
 รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ ประจำป� ๒๕๖4 
ครั้งท่ี 3/๒๕๖4 

วันจันทร( ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

ผู�มาประชุม 
1. นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
2.  นายกฤชพล  เมืองเหนือ      รองปลัดเทศบาล 
3.  นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร      รองปลัดเทศบาล 
4.  นายพิศาล  ดีพร�อม       หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล 
5.  นายนเรต  ศรีเมือง       ผู�อำนวยการสำนักช.าง 
6.  นางพิมพ0นภัส  ภัทรก.อพงศ0สุข      รก.ผู�อำนวยการสำนักคลัง  
7.  นางสาวปรียาพร แนบเนื้อ       (แทน)ผู�จัดการสถานธนานุบาล 1 
8.  นายมนต0ตรี  ธนะคุณ       ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
9.  นายประสพ  ปรุโปร.ง         ผู�อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ�าใหญ.องค0ตื้อ 

10.  ว.าที่ร�อยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์       ผู�อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง 
11.  นายวิสุทธิ ์  ศิริคุณ       ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
12.  นางสาวสุชญา   ฤทธิ์เปCDยม    (แทน) ผู�อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
13.  นางสมลักษณ0  บุญณพัฒน0      ผู�อำนวยการกองยุทธศาสตร0และงบประมาณ 
14.  นายพิศาล  ดีพร�อม       รก.ผู�อำนวยการกองการเจ�าหน�าที่ 
15.  นางอรอินทร0   ไชยแสง       หัวหน�าหน.วยตรวจสอบภายใน 
16.  นางสาวธัญญพัทธ0   ศรีบุญสถิตพงษ0      หัวหน�าฝHายบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัดเทศบาล 
17.  นางนราคณุตม0     เชื้อแน.น       (แทน) หัวหน�าฝHายทะเบียนราษฎร0และบัตรประจำตัวประชาชน 
18.  นางสาววรีภรณ0  คำภามูล       (แทน) หัวหน�าฝHายส.งเสริมการท.องเที่ยว 
19.  นางสาวนิตยา  สมาน       หัวหน�าฝHายพัสดุและทรัพย0สิน 
20.  นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน       หัวหน�าฝHายการเงินและบัญชี 
21.  นางสาวลำพรรณ คุณประชา      หัวหน�าฝHายสถิติการคลัง 
22.  นางปJยะมาศ  หลินหะตระกูล      หัวหน�าฝHายบริหารงานทั่วไป สำนักช.าง 
23.  นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล      หัวหน�าฝHายแผนงานและงบประมาณ  สำนักช.าง 
24.  นางรุ.งณภา  จันทร0เกษ      หัวหน�าฝHายบริหารงานทั่วไป ส.วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
25.  นายนพคุณ  เดชเสน       ผู�อำนวยการส.วนควบคุมการก.อสร�างอาคารและผังเมือง 
26.  นายวิชญ0พงศ0  สาลีสิงห0       ผู�อำนวยการส.วนการโยธา 
27.  นางวิไลลักษณ0  อัครอำนวย      หัวหน�าฝHายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
28.  นางประไพศรี  ศิริทรัพย0           หัวหน�าฝHายนิติการ 
29.  นางสาววิรุณภัสร0   ฐิติภัสร0ศุภเดช      หัวหน�าฝHายแผนงานและงบประมาณ 
30.  นางภัททิยาภรณ0 ใครบุตร       หัวหน�าฝHายบริการและเผยแพร.วิชาการ 
31. นางเพ็ญศรี  เถาว0โท       ผู�อำนวยการส.วนบริหารการศึกษา 
32. นางศศิกาญจน0  โพธิ์ลังกา      หัวหน�าหน.วยศึกษานิเทศก0 
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33.  นางสาวสุพัตรา  จัยสิน       หัวหน�าฝHายการเจ�าหน�าท่ี ส.วนบริหารการศึกษา 
34.  นางพรพรรณ  ศรีลาชัย       หัวหน�าฝHายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 
35.  นางสาวระวีวรรณ จันทร0ส.อง      หัวหน�าฝHายกิจการโรงเรียน 
36.  นายสรวิชญ0  แสงดี       หัวหน�าฝHายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
37.  นางพิศมัย  พรมทา       (แทน) หัวหน�าศูนย0พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
38.  พ.จ.อ.อดิศร  ประจำ       หัวหน�างานรักษาความสงบ 
39.  สิบเอกสมชาย  เดชะคำภู      หัวหน�างานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 
ผู�ไม�มาประชุม  

1. นายเจษฎา  ชังอิน       รองปลัดเทศบาล  
2. นางวรนุช  จันทะสิงห0      ผู�จัดการสถานธนานุบาล 2 
3. นายกรศิริ  ม่ิงไชย       ผู�อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
4. นายไพสิฐ  ศรีสมุทร      ผู�อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
5. นายสวาท  ดวงคำ       ผู�อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร   
6. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล      หัวหน�าฝHายพัฒนารายได� 
7. นางสาวพยอม   โอภาส       หัวหน�าฝHายผลประโยชน0และกิจการพาณิชย0 
8. นางเสาวลักษณ0 กันธิยา       รก.หัวหน�าฝHายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย0สิน 
9. นายปOญญา  ทองสรรค0      รก.หัวหน�าฝHายควบคุมการก.อสร�าง 
10.  นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน0      หัวหน�าฝHายควบคุมอาคารและผังเมือง 
11.  นายวรวิทย0  หลาทอง       หัวหน�าฝHายช.างสุขาภิบาล 
12.  นายศรัณย0  ศรีเมือง       หัวหน�าฝHายสาธารณูปโภค 
13.  นายโกวิท  เริงนิรันดร0      หัวหน�าฝHายบริการสาธารณสุข 
14.  นายจตุรพิธ  สมหอม           หัวหน�าฝHายบริหารงานสาธารณสุข 
15.  นายเสรี  ทองเลิศ       ผู�อำนวยการส.วนส.งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
16.  นางภัทริฌา  คำผง       หัวหน�าศูนย0พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
17.  นางพิณผกา  แก.นอาษา      หัวหน�าศูนย0พัฒนาเด็กเล็กวัดใต�พระเจ�าใหญ.องค0ตื้อ  

 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
1. นางณัฐปภัสร�    ฏปวรนันท�      นักวิชาการคลังชำนาญการ 
2. นางสาวแคทลียา   พรมรัตน0      นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
3. นางสาววัชรา  พวิวัลย0       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
4. นายพงศธร  โชติมานนท0      นักวิชาการคอมพิวเตอร0ชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 

- 3 -/เร่ิมประชุม.... 



- 3 - 
 

                 เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. โดย นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที ่นายกเทศมนตรี               
นครอุบลราชธานี เปSนประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย�าย) จำนวน 1 ราย  

 
 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส.วนราชการ ครั้งที ่ 2/๒๕๖4     
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ0  2564 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบได�ที่  
  
   
 
 
    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  
๓.1 สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

นางณัฐปภัสร�  ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ  
 - กองวิชาการและแผนงานขอรายงานรายรับ ประจำปCงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต.วันท่ี     

1 ตุลาคม 2563 – 16 เมษายน 2564 ดังนี้ ประมาณการรายรับ 799,500,000 บาท ยังจัดเก็บยังไม.ถึงเปNาหมาย 
378,009,905.74 บาท แยกเปSนรายได�จัดเก็บเองหมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ 67,150,000 บาท รับจริง 
16,375,757.84 บาท (โรงเรือนสิ ่งปลูกสร�าง ภาษีปNายและภาษีบำรุงท�องท่ี) หมวดค.าธรรมเนียม ค.าปรับและ
ใบอนุญาต ( ค.าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค.าปรับผู�กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ค.าปรับการผิดสัญญา) ประมาณ
การรายรับ 13,607,300 บาท รับจริง 8,334,337.19 บาท หมวดรายได�จากทรัพย0สิน (ดอกเบี้ย ค.าเช.าบริการ
สถานท่ี) ประมาณการรายรับ 17,884,000 บาท รับจริง 5,707,198.57 บาท หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย0 (เงินช.วยเหลือจากสถานธนานุบาล)  ประมาณการรายรับ 4,350,000 บาท รับจริง 1,477,301.28 บาท 
หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ 1,627,000 บาท รับจริง 1,239,250.81 บาท รายได�หมวดภาษีจัดสรร 
ประมาณการรายรับ 342,500,000 บาท รับจริง 153,951,748.57 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน�าที่และ
ภารกิจถ.ายโอนเลือกทำ ประมาณการรายรับ 352,381,700 บาท รับจริง 234,404,500 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปมิได�
ตั้งรับในเทศบัญญัติ  เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค0 รับจริง 19,737,200 บาท (บำเหน็จบำนาญ ข�าราชครู 
บุคลากรถ.ายโอนของสำนักปลัด ค.าเช.าบ�าน ศึกษาบุตร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล)  
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- สอบถามการจัดเก็บค.าธรรมเนียมขยะมูลฝอยปรับอัตราใหม. ประมาณการไว�ที ่เท.าไหร.  

