
 รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการ ประจำป� ๒๕๖4 
ครั้งท่ี 5/๒๕๖4 

วันจันทร( ท่ี 23 สิงหาคม 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. นายธรธรรม� ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรี 
5. นางวรรณสุข ชโลธรรังส ี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายสราวุฒิ นิลรัตน�ศิริกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายอาทิตย� คูณผล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาล  
9. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
10.  นายกฤชพล  เมืองเหนือ      รองปลัดเทศบาล 
11.  นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร      รองปลัดเทศบาล 
12.  นายพิศาล  ดีพร;อม       หัวหน;าสำนักปลัดเทศบาล 
13.  นายนพคุณ  เดชเสน       รก.ผู;อำนวยการสำนักช"าง 
14.  นายมนต�ตรี  ธนะคุณ       ผู;อำนวยการสำนักการศึกษา 
15.  นายกรศิริ  ม่ิงไชย       ผู;อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
16.  นายประสพ  ปรุโปร"ง       ผู;อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
17.  นางภาวินี  ไตรศิวะกุล             (แทน)ผู;อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร   
18.  นายสวาท  ดวงคำ         ผู;อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ;าใหญ"องค�ตื้อ 

19.  นายไพสิฐ  ศรีสมุทร       ผู;อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก;านเหลือง 
20.  นายวิสุทธิ ์  ศิริคุณ       ผู;อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อม 
21.  นางสุจิตรา  นามพิทักษ�      ผู;อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
22.  นางสมลักษณ�  บุญณพัฒน�      ผู;อำนวยการกองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
23.  สิบเอกวรุธฒิพงษ� ทัดเทียม       ผู;อำนวยการกองการเจ;าหน;าที่ 
24.  นางพิมพ�นภัส  ภัทรก"อพงศ�สุข      ผู;อำนวยการส"วนบริหารงานการคลัง 
25.  นายวิชญ�พงศ�  สาลีสิงห�       ผู;อำนวยการส"วนการโยธา 
26.  นายเสรี  ทองเลิศ       ผู;อำนวยการส"วนส"งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       
27.  นางเพ็ญศรี  เถาว�โท       ผู;อำนวยการส"วนบริหารการศึกษา 
28.  นางศศิกาญจน�  โพธิ์ลังกา      หัวหน;าหน"วยศึกษานิเทศก� 
29.  นางอรอินทร�   ไชยแสง       หัวหน;าหน"วยตรวจสอบภายใน 
30.  นางภัทริฌา  คำผง       หัวหน;าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
31.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ       หัวหน;าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
32.  นางพิณผกา  แก"นอาษา      หัวหน;าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดใต;พระเจ;าใหญ"องค�ตื้อ 
33.  นางสาวธัญญพัทธ�   ศรีบุญสถิตพงษ�      หัวหน;าฝIายบริหารงานท่ัวไป  สำนักปลัดเทศบาล 
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34.  นางสาวณัฐสิมา  ทุ"มโมง            หัวหน;าฝIายส"งเสริมการท"องเที่ยว 
35. นางประไพศรี  ศิริทรัพย�          หัวหน;าฝIายนิติการ 
36.  นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน       หัวหน;าฝIายการเงินและบัญชี      
37.  นางสาวลำพรรณ คุณประชา      หัวหน;าฝIายสถิติการคลัง 
38.  นางสาวนิตยา  สมาน       หัวหน;าฝIายพัสดุและทรัพย�สิน 
39.  นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล      หัวหน;าฝIายพัฒนารายได; 
40.  นางปLยะมาศ  หลินหะตระกูล      หัวหน;าฝIายบริหารงานท่ัวไป สำนักช"าง     
41.  นางวิไลลักษณ�  อัครอำนวย      หัวหน;าฝIายบริหารงานท่ัวไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อม 
42.  นางสาววิรุณภัสร�   ฐิติภัสร�ศุภเดช      หัวหน;าฝIายแผนงานและงบประมาณ 
43.  นางภัททิยาภรณ� ใครบุตร       หัวหน;าฝIายบริการและเผยแพร"วิชาการ 
44.  นางสาวสุพัตรา  จัยสิน       หัวหน;าฝIายการเจ;าหน;าที่ ส"วนบริหารการศึกษา 
45.  นางพรพรรณ  ศรีลาชัย       หัวหน;าฝIายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 
46.  นางสาวระวีวรรณ จันทร�ส"อง      หัวหน;าฝIายกิจการโรงเรียน 
47.  นายสรวิชญ�  แสงดี       หัวหน;าฝIายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
48.  นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล         หัวหน;าฝIายบริหารงานท่ัวไป กองการเจ;าหน;าที่ 
49.  พ.จ.อ.อดิศร  ประจำ       รก.หัวหน;าฝIายรักษาความสงบ 

       
ผู�ไม�มาประชุม  

1. นางอรพรรณ  สมสวย       ผู;จัดการสถานธนานุบาล 1 
2. นางวรนุช  จันทะสิงห�      ผู;จัดการสถานธนานุบาล 2 
3. นางกรรณิกา  นิธิพานิช      หัวหน;าฝIายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน      
4. นางสาวพยอม   โอภาส       หัวหน;าฝIายผลประโยชน�และกิจการพาณิชย� 
5. นางเสาวลักษณ� กันธิยา       รก.หัวหน;าฝIายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
6. นายวิษณุ   สุระชัย       รก.หัวหน;าฝIายควบคุมการก"อสร;าง 
7. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน�      หัวหน;าฝIายควบคุมอาคารและผังเมือง 
8. นายวรวิทย�  หลาทอง       หัวหน;าฝIายช"างสุขาภิบาล 
9. นายศรัณย�  ศรีเมือง        หัวหน;าฝIายสาธารณูปโภค 
10. นายโกวิท  เริงนิรันดร�      หัวหน;าฝIายบริการสาธารณสุข 
11. นายจตุรพิธ  สมหอม           หัวหน;าฝIายบริหารงานสาธารณสุข 
12. นางสาวฐานิศวร� ฐานกุลเสฏฐ�      หัวหน;าฝIายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ;าหน;าที่ 
13. สิบเอกสมชาย  เดชะคำภู      หัวหน;างานปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 

                   
ผู�เข�าร�วมประชุม 

1. นางณัฐปภัสร�    ฏปวรนันท�      นักวิชาการคลังชำนาญการ 
2. นางจุฑารัตน�  สัตนันท�       หัวหน;างานวิจัยและงบประมาณ 
3. นายอนุชิต  อัปกาญจน�      เจ;าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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4. นายพงศธร  โชติมานนท�      นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ 
5. นายชาญชัย    สวัสดี       ผู;ช"วยนักประชาสัมพันธ� 
6. นางศานันท�ธิดา  หลอดเงิน      พนักงานจ;างท่ัวไป 

 
 
 

                 เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. โดย นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี       
เปQนประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะนำผู;บริหาร  2 ท"าน 

