
 รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ ประจำป� ๒๕๖4 
ครั้งท่ี 4/๒๕๖4 

วันจันทร' ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ผู�มาประชุม 
1. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรี 
2. นายพงษ�ศักดิ์ มูลสาร  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายปรีชา ศรีสว"าง  รองนายกเทศมนตรี 
4. นางวรรณสุข ชโลธรรังส ี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายสราวุฒิ นิลรัตน�ศิริกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาล  
7. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
8.  นายกฤชพล  เมืองเหนือ      รองปลัดเทศบาล 
9.  นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร      รองปลัดเทศบาล 
10.  นายพิศาล  ดีพร:อม       หัวหน:าสำนักปลัดเทศบาล 
11.  นายนเรต  ศรีเมือง       ผู:อำนวยการสำนักช"าง 
12.  นายมนต�ตรี  ธนะคุณ       ผู:อำนวยการสำนักการศึกษา 
13.  นายกรศิริ  ม่ิงไชย       ผู:อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
14.  นายประสพ  ปรุโปร"ง       ผู:อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
15.  ว"าที่ร:อยโทคมกริช ศรีสวัสด์ิ               ผู:อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร   
16.  นายสวาท  ดวงคำ         ผู:อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ:าใหญ"องค�ตื้อ 

17.  นายไพสิฐ  ศรีสมุทร       ผู:อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก:านเหลือง 
18.  นายวิสุทธิ ์  ศิริคุณ       ผู:อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม 
19.  นางสุจิตรา  นามพิทักษ�      ผู:อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
20.  นางสมลักษณ�  บุญณพัฒน�      ผู:อำนวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
21.  สิบเอกวรุธฒิพงษ� ทัดเทียม       ผู:อำนวยการกองการเจ:าหน:าที่ 
22.  นายนพคุณ  เดชเสน       ผู:อำนวยการส"วนควบคุมการก"อสร:างอาคารและผังเมือง 
23.  นายวิชญ�พงศ�  สาลีสิงห�       ผู:อำนวยการส"วนการโยธา 
24.  นายเสรี  ทองเลิศ       ผู:อำนวยการส"วนส"งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       
25.  นางเพ็ญศรี  เถาว�โท       ผู:อำนวยการส"วนบริหารการศึกษา 
26.  นางศศิกาญจน�  โพธิ์ลังกา      หัวหน:าหน"วยศึกษานิเทศก� 
27.  นางอรอินทร�   ไชยแสง       หัวหน:าหน"วยตรวจสอบภายใน 
28.  นางภัทริฌา  คำผง       หัวหน:าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
29.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ       หัวหน:าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
30.  นางพิณผกา  แก"นอาษา      หัวหน:าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดใต:พระเจ:าใหญ"องค�ตื้อ 
31.  นางสาวธัญญพัทธ�   ศรีบุญสถิตพงษ�      หัวหน:าฝGายบริหารงานท่ัวไป  สำนักปลัดเทศบาล 
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32.  นางสาวณฐอร   ทีปJวัฒน�       (แทน) หัวหน:าฝGายส"งเสริมการท"องเที่ยว 
33. นางประไพศรี  ศิริทรัพย�          หัวหน:าฝGายนิติการ 
34.  นางสาวลำพรรณ คุณประชา      หัวหน:าฝGายสถิติการคลัง 
35.  นางสาวนิตยา  สมาน       หัวหน:าฝGายพัสดุและทรัพย�สิน 
36.  นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล      หัวหน:าฝGายพัฒนารายได: 
37.  นางปJยะมาศ  หลินหะตระกูล      หัวหน:าฝGายบริหารงานท่ัวไป สำนักช"าง 
38.  นายวิษณุ   สุระชัย       รก.หัวหน:าฝGายควบคุมการก"อสร:าง   
39.  นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน�      หัวหน:าฝGายควบคุมอาคารและผังเมือง 
40.  นายศรัณย�  ศรีเมือง         หัวหน:าฝGายสาธารณูปโภค 
41.  นายโกวิท  เริงนิรันดร�      หัวหน:าฝGายบริการสาธารณสุข 
42.  นางวิไลลักษณ�  อัครอำนวย      หัวหน:าฝGายบริหารงานท่ัวไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม 
43.  นางสาววิรุณภัสร�   ฐิติภัสร�ศุภเดช      หัวหน:าฝGายแผนงานและงบประมาณ 
44.  นางภัททิยาภรณ� ใครบุตร       หัวหน:าฝGายบริการและเผยแพร"วิชาการ 
45.  นางสาวสุพัตรา  จัยสิน       หัวหน:าฝGายการเจ:าหน:าที่ ส"วนบริหารการศึกษา 
46.  นางพรพรรณ  ศรีลาชัย       หัวหน:าฝGายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 
47.  นางสาวระวีวรรณ จันทร�ส"อง      หัวหน:าฝGายกิจการโรงเรียน 
48.  นายสรวิชญ�  แสงดี       หัวหน:าฝGายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
49.  นางสาวฐานิศวร� ฐานกุลเสฏฐ�      หัวหน:าฝGายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ:าหน:าที่ 
50.  พ.จ.อ.อดิศร  ประจำ       รก.หัวหน:าฝGายรักษาความสงบ 
51.  สิบเอกสมชาย  เดชะคำภู      หัวหน:างานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 

ผู�ไม�มาประชุม  
1. นางพิมพ�นภัส  ภัทรก"อพงศ�สุข      ผู:อำนวยการส"วนบริหารงานการคลัง   
2. นางอรพรรณ  สมสวย       ผู:จัดการสถานธนานุบาล 1 
3. นางวรนุช  จันทะสิงห�      ผู:จัดการสถานธนานุบาล 2 
4. นางกรรณิกา  นิธิพานิช      หัวหน:าฝGายทะเบียนราษฎร�และบัตรประจำตัวประชาชน      
5. นางสาวสินีนาฎ ปาทาน          หัวหน:าฝGายการเงินและบัญชี      
6. นางสาวพยอม   โอภาส       หัวหน:าฝGายผลประโยชน�และกิจการพาณิชย� 
7. นางรุ"งณภา  จันทร�เกษ      หัวหน:าฝGายบริหารงานท่ัวไป ส"วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
8. นางเสาวลักษณ� กันธิยา       รก.หัวหน:าฝGายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
9. นายวรวิทย�  หลาทอง       หัวหน:าฝGายช"างสุขาภิบาล 
10. นายจตุรพิธ  สมหอม           หัวหน:าฝGายบริหารงานสาธารณสุข 
11. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล          หัวหน:าฝGายบริหารงานท่ัวไป กองการเจ:าหน:าที่            

  
ผู�เข�าร�วมประชุม 

1. นางณัฐปภัสร�    ฏปวรนันท�      นักวิชาการคลังชำนาญการ 
2. นายอนุชิต  อัปกาญจน�      เจ:าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

- 3 - /3. นายพงศธร... 