ประมาณการรายรับไว� 352 ล�านเศษ รับจริงเท.าใดในปCท่ีผ.านมา 
 

นางณัฐปภัสร�  ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
- ค.าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประมาณการรายรับไว�ท่ี 6 ล�านบาทเศษ รับจริง 3,900,000 

บาท เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน�าที่และภารกิจถ.ายโอนเลือกทำประมาณการ 352 ล�านบาทเศษ ต้ังไว�ตามความเปSน
จริง แต.ปC พ.ศ. 2564 รัฐบาลจัดสรรให� 347 ล�านบาทเศษ ไม.ได�รับจัดสรรเต็มตามจำนวน เงินจำนวน 347 ล�านบาท
เศษ มีเงินที่ไม.ได�ตั้งไว�ในเทศบัญญัติ คือ เงินบำเหน็จ บำนาญข�าราชการครูและภาระกิจถ.ายโอนของสำนักปลัดเทศบาล 

 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- รายได�ในส.วนนี้ขาดหายไปจะมีปOญหาในอนาคต โดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�างจะถูก

ตัดออกไปอีก ฉะนั้นต�องรัดเข็มขัด เงินงบประมาณอาจไม.เข�าตามเปNา เมื่อคณะผู�บริหารชุดใหม.เข�ามา ระบบงบประมาณ
จะไม.เหมือนเดิม ในแต.ละส.วนราชการให�รัดเข็มขัดในทุก ๆ เร่ือง คาดว.าคณะผู�บริหารชุดใหม.จะนำเงินไปพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนท่ีมากกว.า รายจ.ายประจำมีมาก งบลงทุนเหลือน�อย งบของทางโรงเรียนโครงการใดท่ีไม.จำเปSนควรชะลอไว�ก.อน  

 

นางณัฐปภัสร� ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
- สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564  รวมผล

การเบิกจ.ายทั้งสิ้น 368,045,536 บาท คิดเปSนร�อยละ 46.03 % สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�าย(ตามหมวด
รายจ�าย) เบิกจ.ายมากสุดคือ หมวดเงินอุดหนุน 79 ล�านบาทเศษ คิดเปSนร�อยละ 76.64 % มีอุดหนุนการไฟฟNา อุดหนุน
โรงเรียน รองลงมาคือ หมวดงบกลาง  และหมวดค.าสาธารณูปโภคตามลำดับ 

 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ฝากเร่ืองการเบิกจ.ายวัสดุ – ครุภัณฑ0 ขอให�เบิกวัสดุครุภัณฑ0ท่ีได�ดำเนินการไว�แล�วให�มากที่สุด 

ตั้งงบประมาณไว� 33 ล�านบาทเศษ  ขณะนี้มีผลการเบิกจ.ายได�น�อย คณะผู�บริหารชุดใหม.ได�แจ�งว.าให�เคลียร0โครงการ วัสดุ 
- ครุภัณฑ0 ที่ค�างออกให�หมดก.อนส.งมอบงาน ฝากแต.ละสำนัก/กอง ดำเนินการในส.วนที่เก่ียวข�องด�วย 

 

นางณัฐปภัสร� ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
- สรุปเงินคงเหลือจากการเบิกจ�ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รายร ับจร ิง 421,490,094.26 บาท รายจ.ายจร ิง 368,045,536 บาท คงเหล ือเป Sนเงิน 
53,444,558.26 บาท  

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - ยอดเงินงบประมาณที่เหลือตามจริง คงเหลือเท.าไหร.  
 

 นางพิมพ(นภัส ภัทรก�อพงศ(สุข   รก.ผู�อำนวยการสำนักคลัง 
 - เงินในคลังคงเหลือ 107 ล�านบาท 
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นางณัฐปภสัร� ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

 - สรุปงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได�รับจัดสรรในร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได�ยื่นคำของบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปC 
พ.ศ. 2565 ต.อสำนักงบประมาณ จำนวน 670 ล�านบาทเศษ สำนักงบประมาณให�กรอบวงเงินในร.างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ.ายโดยมีคณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบแล�ว จำนวน 397,779,100 บาท ตามรายการดังนี้ เงิน
อุดหนุนทั่วไป ปC พ.ศ.2565 ได�รับ 382,405,200 บาท เพิ่มขึ้นจากปC พ.ศ. 2564 จำนวน 35,260,000 บาท เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ในปCพ.ศ. 2564 ไม.ได�ขอสำนักงบประมาณ ปC พ.ศ.2565 ได�รับ 15,373,900 บาท  รวมทั้งสิ้น 
397,779,100 บาท ได�รับเพิ่มข้ึนในปC พ.ศ.2565 จำนวน 50,633,900 บาท  

 

  นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามที่ได�รับทราบข�อมูลจะจัดสรรให�ตามระดับความเหมาะสม

ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล  หากส.งโครงการใหญ.เข�าไปโครงการเดียวอาจจะไม.ได�รับการจัดสรรตามที่
ขอ ได�รับคำแนะนำให�ส.งโครงการขนาดใหญ. ขนาดปานกลาง และขนาดเล็กเข�าไปด�วย ถ�าโครงการขนาดใหญ.ไม.ได�อาจจะ
ได�รับการจัดสรรในโครงการขนาดกลางท่ีจำนวนเงินใกล�เคียงกัน 

 

นางณัฐปภัสร� ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
 - สรุปงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที ่ได�รับจัดสรรในร�างพระราชบัญญัติ งบประมาณ

รายจ�ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2565 รายการดังนี้ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ 
บำนาญ) ได�รับจัดสรร 35,532,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปC พ.ศ.2564 จำนวน 12,306,400 บาท เงินอุดหนุนสำหรับ
ส.งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท�องถิ่น ปC พ.ศ.2565 ไม.ได�รับจัดสรร ค.าใช�จ.ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห0เบี้ย   
ยังชีพผู�สูงอายุ ได�รับจัดสรร 75,412,800 บาท เพ่ิมข้ึน 25,400,700 บาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ ได�รับจัดสรร 14,923,200 บาท เพิ่มขึ้น 168,000 บาท เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห0เบี้ยยังชีพผู�ปHวย
เอดส0 ได�รับจัดสรร 420,000 บาท ลดลง 24,000 บาท เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน�าที่และภารกิจ
ถ.ายโอน ได�รับจัดสรร 50,596,800 บาท ลดลง 5,760,600 บาท รวมได�รับจัดสรรทั้งสิ้น 176,885,200 บาท  
สรุปงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได�รับจัดสรรในร�างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจำป�งบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน 4 รายการ ดังนี้  รถบรรทุกขยะ 3 คัน งบประมาณ 2,580,000 บาท อาคารเรียน 4 ชั้น 12 
ห�องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 หลัง งบประมาณ 9,143,900 บาท  ต�องสมทบอีก 
1,016,000 บาท เปSนเงินรายได�สมทบ  อาคารส�วมนักเรียนขนาด 10 ท่ี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 680,000 บาท เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส0ของ
องค0กรปกครองส.วนท�องถิ่นเพื่อเข�าสู .ประเทศไทย 4.0 จำนวน 6 แห.ง ได�แก. โรงเรียนในสังกัด 5 แห.ง และสำนัก
การศึกษา งบประมาณ 2,700,000 บาท กองยุทธศาสตร0และงบประมาณขอความร.วมมือหน.วยงานที่ได�รับการจัดสรร
งบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในร.างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ.ายได�เตรียมความพร�อมของข�อมูล
สำหรับชี้แจงต.อคณะกรรมาธิการ ดังนี้  ความพร�อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ TOR สำหรับชี้แจงต.อคณะกรรมาธิการ 
หากได�รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถลงนามในสัญญาได�ในไตรมาสแรกของปCงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. - ธ.ค.
2564) ปลายเดือน พฤษภาคม นี ้  จะประชุมวาระที ่  1 ร ับหลักการ เทศบาลเตรียมข�อมูลเพื ่อเข�าช ี ้แจงต.อ
คณะกรรมาธิการ  
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- ในส.วนของรถขยะไม.มีปOญหาเร่ือง TOR ส.วนอาคารเรียนฝากส.วนท่ีเก่ียวข�องเตรียมการด�วย 

 
 
 
 

3.2  รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2564 
 นางสาววิรุณภัสร(  ฐิติภัสร(ศุภเดช  หัวหน�าฝJายแผนงานและงบประมาณ 
 - โครงการในป�งบประมาณ 2562 ที่กันเงินและขยายเวลาเบิกจ�ายป�งบประมาณ 2564  

จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 ผลการดำเนินงานแล�วเสร็จ โครงการปรับปรุงงาน
ประติมากรรมต�นเทียนภายในสวนสาธารณะทุ.งศรีเมือง ผลการดำเนินงานอยู.ระหว.างแจ�งผู�ประกอบการเข�าทำสัญญา 
โครงการก.อสร�างท.อลอดเหลี่ยมข�างสวนสาธารณะห�วยม.วง ผลการดำเนินงานก.อสร�างแล�ว 40 % สิ้นสุดสัญญา 6 
พฤษภาคม 2564  โครงการก.อสร�างถนน คสล. และท.อลอดเหลี่ยม(ช.วงถนนเลียบแม.น้ำมูลชุมชนบุ.งกาแซว)  ผลการ
ดำเนินงานอยู.ระหว.างแจ�งผู�ประกอบการเข�าทำสัญญา 

 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - ในส.วนของโครงการก.อสร�างถนน คสล. และท.อลอดเหลี่ยม(ช.วงถนนเลียบแม.น้ำมูลชุมชน      

บุ.งกาแซว) ทางกรมทางหลวงชนบทได�ทำหนังสือมอบให�เทศบาล เชิญทำสัญญาแล�วให�หยุดงาน ต�องหารือเพื่อให�งานได�
ดำเนินการต.อไป คาดว.าท.านนายกใหม.เข�ามาจะดำเนินการต.อได�เพราะท.านนายกใหม.ได�รับรู�แล�ว 

 

 นางสาววิรุณภัสร(  ฐิติภัสร(ศุภเดช  หัวหน�าฝJายแผนงานและงบประมาณ 
 -  โครงการปCงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันเงินไว�เบิกจ.ายในปCงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 36 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คือ โครงการก.อสร�างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต0 เพราะทับซ�อนโครงการ
ก.อสร�างอาคาร คสล. 6 ชั้น ด�านหลัง แล�วเสร็จ 18 โครงการ 

 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - ข้ันตอนการยกเลิกโครงการต�องทำอย.างไรบ�าง ยกเลิกให�แล�วเสร็จภายในสัปดาห0นี้ 
 

 นางพิมพ(นภัส ภัทรก�อพงศ(สุข รก.ผู�อำนวยการสำนักคลัง 
 - ขั้นตอนการยกเลิกโครงการหน.วยงานที่เปSนเจ�าของงบประมาณทำบันทึกข�อความเสนอ

ผู�บริหาร ผู�บริหารอนุมัติ แจ�งไปยังกองยุทธศาสตร0และงบประมาณ และฝHายการเงิน ผู�ที่ตั้งงบประมาณโครงการในระบบ
ต�องเปSนผู�ยกเลิก ระบุเหตุผลด�วย 

 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - โครงการแล�วเสร็จ 18 โครงการ  ยังไม.ดำเนินการ 9 โครงการ จากทั้งหมด 36 โครงการ      

เร.งดำเนินการด�วย ข้ันตอนเตรียมความพร�อมคือโครงการใด  
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 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - โครงการก.อสร�างร�านเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝbกวิชาชีพโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  

อยู.ในข้ันตอนใด 
 นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
 - อยู.ในข้ันตอนขอความอนุเคราะห0สำนักการช.างออกแบบ 
 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - ฝากสำนักการช.างเร.งดำเนินการด�วย 
 

 นางสาววิรุณภัสร(  ฐิติภัสร(ศุภเดช  หัวหน�าฝJายแผนงานและงบประมาณ 
 - โครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย0พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ผลการดำเนินการ
แล�วเสร็จ โครงการก.อสร�างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห�องเรียน การก.อสร�างอยู.ระหว.างการตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง ผลการดำเนินงานเบิกจ.ายแล�ว 5 งวด สิ้นสุดสัญญา พฤษภาคม 2564  โครงการและ
ครุภัณฑ(ที่ได�รับอนุมัติให�ใช�จ�ายเงินสะสม ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โครงการที่ได�รับอนุมัติให�ใช�จ.ายเงิน
สะสม 13 คร้ัง งบประมาณท้ังสิ้น 773,342,881 บาท  

 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - หลังจากสภาชุดใหม.เข�ามาต�องรายงานโครงการยกเลิก โครงการแล�วเสร็จ โครงการใดที่ต่ำ

กว.างบประมาณ โครงการใดท่ียังไม.ดำเนินการ  โครงการที่ดำเนินการแล�วมีการแข.งขันราคาต่ำกว.า ให�แยกสรุปได�หรือไม.  
 

 นางพิมพ(นภัส  ภัทรก�อพงศ(สุข  รก.ผู�อำนวยการสำนักการคลัง 
 - เจ�าหน�าที่พัสดุของสำนักคลังได�ทำไว�เรียบร�อยแล�ว 
 

 นางสาววิรุณภัสร(  ฐิติภัสร(ศุภเดช  หัวหน�าฝJายแผนงานและงบประมาณ 
 - โครงการท่ีอนุมัติให�ใช�จ.ายเงินสะสมมีทั้งหมด 13 ครั้ง จากเดือนกุมภาพันธ0 จำนวน 303 

โครงการ เบิกจ.าย 179 โครงการ เพิ่มข้ึน 23 โครงการ คิดเปSน 59.08 % ณ วันที่ 5 เมษายน 2564   
 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล หน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 - โครงการที่ยังไม.ดำเนินการทำสัญญามีก่ีโครงการ 
 

 นางสาวนิตยา  สมาน หัวหน�าฝJายพัสดุและทรัพย(สิน 
 - ยังไม.ดำเนินการทำสัญญามีครุภัณฑ0รถ 7 คัน ได�ผู�รับจ�างแล�ว 
 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 - ขอให�สรุปโครงการที่ยังไม.ประกาศเหลือกี่โครงการ ยอดเงินเท.าไหร. หากฝHายบริหารดูแล�ว   

ไม.ดำเนินการต.อจะได�คืนเงินเพื่อทำโครงการใหม.หรืออาจจะทำอย.างอ่ืน จะได�มีข�อมูลรายงาน  
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 นางสาววิรุณภัสร(  ฐิติภัสร(ศุภเดช  หัวหน�าฝJายแผนงานและงบประมาณ 
 - โครงการก.อสร�างร�านเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝbกวิชาชีพโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  

งบประมาณ 600,00 บาท 
 

  นางสาววิรุณภัสร(  ฐิติภัสร(ศุภเดช  หัวหน�าฝJายแผนงานและงบประมาณ                                                                                                                             
 - โครงการที่มีการยกเลิก (เงินสะสม) มีจำนวน 8 โครงการ ตามรายการเดิม  สรุปครุภัณฑ0ท่ี

ได�รับอนุมัติให�ใช�จ.ายเงินสะสม จากเดือนกุมภาพันธ0 เบิกจ.ายแล�ว 53 % วันที่ 5 เมษายน รวมเบิกจ.าย 69 %  เพิ่มข้ึน 
16 % สรุปโครงการและครุภัณฑ0ที่ได�รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจำปCงบประมาณ พ.ศ.2564  
โครงการ จำนวน 149 รายการ งบประมาณ 324 ล�านเศษ เบิกจ.าย 47 ล�านเศษ คิดเปSนร�อยละ 14.76 ครุภัณฑ0 
279 รายการ งบประมาณ 33 ล�านเศษ เบิกจ.าย 3 ล�านเศษ คิดเปSนร�อยละ 10.91  

 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - เหตุใดข�อมูลครุภัณฑ0ไม.ตรงกันกับสรุปการเบิกจ.ายงบประมาณรายจ.ายประจำปC พ.ศ.2564 
 

 นางสาววิรุณภัสร(  ฐิติภัสร(ศุภเดช  หัวหน�าฝJายแผนงานและงบประมาณ  
 - ขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั ้ง ผลการดำเนินโครงการที่ได�ร ับอนุมัติในเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ.ายประจำปCงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 149 โครงการ แล�วเสร็จ 14 โครงการ คิดเปSนร�อยละ 
9.40 ยกเลิก 2 โครงการ คือ โครงการอบรมอาสาสมัครกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เนื่องด�วยวันที่ 24 มีนาคม 
2564 ซึ่งเปSนวัน อสม. ซึ่งอยู.ระหว.างการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  และโครงการจัดงานวันเด็ก
แห.งชาติ ยกเลิกเพราะอยู.ในช.วงสถานการณ0โควิด – 19     

 

  นายมนต(ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
  - ขออนุญาตแก�ไขโครงการก.อสร�างอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง 

ผลการดำเนินงานเบิกจ.ายแล�ว 7 งวด จากท้ังหมด 9 งวด  
 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - สิ้นสุดสัญญา พฤษภาคม 2564  จะแล�วเสร็จทันหรือไม. มีอ�างเหตุโควิดฝากดูระเบียบด�วย 
 
 
 
 

3.3 การจัดงานประเพณีสงกรานต(วันผู�สูงอายุและวันครอบครัว ประจำป� 2564    
 นายมนต(ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
   - งดการจัดงานเนื่องจากสถานการณ0โควิด – 19 
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  3.4 การแข�งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำป�การศึกษา 
2563 

  นางพรพรรณ ศรีลาชัย   หัวหน�าฝJายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 

