
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๑ 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่  ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
๑. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
๒. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายนพพร  เตชะวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๕. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี
๖. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 
๗. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 
๘. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
๙. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
๑๐. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
๑๑. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานายการสํานักการคลงั 
๑๒. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๓. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
๑๔. นายสุรสีห  ใจหาญ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๑๕. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๖. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๗. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๘. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๙. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   
๒๐. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
๒๑. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๒. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
๒๓. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
๒๔. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๒๕. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
๒๖. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
๒๗. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 
๒๘. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
๒๙. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
๓๐. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๓๑. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 
 

-๒-/๓๒.นายพิศาล... 
 



-๒- 
 

๓๒. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๓๓. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
๓๔. นางสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
๓๕. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
๓๖. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
๓๗. นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
๓๘. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๓๙. วาที่ ร.ต.วิชิต  หวังยศ   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
๒. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๕. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 
๖. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๗. นายเสร ี  ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๘. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4พระเจาใหญองคต้ือ 
๙. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 
๑๐. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย 
๑๑. นางวารุณี  สงวนรัษฏ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักการคลัง 
๑๒. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
๑๓. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
๑๔. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา  
๑๕. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
๑๖. นายทักษิณ  กอนศิลา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
๑๗. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารงานสาธารณสุข 

 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
๒. นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ  
๓. นายสุรศักดิ ์  โตอิ่ม   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนประธาน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๑... 
 



-๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ แนะนําพนักงานเทศบาลโอน(ยาย) และบรรจุใหม จํานวน ๑ ราย 
  

 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
(ตรวจสอบไดที่ http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 
 

   
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานกองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑  โครงการในเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๑ ไดรับการอนุมัติ
จากสภาทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ แบงการดําเนินการเปน ๓ ชวง คือ ยังไมไดดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ และ
ดําเนินการแลวเสร็จ ผลการดําเนินการในรอบ ๕ เดือนดํา เนินการแลวเ สร็จ  ๑๗ โครงการ คิดเปน ๑๓.๓๘%     
อยูระหวางดําเนินการ ๖๙ โครงการ  เปน ๕๔.๓๓% ยังไมไดดําเนินการ ๔๑ โครงการ คิดเปน ๓๒.๒๙% ซึ่งอยูใน
เกณฑที่นาพอใจ 
 
 
 
  ๓.๒ สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองวชิาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานกองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในรอบเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยสรุปขอมูล
จากฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย สํานักการคลัง  โดยไดตั้งงบประมาณการรายรับในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายจํานวน ๗๔๐ กวาลานบาท ในระยะเวลา ๕ เดือน  มีรายรับจริงทั้งสิ้น ๓๗๘,๕๔๙,๑๓๐.๓๓ บาท แบง เปนเงิน
อุดหนุนทั่วไปจํานวน ๑๗๘ กวาลานบาท ภาษีจัดสรร ๑๔๒ กวาลานบาท รายไดที่จัดเก็บเอง ภาษีอากร 
๔๕,๗๘๖,๕๐๗.๖๖ บาท ภาพรวมอยูที่ ๕๗,๘๒๖,๔๖๔ บาท การเบิกจายงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ ของหนวยงาน
ตางๆ ในรอบ ๕ เดือน งบกลาง ๔๙.๒๓% หนวยตรวจสอบภายใน ๓๘.๔๔% สํานักการศึกษา ๓๖.๕๓%. 
 

-๔-/สรปุการเบิกจาย... 
 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๔- 
 
สรุปการเบิกจายในภาพรวม อยูที่ ๓๕.๗๗% คงเหลือการเบิกจาย ๖๔.๒๓% งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากสภา 
จํานวน ๖๕๑ กวาลานบาท เบิกจายไปแลว ๒๓๒ กวาลานบาท 
 
 
 
 