- 3 - 
 

3. นายพงศธร  โชติมานนท�      นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ 
4. นางสาวนิดารัตน�  ฤทธิโร       หัวหน:างานเลขานุการและรัฐพิธี 
5. นางนุธิดา    วงศ�หอม       เจ:าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
6. นางสาวกิตติยา  เชิดชูขันติพง      นักประชาสัมพันธ�ปฏิบัติงาน 
7. นายภูวรรณ   ปJOนมณี      นักประชาสัมพันธ�ปฏิบัติการ   
8. นายชาญชัย    สวัสดี       ผู:ช"วยนักประชาสัมพันธ� 
9. นางศานันท�ธิดา  หลอดเงิน      พนักงานจ:างท่ัวไป 

 
 
 

                 เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. โดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี       
เปQนประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะนำคณะผู:บริหารชุดใหม" 
1.2 แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย:าย) จำนวน 3 ราย  

 

 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู:บริหารและหัวหน:าส"วนราชการ ครั้งที่ 3/๒๕๖4     
เม่ือวันที่ 19 เมษายน  2564 เวลา 09.00 น. ณ ห:องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบได:ที่  
  
   
 
 
    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ  
๓.1 สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2564 

นางณัฐปภัสร�  ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ  
 - กองยุทธศาสตร�และงบประมาณขอรายงานรายรับ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต"

วันที่     1 ตุลาคม 2563 – 14 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ รายได:ที่จัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ 104,618,300 บาท 
รับจริง 51,282,359 บาท งบประมาณคงขาด 53,335,940 บาท  รายได:หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 
342,500,000 บาท รับจริง 229,947,625 บาท งบประมาณคงขาด 112,552,374 บาท เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม
อำนาจหน:าที่และภารกิจถ"ายโอนเลือกทำ ประมาณการรายรับ 352,381,700 บาท  รับจริง 296,715,800 บาท 
งบประมาณคงขาด 55,665,900 บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจำปU 2564 ประมาณการไว: 
799,500,000 บาท รับจริง 577,945,785 บาท งบประมาณคงขาด 221,554,214 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปมิได:
ตั้งรับในงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค�  รับจริง 27,882,688 รวมรายรับทั้งสิ้น 605,828,473 บาท 
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล  
- งบประมาณหมวดภาษีอากร ซึ่งเปQนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร:างรัฐบาลให:จัดเก็บในอัตรา  

ร:อยละ 10 ในปUที่ผ"านมางบประมาณคงขาด 50 ล:านบาทเศษ ปUนี้งบประมาณคงขาด 40,858,872 บาท ราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศให:มีการจัดสรรงบประมาณให: อบต.และเทศบาลตำบล ส"วนเทศบาลเมืองและเทศบาลนครไม"ได:รับการจัดสรร
งบประมาณในส"วนนี ้  เง ินอุดหนุนทั ่วไปตามอำนาจหน:าที ่และภารกิจถ "ายโอนเลือกทำ งบประมาณคงขาด 
55,665,900 บาท คาดว"าจะเก็บได:ตามเปNาหรือไม" 

 

นางณัฐปภัสร�  ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน:าที ่และภารกิจถ"ายโอนเลือกทำ ประมาณการรายรับ 

352,381,700 บาท ตามเทศบัญญัติประมาณรายจ"ายประจำปU พ.ศ.2564 เทศบาลได:ร ับงบประมาณ 321  ล:านบาทเศษ       
งบประมาณคงขาด 31 ล:านบาทเศษ 

 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล  
- เมื ่อสิ ้นงบประมาณรายรับอาจเก็บไม"ได:ตามเปNา 799 ล:านบาทเศษ เพราะรายได:หมวดภาษีอากร 

งบประมาณคงขาด 40 ล:านบาทเศษ เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน:าที่และภารกิจถ"ายโอนเลือกทำ งบประมาณคง
ขาด 31 ล:านบาทเศษ งบประมาณจะเก็บได:ไม"ถึงเปNาประมาณ 70 – 80 ล:านบาท ควรมีการเตรียมการในการเบิกจ"าย
ในอนาคต หากรัฐบาลไม"จัดสรรงบประมาณให: 

 

นางณัฐปภัสร� ฏปวรนันท�  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
- สรุปเงินคงเหลือจากการเบิกจ"ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 รายรับจริง (ไม"รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่มิได:ตั้งรับในงบประมาณ) ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จำนวน 
577,945,785.93 บาท  หักรายจ"ายจริง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 512,460,036 บาท คงเหลือเปQน
เงิน 65,485,749.93 บาท  

 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล  
- จากรายงานเงินคงเหลือตั้งแต"วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ปYจจุบัน วันที่ 19 กรกฎาคม 

2564 ขอทราบยอดเงินคงเหลือปYจจุบันคงเหลือเท"าใด 
นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร  รองปลัดเทศบาล 
- ปYจจุบันเงินคงเหลือประมาณ 42 ล:านบาท  

  
 
 
 
 
 

3.2  โครงการที่ติดตาม ป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นางสาววิรุณภัสร'  ฐิติภัสร'ศุภเดช  หัวหน�าฝCายแผนงานและงบประมาณ 
 - โครงการในปUงบประมาณ 2562 ที่กันเงินและขยายเวลาเบิกจ"ายปUงบประมาณ 2564  

จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 ผลการดำเนินงานแล:วเสร็จ โครงการก"อสร:างท"อลอด
เหลี่ยมข:างสวนสาธารณะห:วยม"วง ผลการดำเนินงานแล:วเสร็จ โครงการปรับปรุงงานประติมากรรมต:นเทียนภายใน 
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สวนสาธารณะทุ"งศรีเมือง ผลการดำเนินงานได: 30 % สิ้นสุดสัญญา 20 สิงหาคม 2564   โครงการก"อสร:างถนน คสล. 
และท"อลอดเหลี่ยม (ช"วงถนนเลียบแม"น้ำมูลชุมชนบุ"งกาแซว)  ระงับการก"อสร:างชั่วคราวเปQนพื้นที่ทับซ:อนการก"อสร:าง
ของแขวงทางหลวงชนบท  โครงการปUงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันเงินไว:เบิกจ"ายในปUงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 36 โครงการ  คือ โครงการก"อสร:างเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝ[กวิชาชีพโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
งบประมาณ 600,000 บาท จัดทำราคากลาง โครงการก"อสร:างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค�โรงเรียนเทศบาลบูรพา
อุบล งบประมาณ 600,000 บาท โครงการปรับปรุงห:องทำงานและห:องน้ำกองสวัสดิการสังคม งบประมาณ 
1,000,000 บาท โครงการก"อสร:างอาคารเอนกประสงค�ตลาดท"าวังหิน งบประมาณ 3,500,000 บาท  พิจารณาผล 
1 โครงการ คือ โครงการก"อสร:างห:องศูนย�สื ่อสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดใต:พระเจ:าใหญ"องค�ตื้อ 
งบประมาณ 600,000 บาท อยู"ระหว"างก"อสร:าง 3 โครงการคือ โครงการต"อเติมใต:ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห:องสมุด
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิยาคาร งบประมาณ 1,500,000 บาท ก"อสร:างได: 70 %  โครงการก"อสร:างอาคารโดม
หน:าอาคารโดมหน:าอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,100,000 บาท ก"อสร:างได: 
80 % โครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 3 ล:านบาทเศษ ก"อสร:างได: 75 % ยกเลิก 1 โครงการ คือ 
โครงการก"อสร:างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต�ด:านหลังอาคารสำนักงาน โครงการที่ได:รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ปUงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด:วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 30,700 บาท  ดำเนินการแล:วเสร็จ โครงการก"อสร:างอาคารเรียน 
4 ชั้น 12 ห:องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก:านเหลือง งบประมาณ 9,156,700 บาท 
ดำเนินการแล:วเสร็จ โครงการและครุภัณฑ�ที่ได:รับอนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสม ปUงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ได:รับ
อนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสม 13 คร้ัง  ปUงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 1 – 8 (8 คร้ัง) ปUงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ัง
ที่ 9 – 11 (3 ครั้ง) ปUงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 -13 (2 ครั้ง) งบประมาณทั้งสิ้น 773,342,881 บาท 
จำนวน  311 โครงการ งบประมาณ 554,312,971 บาท ครุภัณฑ� 39 รายการ งบประมาณ 219,029,910 บาท 
ยกเลิก 13 โครงการ งบประมาณ 67,086,900 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 706,255,981 บาท โครงการ 298 
โครงการ งบประมาณ 487,226,071 บาท ครุภัณฑ� 39 รายการ งบประมาณ 219,029,910 บาท สรุปการ
ติดตามโครงการที่ได:รับอนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสม แล:วเสร็จ 256 โครงการ คิดเปQนร:อยละ 85.91 โครงการที่มีการ
ยกเลิก 13 โครงการ ได:แก" ปรับปรุงถนน คสล. งบประมาณ 1,530,000 บาท เนื่องจากประชาชนบางส"วนไม"เห็น
ด:วยและเข:าประชุมหารือกับเทศบาล มีมติให:ยกเลิกการก"อสร:างไปก"อน ปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอย
แยกซอยแจ:งสนิท 5 (ข:างบ:านเลขที่ 23) งบประมาณ 615,000 บาท ไม"สามารถก"อสร:างได: เนื่องจากเดิมน้ำในซอย
ไม"สามารถไหลออกสู"ระบายน้ำหลักได: เทศบาลได:ดำเนินการแก:ไขในเบ้ืองต:นโดยการขุดเจาะ ทำให:น้ำระบายน้ำออกได: 
ปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชลประทาน - ท"าบ"อ (บ"อน้ำโจ:ก) งบประมาณ 234,000 บาท ไม"สามารถ
ส"งมอบพื ้นที ่  ปรับปรุงภูมิทัศน�และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
งบประมาณ 1,722,000 บาท ผู:รับจ:างไม"มาเซ็นสัญญา ภายในวันที่ 30 กันยายนน 2563 ปรับปรุงระบบไฟฟNาแสง
สว"าง ถนนแจ:งสนิท งบประมาณ 13,150,000 บาท เน่ืองจากมีการอุทธรณ�ในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ:าง จึงไม"สามารถ
ก"อหนี้ผูกพันได:ทัน ปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว"างภายในสวนสาธารณะห:วยม"วง งบประมาณ 24,250,000 บาท 
เนื่องจากมีการอุทธรณ�ในขั้นตอนการจัดซื ้อจัดจ:าง จึงไม"สามารถก"อหนี้ผูกพันได:ทัน  ปรับปรุงทางเดิน - ลู "วิ่ง 
สวนสาธารณะทุ"งศรีเมือง งบประมาณ 2,000,000 บาท ไม"มีผู:ซื้อแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว"าง ซอยเขื่อนธานี 
1 งบประมาณ 1,047,900 บาท เนื่องจากการจัดทำรูปแบบรายการผิดพลาดด:านคุณสมบัติและวัตถุประสงค�  
ปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว"าง ซอยสุขาสงเคราะห� 17 งบประมาณ 725,700 บาท เนื่องจากการจัดทำรูปแบบ
รายการผิดพลาดด:านคุณสมบัติและวัตถุประสงค�ปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว"าง ซอยอุปลีสาน 11 งบประมาณ  93,300 บาท 
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งบประมาณ 93,300 บาท เนื่องจากจุดที่ทำการก"อสร:างไม"ตรงตามแบบ ไม"มีสถานที่และชื่อซอยตามที่ระบุในสัญญา
จ:าง  ปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว"าง ซอยชยางกูร 10.2 งบประมาณ 581,700 บาท เนื่องจากการจัดทำรูปแบบ
รายการผิดพลาดด:านคุณสมบัติและวัตถุประสงค�  ปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว"าง ถนนเบ็ญจะมะ งบประมาณ 
537,300 บาท เนื่องจากการจัดทำรูปแบบรายการผิดพลาดด:านคุณสมบัติและวัตถุประสงค�  งบประมาณทั้งสิ้น 
67,086,900 บาท สรุปการติดตามครุภัณฑ�ที่ได:รับอนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสมปUงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
เบิกจ"ายแล:วคิดเปQนร:อยละ 76.92 สรุปโครงการและครุภัณฑ�ที่ได:รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจำปU
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 149 โครงการ งบประมาณ 322,826,000 บาท เบิกจ"าย 182,048,294 บาท    
ร:อยละ 56.40 ครุภัณฑ� จำนวน 279 โครงการ งบประมาณ 9,360,590 บาท ร:อยละ 28.08 รวมงบประมาณ 
356,162,400 บาท เบิกจ"าย 191,408,884 บาท ร:อยละ 53.75 ผลการดำเนินโครงการที่ได:รับอนุมัติในเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ"ายประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 149 โครงการ ความสำเร็จของโครงการ     
ร:อยละ 18.75 โครงการที่มีการยกเลิก(เทศบัญญัติ) 5 โครงการ ดังนี้ อบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุข 
(วัน อสม.) งบประมาณ 200,000 บาท เนื่องจากสถานการณ�การแพร"ระบาด covid – 19    จัดงานวันเด็กแห"งชาติ 
งบประมาณ 300,000 บาท เน่ืองจากสถานการณ�การแพร"ระบาด covid – 19 จัดงานประเพณีสงกรานต� วันผู:สูงอายุ
แห"งชาติและวันครอบครัว งบประมาณ 200,000 บาท เนื่องจากสถานการณ�การแพร"ระบาด covid – 19 จัดพิธี
บวงสรวงศาลหลักเมือง งบประมาณ 5,000 บาท เงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห"ในงานประเพณีสงกรานต� 
งบประมาณ 225,000 บาท เนื่องจากสถานการณ�การแพร"ระบาด covid – 19 รวมงบประมาณ 930,000 บาท 
ครุภัณฑ�ที่ได:รับอนุมัติในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ"ายประจำปU พ.ศ. 2564 จำนวน 279 รายการ งบประมาณ 
33,336,400 บาท ครุภัณฑ� 279 โครงการ เตรียมความพร:อมเบ้ืองต:น 17 โครงการ ขออนุมัติ 44 โครงการ ขอซ้ือ
ขอจ:าง 3 โครงการ ประกาศเชิญชวน 1 โครงการ ทำสัญญา 2 โครงการ ส"งมอบ 1 โครงการ แล:วเสร็จ 211 โครงการ
  

