอบหมายภารกิจให้ 
สำนักช่าง จัดสถานที' ไฟฟ้าแสงสว่าง ฟ้ายกองอำนวยการ จัดไม้ดอกไม้ประดับ สำนักการศึกษา จัดการแสดง จัด 
นิทรรศการ จัดบุคลากรประจำกองอำนวยการตลอดงาน กองสาธารณสุขฯ การปฐมพยาบาล รักษาความสะอาด 
จัดบุคลากรประจำกองอำนวยการ เชิญ อสม. ร่วมพิธีเปิดงาน กองยุทธศาสตร์ฯ ประขาสัมพันธ์การจัดงานเชิญ 
ส่ือมวลซน บันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ จัดบุคลากรประจำกองอำนวยการ จัดทำแบบประเมินโครงการ กองสวัสดิการสังคม 
เชิญคณะกรรมขุมขนร่วมพิธีเปิด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ บริการอาหาร 
และเครื่องดื่มพิธีเปิด และบริการนํ้าดื่มตลอดงาน ฝ่ายเทศกิจ จัดระเบียบการจราจร หาบเร่ แผงลอย งานฟ้องกันฯ 
จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารตลอดงาน ฝ่ายล่งเสริมการท่องเที่ยว เชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิด จัดบุคลากรประจำกอง 
อำนวยการตลอดงาน

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- กองอำนวยการร่วมจะตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดตั้งให้ 

เต็มพื้นท่ี จัดให้มีนํ้าดื่มสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ขอให้มีครูอาจารย์พูดภาษาจีน ภาษาต่างประเทศได้มานั่งที่กอง 
อำนวยการร่วม เพื่อประซาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวต่างขาติ จัดเตรียมรถเข็นวีลแชร์ประมาณ ๒๐ คัน

- ๙ -/นายอัมพล...



นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีการมอบเงินอุดหนุนประเพณีแห'เทียนให้ขุมซน ณ ห้อง 

ประขุมตลาดสดเทศบาล ๓ ฝากสำนักการศึกษาเตรียมการจ่ายเช็คให้เรียบร้อย
- ขอให้จัดผัง การปล่อยขบวนแห่ จะต้องวางแผนเป็นอย่างดี ให้เทศกิจดูแลรถเช็นุ/ร้านค้า 

ไม่ให้ออกมาอยู่ในเส้นทางขบวนแห่
นางสาวณัฐสิมา ทุ่มโมง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- กำหนดพิธีเปิดกองอำนวยการร่วม เทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ ถนนศรีณรงค์หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เวลา ๑๕.๓๐ น. เริ่มให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 
๑๖.๐๐ น. การแสดงจากโรงเรียนเทศบาล เวลา ๑๖.๑๐ น. ท่านนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี ประธานในพิธี 
กล่าวเปิดงาน พร้อมปล่อยขบวนสายตรวจรถจักรยานตำรวจท่องเทียว รถ ๑๖๖๙ ขบวนฝ่ายรักษาความสงบ 
ขบวนงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา หน่วยงานที,เข้าร่วม สถานีตำรวจ 
ท่องเที่ยว ๓ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี การ 
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี สวนสัตว์อุบลราชธานี 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะได้เชิญเข้ามาประขุมอีกครั้งหนึ่ง

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- การแสดงของโรงเรียนขอให้จัด ๓ ขุดการแสดง และตามที่ท่านนายกฯ ขอให้มีครูอาจารย์ที่ 

พูดภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ประจำที่กองอำนวยการร่วม ประสานสำนักการศึกษาทำคำสั่งมอบหมายระบุโรงเรียนให้ 
ชัดเจน จัดนิทรรศการผลงานดีเด่นของสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครอุบลราชธานี

มติที่ประขุม ๑. มอบแต่ละสำนัก/กอง จัดเจ้าหน้าที่ประจำเต็นที่นิทรรศการและเต็นที่กองอำนวยการร่วม 
๒. มอบสำนักการศึกษา

- จัดเวรโรงเรียนในสังกัดที่มีครูอาจารย์พูดภาษาจีน ภาษาอังกฤษประจำที่กองอำนวยการร่วม
- จัดการแสดงนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ในพิธีเปิดกองอำนวยการร่วม 