๓.๓ รายงานการประหยัดพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 
   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานขอมูล
ประหยัดพลังงาน ดังนี้ สถิติการใชพลังงานตางๆ เก็บขอมูลจากเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ๒๕๖๑ พลังงานไฟฟา หนวย
การใชป ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๐ คือ ๑.๒๘% ถือวาเพิ่มขึ้นเล็กนอย หนวยการใชเมื่อเทียบกับป ๒๕๖๑ และป 
๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นเล็กนอย ในสวนของจํานวนเงินถือวาเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับ ป ๒๕๖๐ คือ ๘.๐๔% เปรียบเทียบกับป
ฐานเพิ่มขึ้น ๕.๔๘% งบประมาณลดลง ๓.๓๔% น้ํามันเชื้อเพลิงป ๒๕๖๑ เทียบกับป ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น ๒๕.๑๓% กับเทียบ
กับปฐานเพิ่มขึ้น ๒๕.๙๓%   งบประมาณ ป๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับป ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น ๓๓.๕๐% เปรียบเทียบกับปฐาน 
เพิ่มขึ้น ๑๖.๖๗% และอาจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ น้ําประปาป ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับป ๒๕๖๐ ลดลง ๙.๖๐%
เปรียบเทียบกับปฐานลดลง ๗.๕๐% ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการประหยัดพลังงาน ทั้ง ๓ ประเภท และ
ฝากใหทุกทานพิจารณาวางแผนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งจะชวยลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงได 

   นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนรายรับจริง ไดประมาณการรายรับ 

จํานวน ๗๔๐ ลานบาทสภาไดอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน ๖๕๑ ลานบาท ณ ปจจุบันมีรายไดแลว 
๓๗๘ ลานบาท ยังขาดอีก ๒๗๔ ลานบาท ๕ เดือนที่ผานมา มีรายไดเกินครึ่งขอใหสํานัก/กอง เรงดําเนินการโครงการ
ตางๆ ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ  
 

   นายยอดยุทธ  เดชรุงเรืองรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
   - การใชน้ํามันเชื้อเพลิงคอนขางเปลือง เนื่องจากมีรถยนตเพิ่มมากขึ้นและบางคันที่สิ้นสภาพ
การใชงาน สํานัก/กอง/ฝาย ควรระมัดระวังการใชน้ํามันเชื้อเพลงิ ใหใชอยางมีประสิทธิภาพและลงทะเบียนควบคุมใหเกิด
ประสิทธิภาพไดมากขึ้น รถเกาที่สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงใชงานไมไดขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการสํารวจและ
จําหนายขาดทอดตลาด  

   นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการประชุมครั้งที่แลวไดสั่งการในเรื่องการ
รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของแตละเดือนทุกๆ เดือนของรถยนตแตละคัน เพื่อสามารถตรวจสอบในการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงแตละคันไดรถยนตของราชการจะมีพนักงานขับรถยนตประจํารถทุกคัน พนักงานขับรถยนตตองบันทึก
รายละเอียดการใชรถในแตละคันใหเปนลายลักษณอักษรเพื่อตรวจสอบการใชรถยนตแตละคัน 
 
 
 

-๕-/นางสมลักษณ... 
 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๕- 
 
   นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   -เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานในสวนของการรายงานสถิติการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง ขอประสานงานเรื่องตารางรูปแบบการรายงานกับหนวยตรวจสอบภายใน และขอประสาน ผอ.สํานัก/กอง             
ในการกรอกขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตตอไป 
 
 
 
 

๓.๔ รายงานการเปด-ปดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
(สํานักการศึกษา) 
   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานตอนนี้อยูระหวางการสอบปลายภาคเรียน 
โรงเรียนบางแหงดําเนินการสอบเรียบรอยแลว ในการเปดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเปดภาคเรียนตั้งแต
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และปดภาคเรียนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ และภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ จะเปด
เรียนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และปดภาคเรียนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ การเปด-ปดภาคเรียนเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ เปนกําหนดการที่เปนมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไดนํามาใชเหมือนกันทั่วประเทศ  
 

 
 
 

 
๓.๕ การดาํเนินการแขงขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน ประจําป ๒๕๖๑ (สํานักการศึกษา) 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ก ารดํา เนินจัด กา รแขง ขัน กีฬาเด็ก 