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล  
   - สรุปโครงการในปUงบประมาณพ.ศ 2562 ท่ีกันเงินและขยายเวลาเบิกจ"ายในปUงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ  แล:วเสร็จ 2 โครงการ  โครงการปรับปรุงงานประติมากรรมต:นเทียนภายใน
สวนสาธารณะทุ"งศรีเมือง ดำเนินการก"อสร:างได: 30 % สิ้นสุดสัญญา 20 สิงหาคม 2564 หากถึงวันสิ้นสุดสัญญา      
งานไม"แล:วเสร็จผู:รับเหมาขอต"อสัญญา ต:องกันเงินและนำเข:าสภาในการประชุมท่ีจะถึงนี้  ติดตามโครงการก"อสร:างถนน 
คสล. และท"อลอดเหลี่ยมช"วงถนนเลียบแม"น้ำมูลชุมชนบุ"งกาแซว ระงับการก"อสร:างเนื่องจากเปQนพื้นที่ทับซ:อนกับการ
ก"อสร:างของแขวงทางหลวงชนบท ฝากผู:เกี่ยวข:องดำเนินการให:เรียบร:อย  โครงการปUงบประมาณ 2563 กันเงินไว:
เบิกจ"ายในปUงบประมาณ 2564  จำนวน 36 โครงการ แล:วเสร็จ 24 โครงการ  ยกเลิก 1 โครงการ ส"งมอบงาน 2 
โครงการ รวม 27 โครงการ เหลือ 8 โครงการ อ่ืน ๆ 1 โครงการ อยู"ข้ันตอนจัดทำราคากลาง 1 โครงการ  พิจารณาผล 
1 โครงการ อยู"ระหว"างก"อสร:าง 3 โครงการ ทั้ง 7 โครงการนี้หากดำเนินการแล:วเสร็จไม"ทันตามกำหนดต:องขอการเงิน   
โครงการใดที่ทำอยู"หรือกำลังดำเนินการ  ฝากดำเนินการให:แล:วเสร็จ  โครงการเตรียมความพร:อม และจัดทำราคากลาง
ให:ประสานผู:บริหาร จะดำเนินการต"อหรือยกเลิกหากดำเนินการต"อต:องกันเงิน  ฝากส"วนราชการที่เปQนเจ:าของแต"ละ
โครงการโครงการที่ได:รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แล:วเสร็จทุกโครงการไม"ต:องรายงานอีก  โครงการที่ได:รับอนุมัติให:ใช:
จ"ายเงินสะสมยกเลิก จำนวน 13 โครงการ เปQนงบประมาณ 67,086,900 บาท  งบประมาณทั้งสิ้น  706,255,981 บาท  
เหลือ 298 โครงการ งบประมาณ 487,226,071 บาทครุภัณฑ� 39 รายการ  งบประมาณ  219,029,910 บาท โครงการ
แล:วเสร็จ จำนวน 256 โครงการ ยอดเบิกจ"ายท้ังหมดเท"าใด  
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นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร  รองปลัดเทศบาล 
- ผลการเบิกจ"ายอนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสมปUงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ล:านบาทเศษ 

ปUงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจ"ายงบประมาณจำนวน 204 ล:านบาทเศษ ปUงบประมาณพ.ศ 2564 เบิกจ"าย
งบประมาณ 130 ล:านบาทเศษรวมเบิกจ"ายท้ังสิ้น 338 ล:านบาทเศษ 

  

 นางสมลักษณ'  บุณณพัฒน'  ผู�อำนวยการกองยุทธศาสตร'และงบประมาณ 
   - ขณะนี้อยู"ในช"วงทำงบประมาณปUพศ.2565 ซึ่งในวันเสาร�ที่ผ"านมาท"านปลัดได:เข:าชี้แจงต"อ
ท"านสภาผู:แทนราษฎรในงบเงินอุดหนุนที่รวมอยู"ในงบประมาณปU 2565 ต้ังงบประมาณไว: 760 ล:านบาท งบลงทุนอยู"
ที่ 12 % ประมาณ 92 ล:านบาท หากมีโครงการเพิ่มเติมให:ถึง 100 ล:านบาท สามารถเพิ่มเติมได:ตามระเบียบ คือ
วันที่  1 – 15 สิงหาคม 2564  คาดว"าประมาณวันที่ 1 - 3 สิงหาคมน้ีจะเสนอต"อสภาฯ เน่ืองจากช"วงเวลากระชั้นชิด
แผนพัฒนาเทศบาลวันพรุ "งนี ้ท"านปลัดได:กำหนดที ่จะมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ซ่ึง
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด:วยหัวหน:าส"วนราชการ ปลัดเทศบาลเปQนประธาน  หัวหน:าส"วนราชการทุกส"วน  ได:นำ
เรียนคณะผู:บริหารให:เข:าร"วมประชุมรับทราบด:วย  งบลงทุนจะต:องบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลก"อนถึงจะนำไปบรรจุใน
งบประมาณ ปUพ.ศ. 2565 ได:จะต:องผ"าน 2 เวที คือคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาการพัฒนาเทศบาล ซึ่งมีท"าน
นายกเปQนประธาน และสมาชิกเทศบาลได:คัดเลือกไว:แล:ว 3 ท"าน ต:องดำเดินการให:เสร็จก"อนถึงจะยื่นงบประมาณ
รายจ"ายประจำปUประมาณต:นเดือนสิงหาคม   
 

นางสาวพิทยา  ไชยสงคราม นายกเทศมนตรี 
- ขณะนี้รายรับไม"ถึงเปNาที่ตั ้งไว: เพราะไม"ได:รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือการเก็บตาม

นโยบายของรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ�ปYจจุบัน  ฝากดูเรื่องรายจ"าย การอบรมต"าง ๆ ของแต"ละหน"วยงาน
อันไหนไม"จำเปQนให:ตัดออก  

 
 
 
 

3.3 โครงการจัดตั้งศูนย'กักกันตัว (Local Quarantine) ผู�ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด          
และเข�มงวด ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
- รายงานสถานการณ�โควิด – 19 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จังหวัดอุบลราชธานีมี