 
 

 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู;บริหารและหัวหน;าส"วนราชการ ครั้งที่ 4/๒๕๖4     
เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ ห;องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบได;ที่  
  
   
 
 
    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ  
  

 3.1 รายงานผลการติดตามโครงการป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นางจุฑารัตน(  สัตนันท(  หัวหน�างานวิจัยและงบประมาณ 
 - โครงการในปUงบประมาณ 2562 ที ่กันเงินและขยายเวลาเบิกจ"ายปUงบประมาณ 2564  
จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 ผลการดำเนินงานแล;วเสร็จ โครงการก"อสร;างท"อลอด
เหลี่ยมข;างสวนสาธารณะห;วยม"วง ผลการดำเนินงานแล;วเสร็จ โครงการปรับปรุงงานประติมากรรมต;นเทียนภายใน 

สวนสาธารณะทุ"งศรีเมือง ผลการดำเนินงานได; 35 % 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  ขั้นตอนเตรียมความพร;อม 1 โครงการ คือ โครงการก"อสร;างเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝXก
วิชาชีพโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล งบประมาณ 600,000 บาท จัดทำราคากลาง โครงการก"อสร;างหลังคาคลุมโดม
อเนกประสงค�โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล งบประมาณ 600,000 บาท โครงการก"อสร;างอาคารอเนกประสงค�ตลาดท"า
วังหิน งบประมาณ 3,500,000 บาท  โครงการก"อสร;างเตาเผาศพแบบไร;มลพิษวัดปทุมมาลัย 
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ระงับการก"อสร;างชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่ก"อสร;างไม"เพียงพอ ต;องปรับแบบรูปรายการ โครงการและครุภัณฑ�ที่ได;รับ
อนุมัติให;ใช;จ"ายเงินสะสมปUงบประมาณพ.ศ. 2562 -  2564 จำนวน 13 ครั้ง ปUงบประมาณพ.ศ. 2562 ได;รับอนุมัติ
จำนวน 8 ครั้ง ปUพ.ศ.2563 ได;ร ับอนุมัติจำนวน 3 ครั้ง ปUงบประมาณพ.ศ. 2564 ได;รับอนุมัติจำนวน 2 คร้ัง 
งบประมาณทั้งสิ้น 773,342,881 บาท จำนวน 311 โครงการ งบประมาณ 554,312,971 บาท ครุภัณฑ� 39 
รายการ งบประมาณ 219,029,91 บาท ยกเลิกจำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 67,086,000 บาท คงเหลืองบประมาณ
ทั้งสิ ้น  706,255,981 บาท จำนวน 298 โครงการ งบประมาณ 487,226,071 บาท คร ุภ ัณฑ�  39 รายการ 
งบประมาณ 219,029,910 บาท  จากจำนวน 298 โครงการ  แล;วเสร็จจำนวน 259 โครงการ คิดเปQนร;อยละ 
6.91%  เตรียมความพร;อม  3 โครงการ อนุมัติคร้ังที่ 12 คือ โครงการปรับปรุงไฟฟNาแสงสว"างถนนนครบาล  อนุมัติคร้ังที่ 
13 มี 2 โครงการคือโครงการปรับปรุงระบบไฟฟNาแสงสว"างปรับปรุงภูมิทัศน�ทางเท;าเชื่อมกับโครงการก"อสร;างระบบ
ปรับปรุงเคเบิ้ลใต;ดิน  โครงการ 1 ชุมชน 1 ระบบกล;องวงจรปLด CCTV จัดทำราคากลาง 22 โครงการ ส"วนใหญ"จะเปQน
โครงการเกี่ยวกับระบบไฟฟNาส"องสว"างเกือบทั้งหมด มีจำนวน 2 โครงการ อนุมัติในครั้งที่ 10 คือ โครงการปรับปรุง
ห;องน้ำสวนสาธารณะทุ"งศรีเมืองและโครงการปรับปรุงห;องน้ำสวนสาธารณะห;วยม"วง  การติดตามครุภัณฑ�ที่ได;รับอนุมัติ
ให;ใช;จ"ายเงินสะสมปUงบประมาณพ.ศ. 2562 -  2564 จำนวน 39 โครงการ แล;วเสร็จ 30 โครงการ คิดเปQนร;อยละ 
76.92 ผลการเบิกจ"ายโครงการและครุภัณฑ�ที่ได;รับอนุมัติให;ใช;จ"ายเงินสะสมปUงบประมาณพ.ศ. 2562- 2564 ได;รับ
อนุมัติ 298 โครงการ แล;วเสร็จจำนวน 259 โครงการ ผลการเบิกจ"ายคิดเปQนร;อยละ 49. 25   ครุภัณฑ�ได;รับอนุมัติ
จำนวน 39 รายการ แล;วเสร็จ 30 รายการ ผลการเบิกจ"ายคิดเปQนร;อยละ 45.14  รวมงบประมาณที ่ได; รับ
อนุมัติ  706,255 ,981 บาท เบิกจ"าย 339,451,617.38 คิดเปQนร;อยละ 48.06 โครงการที่ได;รับอนุมัติในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจำปUงบประมาณพ.ศ. 2554 จำนวน 149 โครงการ แล;วเสร็จ 27 โครงการ คิดเปQน
ร;อยละ 18.75  เนื่องจากสถานการณ�โควิดขั้นเตรียมความพร;อมจึงมีหลายโครงการ  โครงการที่สำเร็จแล;วจะเปQน
โครงการที่ไม"เกี ่ยวกับการอบรม  โครงการที่อยู "ระหว"างดำเนินการมี 22 โครงการ  เปQนโครงการที่ต;องดำเนินการ
ต"อเนื่องตลอดปU เช"น โครงการจ"ายเบี้ยผู;สูงอายุ  เบี้ยผู;พิการ  ผู;ปIวยเอดส� การจัดงานรัฐพิธี โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริมนม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เปQนต;น หากสิ้นปUงบประมาณโครงการเหล"านี้จะแล;วเสร็จ  ครุภัณฑ�ที่ได;รับ
อนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจำปUพ.ศ. 2554 จำนวน 279 รายการ ดำเนินการแล;วเสร็จจำนวน 216 
รายการ คิดเปQนร;อยละ 77.42   ผลการเบิกจ"ายโครงการและครุภัณฑ�ที่ได;รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจำปUงบประมาณพ.ศ. 2561  ได;รับอนุมัติ 149 โครงการ แล;วเสร็จ 27 โครงการ งบประมาณ 322,826,000 
บาท ผลการเบิกจ"าย 216,045,329 บาท คิดเปQนร;อยละ 66.92  ครุภัณฑ�ที่ได;รับอนุมัติจำนวน 279 รายการ แล;ว
เสร็จ 216 รายการ  งบประมาณ 33,097,900 บาท เบิกจ"าย  12,720,990 บาท คิดเปQนร;อยละ 38.43  รวม
งบประมาณท้ังสิ้น  355,923,900 บาท เบิกจ"าย  228,766,319 บาท คิดเปQนร;อยละ 64.27 
  