         - สรุปผลการแข.งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปCการศึกษา 2563 กีฬาพื้นบ�านเดินตัว

หนอน 7 เมตร ชาย/หญิง อายุ 2 – 3 ขวบ ชนะเลิศ ศูนย0พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม เดินตัวหนอน 7 เมตร ชาย/
หญิง อายุ 4 – 5  ขวบ ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ�าใหญ.องค0ตื้อ เตะบอลเข�าโก รุ.นอายุ 2 – 3 ขวบ 
ชนะเลิศ ศูนย0พัฒนาเด็กวัดมหาวนาราม เตะบอลเข�าโก ชาย/หญิง รุ.นอายุ 4 – 5 ขวบ ชนะเลิศ ศูนย0พัฒนาเด็กวัดมหา
วนาราม วิ่ง 20 เมตร ชาย รุ.นอายุ 2 – 3 ขวบ ชนะเลิศ ศูนย0พัฒนาเด็กวัดใต�พระเจ�าใหญ.องค0ตื้อ วิ่ง 20 เมตร หญิง   
รุ.นอายุ 2 – 3 ขวบ ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร วิ่ง 30 เมตร  ชาย ชนะเลิศ ศูนย0พัฒนาเด็กเล็กวัด
มหาวนาราม วิ่ง 30 เมตร  หญิง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วิ่งเปรี้ยว ชาย/หญิง รุ.นอายุ  2 – 3 ขวบ 
ชนะเลิศ  ศูนย0พัฒนาเด็กเล็กวัดใต�พระเจ�าใหญ.องค0ตื้อ วิ่งเปรี้ยว ชาย/หญิง รุ.นอายุ  4 – 5 ขวบ ชนะเลิศ  ศูนย0พัฒนา
เด็กเล็กวัดมหาวนาราม ฟุตบอล (ระดับประถมศึกษา ชาย) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว สรุปผลการแข.งขันฟุตบอล 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ชาย) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว ฟุตบอล (ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น หญิง)  ชนะเลิศ 
ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารฟุตบอล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว แชร0บอล 
(ระดับประถมศึกษา หญิง) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง เซปOกตะกร�อ (ระดับประถมศึกษา ชาย) ชนะเลิศ 
ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว    ฟุตซอล (รุ.นอายุ 12 ปC  ชาย) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว ฟุตซอล  (รุ.นอายุ 12 ปC 
หญิง) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล วอลเลย0บอล (ระดับประถมศึกษา หญิง) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชน
ก�านเหลือง วอลเลย0บอล (ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ชาย) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล  วอลเลย0บอล (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น หญิง) ชนะเลิศ ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว ชนะเลิศคะแนนรวม (กีฬาทุกประเภท) ได�แก. โรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัวชนะเลิศคะแนนรวม (ประเภทกรีฑา) ได�แก. โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง ชนะเลิศขบวน
พาเหรด ได�แก. ศูนย0พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม  ชนะเลิศกองเชียร0 ได�แก. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- กำหนดการการจัดการแข.งขันกีฬามีเลื ่อนมาตั ้งแต.เดือนธันวาคม 2563 เนื่องจาก

สถานการณ0โควิด – 19 แต.ได�มีการจัดเตรียมวัสดุ - อุปกรณ0เรียบร�อยแล�ว หากไม.มีการดำเนินการก็จะมีข�อครหา ด�าน
การกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครค.อนข�างมีจุดอ.อนอาจเนี่องด�วยความไม.พร�อมของสถานที่ อย.างสนามฟุตบอลก็
ไม.ได�มาตรฐานบางโรงเรียนก็ไม.มีสนามฟุตบอล  ในภาพรวมการกีฬาสื่อได�หลายอย.าง ขอฝากเรื่องกีฬาเปSนเรื่องสำคัญ 
เพื่อให�นักเรียนมีสุขภาพร.างกายที่แข็งแรง สมบูรณ0 การจัดการแข.งขันกีฬาปCนี ้อาจจะไม.เต็มร�อยเปอเซ็นต0เนื่องด�วย
สถานการณ0โควิด – 19 ในปCถัดไปหากสถานการณ0กลับเข�าสู .ภาวะปกติคงต�องจัดเต็มร�อยเปอร0เซ็นต0เช.นที่ผ.านมา 
ขอขอบคุณทุกส.วนราชการที่ให�ความร.วมมือเปSนอย.างดี 

 
 

 
 
 

- 10 -/3.5 รายงานคืบหน�า... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 



- 10 - 
 

3.5 รายงานความคืบหน�าโครงการก�อสร�าง 
 นางสาวภัสรา  สวัสด์ิกุล  หัวหน�าฝJายแผนงานและงบประมาณสำนักการช�าง 

 - รายงานความคืบหน�าโครงการก.อสร�างโครงการอยู.ระหว.างการก.อสร�าง  ปCงบประมาณ      
พ.ศ.2562 ที่กันเงินและขยายเวลาเบิกในปCงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โครงการก.อสร�างถนน คสล. ท.อลอดเหลี่ยมห�วย
ม.วง ข�อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 ความคืบหน�าการก.อสร�างได� 50%  โครงการอยู .ระหว.างการก.อสร�าง
ปCงบประมาณ พ.ศ.2562 จ.ายขาดครั ้งที ่  2/2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟOลท0คอนกรีต ถนน
ชลประทาน -  ท.าบ.อ ความคืบหน�าการก.อสร�างได� 37% โครงการอยู.ระหว.างการก.อสร�าง ปCงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ.ายขาดครั้งที ่  5/2562 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว.างภายในสวนสาธารณะหนองบัว ความคืบหน�าการ
ก.อสร�างได� 10% โครงการอยู.ระหว.างการก.อสร�าง  ปCงบประมาณ พ.ศ.2562 จ.ายขาดครั้งท่ี 6/2562 โครงการก.อสร�าง
เตาเผาศพแบบไร�มลพิษ (วัดกุดคูณ) ความคืบหน�าการก.อสร�างได� 70 %  สิ้นสุดสัญญา 17 มกราคม 2564 โดนปรับวัน
ละ 2,600 บาท โครงการปรับปรุงทางเดิน – ลู.วิ่ง สวนสาธารณะห�วยม.วง ความคืบหน�าการก.อสร�างได� 65 %  โครงการ
อยู.ระหว.างการก.อสร�าง  ปCงบประมาณ พ.ศ.2562 จ.ายขาดครั้งที่  8/2562  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน0สวนสาธารณะ
บูรพานอก ความคืบหน�าการก.อสร�างได� 50%  โครงการอยู.ระหว.างการก.อสร�าง  ปCงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เทศบาลนคร
อุบลราชธานี ความคืบหน�าการก.อสร�างได� 75%  โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 ตรวจ
รับ/รอเบิกจ.ายโครงการอยู.ระหว.างการก.อสร�าง ปCงบประมาณ พ.ศ.2563 จ.ายขาดครั้งที่  2/2562 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ระบบระบายน้ำ  ซอยแยกเลี่ยงเมือง 7 (ข�างบ�านเลขที่ 8) รอตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบ
ระบายน้ำ  ซอยแยกเลี่ยงเมือง (ข�างบ�านเลขที่ 93/1) อยู.ระหว.างให�ประชาชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ระบบระบายน้ำ  ซอยศรีแสงทอง 16 ตรวจรับแล�ว / รอเบิกจ.าย โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบาย
น้ำ ซอยบุญลี แล�วเสร็จรอเบิกจ.าย  โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำ  ซอยอุบล-ตระการ 11 ความคืบหน�า
การก.อสร�างได�  5 %   โครงการปรับปรุงระบบไฟฟNาเคเบิลใต�ดิน ข�อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ก.อสร�างได�ประมาณ 
41 % เงินงวดท่ี 2 ดำเนินการจ.ายเรียบร�อย 