ผู:ปGวยทั้งสิ้น 222 คน สะสม  1,865 คน หายปGวย 794 คน รักษาอยู" 1,059 คน เสียชีวิต 12 คน  วันที่ 20 กรกฎาคม 2564     
จะมีประกาศล็อคดาวน�ใน 43 จังหวัด  เปQนเขตควบคุมสูงสุดและเข:มงวดมี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
นครปฐม  นนทบุรีนราธิวาส  ปทุมธานี ปYตตานี  พระนครศรีอยุธยา  ยะลา  สงขลา  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร 
ห:ามเดินทางออกนอกจังหวัดท้ัง 13 จังหวัด  ฉะนั้นท"านที่เดินทางไปต"างจังหวัดพ้ืนท่ีดังกล"าวต:องกักตัว มีนโยบายของ
ท"านผู:บริหารงานโดยท"านนายกเทศมนตรีได:มีโครงการ “นครอุบลไม"ทิ ้งกัน” ภายใต:โครงการจัดตั้งศูนย�กักกันตัว                           
( Local  quarantine) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับผู:ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข:มงวด ยืนยัน
ว"ายังไม"ได:เปQนผู:ปGวย แต"ก็เปQนผู:ที่มีความเสี่ยงสูงสุด   คณะผู:บริหารมีนโยบายเพื่อให:เกิดความปลอดภัยสำหรับผู:ที่เดินทาง 
มาแล:วก็ไม"กระจายเชื้อให:กับบุคคลที่เปQนอันท่ีรักของตนเอง ได:ไปสำรวจพ้ืนท่ีที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย�กักกันตัวของ    
“นครอุบลคนไม"ท้ิงกัน” ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีท"านได:ให:ความอนุเคราะห�สถานที่ซึ่งเปQนพ้ืนที่ท่ีกว:างมาก 
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และเหมาะสมในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้  ท"านนายกเทศมนตรีได:ไปด:วยตนเองพร:อมด:วยท"านรองนายกเทศมนตรีซ่ึง
ตอนนี้ท"านได:สั ่งการให:ดำเนินการให:แล:วเสร็จและพร:อมที่จะเปJดในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564   ซึ่งผู:ที่จะเข:ามา
เดินทางมาจุดนี้ได:ต:องเข:ามาตามระบบเท"านั้น  ก็คือผู:ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ผ"านทางเครื่องบิน  มีเจ:าหน:าที่รับที่
สนามบินอุบลราชธานีพร:อมที่จะส"งตัวมา  ในส"วนผู:ท่ีเดินทางมาด:วยรถยนต�ส"วนตัวก็จะมี อสม.ตรวจสอบในพื้นที่ 1 คน
ต"อ 10 ครัวเรือน โครงการจัดตั้งศูนย�กักกันตนแห"งนี้เพื่อความปลอดภัยของชุมชน  มีเครือข"ายที่เข:าร"วมโครงการ คือ 
โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค� สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะได:
ประชุมหารือร"วมกันต"อไป 
 
 
 

3.4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

    นายมนต'ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
   - การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย  ณ หอประชุมโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลได:จัดงบประมาณให:เพื่อให:มีการพัฒนาครูเนื่องจากสถานศึกษาปJด ผู:อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล:อมแจ:งว"ารวมกลุ"มได:ไม"เกิน 50 คน ได:กำหนดไว:ประมาณ 96 คน คงต:องลดเปNาหมาย         
การอบรม  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 10 คน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน  5 คน 
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ:าใหญ"งองค�ตื้อ จำนวน 4 คน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก:านเหลือง จำนวน  4 คน 
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม จำนวน 10 คน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดใต:พระเจ:าใหญ"องค�ตื้อ จำนวน 5 คน ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน  3 คน รวม 41 คน และเจ:าหน:าทีสำนักการศึกษา ไม"เกิน 
50 คน ภาพการอบรมปUท่ีผ"านมารับชมตามวีดีทัศน�  
 

 
 
 

       3.5 ขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ' 2 ท�อน  
  นายมนต'ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 

- เรื่องการขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล คือ การฝ[กอบรม Atc หรือ
การอบรมผู:บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู:ชั้นสูง อบรมแล:ว 1 ปU ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห"งชาติ
กำหนดให:ต:องมีการตรวจประเมินขั้นที่  5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ� 2 ท"อน  ซึ่งตอนนี้ก็ทางผู:รับผิดชอบได:
ประสานงานไปท่ีสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเขต 1 เพ่ือที่จะขอรับการประเมิน  มีการประเมิน 2 วัน 
เนื่องจากมีผู:ผ"านการอบรมจำนวน 60 คน ส"วนวัน เวลา จะกำหนดอีกครั้ง   ขณะนี้สำนักงานลูกเสือได:รับคำสั่งให:
ชะลอการดำเนินการ  ขณะนี้ต:องรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งการจัดตั้งกองลูกเสือของโรงเรียนและแบบ รศ. 13 คือ 
การตั้งผู:กำกับ รองผู:กำกับของผู:ขอรับการประเมิน  ให:ท"านผู:บริหารสถานศึกษาและหัวหน:าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กได:
ประสานผู:ขอรับการประเมินในคร้ังน้ีมีเอกสารพร:อมหรือไม" 
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3.6 ปZดเรียนเนื่องจากการแพร�ระบาดโควิด – 19 ตั้งแต�วันท่ี 19 – 30 กรกฎาคม 2564     
นายมนต'ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 

- มีความจำเปQนจะต:องปJดเรียนเพื่อให:สอดคล:องและให:เปQนไปตามสถานการณ�เพื่อเปQนการ
ปNองกันการแพร"ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท"านนายกเทศมนตรีให:ปJดเรียนตั้งแต"วันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 2564 
เปJดเรียนในวันจันทร�ท่ี 2 สิงหาคม 2564 หากสถานการณ�คลี่คลาย 

 
 
 
 

 3.7 เปลี ่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานแห�เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำป� 2564      
(วันท่ี 22 - 28 กรกฎาคม 2564) ณ บริเวณวัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง) 
  นายมนต'ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
  - การจัดงานประเพณีแห"เทียนพรรษา ประจำปU 2564 ใช:ชื่อว"า “ยลเทียนพรรษา  มรดกล้ำค"า  
เมืองดอกบัว” จัดขึ้นในวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2564 (จำนวน 7 วัน) วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
อัญเชิญเทียนพระราชทานและผ:าอาบน้ำฝนพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัดอุบลรธานีเคลื่อนไปยังวัดมหาวนาราม 
(พระอารามหลวง) โดยไม"มีขบวนแห" นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเปQนผู:รับผ:าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ ณ วัดมหาวนาราม 
การแต"งกายชุดปกติขาว สวมหมวก งดจัดกิจกรรมเยือนวิถีชุมชน คนทำเทียน วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พิธีเวียน
เทียน โดยใช:แอปพลิเคชั่นเวียนเทียน online กิจกรรมลานชมเทียน ตามวัดต"าง ๆ 10 คุ:มวัด ดังนี้  วัดไชยมงคล      
วัดกลาง วัดใต:พระเจ:าองค�ตื้อ วัดศรีแสงทอง วัดพลแพน วัดสุทัศน�วนาราม ศูนย�การเรียนรู:วัดศรีประดู" วัดบูรพา       
วัดมหาวนาราม ชุมชนวัดเลียบ วัดใต:ท"า วัดหายโศก รวมกันที่ว ัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานีมอบเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจัดกิจกรรมถนนสายเทียน สายธรรม ณ วัดมหาวนาราม วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 พิธีถวายเทียน
พระราชทานและผ:าอาบน้ำฝน โดยผู:ว"าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร:อมนายกเหล"ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เปQนผู:
ถวายเทียนพระราชทานและผ:าอาบน้ำฝนพระราชทาน  
 

    
 
 
 
 
 

 3.8  ประกาศงดการดำเนินการโครงการถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังท่ี 15 
(เมษายน - กันยายน 2564) 

   นายมนต'ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
  - งดโครงการถนนคนเดิน คร้ังที่ 15 เนื่องด:วยจังหวัดอุบลราชธานีเปQนพ้ืนท่ีเฝNาระวังสูง จึงมี