 
 

 3.2 Application Traffy Fondue 
 นายพงศธร โชติมานนท( นักวิชาการคอมพิวเตอร(ชำนาญการ 
 - Application Traffy  Fondue  พัฒนาโดย Nectec  Traffy Fondue เปQนแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับ
สื่อสารเรื่องปoญหาของเมือง ระหว"างประชาชนและหน"วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ;งปoญหาที่พบ เช"น 
ปoญหาความสะอาด, ปoญหาทางเท;า และติดตามสถานการณ�ดำเนินการแกัไขปoญหาของหน"วยงานที่รับผิดชอบได; โดย
หน"วยงานจะได;ร ับแจ;งรายงานปoญหาที ่มีข ;อมูลเพียงพอต"อการดำเนินการ เช"น ภาพถ"าย, ตำแหน"งบนแผนที่            
และสามารถให;ข;อมูลสถานการณ�แก;ไขปoญหาแก"ประชาชนได;จุดเด"นของ Traffy Fondue คือ 
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1. ประชาชนมีส"วนร"วมในการแจ;งและแก;ปoญหาของเมือง ผ"านทางแอปพลิเคชันมือถือ 
2. เปQนช"องทางการติดต"อสื่อสารระหว"างประชาชนและหน"วยงานที่รับผิดชอบ 
3. มีระบบแจ;งเตือนสถานะการแก;ปoญหา ถึงผู;รับผิดชอบและผู;ติดตามแบบอัตโนมัติ 
4. มีระบบของเจ;าหน;าท่ีสำหรับบริหารจัดการและติดตามปoญหา 
5. บริการข;อมูลทางสถิติ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน 
6. หน"วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ"มรับแจ;งและบริหารจัดการปoญหาของตนเองได; 

ประโยชน(ของ Traffy Fondue ประโยชน(สำหรับประชาชน 
 มีช"องทางการแจ;งข;อมูลปoญหาเมือง 
 ติดตามผลการแก;ไขปoญหาได; 
 เปQนส"วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง 

ประโยชน(สำหรับหน�วยงาน 
 รับทราบปoญหาของประชาชน 
 ได;รับข;อมูลเบื้องต;นสำหรับแก;ปoญหา 
 เห็นภาพรวมของปoญหา 
 นำเสนอภาพลักษณ�ท่ีดีของหน"วยงาน 
 มีข;อมูลช"วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา 
 ประชาชนได;มีส"วนร"วมในการดูแลความน"าอยู"ของเมือง 
 มีระบบช"วยเจ;าหน;าท่ีในการบริหารจัดการและติดตามความก;าวหน;าเช"น การมอบหมาย การแจ;ง 

เตือน การสื่อสารระหว"างเจ;าหน;าท่ีที่เก่ียวข;อง 
กลุ�มผู�ใช�งานเปSาหมาย  หน"วยงานรัฐ และเอกชนที่ต;องการบริหารจัดการพื้นที่ 
วิธีการใช�งาน 

 ผู;ใช;งาน เข;าสู"ระบบ 
 ผู;ใช;งาน ถ"ายภาพ ระบุประเภทปoญหา แจ;งรายงานปoญหา 
 หน"วยงานผู;ดูแล ได;รับแจ;งเตือนปoญหา รับเร่ือง ให;ข;อมูลเพ่ิมเติมดำเนินการแก;ไข 
 ผู;ใช;งาน ได;รับแจ;งเตือนสถานะการแก;ปoญหาของหน"วยงานผู;ดูแล 

มีเทศบาลจำนวน 333 แห"งใช; Application Fondue เทศบาลนครอุบลราชธานีใช;เปQนอันดับ 1 ของประเทศอัพเดท
ข;อมูลเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 คำร;องจำนวน 688 เรื่อง มีการใช;งานจริงประชาชนแจ;งเรื่องเข;ามาไฟฟNาส"องสว"าง
ถนนศรีณรงค�ไม"ติดประชาชนจะส"งคำร;องเข;ามาส"งรูปภาพ แจ;งพิกัด สำนักช"างจะเข;ามารับเรื่อง ผู;บริหารจะทราบสถิติ
การร;องเรียนแต"ละประเภทจะได;มีการวิเคราะห�วางแผน   ระบบจะวิเคราะห�ว"าเร่ืองใดมีมากท่ีสุดมีการแจ;งสถานการณ�
รับเรื่อง กำลังดำเนินการ  เสร็จสิ้นกี่เรื่อง ส"วนที่ไม"เกี่ยวข;อง ได;มีการแจ;งสถิติแต"ละเดือนให;ประชาชนได;รับทราบ
ด;วย  สีแดง คือ ประชาชนแจ;งเรื่องเข;ามาเจ;าหน;าที่ยังไม"รับเรื ่อง สีเหลือง คือ เจ;าหน;าที่เข;ารับเรื ่องแล;ว สีเขียว
ดำเนินการแล;วเสร็จ  เม่ือสัปดาห�ที่แล;วมีสถิติท่ียังไม"รับเรื่อง 41 เร่ือง บางเร่ืองไม"เก่ียวข;องจึงไม"ได;เข;าจัดการข;อมูล 
 

 นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
 - การบริการประชาชน คือ หัวใจของหน"วยงานเทศบาลเพื่อตอบสนองต"อความต;องการของ
ประชาชนเพื่อเกิดประโยชน�สุขของประชาชน รัฐธรรมนูญ 2540 ได;มีกฎหมายปฏิรูปราชการในมาตรา 3/1 การ
บริหารราชการเปQนไปเพ่ือประโยชน�สุข ตอบสนองความต;องการของประชาชนเกิดผลคุ;มค"า โปร"งใส เปQนธรรม สะดวก  
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รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใช;หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ;านเมืองท่ีดี และรัฐธรรมนูญ 2560 ได;ให;
ความสำคัญกับการปกครองส"วนท;องถ่ิน โดยได;กำหนดบทบัญญัติไว;เปQนหมวดเฉพาะ และมาตราให;มีหน;าที่และอำนาจ
ในการจัดทำบริการสาธารณะในเขต และมีอิสระภายในขอบเขตของอำนาจตามกฎหมายและอยู"ภายใต;การกำกับดูแล
ของราชการส"วนภูมิภาคและรัฐบาลกลาง 

 

 
 
 

 3.3 การปVดสถานศึกษาด�วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) ตั้งแต�วันที่ 23 สิงหาคม – 3 กันยายน 
2564 และเปVดเรียนวันท่ี 6 กันยายน 2564  
 นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 