 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
  - ขอฝากเรื่องตรวจรับงานและการเบิกจ.ายให�รีบดำเนินการ ถ�าจะสั่งหยุดงานต�องรีบสั่งก.อน
จะครบสัญญา หากสั่งหยุดย�อนหลังจะมีปOญหาตามมา มีปOญหาที่เกิดข้ึนกรณีโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โครงการปูพ้ืน
กระเบื้องปริมาณงานไม.เท.ากัน ไม.มีการสั่งหยุดงาน จนครบสัญญาผ.านไป 3 – 4  เดือน ทำให�เกิดปOญหาตามมา ช.าง      
ผู�คุมงานแจ�งว.าเพ่ิงเคยคุมงานคร้ังแรกไม.ทราบข้ันตอน  ส.วนไฟฟNาส.องสว.าง งบประมาณ 40 ล�านบาท ยังไม.ได�ดำเนินการ
จัดซ้ือโซล.าเซลล0เพ่ือแก�ไขปOญหาหากนำไฟฟNาออกจะไม.มีไฟส.องสว.าง รีบดำเนินการแก�ไขปOญหาในส.วนนี้  
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 3.6 การเล่ือนระดับและการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  นางสาวแคทลียา  พรมรัตน( นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  - การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให�ดำรงตำแหน.งในระดับที่สูงขึ ้น แบ.งเปSนตำแหน.ง
ประเภททั่วไป เลื่อนจากระดับปฏิบัติงานเปSนระดับชำนาญงาน กรณีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ใช�เวลาครองตำแหน.งระดับปฏิบัติงาน 4 ปC คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ใช�เวลา 5 ปC คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช�เวลา 6 ปC คุณวุฒิการศึกษาที่ใช�ประกอบการขอ
เลื่อนระดับต�องได�รับการบันทึกในแฟNมประวัติพนักงานเทศบาลแล�วเท.านั้น   ผลงานท่ีใช�ประกอบการประเมินจำนวน  2 
ผลงาน ระยะเวลาการดำเนินงานของผลงาน 3 ปCย�อนหลัง โดยไม.ต�องปรับปรุงตำแหน.ง  ตำแหน.งประเภททั่วไประดับ
ชำนาญงานเลื่อนเปSนประเภททั่วไป ระดับอาวุโส คุณสมบัติการครองตำแหน.งระดับชำนาญงานมาแล�วไม.น�อยกว.า 6 ปC ผู�
ประสงค0จะรับการประเมินดำเนินการปรับปรุงตำแหน.ง ประเมินความรู�ความสามารถ ประเมินผลงานและวิสัยทัศน0 การ
เลื่อนระดับตำแหน.งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการเปSนระดับชำนาญการ คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช�เวลา
ครองตำแหน.งระดับปฏิบัติการ 6 ปC คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทใช�เวลา 4 ปC คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกใช�
เวลา 2 ปC ใช�ผลงานประกอบการประเมินจำนวน 2 ผลงาน ระยะเวลาการดำเนินของผลงาน 3 ปCย�อนหลัง  การเลื่อน
ระดับตำแหน.งประเภทวิชาการระดับชำนาญการเปSนระดับชำนาญการพิเศษ คุณสมบัติครองตำแหน.งระดับชำนาญการ
มาแล�วไม.น�อยกว.า 4 ปC ผู�ประสงค0ขอรับการประเมินดำเนินการปรับปรุงตำแหน.งประเมินผลงานทางวิชาการ 2 ผลงาน 
ผลงานย�อนหลังไม.เกิน 3 ปC 
 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 - เพื่อเปSนหลักฐานว.าได�ให�ความรู�ในเรื่องการเลื่อนระดับและการจัดทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือนตามหลักการจัดการความรู� (Knowledge Management : KM) มีการปรับ
โครงสร�างใหม.ขอให�อธิบายให�ส.วนราชการได�รับทราบ 
 

    
  
 
 

 3.7  รายงานการดำเนินงานศูนย(รับเร่ืองราวร�องทุกข(และแก�ไขปQญหาเร�งด�วนเทศบาลนคร
อุบลราชธานีระหว�างวันท่ี  28 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564  

  นางสาวธัญญพัทธ( ศรีบุญสถิตพงษ( หัวหน�าฝJายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล 
    - ศูนย0รับเรื่องราวร�องทุกข0และแก�ไขปOญหาเร.งด.วนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอ

รายงานบรรเทาเหตุศูนย0รับเรื่องราวร�องทุกข0 รอบวันที่ 26 มกราคม 2564 – 25 มีนาคม 2564 จำนวน 449 
เรื่อง รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการแล�วเสร็จ 272 เรื่อง อยู.ระหว.างการดำเนินการ 177 เรื่อง  เรื่องร�องทุกข0จำแนก
ตามหน.วยงาน ดังน้ี สำนักปลัดเทศบาล จำนวนคำร�อง  30  เรื่อง ฝHายรักษาความสงบ 29  เรื่อง ขอตรวจสอบ
กล�อง CCTV  22  เรื่อง  ดำเนินการแล�วเสร็จ ขอตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่ก.อเหตุรำคาญ  7  เรื่อง  ดำเนินการแล�ว
เสร็จ  งานปNองกันบรรเทาสาธารณภัย 1 เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ  สำนักการช�าง จำนวนคำร�อง  257  เรื่อง 
(วันที่ 25 มกราคม 2564 – 22 มีนาคม 2564)  ส.วนการโยธา 252 เรื่อง งานบำรุงรักษาทางและสะพาน  42  
เรื่องเนินการแล�วเสร็จ 13 เรื่อง  อยู.ระหว.างการดำเนินการ  29 เรื่อง งานสถานที่และไฟฟNา (ไฟฟNาดับ/ยืมเต็นท0)  
155 เร่ือง ดำเนินการแล�วเสร็จ 104 เร่ือง อยู.ระหว.าง การดำเนินการ 51 เรื่อง   
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งานสวนสาธารณะ(ตัดตกแต.งก่ิงไม�และตัดต�นไม�) 27 เร่ือง ดำเนินการแล�วเสร็จ  11 เร่ือง อยู.ระหว.างการดำเนินการ  
16 เรื่อง งานสัญญาณไฟจราจร 5 เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ 3 เรื่อง อยู.ระหว.างการดำเนินการ 2 เรื่อง ฝHายช.าง
สุขาภิบาล (ลอกคลอง/ท.อระบายน้ำอุดตัน) 23 เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ  15 เรื่อง อยู.ระหว.างการดำเนินการ      
8 เร่ือง ฝHายควบคุมการก.อสร�าง (ก.อสร�างถนน/ซอย) 5 เร่ือง ดำเนินการแล�วเสร็จ 3 เร่ือง อยู.ระหว.างการดำเนินการ 
2 เรื่อง ฝHายควบคุมการก.อสร�างอาคารและผังเมือง (งานขออนุญาตสร�าง/ซ.อมแซมอาคาร) 5 เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ         
3 เรื ่อง อยู .ระหว.างการดำเนินการ 2 เรื ่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  จำนวนคำร�อง  162  เรื ่อง           
งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ)  93  เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ  32 เรื่อง งานรักษาความสะอาด (เก็บกิ่งไม�/
กวาดถนน/ขอรถน้ำ/ขอรถสุขาเคลื่อนที่) 16 เรื ่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ 11 เรื ่อง  อยู.ระหว.างดำเนินการ 5 เรื ่อง          
งานควบคุมโรค (ฉีดพ.นกำจัดยุง/ฆ.าเชื้อโควิด 19/เห็บ/หมัด)  49  เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ  งานสุขาภิบาล (เหตุ
รำคาญกลิ่น/เสียง) 4 เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ 1 เรื่อง อยู.ระหว.างการดำเนินการ 3 เรื่อง รับเรื่องราวร�องทุกข( 
ผ�านระบบ Traffy Fondue จำนวน 47 เรื่อง ดำเนินการแล�วเสร็จ 27 เรื่อง อยู.ระหว.างการดำเนินการ 7 เรื่อง 
รอดำเนินการ  9 เรื่อง  
 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ม ีป Oญหาเร ื ่องราวร�องทุกข0เข �ามามีมากมายมีการแบ.งภารกิจกันทำทั ้งสำนักช.าง           

กองสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ทุกส.วนราชการแบ.งหน�าที่เพื่อบรรเทาทุกข0ให�กับประชาชน  การจัดการเลือกตั้ง
ที่ผ.านมาเปSนไปด�วยความเรียบร�อย ได�มีการติดตามประเมินผลเรียบร�อย ขอฝากเรื่องการจัดเก็บสถานที่เลือกตั้ง
เรียบร�อยหมดแล�วหรือไม. เต็นท0 กระดาน หากโดนฝนไม�จะเกิดการชำรุดหากตรงไหนยังไม.เก็บ บริเวณชุมชนเคหะ
สวนวนารมย0ยังไม.ดำเนินการเก็บสถานท่ี โครงเหล็กด�านหน�าสำนักงานฝากดำเนินการให�เรียบร�อยด�วย ซุ�มงานกาชาด
ยังไม.ได�ดำเนินการเก็บหน.วยงานอื่น ๆ ดำเนินการเก็บเรียบร�อยหมดแล�ว ฝากนโยบายในภาพรวมหากสำนัก/กอง     
ใดมีการจัดกิจกรรมให�ดำเนินการเคลียร0พ้ืนที่ให�เรียบร�อย 

 
 

 
 

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  4.1 การปรับกรอบอัตรากำลังให�เหมาะสมกับภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
   นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู�อำนวยการองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมขณะนี้มีภารกิจเรื่องรักษาความสะอาด เปSนภารกิจที่กระทำ
จริงในพื้นที่ มีปOญหาคือ พนักงานทำความสะอาดที่ได�รับการจ�างมาไปอยู.ตามสำนัก/กอง/ฝHาย อื่น ไม.ได�ปฏิบัติหน�าที่จริง 
ทำให�พนักงานทำความสะอาดไม.เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมาก หากสำนัก/กอง/ฝHาย มีความประสงค0ตัดโอนให�
ดำเนินการปรับปรุงและตัดโอนหรือส.งคืนต�นสังกัด เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมจะดำเนินการปรับกรอบ
อัตรากำลังให�เหมาะสมกับภารกิจ 
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เปSนแนวทางของคณะผู�บริหารชุดใหม. ขอให�สำนัก/กอง ได�พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 สถานการณ(การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) 

นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ  ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 - สถานการณ0ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดการระบาดอีกครั้งในช.วง

วันหยุดเทศกาลสงกรานต0ที่ผ.านมา เนื่องจากมีการคาดการณ0ว.าจะเกิดการระบาดข้ึนในช.วงปCใหม.และช.วงการเลือกตั้ง แต.
ไม.เกิดมาเกิดในช.วงวันหยุดยาว ซึ่งประชาชนส.วนใหญ.ไม.ได�มีการระวังตัวและเกิดจากการท.องเที่ยว เห็นได�จากไทม0ไลน0
(Timeline) ของผู�ปHวยจะอยู.ท่ีสถานที่ท.องเท่ียว ร�านอาหารชื่อดัง ร�านที่มีความสะดวกสบายต.าง ๆ ขณะนี้กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อมได�ดำเนินการอย.างต.อเนื่องไม.ได�หยุด สถานการณ0ผู�ติดเชื้อทั่วประเทศขณะนี้มีอยู.ทั้งหมด 42,352  ราย 
รักษาหายแล�ว 28,683 ราย ยังดำเนินการรักษาอยู. 13,669 ราย เสียชีวิตเพ่ิมในระลอกนี้ 2 ราย รวมเสียชีวิตท้ังหมด  

101 ราย ส.วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ปOจจุบัน 133 ราย เปSนอันดับที่ 31 ของประเทศ อันดับ 1 อยู .ที ่จ ังหวัด
สมุทรสาคร จำนวน 17,627 ราย กรุงเทพมหานคร จำนวน 6,701 ราย จังหวัดเชียงใหม. จำนวน 2,302 ราย จังหวัด
ชลบุรี จำนวน  1,930 ราย ตามลำดับ มีบางจังหวัดที่มีผู�ติดเชื้อไม.ถึง 200 ราย ประกาศเปSนพื้นที่ควบคุมเข�มสูงสุด
เนื่องจากเปSนดุลยพินิจของผู�ว.าราชการจังหวัด เจ�าพนักงานควบคุมโรคติดต.อประจำจังหวัดนั้น ๆ ประกาศเนื่องจาก
ต�องการให�พื้นที่ของตนเองเปSนพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อล็อคดาวน0จังหวัดและกำหนดมาตรการคุมเข�มซึ่งเปSนเรื่องที่ดี แต.
จังหวัดอุบลราชธานีประกาศช�าเนื่องจากกังวลเรื่องเศรษฐกิจและการเดินทางสัญจรไปมา จึงทำให�จังหวัดอุบลราชธานีเกิด
การแพร.กระจายเปSนวงกว�างข้ึนอย.างรวดเร็ว โดยจุดท่ีมีการแพร.กระจายสูงสุดคือ ร�านยูบาร0(U-Bar) เกิดจากผู�ติดเชื้อจาก
สถานบันเทิงร�านก็อตแธม คลับ (Gotham Club BKK) และร�านท็อปวัน (TOPONE Club Bangkok) ในกรุงเทพมหานคร 

เดินทางมาเที่ยวที่ยูบาร0ในระหว.างวันที่ 1 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 ในช.วงวันเวลานั้นมีผู�สัมผัสเชื้อประมาณ 2,000 
ราย ตรวจพบแล�ว 133 ราย ถ�าควบคุมได�ดีก็จะไม.เกิน 500 ราย การควบคุมคือไปฉีดพ.นทำความสะอาดในพื้นที่ตาม
ไทม0ไลน0ของผู�ติดเชื้อลดการเสี่ยงการแพร.กระจายต.อไป นอกจากนี้ยังมีการสังเกตสอดส.องดูแลผู�ที่มาจากต.างพื้นที่โดยอ
สม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู.บ�าน) ขณะนี้มีผู�ที่กักตัวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจำนวน 505 ราย ดังน้ัน
หากผู�ที่เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมเข�มสูงสุดจะต�องดำเนินกักตัว 14 วัน และหากเดินทางไปสัมผัสในพื้นที่ตามไทม0ไลน0
ต�องรับการตรวจหาเชื้อ แต.หากเดินทางผ.านไม.ได�เข�าไปสัมผัสคลุกคลีให�ระมัดระวังและสังเกตอาการในระหว.างการกักตัว  

14 วัน สำหรับการกักตัวดำเนินการดังน้ีข�อ 1 ประชาชนทั่วไปให�ดำเนินการทันที 14 วัน หากเดินทางผ.านพื้นที่เสี่ยง
สูงสุด 18 จังหวัดท่ัวประเทศตามประกาศ ข�อ 2 ข�าราชการที่จะต�องกักตัวต�องพิจารณาตามเงื่อนไข กล.าวคือ ข�าราชการ
ผู�ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได�ขออนุญาตจากผู�บังคับบัญชาตามหนังสือสั่งการตามข�อตกลงร.วมกันในวันที่ 11 มกราคม 
2564 หรือไม.  หากเดินทางไปเองการกักตัวหรือการเวิร0คฟอร0มโฮม(Work from Home) จะต�องลาโดยไม.ใช�สิทธิ์ตามที่
ท.านหัวหน�าสำนักปลัดเทศบาลได�นำเรียนทางไลน0(LINE) แล�ว เพราะฉะนั้นหากข�าราชการผู�นั้นดำเนินการทั้งขออนุญาต
ผู�บังคับบัญชาและแจ�งอสม.แล�วสามารถกักตัวหรือเวิร0คฟอร0มโฮมได�โดยไม.ต�องใช�สิทธิ์วันลา สำหรับการเวิร0คฟอร0มโฮมมี 
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หลักเกณฑ0การดำเนินการดังน้ี 1.ต�องเปSนตำแหน.งท่ีมีคุณลักษณะของสายงานประเภทวิชาการปฏิบัติการหรือชำนาญการ
สายงานประเภทท่ัวไป, ลูกจ�างประจำ, พนักงานจ�าง ยกเว�นผู�บริหารที่ต�องลงนามไม.สามารถเวิร0คฟอร0มโฮมได� 2.ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติต�องเปSนลักษณะงานท่ีมีการศึกษา ค�นคว�า คิด วิเคราะห0และวิจัย ในกรณีปกติคนที่ไม.ได�สัมผัสเชื้อแต.ต�องการ
จะเวิร0คฟอร0มโฮมต�องเปSนบุคคลที่มีคุณสมบัติการใช�คอมพิวเตอร0หรือดิจิตอลเปSนอย.างดี เนื่องจากต�องมีการส.งงานทาง
ไลน0, อินเตอร0เน็ตและมีการลงชื่อเข�าใช�ทางอินเตอร0เน็ตอย.างถูกต�อง ส.วนการทำงานเหลื่อมเวลานั้นจะแบ.งช.วงเวลาใน
การเข�าทำงานและเลิกงานที่แตกต.างกัน กรณีข�าราชการท่ีมีการเดินทางไปสัมผัสในสถานที่เสี่ยงมาให�เวิร0คฟอร0มโฮมและ
ต�องขออนุญาตผู�บังคับบัญชาก.อนหรือหากไม.ได�ขออนุญาตผู�บังคับบัญชาก.อนต�องลาและเวิร0คฟอร0มโฮมตอนน้ีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมได�ฉีดพ.นทำความสะอาดพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครอุบลชราธานีจำนวน 150 กว.าแห.งทั้งที่ร�อง
ขอและอยู.ในไทม0ไลน0ของผู�ติดเชื้อ ซ่ึงไทม0ไลน0ที่ปรากฏมีประมาณ 130 แห.ง การเปJดเผยไทม0ไลน0ยังเปSนสิทธิ์ของผู�ปHวยที่
จะให�ไทม0ไลน0เอง หากติดเชื้อแล�วปกปJดและไปแพร.ให�กับผู�อ่ืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต.อ 

 

นายพิศาล  ดีพร�อม  หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล 
- ขออนุญาตแสดงความเห็นในส.วนของการปNองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -

19) ซ่ึงอาจมีบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานีหลายท.านที่อาจจะเดินทางพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดหรือพ้ืนท่ีสีแดง ขณะนี้
มีคำสั่งของทางผู�ว.าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หากผู�ใดเดินทางผ.านพื้นที่ควบคุมสุดต�องกักตัว 14 วัน หลายท.าน
อาจเข�าใจไม.ตรงกันว.าแนวทางปฏิบัติต�องเปSนอย.างไร ซึ่งถ�าไม.มีแนวทางชัดเจน แต.ละสำนัก/กอง/ฝHายก็อาจปฏิบัติ
แตกต.างกันอาจทำให�เกิดหลายมาตรฐาน วันนี้จึงอยากให�หารือกันในที่ประชุมว.าจะมีแนวทางปฏิบัติอย.างไรสำหรับ
หน.วยงานในสังกัดของเทศบาลนครอุบลราชธานี หลักเกณฑ0บางส.วนทางผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมได�
นำเรียนให�ที่ประชุมรับทราบแล�ว หากว.ามีท.านอื่นเห็นเปSนอย.างไร จะได�หารือข�อสรุปร.วมกัน เพื่อให�ได�แนวทางในการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตและการให�ปฏิบัติราชการอยู.ที่บ�านหรือการเวิร0คฟอร0มโฮม 