๓ .มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อมเตรียมรณช็นุวีลแชร์จำนวน๒ ๐ คัน

๓.๗ ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบำบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายปริญญา เนื่องโนราช ผู้อำนวยการสำนักช่าง
- โครงการพัฒนาระบบบำบัดนํ้าเสียของเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นการของบประมาณ 

จากสำนักงบประมาณ ผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดส้อม ในคราวประขุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ โครงการนี้ได้บรรจุในแผนพัฒนาฯ งบประมาณในปิ ๒๕๖๗ โดยให้เทศบาลฯ จะต้องดำเนินการเอกสารที่ 
เกี่ยวข้อง ๕ หัวข้อ คือ ๑. ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS) ๒. หนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ ๓. การ 
รับพิงความคิดเห็นของประซาซนต่อการดำเนินโครงการ ๔. แผนการบริหารจัดการโครงการ ๕. ร่างเทศบัญญัติการ 
จัดเก ็บคำบริการ คำธรรมเนียมการรวบรวม และบำบัดนํ้าเสียขุมชน ให้เวลา ๙๐ วัน ซึ่งจะครบระยะเวลาใน 
สิ้นเดือนกรกฎาคม โครงการพัฒนาระบบบำบัดนํ้าเสีย เสนอไป ๓ แห่ง ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาระบบบำบัดนํ้าเสีย 
บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ ๗๕ ล้านบาท ๒. โครงการพัฒนาระบบบำบัดนํ้าเสีย บริเวณคลองบูรพา/

- ๑๐ -/เซื่อมต่อห้วย...



- ๑๐ -

เชื่อมต่อห้วยวังนองงบประมาณ ๗๕ ล้านบาท ๓. โครงการพัฒนาบำบัดนํ้าเสีย บริเวณบุ่งกาแซว งบประมาณ ๗๕ 
ล้านบาท ขณะน ี้อย ู่ระหว่างเตรียมดำเน ินการศึกษาความเหมาะสม (FS) โดยสำนักช่างร่วมกับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี

นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เรื่องการสนับสนุนการศึกษาความเหมาะสม จะได้ประสานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

หารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๘ รายงานการลงพื้นที่ตามโครงการนครอุบลฯ เมืองสะอาด

มติที่ประชุม - ยกเลิกวาระ

๓.๙ การควบคุมโรค Covid - ๑๙ และโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

มติที่ประชุม - ยกเลิกวาระ

๓.๑๐ การเลือกคณะกรรมการชุมชน
นางสุซญา ฤทธ๋ึเปียม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- การปฏิบัติงานการเลือกคณะกรรมการชุมซน ในเดือนพฤษภาคม ได้เลือกคณะกรรมการ 

ชุมขน จำนวน ๒๕ ชุมชน โดยแบ่งเป็น เขต ๑ จำนวน ๑๒ ชุมชน เขต ๒ ยังไม่มีการเลือก เขต ๓ จำนวน ๕ ชุมชน 
เขต ๔ จำนวน ๘ ชุมขน และต่อมามีหนังสือสั่งการจากจังหวัดๆ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เทศบาลนครอุบลราชธานีเลื่อนการเลือกกรรมการ 
ชุมชนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) จะคลี,คลาย และ 
กรรมการชุมซนที่เลือกไปแล้ว ๒๕ ชุมขนให้ใช้ชุดใหม่ ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการให้ใช้ชุดเดิมไปพลางก่อน

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๑๑ การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตี้ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสุฃญา ฤทธ้ีเปียม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับนโยบายสำคัญของรัฐบาล เรื่องการประดิษฐ์ผ ีเส ื้อ เพื่อ 

ประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยให้เทศบาลฯ ประดิษฐ์ผีเสื้อ

- ๑๑ -/ฃนาด ๑๐ ซม. ...