- เนื่องจากสถานการณ�โควิด-19 มีการปLดเรียนด;วยเหตุพิเศษ  จำนวน 5 คร้ัง คร้ังท่ี 5 ปLดเรียน
ตั้งแต"วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564  มียอดผู;ปIวยเพ่ิมมากข้ึนมีผู;ติดเชื้อภายในจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่ม
จำนวน 200 ราย ได;เสนอท"านนายกเทศมนตรีเพื่อขออนุญาตปLดเรียนด;วยเหตุพิเศษจะเปLดเรียนในวันที่ 6 กันยายน 
2564 ขอให;สถานศึกษารวมถึงศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเบิกจ"ายค"าอาหารกลางวัน วันละ 20 บาท ต"อคนต"อวันเพื่อโอนเข;า
บัญชีผู;ปกครอง  

 
 

  

 3.4 แสดงความยินดีโรงเรียนในสังกัดผ�านการประเมินศูนย(การเรียนรู�ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร) โรงเรียนที่ผ�านการประเมินสถานสถานศึกษาพอเพียง 
(โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ�าใหญ�องค(ตื้อ, โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง) 
 นางศศิกาญจน(  โพธิ์ลังกา หัวหน�าหน�วยศึกษานิเทศก( 
 - การเข;ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเงื่อนไข 2 
เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ โรงเรียนจะผ"านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจะต;องเข;ารับการประเมินตนเอง มีเงื่อนไขที่
สำคัญ คือ ด;านคุณธรรม ได;ดำเนินการให;ความรู;กับบุคลากรในสังกัดทุกคนร;อยเปอร�เซ็นต� เน;นด;านจิตใจ ด;านการ
กระทำ ด;านความรู; ฝXกให;บุคลากรมีความรอบรู;ด;านวิชาการ มีความรอบคอบที่จะให;ความรู;ด;านต"าง ๆ องค�ประกอบ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช;คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความภูมิคุ;มกันที่ดี โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลที่เข;ารับการประเมินและผ"านเกณฑ�การประเมิน ประกอบด;วย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ;าใหญ"องค�ตื้อ
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก;านเหลือง โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  
 

 นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล   
 - ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระ
เจ;าใหญ"องค�ตื้อ และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก;านเหลือง และให;กำลังใจบางแห"งที่ยังไม"ผ"านเกณฑ�อันสูงสุด 
 

 นายกรศิริ  ม่ิงไชย ผู�อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
 - ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 น  ท;องถ่ินจังหวัดได;นำนวัตกรรมของโรงเรียน
เทศบาลบูรพาส"งเข;าประกวดในนามจังหวัดอุบลราชธานี มีการประเมินผ"านระบบ Zoom Meeting 
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 3.5 ยกเลิกโครงการถนนคนเดินและคืนเงินผู�ประกอบการ 
 นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล   
 - ขอทราบความคืบหน;าโครงการยกเลิกโครงการถนนคนเดินและคืนเงินให;ผู;ประกอบการ 

 

 นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
 - คณะกรรมการบริหารโครงการถนนคนเดินมีมติเห็นชอบให;ยกเลิกการดำเนินโครงการ และคณะ
ผู;บริหารได;สั่งการพิจารณาดำเนินการคืนเงินให;ผู;ประกอบการ ได;มีการประกาศคืนเงินผู;ประกอบการและประสานกับ
สำนักคลังเพื ่อขอรายละเอียดต;นขั้ว ผู ;บริหารได;สั ่งการให;ฝIายนิติการตรวจสอบรายละเอียด ข;อกฎหมายได;แจ;ง
รายละเอียดมายังสำนักการศึกษาเรียบร;อยแล;ว เพื่อประกอบการรายละเอียดในการคืนเงิน ฝIายการเจ;าหน;าที่ให;
ความเห็นว"าสามารถคืนได;แต"ต;องให;คณะกรรมการผู;บริหารโครงการถนนคนเดินมีมติเสนอผู;บริหารสั่งการ ทางสำนัก
การศึกษาได;เรียนเชิญคณะกรรมการ ประกอบด;วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู;อำนวยการสำนักการศึกษา
ผู;อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อม  ผู;อำนวยการสำนักคลัง จะดำเนินการประชุมในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เวลา 10:00 น. 
 
 
 
 
 
  
 3.6 รัฐบาลให�เงินช�วยเหลือนักเรียนสถานการณ(โควิด - 19 
 นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
 - รัฐบาลมีมติให;จ"ายเงินช"วยเหลือนักเรียนในสถานการณ�โควิด - 19 จำนวน 2,000 บาทต"อราย 
ให;กับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต" 3 ขวบข้ึนไปในสถานศึกษาที่เปQนโรงเรียนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กมีนักเรียนอายุ 3 ขวบ จะได;มีการดำเนินการแก;ไขเบื ้องต;น ให;ทางโรงเรียนรายงานจังหวัดภายในวันนี้          
ฝากผู;อำนวยการโรงเรียนในสังกัดได;ดำเนินการ 

 

 
 

       

 
 

 3.7 การเข�ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
 - การเข;าร"วมประเมินโรงเรียนพระราชทานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน และประเมินนักเรียน
พระราชทานน้ัน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 ได;ให;สำรวจและรายงานโรงเรียนในสังกัดจัดส"งรายชื่อที่จะเข;าร"วมประเมิน
ภายในวันนี้  ได;ประสานโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก;านเหลือง เข;ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก และรางวัลนักเรียนพระราชทานได;ประสานโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คุณสมบัติต;องเรียนดี 
ประพฤติดี มีความกตัญwู   หากเปQนระดับประถมศึกษาต;องติดต"อท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 หากเปQนระดับ
มัธยมศึกษาติดต"อที่พ้ืนที่มัธยมศึกษาอุบลราชธานี – อำนาจเจริญ 
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มติท่ีประชุม – รับทราบ ฝากให;สำนักการศึกษาเร"งรัดทำประกาศบัญชีรายชื่อคืนเงินโครงการดังกล"าว
ให;กับผู;ประกอบการที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได;รับมาแล;วไม"สามารถดำเนินโครงการดังกล"าวได;
เนื่องจากสถานการณ�โควิด – 19 ตามนโยบายผู;บริหารโดยเร็ว ในฐานะลาภมิควรได; จำได#ว$าเร่ืองน้ีได#
เสนอและผู#บริหารได#ลงนามอนุมัติแล#วเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 แต$ยังไม$เห็นความคืบหน#า 

มติที่ประชุม – รับทราบ ฝากสำนักการศึกษาดำเนินการเร$งสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู$ในเกณฑ�
ได#รับเงินดังกล$าว รายงานข#อมูลจังหวัดอุบลราชธานีทราบโดยเร็ว  