 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เรื่องนี้มี 2 ประเด็นแรก ประกาศของจังหวัดที่ให�ผู�มาจากจังหวัดที่มีการควบคุมเข�มสูงสุดเร่ิม

ตั้งแต.วันที่ 18 เมษายน 2564 ขณะนี้มี 2 ลักษณะคือผู�ที ่ไปก.อนวันที่ 18 เมษายน 2564 และไปหลังวันท่ี 18 
เมษายน 2564 ต�องมีการตรวจสอบว.าแต.ละสำนัก/กอง/ฝHายมีผู�ใดไปจังหวัดดังกล.าวก.อนวันที่ 18 เมษายน 2564 
หรือไม. เม่ือไปแล�วต�องทำบันทึกเสนอผู�บังคับบัญชาตามลำดับข้ันตอนพิจารณาเหตุผลในการไปดังกล.าวเห็นสมควรจะให�
กักตัวท่ีบ�านหรือจะให�ลาขอเก็บไว�พิจารณาก.อน หากไปโดยไม.ไม.มีเหตุผล ทราบดีอยู.แล�วถึงสถานการณ0ขณะนี้ อาจจะให�
รอ แต.หากมีเหตุผลอันสมควรให�กักตัวจะให�กักตัวที่บ�านโดยไม.ถือเปSนวันลาแต.ต�องเวิร0คฟอร0มโฮม ทำงานที่บ�าน ขั้นแรก
ให�แต.ละสำนัก/กอง ตรวจสอบก.อนว.ามีก่ีรายที่มาก.อนวันที่ 18 เมษายน 2564 และมาหลังจากวันที่ 18 เมษายน 
2564 ณ ขณะนี้สถานการณ0รุนแรงเปSนอย.างมาก หากเปSนไปได�ก็อยากปJดเหมือนโรงเรียนแต.ทำไม.ได�เพราะหน.วยงาน
ต�องให�บริการประชาชน หลังจากวันน้ีเปSนต�นไปห�ามข�าราชการหรือพนักงานเจ�าหน�าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีออกนอก
เขตจังหวัดโดยไม.มีความจำเปSน ยกเว�นกรณีที่มีความจำเปSนจริง ๆ ต�องขออนุญาต เช.น หมอนัด ให�ขออนุญาตเปSนกรณีไป  

แต.หากเปSนเรื่องส.วนตัวหรืออื่น ๆ ไม.ได�ห�ามแต.กลับมาต�องรับผิดชอบต.อสังคม คือต�องกักตัวอยู.ที่บ�านแต.ไม.ให�ใช�สิทธิ์  
เวิร0คฟอร0มโฮม จะต�องลากิจ 14 วัน ซ่ึงถือเปSนการลาคร้ังเดียว 14 วัน ในส.วนของการนับการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม.ได�นับ
จำนวนวันแต.นับครั้ง ต�องลาไม.เกิน 7 ครั้ง/ 6 เดือน ต�องดูตามประกาศหลักเกณฑ0และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาอีกคร้ัง  
เพื่อความแน.ชัด หากเปSนเร่ืองด.วนให�มาขออนุญาตเปSนกรณีไป ส.วนผู�ที่จะไปอบรมที่ลงทะเบียนไว�แล�วก.อนหน�าน้ีหากยัง 
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มีการจัดอบรมก็สามารถไปได� เพราะได�ขออนุญาตก.อนหน�านี้แล�ว แต.หลังจากน้ีหากไม.จำเปSนขอให�หยุดเรื่องการอบรม   
ไว�ก.อน กรณีอบรมเรื่องการเลื่อนระดับซึ่งมีความจำเปSนให�มาขออนุญาตเปSนกรณีไป  ประเด็นที่สองการเวิร0คฟอร0มโฮม 
มอบให�แต.ละส.วนราชการนำไปพิจารณาตามเกณฑ0ท่ีผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมได�นำเรียนไปก.อนหน�านี้ 
มีผู�ใดที่สามารถปฏิบัติได�เพื่อเปSนการลดความเสี่ยงในการแพร.ระบาด  

 

นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ  ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
- การเวิร0คฟอร0มโฮม อาจจะกำหนดเปSนวันเว�นวัน หรือในหนึ่งสัปดาห0ไม.เกิน 3 วัน การเวิร0ค

ฟอร0มโฮมจะต�องมีทีมที่สามารถที่จะผลัดเปลี่ยนกันได�และเปSนงานวิชาการ งานวิเคราะห0 งานคิดต.าง ๆ เท.านั้น งาน
บริการ งานที่เปSนผู�อนุมัติไม.สามารถทำได� แต.หากงานบริการสามารถที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันได�ก็สามารถที่กระทำ
ได�โดยมี 2 รูปแบบ คือ การทำงานที่บ�านและการทำงานเหลื่อมเวลา และหากจะมีการดำเนินการดังกล.าวจะต�องมี
ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี ว.าเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดให�มีการเวิร0คฟอร0มโฮมตั้งแต.บัดนี้ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี มีการกำหนดชัดเจนว.าผู�ใดบ�างท่ีเวิร0คฟอร0มโฮม รวมทั้งกำหนดให�ชัดเจนถึง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานและการประเมินผล สิ่งที่จะประเมินผลได�ต�องเปSนรูปธรรม อ�างอิงจากสำนักงาน ก.พ. 

 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ให�แต.ละส.วนราชการพิจารณาว.ามีผู�ใดอยู.ในหลักเกณฑ0นี้บ�าง และให�พิจารณาความพร�อมของ

ตนเองว.ามีความเหมาะสมหรือไม.ที่จะเวิร0คฟอร0มโฮม 
 

นางพิมพ(นภัส   ภัทรก�อพงศ(สุข   รก.ผู�อำนวยการสำนักการคลัง 
- ขออนุญาตแจ�งว.าสำนักคลังไม.สามารถทำได� เนื่องจากเปSนช.วงจัดเก็บภาษี หรือมิเช.นนั้นอาจ

เปSนการงดจัดเก็บภาษีไว�ก.อน เนื่องจากบุคคลที่มาติดต.อก็มีความเส่ียงเช.นกัน 
 

นายมนต(ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 

- ในส.วนของสำนักการศึกษาจากการระบาดคร้ังท่ีแล�ว ได�แบ.งการทำงานออกเปSน 2 ส.วน ส.วน
หนึ่งยังคงทำงานอยู.ที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี อีกส.วนหนึ่งไปทำงานที่โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือกับผู�อำนวยการส.วนฯอีกครั้ง ประกอบกับช.วงนี้เปSนช.วงหยุดภาคเรียน หากได�ข�อสรุปเปSน
ประการใดจะนำเรียนท.านปลัดเทศบาลฯ เพ่ือทราบอีกคร้ัง  

 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เปSนเร่ืองที่ดี ช.วยลดความเสี่ยงในการแพร.ระบาดได� 
 

นายมนต(ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 

- ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องการเวิร0คฟอร0มโฮม ที่ท.านปลัดเทศบาลฯ อาจจะกังวลว.าผู�ที่เวิร0ค
ฟอร0มโฮมจะปฏิบัติงานอยู.ท่ีบ�านจริงหรือไม. เพราะอาจมีการออกไปธุระตามสถานท่ีต.าง ๆ ก็มิอาจทราบได� 
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นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- การทำงานที่บ�านคือ จะต�องไม.ออกไปไหน เปรียบเสมือนทำงานอยู.ที ่สำนักงาน เพียงแต.

เปลี่ยนสถานที่จากสำนักงานเปSนที่บ�าน หากเวิร0คฟอร0มโฮมแต.ออกไปธุระข�างนอกถือว.ามีความผิด เพราะอยู.ในเวลา
ราชการ และเปSนสถานการณ0ที่มีความเสี่ยงหากมีการติดเชื ้อ เมื ่อถึงวันที่กลับมาทำงานและนำเชื้อมาแพร.กระจาย       
แก.เพื่อนร.วมงานยิ่งเปSนเรื่องอันตราย มิเช.นนั้นให�มาทำงานที่สำนักงานยังปลอดภัยกว.า จะออกไปธุระข�างนอกต�องขอ
อนุญาตผู�บังคับบัญชารับทราบและอนุญาต เรื่องนี้เปSนเร่ืองท่ีไม.สามารถควบคุมได� ข้ึนอยู.กับจิตสำนึกส.วนบุคคล แต.ก็อาจ
เปSนส.วนน�อย ให�แต.ละส.วนราชการนำกลับไปพิจารณาลักษณะงานและบุคลากรให�เหมาะสม 

 

 นายมนต(ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 

 - ขออนุญาตสอบถามเรื่องแมส (หน�ากากอนามัย) และเจลแอลกอฮอล0 ทางกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล�อมมีให�หรือไม. 