“  (ร ิ)  (ร ิ)  “

ขนาด ๑๐ ซม. จำนวน ๓๕๐ ตัว และขนาด ๕๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ขอความร่วมมือจากทุกลำนัก/กอง ประดิษฐ์ 
ผีเสื้อ โดยขนาด ๑๐ ซม. แบ่งเป็น สำนักช่าง จำนวน ๕๐ ตัว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๕๐ ตัว 
สำนักการศึกษา จำนวน ๑๐๐ ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐ ตัว สำนักคลัง จำนวน ๑๐๐ ตัว 
สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๐๐ ตัว กองสวัสดิการสังคม ประดิษฐ์ผีเสื้อขนาด ๑๐ ซม. จำนวน ๕๐ ตัว และ 
ขนาด ๕๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ขอให้ส่งภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมนำส่งอำเภอต่อไป

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ขอให้แต่ละสำนัก/กองช่วยเสียสละประดิษฐ์ผีเสื้อให้สำเร็จตามที่กำหนด รวบรวมส่งให้ทัน 

ภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประขุม - มอบแต่ละสำนัก/กอง ประดิษฐ์ผีเสื้อตามที่กำหนด
ส่งให้กองสวัสดิการสังคมภายในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓.๑๒ การปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม 
หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Thai QM ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประขุม - ยกเลิกวาระ

๓.๑๓ การปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

มติที่ประขุม - ยกเลิกวาระ

๓.๑๔ การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
นางสุซญา ฤทธ๋ึเปียม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- รายงานการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ ๖๖ ราย เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๘ ราย เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ไม่มี และมีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนการ 
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๒๓ ราย

นายธรธรรม่ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ขอให้รายงานยอดจำนวนผู้ฃึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพใบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีทั้งหมด 

ว่ามีการเสียชีวิตจำนวนลดลงกี่คน หรือมีลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างไรในแต่ละเดือน

มติที่ประขุม -  มอบกองสวัสดิการสังคม รายงานเพิ่มเติมรายละเอียดการจ่ายเบี้ยให้ที่ประขุมรับทราบทุกเดือน

- ๑๒ -/๓.๑๕ รายงานผล...



๓.๑๕ รายงานผลการบรรเทาเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแกไขบีญหา 
เร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

นางสาวณัฐสิมา ทุ่มโมง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ขอรายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแกไฃปีญหาเร่งด่วนเทศบาลนคร 

อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 
๒๔๕ เร่ือง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๕ เรื่อง กำลังดำเนินการ ๑๓๐ เร่ือง แยกสรุปรายงานตามหน่วยงานที่รับเรื่อง 
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายรักษาความสงบ ๒๘ เรื่อง ขอตรวจสอบกล้อง CCTV ๑๙ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 
จัดระเบียบรถ/ทางเท้า/วางสิ่งกีดขวาง ๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ เรื่อง กำลังดำเนินการ ๒ เรื่อง ขออนุญาต 
ขายสินค้า ๓ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ๒ เรือง แล้วเสร็จ ๑ เรื่อง กำลังดำเนินการ 
๑ เรือง สำนักช่าง จำนวน ๑๔๘ เรื่อง ส่วนการโยธา ๑๑๓ เรื่อง งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ๑๗ เรื่อง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ เรือง กำลังดำเนินการ ๕ เรื่อง งานสถานที่/ไฟฟ้าดับ/ยืมเต็นท์ ๕๘ เรือง ดำเนินการแล้ว 
เสร็จ ๔๐ เรือง กำลังดำเนินการ ๑๘ เรื่อง งานสวนสาธารณะตัดตกแต่งกิ่งไม้และตัดต้นไม้ ๓๕ เรือง ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ ๙ เรื่อง กำลังดำเนินการ ๒๖ เรือง งานสัญญาณไฟจราจร ๓ เรือง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ เรื่อง กำลัง 
ดำเนินการ ๑ เร่ือง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ลอกคลอง/ท่อระบายนํ้าอุดตัน ๓๔ เร่ือง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ เรื่อง กำลัง 
ดำเนินการ ๒๙ เร่ือง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง งานขออนุญาตอาคาร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ เร่ือง กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ๖๒ เรือง แยกเป็นงานจัดเก็บรักษาเก็บขยะ/ขอถังขยะ ๓๔ เรือง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ เรือง 
กำลังดำเนินการ ๓๐ เรือง งานรักษาความสะอาด เก็บกิ่งไม้/กวาดถนน/ขอรถนํ้า/ขอรถสุขาเคลื่อนที่ ๑๕ เรื่อง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ เรื่อง กำลังดำเนินการ ๕ เร่ือง งานควบคุมโรคฉีดพ่นกำจัดยุง/ฆ่าเชื้อโควิด-๑ ๙ /เห็บ/หมัด 
๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว งานสุขาภิบาล จำนวน ๑๑ เรือง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ เรื่อง กำลังดำเนินการ 
๗ เร่ือง กองสวัสดิการสังคม ๗ เร่ือง งานพัฒนาขุมซน/งานสังคมสงเคราะห์ ขอข้อมูล ๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
แล้ว ช ่วยเหตุเหตุวาตภัย ๖ เรื่อง กำลังดำเนินการ ๖ เรื่อง รับเรืองราวร้องทุกข์ผ่านระบบ Traffy Fondue 
จำนวน ๓๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ เรื่อง กำลังดำเนินการ ๒๒ เรือง รอดำเนินการ ๕ เรือง การแจ้งผลการ 
ดำเนินงานไปแล้ว รวมทั้งหมด ๗๗๒ เรื่อง แจ้งโดยตรง ๑๒๓ ราย แจ้งเป็นหนังสือ ๒๔๒ ราย แจ้งทางโทรศัพท์ 
๔๐๗ ราย