มาตรการควบคุมตามที่ ศคบ.กำหนด งดจัดกิจกรรมรวมคนมากกว"า 200 คน ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงต:อง
ปฏิบัติตามอย"างเคร"งครัด โดยการปJดตลาดถนนคนเดินอย"างไม"มีกำหนด จนกว"าสถานการณ�จะคลี่คลาย เพื่อปNองกัน
ไม"ให:เกิดการแพร"ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน"า 2019 คณะผู:บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ให:ดำเนินการคืนเงิน
ให:แก"ผู:ประกอบการร:านค:าในโครงการถนนคนเดิน ครั้งที่ 15 จำนวน 1,100 ราย ที่ได:ชำระเงินและปรากฏหลักฐาน
ในใบเสร็จรับเงิน  

 
- 10 - /นายอัมพล ...... 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 



- 10 - 
 

  นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 

 - หากให:ผู:ประกอบการนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับเงินคืนเกรงว"าจะเกิดปYญหา
เพราะบางคนอาจจะไม"เก็บใบเสร็จรับเงิน ผู:รับผิดชอบมีหลักฐานการชำระเงินอยู"แล:ว ขอเอกสารประกอบน"าจะ
เพียงพอ 

 นายมนต'ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
- ได:ประสานสำนักคลังเพื่อขอต:นขั้วใบเสร็จรับเงิน เมื่อได:ครบแล:วจะออกประกาศเพ่ือ

เรียกให:ผู:ประกอบการมารับเงินคืนต"อไป 
 

 
 

3.9 พิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิธีประดับอินทรธนู และมอบโล�รางวัล   
แก�ผู�มีคุณูปการด�านการศึกษา 

นายมนต'ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
- นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร"วมลงนามระหว"างเทศบาลนครอุบลราชธานี กับ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลฯ เปQนประธานพิธีประดับอินทรธนู แก"บุคลากรครูที่ได:เลื ่อน     
วิทยฐานะให:สูงขึ้น และมอบโล"รางวัลแก"ผู:มีคุณูปการการศึกษา ผู:ที่มีผลงานดีเด"น ด:านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียน  
การสอน และผลงานดีเด"นด:านวิจัยทางการศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห:องประชุมชั้น 2   
ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ")  โดยมีคณะผู:บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน:าส"วนราชการ ผู:บริหารสถานศึกษา 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร"วมแสดงความยินดีกับผู:ที่ได:รับรางวัลดังกล"าว 

 
 

 
 

3.10 รายงานความคืบหน�าโครงการก�อสร�าง 
 นายนพคุณ  เดชเสน  ผู�อำนวยการส�วนควบคุมการก�อสร�างอาคารและผังเมือง 
 - โครงการในปUงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงงานประติมากรรมต:นเทียนภายใน

สวนสาธารณทุ"งศรีเมือง ก"อสร:างได: 30 % สิ้นสุดสัญญา 20 สิงหาคม 2564 สำนักช"างได:ทำหนังสือแจ:งผู:รับจ:างเร"ง
การก"อสร:างแล:ว ภาพการดำเนินการก"อสร:างตามวีดีทัศน� โครงการก"อสร:างถนน คสล. และท"อลอดเลี่ยม (ช"วงถนนเลียบ
แม"น้ำมูลชุมชนบุ"งกาแซว) ระงับการก"อสร:างชั่วคราวเนื่องจากเปQนพื้นที่ทับซ:อนการก"อสร:างของแขวงทางหลวงชนบท 
งบประมาณปU พ.ศ. 2563 โครงการก"อสร:างสวนเฉลิมพระเกียรติเนื ่องในโอกาสวันมหามงคลพระราชพิธ ีบรม
ราชาภิเษก พ.ศ.2562 งบประมาณ 3,555,000 บาท งบตามสัญญา 3,260,000 บาท เริ่มสัญญา 10 ตุลาคม 
2563 สิ้นสุดสัญญา 6 มิถุนายน 2564  การก"อสร:างหมดสัญญาสำนักช"างได:ทำหนังสือให:เร"งรัดการก"อสร:าง การ
ก"อสร:างดำเนินการได: 70% โครงการก"อสร:างเตาเผาศพแบบไร:มลพิษวัดปทุมมาลัย งบประมาณ 3,100,000 บาท 
งบประมาณการจัดซ้ือจัดจ:าง 2,500,000 บาท สัญญาเร่ิม 24 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 19 มกราคม 2564 
เนื่องจากพื ้นที่มีปYญหาไม"สามารถส"งมอบได: แจ:งผู :รับจ:างหยุดงานเพื่อแก:ไขแบบแปลน  โครงการก"อสร:างศาลา
เอนกประสงค�ท"าวังหิน งบประมาณ 1,500,000 บาท ยังไม"ดำเนินการก"อสร:างและยังไม"จัดซ้ือจัดจ:าง โครงการที่ได:รับ
อนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสม 
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟYลท�คอนกรีตถนนสุขาอุปถัมถ� 11 งบประมาณอนุมัติ 
2,710,000 บาท งบตามสัญญา 2,2790,000 บาท เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 14 ธันวาคม 
2563 การก"อสร:างแล:วเสร็จตรวจรับแล:วเหลือเบิกจ"ายงบประมาณ โครงการที่ได:รับอนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสม
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที ่ 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟYลท�คอนกรีตถนนชลประทาน – ท"าบ"อ 
งบประมาณ 22,530,000 บาท งบประมาณในสัญญา 18,400,000 บาท สัญญาเริ่ม 25 กรกฎาคม 2563 – 6 
กรกฎาคม 2564 โครงการท่ีได:รับอนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 5 โครงการปรับปรุงไฟฟNา
แสงสว"างสวนสาธารณหนองบัว งบประมาณ 16,000,000 บาท งบในสัญญา 15,199,000 บาท ผลการดำเนินการ
แล:วเสร็จ รอการเบิกจ"าย โครงการท่ีได:รับอนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 6 โครงการเตาเผา
ศพแบบไร:มลพิษวัดกุดคูณ งบประมาณ 3,100,000 บาท งบในสัญญา 2,650,000 บาท ผลการดำเนินการ 75 % 
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห:วยม"วง งบประมาณ 4,890,000 บาท ผลการดำเนินการแล:วเสร็จ โครงการที่ได:รับ
อนุมัติให:ใช:จ"ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั ้งที ่ 8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�สวนสาธารณบูรพานอก  
งบประมาณ 7,500,000 บาท ผลการดำเนินการ 90 % โครงการในปUพ.ศ. 2564 โครงการก"อสร:างถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ำซอยแยกสรรพสิทธิ์ 2 ข:างบ:านเลขที่ 28 ผลการดำเนินการ 50 % โครงการก"อสร:างถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ำซอยแยกชยางกูร 40 ข:างบ:านเลขที่ 43 ผลการดำเนินการแล:วเสร็จอยู"ระหว"างส"งมอบงาน โครงการ
ก"อสร:างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยแยกชยางกูร 19 ข:างบ:านเลขที่ 5/2 ผลการดำเนินการส"งมอบแล:วเสร็จ 
โครงการก"อสร:างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยแยกชยางกูร 34 ข:างบ:านเลขที่ 66 ผลการดำเนินการ 60 % 
โครงการก"อสร:างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยแยกถนนธรรมวิถี ข:างบ:านเลขที่ 47 ผลการดำเนินการแล:วเสร็จ 
อยู"ระหว"างการส"งมอบ  

 