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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 3.8  โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ขอรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
 - ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จะขอรับการประเมินจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปQนการเลื่อนการประเมินจากระดับดีเปQนระดับที่
สูงข้ึนผลการประเมินตนเอง (SAR)  รอบท่ี 4 อยู"ในระดับดี เพื่อเปQนขวัญกำลังใจ การประเมินในคร้ังน้ีจะชัดเจนมากข้ึน 
การประเมินมี 3 มาตรฐานมาตรฐานคุณภาพผู;เรียน มาตรฐานการบริหารจัดการ มาตรฐานครู การนำเสนอข;อมูลอาจมี
ข;อมูลบางด;านท่ียังไม"สมบูรณ�ซึ่งจะได;มีการเสนอข;อมูลเพิ่มเติมต"อไป 
 

 นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
 - หากมีการขอความร"วมมือหน"วยงานใดก็ขอให;ทำหนังสือแจ;งเวียนให;ทันท"วงที  

 

 
 

 

 3.9  รายงานผลการดำเนินงานศูนย(รับเรื่องราวร�องทุกข(และแก�ไขปbญหาเร�งด�วนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ระหว�างวันที่ 21 มิถุนายน -  25 กรกฎาคม 2564 

 นางสาวธัญญพัทธ(  ศรีบุญสถิตพงษ( หัวหน�าฝdายบริหารงานทั่วไป สำนักปลดัเทศบาล 
 - ศูนย�รับเรื่องราวร;องทุกข�ฯ ได;รับเรื่องราวร;องทุกข�ท่ีส"งถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันท่ี  

26 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม  2564  จำนวน 439 เรื่อง รายละเอียดดังนี้  ดำเนินการแล;วเสร็จ  328 เรื่อง 
อยู"ระหว"างการดำเนินการ 111 เรื่อง  สำนักปลัดเทศบาล จำนวนคำร;อง 34 เรื่อง  ฝIายรักษาความสงบ 34  เรื่อง 
ขอตรวจสอบกล;อง CCTV  20 เรื่อง ดำเนินการแล;วเสร็จ  20 เรื่อง ขอตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่/ก"อเหตุรำคาญ 
13 เร่ือง ดำเนินการแล;วเสร็จ 13 เรื่อง  ขอความร"วมมือช"วยงาน 1 เรื่อง  ดำเนินการแล;วเสร็จ 1  เรื่อง  สำนัก
ช"าง จำนวนคำร;อง 255 เรื ่อง (วันที่ 22 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564) ส"วนการโยธา 246  เรื่อง งาน
บำรุงรักษาทางและสะพาน  48  เรื่อง ดำเนินการแล;วเสร็จ 14 เรื่อง อยู"ระหว"างการดำเนินการ 34 เรื่อง งาน
สถานที่และไฟฟNา (ไฟฟNาดับ/ยืมเต็นท�)  112  เรื่อง ดำเนินการแล;วเสร็จ 81 เรื่อง อยู"ระหว"างการดำเนินการ 31 
เรื่องงานสวนสาธารณะ (ตัดตกแต"งกิ ่งไม;และตัดต;นไม;) 40 เรื ่องดำเนินการแล;วเสร็จ 30 เรื ่อง อยู"ระหว"าง
ดำเนินการ 10 เรื่อง งานสัญญาณไฟจราจร 1 เรื่อง อยู"ระหว"างดำเนินการ 1 เร่ือง ฝIายช"างสุขาภิบาล (ลอกคลอง /
ท"อระบายน้ำอุดตัน) 45  เร่ือง ดำเนินการแล;วเสร็จ 38 เร่ือง อยู"ระหว"างดำเนินการ 7  เร่ือง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อม  จำนวน
คำร;อง 159 เรื่อง งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ) 39 เร่ือง ดำเนินการแล;วเสร็จ 18 เรื่อง อยู"ระหว"างการ
ดำเนินการ 21 เรื่อง  งานรักษาความสะอาด (เก็บกิ่งไม;/กวาดถนน/ขอรถน้ำ/ขอรถสุขาเคลื่อนที่)  8  เรื่อง ดำเนินการ
แล;วเสร็จ 8 เรื่อง งานควบคุมโรค (ฉีดพ"นกำจัดยุง/ฆ"าเชื้อโควิด 19/เห็บ/หมัด)  102  เรื่อง ดำเนินการแล;วเสร็จ  
98 เรื่อง อยู"ระหว"างการดำเนินการ 4 เรื่อง  งานสัตวแพทย� 4 เรื่อง ดำเนินการแล;วเสร็จ 4 เรื่อง งานสุขาภิบาล 6 เรื่อง  
ดำเนินการแล;วเสร็จ 3 เรื่อง อยู"ระหว"างการดำเนินการ 3 เรื่อง รับเรื่องราวร;องทุกข� ผ"านระบบ Traffy Fondue 
จำนวน 73 เร่ือง ดำเนินการแล;วเสร็จ 33 เร่ือง อยู"ระหว"างการดำเนินการ 25 เร่ือง รอดำเนินการ 15 เร่ือง 

 

 นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
 - หากมีคำร;องของประชาชนส"งเข;ามาเทศบาลควรรีบดำเนินแก;ปoญหา และให;ความช"วยเหลือ

โดยเร็ว หากงานใดไม"เก่ียวข;องก็ให;ดำเนินการประสานติดต"อกับหน"วยงานที่เก่ียวข;องตามคำสั่งของ คสช. และรัฐบาลกลาง 
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ที่ให;องค�กรปกครองส"วนท;องถิ่นอำเภอและจังหวัด เมื่อได;รับคำร;องเรียนร;องทุกข�ให;รีบดำเนินแก;ไขปoญหาให;เสร็จสิ้น   
ในพ้ืนท่ีอย"าให;ประชาชนเดินทางมาร;องเรียนซ้ำท่ีรัฐบาลกลางเปQนอันขาด 
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 3.10 ยกเลิกเลนปbeนจักรยาน 
 นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
 - ขอบคุณสำนักปลัดเทศบาล สำนักช"าง และตำรวจจราจร ที่มีหน;าที่และอำนาจตาม พรบ. 
การจราจรทางบก  พ.ศ.2522  ได;มีการยกเลิกเลนปo}นจักรยานคืนพื้นผิวจราจรบนถนนโดยรอบทุ"งศรีเมือง พิพิธภัณฑ�
สถานแห"งชาติจังหวัดอุบลราชธานี และตลาดโต;รุ"งราชบุตรให;กับประชาชนเพื่อให;เกิดความคล"องตัวในการจราจร      
อันเปQนประโยชน�แก"ส"วนรวม  
 - ฝากฝIายเทศกิจสำนักปลัดได;มั่นตรวจตราการรุกล้ำฟุตบาทและทางเท;ารวมทั้งสนับสนุนภารกิจ
ด;านจราจรซ่ึงตามพระราชบัญญัติเทศบาลได;ให;อำนาจไว;เม่ือ พ.ศ.2562 เปQนการเพิ่มเติม 
 - ฝากฝIายเทศกิจได;สำรวจจุดเสี่ยงในพื้นท่ีที่ยังไม"มีการติดตั้งกล;องวงจรปLด (CCTV)เพิ่มเติมหรือ
จุดเดิมที่มีอยู"แล;ว แต"ยังโฟกัสไปยังที่ใกล;เคียงได;หรือห"างเกินไปให;มีระยะทีใกล;มากข้ึน 