- ในเดือนที่ผ ่านมาที่ท ่านรองฯ อาท ิตย์ คูณผล ไดิให้มีการประเมินผลความพึงพอใจการ 
รายงานผลการบรรเทาเหตุเรืองราวร้องทุกข์ ฝ ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 
ประสานขอความอนุเคราะห์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในการออกแบบประเมินความพึงพอใจ ได้จัดส่งเป็น 
หนังสือให้ประซาขนจำนวน ๓๐๑ ฉบับ ได้รับการตอบกลับ ๒ ราย และผู้ร้องเรียนไม,ทราบที่อยู่ได้สอบถามทาง 
โทรศัพท์ จำนวน ๗๕ ราย ติดต่อได้ ๕๙ ราย

นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เพื่อไมให้เป็นภาระแก'ประซาขนในการส่งกลับแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสอบถาม 

ความพึงพอใจ ถ้าเน้นสอบถามทางโทรศัพท์หลังจากรายงานผลให้ประขาขนทราบแล้ว โดยเนื้อหาให้เป็นรูปแบบ 
เดียวถัน เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจ

มติที่ประขุม - รับทราบ

- ๑๓ -/ระเบียบวาระทิ ๔...



- ๑๓ -

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม,มี -

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ
๕.® การจัดกิจกรรมดนตรีเยาวชน

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- มีกิจกรรมที่ท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีสนับสนุน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนของสำนักการศึกษา คือ กิจกรรมดนตรีเยาวชน ดนตรีในสวนทุกวันเสาร์ โดยเริ่มครั้งแรก 
วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริเวณข้างหลังพระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ แสดงเวลากลางคืน 
ขอให้สำนักช่างประดับไฟ สร้างบรรยากาศ

มติท่ีประชุม -  มอบสำนักช่าง ดำเนินการประดับไฟบริเวณอนุสาวรีย์ เร่ิมวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕.๒ การลงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- การลงเวลาการปฏิบัติราชการ มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ออกแบบฟอร์มสรุปรายงานการปฏิบัติ 

ราชการว่ามาครบ ขาด ลา มาสาย ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- การมาปฏิบัติราชการในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนัก/ 

กอง เข้มงวดการลงเวลาการปฏิบัติราชการ สายก็คือสาย ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

มติที่ประชุม ๑. ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เข้มงวดการลงเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่จัดทำแบบฟอร์มสรุปรายงานการมาปฏิบัติราชการ 

รายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

ปีดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงซ่ือ) จ ั^ ^ ' ^
(นายกวีศักดึ๋ พงษ์เพชร) 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงซ่ือ) f —

ผ้จดรายงานการประ1ซม

ผ้ตรวจรายงานการประซม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ์) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