เยาวชนและประชาชนในปนี้ตามนโยบายคณะผูบริหารและทานปลัดเทศบาล เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โครงการที่สามารถดําเนินการไดคือการแขงขันกีฬานักเรียนซึ่งเทศบาลนคร
อุบลราชธานีมีงบประมาณสวนหนึ่งและโอนเพิ่มเติม ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสํานัก
การศึกษาไดประชุมรวมกันเรียบรอยแลว มีกําหนดการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจําป ๒๕๖๑ ณ 
สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ มีการแขงขันในรอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑ เปนขบวนพาเหรด พิธีเปด การแขงขันตลอดทั้งวัน และพิธีปดในตอนเย็น จึงเรียนใหที่ประชุมเพื่อโปรด
ทราบและจะมีหนังสือเรียนเชิญเพื่อรวมเปนเกียรติในพิธีเปดอีกครั้ง 
 

   นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานเดิมการจัดแขงขันกีฬาภายในสถานศึกษา  ไม
รวมกัน เลยมีแนวคิดวาในปนี้ใหลองมาจัดพรอมกัน โดยมีวัตถุประสงคคือใหบุคลากรทางการศึกษาไดมีกิจกรรมที่ไดทํา
รวมกัน ใชกีฬาเปนสื่อกลาง โดยในคําสั่งมอบหมายหนาที่ในการจัดการแขงขันกีฬาใหแตละฝายประกอบดวยบุคลากร
ทางการศึกษาหลายแหงอยูในฝายเดียวกัน เวลาประชุมปรึกษาหารือจะไดรูจักกันในเบื้องตนดวย เด็กนักเรียนของ.  0 

 
.-๖-/แตละสถานศึกษา... 

 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๖- 
 
แตละสถานศึกษาจะไดแขงกับสถานศึกษาอื่นเพื่อเปนการพัฒนากีฬาใหกับเด็กนักเรียน และผูปกครองที่มารวมกิจกรรม
จะไดเห็นศักยภาพในการจัดการแขงขันกีฬาของเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอใหสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเห็นความสําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาในครั้งนี้ดวย 
 

 
 

 
 
  ๓.๖ การกาํจัดนกพิราบภายในบริเวณวัดตางๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี(สํานักการศึกษา) 
   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผานมาไดรับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให เขารวมประชุมในเรื่องของการกําจัดนกพิรายภายในวัดรวมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และมีมติในที่ประชุมในการกําจัดนกพิราบภายใน
วัด ตางๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่สรางความรําคาญและทําใหบริเวณวัดสกปรก โดยใชวิธีจับนกพิราบตามที่
กรุงเทพมหานครเคยจับที่สนามหลวงโดยการใชกรงเปดคางไวและใหอาหาร ๗-๑๕ วัน ทําการปดกรง และนํานกพิราบไป
ตรวจสุขภาพ/ทําหมั่น ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดอุบลราชธานีและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของจะ
รวมกันดําเนินการกําจัดนกพิราบภายในวัดตางๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี
รับผิดชอบดําเนินการภายในวัดสุปฏนารามวรวิหารและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
รับผิดชอบดําเนินการภายในวัดทุงศรีเมือง และขอความอนุเคราะหเทศบาลนครอุบลราชธานี เตรียมรถน้ําเจาหนาที่ทํา
ความสะอาด และจัดทํากรง จํานวน ๒ กรง ในการรวมกิจกรรมและทําความสะอาด  
 

 
 