 
 
 
 

  3.11 รายงานสถานการณ(การแพร�ระบาดโรคโควิด - 19 
 นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 - ขณะนี้มีผู ;ปIวยโควิด - 19 ในเรือนจำทั ่วประเทศมีร;อยละ 95  ผู;ปIวยในเรือนจำจังหวัด
อุบลราชธานี 261 ราย  ผู;ปIวยรายใหม"จำนวน 12 ราย โรงพยาบาลสนามแจระแม มีจำนวนผู;ปIวย  1,951 ราย ยังรักษา 
374 ราย  ผู;ปIวยทั้งหมด 12,854 ราย ผู;ปIวยรายใหม" 200 ราย ผู;ปIวยติดเช้ือในพ้ืนที่ จำนวน 8 ราย ต"างจังหวัด 132 ราย  หายปIวย 
7,867 ราย ยังรักษา 4,925 ราย เสียชีวิตสะสม 65 ราย เสียชีวิตวันนี้ 3 ราย ใช;เครื่องช"วยหายใจ 20 ราย มีศูนย�
พักคอยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 100 เตียง มีจำนวนผู;ปIวย 84 ราย Richard 20 ราย ยัง
รักษาอยู" 64 ราย การดำเนินการของโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค�โดยการ Home Isolation ไม"สำเร็จเพราะ
ชุมชนต"อต;าน การรักษาตัวที่ศูนย�พักคอยจะได;เข;าระบบรักษาอาการทันท"วงทีไม"ให;เชื้อลงปอด ท"านนายกเทศมนตรีได;
ให;มอบนโยบายนำกระชายผง ขิงผง ให;ชงดื่มเปQนการรักษาอาการเบื้องต;น ศูนย�พักคอยที่ได;จัดตั้งขึ้นมีออกซิเจนที่
เพียงพอ อากาศถ"ายเทดี ผู;ปIวยโควิด - 19 หากได;รับออกซิเจนที่มีเพียงพอจะทำให;ฟ��นตัวเร็ว มีการวัดระดับออกซิเจนที่
ปลายนิ้วมือ หากระดับออกซิเจนต่ำกว"า 95 แสดงว"าร"างกายเร่ิมอ"อนแอ ผู;ปIวยท่ีศูนย�พักคอยระดับออกซิเจนส"วนใหญ"
อยู"ที่ 96 ข้ึนไปขอบคุณทุกสำนัก/กอง ท่ีให;ความร"วมมือ ในขณะนี้สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด - 19 ได;ใน
ระดับหน่ึง 

 

 นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
 - ขอชื่นชมความตั้งใจในการปฏิบัติหน;าท่ีทั้งท่ีมีเครื่องมืออย"างจำกัด ในการเบิกจ"ายงบประมาณ
สามารถเบิกได;ตามระเบียบ ฝากสำนักช"างดูแลการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ"นดิน ช"วยกันตรวจสอบดูแลเพื่อไม"ให; 
ประชาชนบุกรุกและครอบครองโดยไม"ชอบด;วยกฎหมาย ตามพรบ.การปกครองท;องถ่ิน 2457 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว"าด;วยการดูแลและคุ;มครองปNองกันที่ดินอันเปQนสาธารณะประโยชน�ของแผ"นดินและเมืองใช;ร"วมกัน พ.ศ.2553 และ
ช"างเขตได;ตรวจสอบอาคาร ตึก บ;าน ท่ีมีขนาดใหญ"ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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 3.12 การตรวจค�นหาเชิงรุก Rapid Antigen Test 
 นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 - ท"านนายกเทศมนตรีมีความห"วงใยพี่น;องเทศบาล จึงได;มอบนโยบายให;กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล;อมประสานทีม สคร.10 จัดโมบายตรวจโควิดเชิงรุก บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชน
ในละแวกข;างเคียงเพ่ือเปQนการค;นหาเชิงรุก และควบคุมการระบาดให;ทันท"วงที กำหนดวันจันทร�ที่ 23 สิงหาคม 2564 
เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อมเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. สำนักปลัดเทศบาล
สถานธนานุบาล 1, 2 เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. สำนักช"างเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. สำนักการศึกษา เวลา 
14:00 น. ถึง 15:00 น. สำนักคลัง หน"วยตรวจสอบภายในเวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น. กองยุทธศาสตร�และ
งบประมาณ กองสวัสดิการสังคม กองการเจ;าหน;าท่ี อ่ืน ๆ  
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 3.13 การรับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปiนพนักงานจ�างประจำป�งบประมาณพ.ศ. 2564 
 สิบเอกวรุธฒิพงษ( ทัดเทียม ผู�อำนวยการกองการเจ�าหน�าท่ี 
 - ด;วยเทศบาลนครอุบลราชธานีจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปQนพนักงานจ;างทั่วไป
จำนวน 8 ตำแหน"ง จำนวน 46 อัตรา โดยจะรับสมัครเพ่ือเข;ารับการสรรหาและแต"งตั้งต้ังแต"วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 
ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 มีตำแหน"งพนักงานวิทยุ จำนวน  1  อัตรา พนักงานดับเพลิง จำนวน  2  อัตรา นักการ จำนวน 18 อัตรา 
คนงานประจำรถขยะ จำนวน 8 อัตรา พนักงานขับรถ 2 อัตรา ภารโรง 2 อัตราผู;ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  จำนวน 1  อัตรา ค"าธรรมเนียม 
ในการสมัครจำนวน 100 บาท 
 

 นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
 - ขอให;ทุกสำนักกองนำเร่ืองหารือเข;าท่ีประชุมประจำเดือนทุกเดือน หากสำนักกองใดมีปoญหา  
จะได;ช"วยกันระดมความคิดแก;ไขปoญหา 

 

 
 
 

  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

  4.1 กำหนดแนวปฏิบัติในการเกษียนหนังสือราชการ 
นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
- เนื่องจากท"านปลัดเทศบาลติดภารกิจด"วน จะชี้แจงด;วยตนเองในคราวถัดไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ     

  5.1 งานเกษียณอายุราชการ 
นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
- สอบถามการเกษียณอายุราชการ ในปU พ.ศ. 2564 
 

นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
- มีผู;เกษียณอายุราชการผู;อำนวยการโรงเรียนจำนวน 2 ท"าน รองผู;อำนวยการโรงเรียน 2 ท"าน   

ครู 6 ท"าน รวมท้ังหมด 10 ท"าน สำนักการศึกษาได;เตรียมข;อมูลเพ่ือจัดทำเอกสารที่ระลึกเรียบร;อยแล;ว 
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สิบเอกวรุธฒิพงษ( ทัดเทียม ผู�อำนวยการกองการเจ�าหน�าท่ี 
- กองการเจ;าหน;าที่เปQนผู;รับผิดชอบโครงการเกษียณอายุราชการ  ปoจจุบันการแพร"ระบาด    