นายปรีชา ศรีสว�าง รองนายกเทศมนตรี 
- ขอให:สำนักช"างเร"งปรับปรุงระบบขออนุญาตการปลูกสร:างอาคาร  การรับใบคำขออนุญาต

ให:ยื่นที่ฝGายบริหารสำนักช"าง ก"อนรับใบคำขออนุญาตต:องตรวจสอบข:อมูลให:ครบถ:วน ถูกต:อง เสร็จแล:วให:ลงรับ หากไม"
ถูกต:อง ครบถ:วน ให:แจ:งผู:มายื่นขออนุญาตก"อสร:างทำการแก:ไข รับใบคำขออนุญาตแล:วพิจารณาออกใบคำขออนุญาต
ภายใน 15 วัน ให:ทำโครงการเสนอมีแนวทางอย"างไร  

 

 
 
 

3.11 รายงานผลการดำเนินงานศูนย'รับเร่ืองราวร�องทุกข'และแก�ไขปcญหาเร�งด�วนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ระหว�างวันที่ 21 พฤษภาคม -  25 มิถุนาย 2564 

 นางสาวธัญญพัทธ'  ศรีบุญสถิตพงษ' หัวหน�าฝCายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 

- ศูนย�รับเรื่องราวร:องทุกข�ฯ ได:รับเรื่องราวร:องทุกข�ที่ส"งถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี      
ในวันท่ี  21 พฤษภาคม – 25  มิถุนายน  2564  จำนวน 444 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการแล:วเสร็จ 300 
เรื่อง  อยู"ระหว"างการดำเนินการ 144 เรื่อง สำนักปลัดเทศบาล จำนวนคำร:อง  34  เรื่อง ฝGายรักษาความสงบ  
34  เรื่อง ขอตรวจสอบกล:อง CCTV  24  เรื่อง ดำเนินการแล:วเสร็จ  24 เรื่อง  ขอตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่ ก"อ
เหตุรำคาญ 10 เร่ือง เนินการแล:วเสร็จ 10 เร่ือง สำนักช"าง จำนวนคำร:อง 255  เรื่อง (วันที่ 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2564)   
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ส"วนการโยธา 255  เรื่อง งานบำรุงรักษาทางและสะพาน 46  เรื่อง ดำเนินการแล:วเสร็จ 17 เรื่อง อยู"ระหว"างการ
ดำเนินการ 29 เรื่อง งานสถานที่และไฟฟNา (ไฟฟNาดับ/ยืมเต็นท�) 151 เรื่อง ดำเนินการแล:วเสร็จ 98 เรื่อง อยู"
ระหว"างการดำเนินการ 53 เรื่อง งานสวนสาธารณะ (ตัดตกแต"งกิ่งไม:และตัดต:นไม:)  39 เรื่อง ดำเนินการ แล:ว
เสร็จ  19 เรื่อง อยู"ระหว"างดำเนินการ 20 เรื่อง งานสัญญาณไฟจราจร 5 เรื่อง ดำเนินการแล:วเสร็จ 3 เรื่อง อยู"
ระหว"างดำเนินการ 2 เรื่อง ฝGายช"างสุขาภิบาล    (ลอกคลอง/ท"อระบายน้ำอุดตัน)  14 เรื่อง ดำเนินการแล:วเสร็จ 6 
เรื่อง อยู"ระหว"างดำเนินการ 8 เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม จำนวนคำร:อง 155 เรื่อง งานจัดเก็บรักษา 
(เก็บขยะ/ขอถังขยะ) 62 เร่ือง ดำเนินการแล:วเสร็จ 32 เรื่อง อยู"ระหว"างการดำเนินการ 30 เร่ือง งานรักษาความ
สะอาด (เก็บกิ่งไม:/กวาดถนน/ขอรถน้ำ/ขอรถสุขาเคลื่อนที่)  11  เรื่อง ดำเนินการแล:วเสร็จ 11 เรื่อง งานควบคุมโรค 
(ฉีดพ"นกำจัดยุง/ฆ"าเชื้อโควิด 19/เห็บ/หมัด) 82 เรื่อง ดำเนินการแล:วเสร็จ 80 เรื่อง อยู"ระหว"างการดำเนินการ  
2 เรื ่อง รับเรื ่องราวร:องทุกข�ผ"านระบบ Traffy Fondue จำนวน 45 เรื ่อง ดำเนินการแล:วเสร็จ 25 เรื่อง อยู"
ระหว"างการดำเนินการ 9 เร่ือง รอดำเนินการ 11 เร่ือง    

 นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรี 
    - เร่ืองร:องทุกข�ร:องเรียน การแก:ไขปYญหา ทำได:รวดเร็วทันท"วงทีดีพอสมควร   ฝากเรื่องการ

จัดหาถังขยะให:หาจุดกลางที่ทุกคนทั้งซอยเห็น หากวางตามบ:านแต"ละหลังคงไม"พอกับความต:องการ   
 
 
 

  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  

-  ไม"มี  - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ 
    

  5.1 โครงการเร�งด�วนที่ต�องดำเนินการ 
   นายปรีชา  ศรีสว�าง รองนายกเทศมนตรี 

- มีงานเร "งด "วนที ่ต :องร ีบดำเน ินการให :เสร ็จมีปร ับปร ุงตลาดสดเทศบาล 3  (ตลาด
ใหญ")   โครงการรอบสวนสาธารณะทุ"งศรีเมือง  อาคารเก็บของสวน 11 ไร"  มีอาคารก"อสร:างบุกรุกที่สาธารณะตรง
บริเวณบุ"งกาแซว และทางด:านทิศตะวันออก ได:แจ:งให:ทำการรื้อถอนออกไปแล:ว ถ:าใช:อำนาจตามพรบ.ควบคุมอาคาร
อาจล"าช:า  ให:ปรึกษากับฝGายนิติการ ถ:าจะให:เร็วข้ึนให:แจ:งความดำเนินคดีผู:บุกรุกจะได:เร็วข้ึน 

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรี 
- ไม"อยากให:ดำเนินคดีแจ:งความ ควรลงพ้ืนที่ช้ีแจง พูดคุยก"อนหากสามารถพูดคุยได: 
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นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- การปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ")  โครงการลู"ว ิ ่งรอบทุ "งศรีเมืองด:านนอก  

อาคารเก็บของสวน 11 ไร"  ทั้ง 3 โครงการนี้จะนำเข:าขออนุมัติที่ประชุมเดือนหน:านี้  ในการประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีประมาณกลางเดือนหน:า  ฉะนั ้นให:เร "งสำรวจออกแบบให:แล :วเสร็จและนำเข:าในแผนพัฒนา
เทศบาล  เตาเผาศพแบบไร:มลพิษวัดปทุมมาลัยได:ลงพื้นที่ไปช"วยเคลียร�เรื่องอาคารสถานที่เสร็จเรียบร:อยหมดแล:ว
ประมาณ 7 - 8 เดือนที่แล:ว ยังไม"ได:ประกาศ ได:สั่งระงับการก"อสร:างชั่วคราวเนื่องจากสถานท่ีไม"พร:อม ติดอาคารศาลา
บำเพ็ญกุศลได:ปรึกษากับทางวัดแล:วว"าขอร้ือออกห:อง 1 ห:อง ฝากให:เร"งดำเนินการ 

 