 
  ๓.๗  รายงานผลการดําเนินงาน สน เทศบาล (ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
   นายสุรศักดิ์  โตอิ่ม  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานขอรายงานผลการดําเนินงานของศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขเทศบาลนครอุบลราชธานี ในป ๒๕๖๐ ที่ผานมารับเรื่องราวรองทุกขทั้งหมด ๔,๒๙๕ เรื่อง สํานักการ
ชาง เกี่ยวกับไฟฟา ถนน ฝาทอระบายน้ํา ตัดแตงกิ่งไม การยืมเตนท โตะ เกาอื้ในการจัดงานจํานวน ๒,๗๙๕ เรื่อง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน ๑,๓๐๐ เรื่อง กองสวัสดิการสังคม จํานวน ๘๐ เรื่อง ฝายรักษาความสงบ จํานวน 
๗๐ เรื่อง ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๓๐ เรื่อง สํานักการศึกษา จํานวน ๑๐ เรื่อง และกองวิชาการและ
แผนงาน จํานวน ๑๐ เรื่อง ในป ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการแกไขปญหาไดเกือบ ๑๐๐% เหลือในสวนของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เรื่องถังขยะไมพอใช ซึ่งเปนนโยบายที่จะลดถังขยะในชุมชน และใหแตละชุมชนใชถังขยะ
รวมกัน ในป ๒๕๖๑ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๖๑ รับเรื่องราวรองทุกขทั้งหมด ๖๙๗ เรื่อง สํานักการชาง จํานวน
450 เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน ๒๑๐ เรื่อง ฝายรักษาความสงบ จํานวน ๒๐ เรื่อง ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๙ เรื่อง สํานักการศึกษา จํานวน ๘ เรื่อง การดําเนินงานของสํานักการชางในการซอมแซม
ถนน จํานวน ๗ เรื่อง ดําเนินการไปแลว จํานวน ๔ เรื่อง ไฟฟาสาธารณะจํานวน จํานวน ๙๒ เรื่อง . 
 

-๗-/ดําเนินการไปแลว... 
-๗- 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



 
ดําเนินการไปแลว จํานวน ๗๗ เรื่อง ตัดแตงกิ่งไมจํานวน ๓๔ เรื่อง ดําเนินการไปแลว จํานวน ๑๒ เรื่อง ซอมแซมฝาทอ
ระบายน้ําที่ชํารุด จํานวน ๑๓ เรื่อง ดําเนินการไปแลว จํานวน ๑๐ เรื่อง  ในป ๒๕๖๑ สวนมากจะเปนเรื่องไฟฟา
สาธารณะ ฝาทอระบายน้ําชํารุด และการขอถังขยะ ขอใหกองสาธารณสุจและสิ่งแวดลอมชวยประชาสัมพันธในเรื่อง
นโยบายที่จะลดถังขยะในชุมชน และใหแตละชุมชนใชถังขยะรวมกันใหประชาชนทราบ 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น  

 

๕.๑ การดําเนินการทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันเสารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให
พนักงานทุกคนไดมาชวยกันพัฒนาและทําความสะอาดสาํนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
โดยใหมีการลงเวลาการปฏิบัติงานใหสํานัก/กองวางแผนการดําเนินการทําความสะอาด โดยนํากิจกรรม ๕ ส.มาเปนแผน
ในการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

๕.๒ การกอสรางอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 
   นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ในการสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ซึ่งในวันจันทรที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๑ ที่ผานมาเทศบาลนครอุบลราชธานีไดทําประชาคมรวมกับผูนําชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ไดขอสรุปวา
จะทําการรื้ออาคารเรียนเดิมหนึ่งหลัง เพื่อกอสรางอาคารหลังใหม และตองดําเนินการขออนุมัติจากสภาเทศบาลโดย
จะตองขอเปดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญจากผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอใหสํานักการศึกษารีบดําเนินการ
เสนอญัตติตอสภาเทศบาล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๘-/๕.๓ การเบิกจาย... 
 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๗- 
 
 

๕.๓ การเบิกจายคาเดินทางไปราชการเพื่อสอบคัดเลือกสายงานผูบริหาร 
   นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานมีการซักถามในเรื่องการเบิกจายคาเดินทางไป
ราชการเพื่อสอบคัดเลือกสายงานผูบริหาร ขอใหผูเกี่ยวของตรวจสอบรายละเอียด ระเบียบการเบิกจายใหชัดเจนเพื่อ
ไมใหมีปญหาในภายหลัง 
 

  
 
   
  ๕.๔ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไดกําหนด
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๑ ใหสํานัก/กอง เตรียมแบบประเมินของพนักงานในสังกัดใหเรียบรอย กอนมีการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรอง และแนวทางการประเมินขอใหยึดหลักคุณธรรม เปนไปดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
  

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
             (นางสาวกัลยา   ภูมั่น) 
         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 
                          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
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มติที่ประชุม – ทราบ 