โควิด-19 มีความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี กองการเจ;าหน;าที่ได;นำเรียนท"านปลัดเทศบาลเพื่อหารือดำเนินการ
เพื่อเปQนการยกย"องเชิดชูเกียรติแก"ผู;เกษียณอายุราชการในปU 2564 อยู"ในขั้นตอนรอนโยบายของผู;บริหาร กองการ
เจ;าหน;าที่ได;จัดเตรียมงบประมาณในการจัดซ้ือโล"เกียรติยศเชิดชูเกียรติ สามารถดำเนินการเบิกจ"ายให;กับผู;เกษียณอายุ
ราชการได; หากมีความชัดเจนกองการเจ;าหน;าที่จะนำเรียนให;ทราบในลำดับต"อไป 
 

นายเจษฎา  ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
- ฝากให;ข;าราชการทุกท"านประพฤติตนอยู "ในกฎหมาย ระเบียบ วินัยและจริยธรรมที่

กำหนด  อย"าทุจริตและปฏิบัติตนมิชอบ หากมีการทุจริตต"อหน;าที่ราชการ คณะกรรมการปNองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห"งชาติ (ปปช.) มีหน;าที่และอำนาจในการไต"สวนชี้มูลไม"ต;องตั้งกรรมการตรวจสอบทางวินัย คณะกรรมการ
ปNองกันและปราบปรามการทุจริตแห"งชาติ (ปปช.) แต"งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยอยู"แล;ว โทษไล"ออกจะไม"ได;รับ
สิทธิใด ๆ โทษปลดออก ได;รับบำเหน็จบำนาญ  ฝากผู;อำนวยการสำนัก/กอง กำชับ ดูแล ผู;ใต;บังคับบัญชาให;ประพฤติ
ปฏิบัติอยู"ในระเบียบ วินัย หากผู;ใต;บังคับบัญชากระทำผิดต;องว"ากล"าว ตักเตือน หากไม"ดำเนินการผู;บังคับบัญชาก็จะมี
ความผิดด;วยถือว"าปล"อยปละละเลย 

 
   

  5.2 การจัดกิจกรรมที่มากกว�า 20 คนแต�ไม�เกิน 200 คน 
 นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ ผู�อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 - แจ;งการจัดกิจกรรมที่มากกว"า 20 คนแต"ไม"เกิน 200 คนต;องแจ;งต"อคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต"ออำเภอและจังหวัดในพื้นที่  เนื่องจากจะมีการดำเนินการสอบพนักงานจ;างซึ่งคาดว"าจะมีผู;มาสอบจำนวนมาก
ดังน้ันต;องดำเนินการขออนุญาตให;ถูกต;อง  ดำเนินการสอบที่โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร หากมีส"วนใดให;กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล;อมช"วยเหลือยินดีดำเนินการ  

 
 

 
 

 5.3 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 นายกรศิริ ม่ิงไชย ผู�อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
 - เนื่องจากผมเปQนกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู ตัวแทนผู;อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ ได;
ดูแลเรื่องจรรยาบรรณครู ครูมีความหมิ่นเหม"ต"อการผิดจรรยาบรรณ การพูดกับผู;ปกครองไม"สุภาพ พูดกับนักเรียนไม"ดี 
มีการร;องเรียนเรื่องพูดจาไม"สุภาพกับผู;ปกครอง เปQนปฏิปoกษ�ต"อการเรียนรู;เจริญเติบโตของนักเรียน หากกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพหรือครุสภาทราบ เมื่อมีการถูกสอบจะถูกถอดถอนใบอนุญาต  วินัยและจรรยาบรรณเปQนเรื ่อง
ละเอียดอ"อนฝากผู;บังคับบัญชา กำชับผู;ใต;บังคับบัญชาไม"ให;กระทำผิด  
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 5.4 การเกษียนหนังสือราชการ 
 นายอาทิตย(  คูณผล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 - การเกษียนหนังสือราชการ ให;ระดับหัวหน;างานเกษียนหนังสือเสนอผู;บริหาร ระดับหัวหน;า
ฝIาย ผู;อำนวยการสำนัก/กองหากเสนอหนังสือห;ามใช;คำว"าโปรดพิจารณา  การแบ"งส"วนพื้นที่เกษียนหนังสือฝo}งซ;ายให;
เปQนสำนัก/กอง ฝo}งขวาให;ท"านปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีเกษียนหนังสือ  หากหมดหน;าใช;แผ"นหลังให;พับกระดาษ
แบ"งฝo}งซ;ายขวา ขอให;สำนัก/กอง กำกับ ดูแลผู;ใต;บังคับบัญชาด;วย 
 

 
 
 

 5.5 การจัดรูปแบบการเขียนโครงการ 
 นายอาทิตย(  คูณผล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 - การจัดทำโครงการเนื้อหาควรต"อเนื่องกัน ไม"ใช"ว"าเนื้อหาอยู"อีกหน;าลายเซ็นอยู"อีกหน;า ขอให;
จัดทำรูปแบบที่มีความเก่ียวเนื่องหากลายเซ็นอยู"หน;าถัดไปควรมีเนื้อหาเก่ียวเนื่องด;วย 
 
 
 

 5.6 การประชาสัมพันธ(ข�าวในเว็บไซต( 
 นายอาทิตย(  คูณผล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 - สำนักงานเทศบาลประกอบด;วย 2 ฝIาย คือ ฝIายผู;บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง และฝIาย
ประจำที่มาจากการสอบเข;ารับราชการเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ 60 ปU เนื่องจากฝIายบริหารมาจากการเลือกตั้ง
ประชาชนเปQนผู;ตัดสินในเรื่องการบริหารงาน เพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ�ของเว็บไซต�ของสำนัก/กอง หรือเว็บไซต�
ของเทศบาล หากมีงานที่เกี่ยวข;องกับประชาชนให;แจ;งผู;บริหารด;วย การลงประชาสัมพันธ�ในเว็บไซต�ให;เน;นการทำงาน 
รูปภาพผู;บริหารที่ชัดเจน เพื่อให;ประชาชนได;รับรู;ถึงการทำงานต"าง ๆขอให;ถือปฏิบัติเปQนแนวทางเดียวกัน 
 

 นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 - มอบให;ไอทีนำเสนอข"าวทุกสำนัก/กอง  แต"ละวันสำนัก/กอง ได;ลงพ้ืนท่ีทำอะไร ให;แต"ละ
สำนัก/กองประสานเลขานุการทำตารางงานของแต"ละวันเพื่อให;มีภาพลักษณ�ท่ีดีเข;าถึงประชาชน 
 

 นายสราวุฒิ  นิลรัตน(ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตร ี
 - สำนักกองใดที่มีภารกิจลงพ้ืนที่สามารถแจ;งโดยตรงได;เลยในแต"ละวันจะได;แจ;งผู;บริหาร
ประชุมเพื่อมอบหมายงาน 
 

 นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 - เวลา 17:00 น ของทุกวันเลขาฯจะสรุปตารางงานของวันพรุ"งนี้ว"าแต"ละสำนัก/กองใด เวลา
ใดลงพ้ืนท่ี ท"านรองแต"ละท"านจะดูแลแต"ละสำนัก/กองอยู"แล;ว  ส"วนนายกฯจะดูตามตารางงานหากว"างก็จะลงพ้ืนท่ีด;วย
ตนเอง 
 นายกรศิริ ม่ิงไชย ผู�อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
 - ในส"วนของโรงเรียนจะมีการประชาสัมพันธ�ของแต"ละโรงเรียน เม่ือมีการจัดกิจกรรมใด ๆ ได;
แจ;งว"าได;รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี หากมีการมอบปoจจัยพื้นฐานให;นักเรียนซ่ึงเปQนงานของโรงเรียนท่ีต;องทำอยู"
แล;วต;องขออนุญาตก"อนหรือไม" 
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 นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 - ไม"ต;องขออนุญาต 
 

 นายกรศิริ ม่ิงไชย ผู�อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
 - เรื่องการเชิญนายกเทศมนตรีเข;าร"วมกิจกรรมของโรงเรียน  ต;องทำหนังสือเรียนสำนัก
การศึกษาก"อนหรือทำส"ง 2 ทาง หรือสามารถติดต"อสายตรงท"านเลขาฯได;เลยหรือไม" 
 

 นายพงษ(ศักดิ์  มูลสาร รองนายกเทศมนตรี 
 - การปฏิบัติหน;าที่ของแต"ละสำนัก/กอง จะรายงานรองนายกเทศมนตรีที่รับผิดชอบอยู"แล;ว 
เพิ่มเติมคือนำเรียนนายกเทศมนตรีให;ทราบด;วย  ในการประชาสัมพันธ�ข;อมูลข"าวสารกรณีที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ให;รองนายกเทศมนตรีแต"ละสำนัก/กอง ปฏิบัติหน;าที่ ควรจะขึ้นต;นว"า นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรี
มอบหมายให;นายพงษ�ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี เพื่อจะได;รู;ว"ารองนายกเทศมนตรีได;รับมอบหมายจากท"าน
นายกเทศมนตรีให;ปฏิบัติหน;าท่ีนั้น ๆ  
 

 นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี 
 - ขอสอบถามการปฏิบัติของโรงเรียนที่ผ"านมาคือปฏิบัติอย"างไร 
 

 นายมนต(ตรี ธนะคุณ ผู�อำนวยการสำนักการศึกษา 
 - ถ;าเปQนหนังสือที่มาจากโรงเรียน  จะเรียนนายกเทศมนตรีแต"มาส"งที่สำนักการศึกษาจะผ"าน
หัวหน;าฝIาย ผู;อำนวยการส"วน ผู;อำนวยการสำนัก รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี เว;นแต"หนังสือบาง
เรื่อง ผู ;อำนวยการสำนักการศึกษาส"งถึงผู ;อำนวยการโรงเรียนเพื่อขอข;อมูลเล็กน;อยก็จะเรียนผู;อำนวยการสำนัก
การศึกษา 
 

 นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี 
 - ขอเสนอแนะการทำหนังสือ ถึงนายกเทศมนตรีแล;วดำเนินการตามลำดับ ควรแสดงความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหากมีข;อขัดแย;งให;ประสานกันก"อนท่ีจะเสนอถึงนายกเทศมนตรี ที่นำเสนอวันน้ีเพราะจะได;
กระจายความรับผิดชอบ  การลงข"าวประชาสัมพันธ� เช"น เทศกิจไปจับงูช"วยเหลือประชาชน ควรมีการสัมภาษณ�ความ
พึงพอใจของประชาชนด;วย ให;มีเสียงและภาพประกอบ  
 

 นายอาทิตย(  คูณผล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 - มีโอกาสไปช"วยงานที่องค�การบริหารส"วนจังหวัดอุบลราชธานี 3 เดือน มีความชื่นชมในการ
ทำงานของทีมประชาสัมพันธ�ของ ช"วงเช;านายกอบจ. ลงพื้นที่ไม"เกิน 2 ชั่วโมงลงข"าวประชาสัมพันธ�หน;าเว็บไซต� ใช;คำ
สื่อสารท่ีกะทัดรัดเข;าใจง"ายหากจะขอความรู;ท"านนายกอบจ.ยินดีให;ความร"วมมือ 
 

 นายสราวุฒิ  นิลรัตน(ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตร ี
 - ทีมประชาสัมพันธ�อบจ.ได;เข;ามาช"วยดูแลข้ันตอนการทำเว็บไซต�ทำเพจเรียบร;อยแล;ว 
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 5.7 สวดมนต(ไหว�พระก�อนเริ่มการประชุม 
 นายธรธรรม( ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี 
 - การประชุมประจำเดือนเปQนการประชุมท่ีเปQนทางการเพ่ือมอบหมายนโยบายให;กับสำนัก/กอง 
ก"อนดำเนินการเร่ิมประชุมขอเสนอแนะให;มีการสวดมนต�ไหว;พระเพื่อเปQนการรวมใจของผู;เข;าร"วมการประชุม  
 
 

 
 
 

 5.8  การเปลี่ยนแปลงช�องทางการเดินรถจากเดิมเดินรถแบบทางเดียวเปiนการเดนิรถแบบสองทาง 
 นายพงษ(ศักดิ์  มูลสาร รองนายกเทศมนตรี 
 - สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีร"วมกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได;กำหนด
เปลี่ยนแปลงช"องทางการเดินรถจากเดิมเดินรถแบบทางเดียวเปQนการเดินรถแบบสองทาง ในพื้นที่ดังต"อไปนี้  
 1. ถนนราชบุตร จากส่ีแยกตัดกับถนนเข่ือนธานีถึงสามแยกตัดกับถนนพโลรังฤทธิ์ 
 2. ถนนสุริยาตร� จากสี่แยกตัดกับถนนเทพโยธี ถึงสี่แยกตัดกับถนนพลแพน  
 พื้นที่ถนนศรีณรงค�จากบริเวณสี่แยกตัดกับถนนราชบุตร ถึงสี่แยกถนนอุปราชเปLดเปQนเส;นทาง
การจราจรปกติ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปVดการประชุม เวลา 12.0๐ น.  
 
 

      (ลงชื่อ)                                          ผู;จดรายงานการประชุม 
    (นางสาวธัญญพัทธ�   ศรีบุญสถิตพงษ�) 
        หัวหน;าฝIายบริหารงานท่ัวไป 

                    
 
 

             (ลงชื่อ)                                             ผู;ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพิศาล  ดีพร;อม) 
            หัวหน;าสำนักปลัดเทศบาล 
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