 

 นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 - เร่ืองน้ีเปSนเรื่องจำเปSนเร.งด.วนสามารถใช�งบประมาณจ.ายขาดเงินสะสมได� และฝากให�ทุกท.าน

ระมัดระวังดูแลตัวเอง โดยเฉพาะการไปร�านนั่งดื่มขณะนี้มีประกาศห�ามขายเครื่องแอลกอฮอล0ที่ร�าน  และการไปใน
สถานท่ีเสี่ยงที่เปSนห�องแอร0 แนะนำให�เลี่ยงไปก.อน 

 

 นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ  ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 - ขออนุญาตแจ�งร�านต.าง ๆ ที่ควรเลี่ยงและห�ามมิให�นำไปขยายความต.อ เนื่องจากทางร�าน     

มีสิทธิ์ในการฟNองร�อง ร�านที่ให�หลีกเลี่ยง คือ ร�านยูบาร0, ร�านนั่งดื่ม 20plus, ร�านนั่งดื่ม 99 บาร0, ร�านอาหาร 300 
Grams Butcher and Restaurant, ตะวันแดง, ร�านกาแฟ Coffee Craft, ร�านกู�พาณิชย0ซอยวัดหนองบัว, ร�านข�าวต�ม
แอ�ดอุบล, ร�านข�าวต�มนิ่มนวล, ร�านมองมูล(MongMoon), ร�านก�วยจั๊บ 22, เซ็นทรัลอุบลราชธานี, ศาลแขวงอุบลราชธานี 
หอพักสิริปทุมแมนชั่น, เฮือนโฮมโฮมสเตย0สิรินธร, ตลาดฮักมูล โซนร�านอาหารกึ่งบาร0, บ�านซักผ�า da daa , Big C 
อุบลราชธานี, DIY สาขาโลตัสวารินชำราบ , KFC สาขาโลตัสวารินชำราบ, แม็คโครอุบลราชธานี, ร�าน Mixx66 Escap 
Of Music , ยูเอ็มที(สนามฟุตบอลยูเอ็มที สเตเดียม), คลินิกแพทย0ประพิศ, ตลาดเจริญศรี, ตลาดโต�รุ.งทุ.งศรีเมือง, ที่ว.า
การอำเภอเมืองอุบลราชธานี(กรณีเกณฑ0ทหาร), ไทวัสดุ แผนกคลังรวมการ บน 21 , มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (กรณี
งานรับช.อดอกไม�ในหอประชุมฯ), ร�าน Bwetter ห�วยวังนอง, ร�าน Impression Sunrise, ร�าน Jeffer Steak ห�างฯสุนีย0, 
ร�าน O2milk ,บ�านปุ� คาเฟH แอนด0 บิสโทร, ร�านอาหารพีบาร0บีคิว ถนนอุปลีสาน, ร�านอาหารชาบูแพนด�า, ร�านอาหารชาบู
อินดี้, ร�านอาหารลาบเปSดคนลือ, ร�านอาหารอีสานชาบูสาขาวนารมย0, วัดปHาใหญ., ศาลจังหวัดอุบลราชธานี, ก�วยจั๊บญวน 
ตรอกไดแอก.อน, ก�วยจั๊บนอกคอก, ร�านกาแฟแอนนา(Anna coffee micro roaster), ร�าน LIFE Roaster, ร�านกาแฟแวร0
เฮ�าส0, ร�านข�าวหอม, ร�านจรัญหนองบัว, ร�านแจ.วฮ�อนเจ�แขก, ชานมไข.มุกหม.องนี่คาเฟH (Mongni Cafe) , ชาบูโนน
หงส0ทองและร�านชาบูโอชิเน.อุบลราชธานี ร�านอาหารรายชื่อดังกล.าวแนะนำให�เลี่ยงไปก.อน ส.วนการติดเชื้อนั้นจะติดได�
โดยอยู.ในห�องแอร0ท่ีเดียวกันนาน 4 ชั่วโมง การรับประทานอาหารร.วมกัน การนอนด�วยกัน รับประทานอาหารด�วยกันใน
ระยะที่ใกล�กัน การสัมผัสใกล�ชิดกัน เช.น การจูบ ก็สามารถติดเชื้อได� 
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 นายพิศาล  ดีพร�อม  หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล 
 - ขออนุญาตสรุปเพื่อความเข�าใจตรงกัน เรื่องการดำเนินการปNองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ให�แต.ละหน.วยงานตรวจสอบว.ามีผู�เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวนก่ีราย และให�ผู�เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
เสนอบันทึกรายงานผู�บังคับบัญชา  แจ�งไทม0ไลน0แล�วขออนุญาตทำงานท่ีบ�านในกรณีที่มีเหตุผลความจำเปSนและได�รับการ
อนุญาต ในกรณีท่ีไม.มีเหตุผลความจำเปSนให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาและให�ลากิจเท.านั้น ลากิจโดยการกักตัวให�เริ่มตั้งแต.
วันที่ 18 เมษายน 2564 หลังจากรับทราบแล�วให�กักตัวโดยนับตั้งแต.วันท่ีกลับมา ในส.วนของการทำงานที่บ�านให�แต.ละ
สำนัก/กองพิจารณาตำแหน.งใดบ�างที ่สามารถทำงานที่บ�านได�และพิจารณาว.าจะเวิร0คฟอร0มโฮมหรือไม.แล�วเสนอ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพิจารณา 

 

 นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 - ขอให�เน�นย้ำเจ�าหน�าที ่คัดกรองด�านล.างอาคารสำนักงานให�ตรวจสอบผู�ที่เข�ามาภายใน

สำนักงานทุกคน  โดยทุกคนต�องตรวจวัดอุณหภูมิและได�รับการล�างมือด�วยเจลแอลกอฮอล0 ให�เจ�าหน�าที่คัดกรองเปSนผู�บีบ
เจลแอลกอฮอล0ให� มิเช.นนั้นบางคนก็ไม.ล�างมือ เปSนการเพิ่มความเส่ียงได� 

 

 นายพิศาล  พร�อม  หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล 
- ให�ส.วนราชการเน�นย้ำเจ�าหน�าที่เวรคัดกรองในส.วนของตัวเองด�วย ส.วนกลุ.มของ Grab, ส.ง

อาหารขออนุญาตกำหนดแนวทางไม.ให�ข้ึนมาบนอาคารสำนักงาน ให�รับด�านล.างเท.านั้นรวมถึงการส.งไปรษณีย0 พัสดุต.าง ๆ
และลอตเตอร่ีห�ามข้ึนมาขายด�านบนเช.นกัน 

 

 นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 - เตรียมมาตรการไว�ให�พร�อมเสมอปฏิบัติให�ดีท่ีสุด หากเกิดความผิดพลาดเราก็สามารถตอบ

สังคมได� ฝากไปเน�นย้ำในแต.ละส.วนราชการให�ระมัดระวังตัวเอง ช.วงนี้ผู�คนเริ่มประมาทขึ้นระลอกนี้อันตรายและน.าเปSน
ห.วงมาก ขอให�ทุกคนดูแลสุขภาพ   

 
 
  

 

  5.2 การกำหนดโครงสร�างส�วนราชการและการแบ�งอำนานหน�าท่ีของส�วนราชการภายใน ของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564 
  นายพิศาล  ดีพร�อม หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาล 
 - กองวิชาการและแผนงาน เปลี ่ยนเปSนกองยุทธศาสตร0และงบประมาณ สำนักการคลัง
เปลี่ยนเปSนสำนักคลัง สำนักการช.างเปลี่ยนเปSนสำนักช.าง ฝHายนิติการเดิมทีสังกัดกองยุทธศาสตร0และงบประมาณย�ายมา
สังกัดอยู.สำนักปลัดเทศบาล มีเพิ่มกองการเจ�าหน�าที่ตามโครงการสร�างใหม. ปOจจุบันยังไม.มีหัวหน�าส.วนราชการซึ ่งมี
หัวหน�าสำนักปลัดเทศบาลได�รักษาการแทน ในส.วนอ่ืน ๆ ยังคงเดิม  
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  นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน�าท่ีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                    
 - เพิ ่มกองการเจ�าหน�าที่ขึ ้นมาใหม.ซึ ่งจะดูแลทั ้งหมดรวมถึงสำนักการศึกษาด�วย สำนัก
การศ ึกษา จะมีบ ุคลากรต �องย �ายมากองการเจ �าหน�าเพื ่อทำหน �าที ่งานเจ �าหน �าที ่โดยตรง รวมถึงเร ื ่องขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ0 คาดว.าในอนาคตจะย�ายกองการเจ�าหน�าที่ไปชั้น 2 หอประชุมตลาดสดเทศบาล 3 บริเวณ       
ห�องลีลาส 
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