      นางสาวธัญญพัทธ'  ศรีบุญสถิตพงษ' หัวหน�าฝCายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 
- ได:รับการประสานจากศูนย�ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ว"าเทศบาลนครอุบลราชธานี

ได:รับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว"าการกระทรวงมหาดไทย ว"าเปQนหน"วยงานราชการที่ให:การสนับสนุนการ
ดำเนินการของศูนย�ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในด:านมิติบูรณาการการแก:ไขปYญหาซึ่งจะมีหนังสือเรียนเชิญให:เข:า
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ 2554 น้ี  

 

นายปรีชา  ศรีสว�าง  รองนายกเทศมนตรี  
- เม่ือวันศุกร�ท่ีแล:วได:มอบนโยบายให:สำนักปลัดเทศบาล  เร่ืองการพิจารณายกเลิกสัญญากับ

องค�การจัดการน้ำเสียได:มอบให:สำนักงานช"างร"วมกับฝGายนิติการพิจารณา ได:ประสานไปทางกระทรวงแล:วให:ทำเรื่อง
ผ"านจังหวัดเรื่องนี้ให:เร"งดำเนินการ  เรื่องการใช:รถยนต�ส"วนกลางรถยนต�ประจำตำแหน"ง ซึ่งนโยบายผู:บริหารไม"ให:มีรถ
ประจำตำแหน"ง ให:ทางสำนักปลัดสำรวจตรวจสอบมีก่ีคันพิจารณายกเลิกให:นำมาเปQนรถส"วนกลาง 

 
 

  

5.2 การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำป� พ.ศ. 2565  
 นางสมลักษณ'  บุญณพัฒน'  ผู�อำนวยการกองยุทธสาสตร'และงบประมาณ 

- จะมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เปQนโครงการที่จะบรรจุในร"าง
งบประมาณปU พ.ศ. 2565  ขอให:ทุกสำนัก/กองได:มาร"วมนำเสนอโครงการและรายละเอียดต"าง ๆ ให:ครบถ:วนสมบูรณ� 
และโครงการงบประมาณปU พ.ศ.2564 อาจจะมีการยกเลิกบางส"วน  แล:วจะมีการเพิ่มเติมปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3  
(ตลาดใหญ")   โครงการรอบสวนสาธารณะทุ"งศรีเมือง  อาคารเก็บของสวน 11 ไร" หากไม"มีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
ถือว"าผิดระเบียบที ่จะทำงบประมาณรายจ"ายประจำปU ซึ ่งวันศุกร�ที ่ 30 กรกฎาคม 2564 นี ้จะมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จะมีคณะกรรมการการพัฒนาท:องถ่ินและประชาคม
ท:องถิ่นได:ร"วมกันพิจารณาร"างแผนพัฒนาท:องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง พร:อมนี้มีผู:เข:าร"วมประชุมประกอบด:วย 
คณะผู:บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล ตัวแทนประชาคมท:องถิ่นในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   การประเมินประสิทธิภาพขององค�กร
ปกครองส"วนท:องถิ่น (LPA) มี 5 มิติแต"ละหน"วยงานกำลังดำเนินการจัดส"งข:อมูล คณะกรรมการจะมาประเมินในเดือน
หน:า ปUที่แล:วได: 92 คะแนน ปUน้ีขอให:รักษามาตรฐานไว:ไม"ต่ำกว"า 90 คะแนน ทางเทศบาลได:เข:าประกวดการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมการจัดการของเทศบาลใช:คะแนน LPA เปQนตัวหลัก และนวัตกรรมของ
โรงเรียนเทศบาลบูรพา คือ โครงการศูนย�เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการทำวีดีทัศน�สัมภาษณ�ผู:อำนวยการแต"ละสำนัก/กอง 
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ในเรื ่องเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช:ในการทำงาน ซึ่งจะเปQนส"วนหนึ่งในการนำเสนอต"อคณะกรรมการประมาณ 20 
นาที  และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ขอเชิญร"วมตอบข:อซักถามและรับการประเมินองค�กรปกครองส"วนท:องถ่ิน ที่
มีการบริหารจัดการที่ดี (ในรอบสุดท:าย) ซึ่งเปQนการประเมินฯ ผ"านระบบ Zoom Meeting โดยมีการนำเสนอข:อมูล
นวัตกรรมเสมือนจริง ณ ห:องศูนย�การเรียนรู:ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อีก
โครงการคือโครงการเมืองน"าอยู"ทราบว"าจะได:เข:ารอบได:ปรึกษาหารือกับผู:อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล:อม
กำลังเตรียมรูปแบบการนำเสนอคาดว"าจะได:รางวัลอันดับต:น ๆทั้ง 2 โครงการ  

 

นายมนต'ตรี  ธนะคุณ  ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
- ในการประเมิน LPA ได:รับผิดชอบเปQนประธานในการประเมินด:านที่ 4 ซึ่งเกี่ยวข:องกับทุก

สำนัก/กอง ฝากท"าน ดร.ศศิกาญจน�  โพธิ์ลังกา หัวหน"วยศึกษานิเทศก� และนางสาวระวีวรรณ  จันทร�ส"อง หัวหน:าฝGาย
กิจการโรงเรียน ประสานสำนัก/กองต"าง ๆ เกี่ยวกับข:อมูลการให:บริการติดขัดตรงไหนหรือไม"  เพราะคะแนนในส"วนนี้
ค"อนข:างเยอะ   
 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- ฝากผู:อำนวยการสำนัก/กอง/ฝGาย ต"าง ๆ เรื ่องสถานการณ�การแพร"ระบาดโควิด - 19     

ฝากกำชับเจ:าหน:าที่ในสำนัก/กอง/ฝGาย ให:ช"วยกันระมัดระวังตามมาตรการต"าง ๆ อย"าชะล"าใจเทศบาลนครอุบลราชธานี
เปQนองค�กรใหญ"หากมีผู:ติดเชื้อ 1 คนจะแพร"กระจายและจะเปQนภาพลบสำหรับองค�กร  ขอให:เปQนต:นแบบของประชาชน
ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  ในส"วนของการประเมินประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส"วนท:องถิ่น (LPA)  การประเมิน
ปUที่แล:วได:คะแนนที่ 92 เปQนคะแนนสูงสุดของเทศบาลทั้ง 59 แห"ง เปQนความภาคภูมิใจขององค�กร  อยากให:รักษา
มาตรฐานนี้ไว:เพื่อภาพลักษณ�ที่ดี  การประเมินโครงการการบริหารจัดการที่ดีธรรมาภิบาล มีรางวัลระดับประเทศ
เทศบาลนครอุบลราชธานีได:รับรางวัล 2 ปUซ:อนแต"เปQนรางวัลเล็ก ๆ ยังไม"ถึงจุดสูงสุด หากไปถึงจุดสูงสุดได:จะเปQนเกียรติ
ประวัติแก"องค�กร  ฝากทุกสำนัก/กองให:ความร"วมมือ 

 

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรี 
- ในสถานการณ�การแพร"ระบาดโควิด - 19 ขอฝากทุกท"านปฏิบัติตามมาตรการอย"างเคร"งครัด  ขอให:ทุก

ท"านผ"านพ:นวิกฤตนี้ไปพร:อมกันด:วยดี 
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