
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖1 
ครัง้ที่ 10/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ผูมาประชุม 
๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
๒. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
๔. นายชยัยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลดัเทศบาล 
๖. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 
๗. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๘. นายเสร ี  ทองเลศิ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๙. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๑๐. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๑. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
๑๒. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
๑๓. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๔. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๕. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๖. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถติพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   
๑๗. วาที่ ร.ต.วชิติ  หวังยศ   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
๑๘. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบยีนราษฎรและบัตรประชาชน 
๑๙. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเทีย่ว 
๒๐. นายเชิดศักดิ ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
๒๑. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิน 
๒๒. นางนิตยา  ขวัญน ู   หัวหนาฝายสถติิการคลัง 
๒๓. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
๒๔. นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคมุอาคารและผงัเมอืง 
๒๕. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 
๒๖. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการงานสาธารณสุข 
๒๗. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
๒๘. นายพศิาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๒๙. นางภัททยิาภรณ ใครบตุร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
๓๐. นางสาวสมพศิ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนติิการ 
๓๑. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

 

-๒-/๓2.นายพรนิรันดร... 
 



-๒- 
 

๓๒. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
๓๓. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
๓๔. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๓๕. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
๓๖. นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
๓๗. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 

๑. นายศักดิ ์  เลรุงรดศิ  รองนายกเทศมนตร ี
๒. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายสุระจิต  เตง็ศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายอดศิักดิ ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางนันทยิา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมตร ี
๗. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลดัเทศบาล 
๘. นางธัญภสั  กําเหนดิแจง  ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
๙. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสขุ  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 
๑๐. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
๑๑. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
๑๒. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๓. นางวิรุณภัสร  ฐิตภิัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
๑๔. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
๑๕. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
๑๖. นางสุพศิศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
๑๗. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
๑๘. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา  
๑๙. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

๒๐. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 
๒๑. นางสาวภสัรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๒๒. นายทกัษิณ  กอนศลิา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางเสาวลักษณ   กันธิยา   นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
3. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

-๓-/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดย นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเปน
ประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานครูเทศบาลโอน(ยาย) บรรจุใหม จํานวน 9 ราย   

 
 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการครั้งท่ี 9/๒๕๖๑     
เมื่อวันที่  17  กันยายน  ๒๕๖1  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดท่ี 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)   

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
-  ขอแกไขรายงานการประชุม หนาที่ 6 บรรทัดที่ 3 แกไขขอความจากวันที่ 30-31 ตุลาคม 

2561 เปนวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 
 
 

    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

๓.1 รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ป พ.ศ.2561 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานสรุป          

ผลการดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งเปนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ป พ.ศ.2561 สรุปผลการดําเนินการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนขอมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 งบกลาง จํานวน 6 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 15 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 12 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  
ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ สํานักการคลัง จํานวน 5 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ กองวิชาการและแผนงาน 
จํานวน 6 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 6 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม จํานวน 12 โครงการ                
แลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ           
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 4 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ สํานักการศึกษา จํานวน 64 โครงการ                
แลวเสร็จ จํานวน 59 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ โอน จํานวน 1 โครงการ ยกเลิก จํานวน 1 
โครงการ สํานักการชาง จํานวน 15 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ 
ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ 
สถานธนานุบาล 1 จํานวน 1 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ สถานธนานุบาล 2 จํานวน 2 โครงการ แลวเสร็จ 
จํานวน 2 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการมีจํานวน 8 โครงการ คือ 1. โครงการปรับปรุงตลาดสด เทศบาล 3 
งบประมาณ 900,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอมไดทํ าเ ร่ืองกันเ งิน เบิกตัดป เรียบรอยแล ว                       
. 

 
-๔-/2. โครงการกอสราง... 

มตทิี่ประชุม –รับรอง 

มตทิี่ประชุม –รับทราบ 
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2. โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 2 (ชวงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1-2.2) งบประมาณ 
8,959,000 บาท 3. โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12 และ 14 งบประมาณ 
6,834,000 บาท 4. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนชยางกรู (ขางบานเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 
2 และซอยเชื่อม ซอยชยางกูร 6-8) งบประมาณ 5,015,000 บาท 5. โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 
14 งบประมาณ 1,904,000 บาท 6. โครงการกอสราง ถนน คสล. และระบบระบายน้ําหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง-ซอย
ธรรมวิถี 1) งบประมาณ 4,462,500 บาท 7. โครงการถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล-ตระการ 9 
งบประมาณ 2,210,000 บาท 8. คสล.และระบบระบาย ซอยบูรพาใน 6 งบประมาณ 483,650 บาท สํานักการชาง
ไดทําเรื่องกันเงินเบกิตดัปเรียบรอยแลว โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ คือ 1. โครงการปรับปรุงระบบจราจร ตามรายงาน
รอบที่แลวสํานักปลัดเทศบาลไดแจงวาไมมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ยังไมมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ถือวางบประมาณนี้ไมไดใช   
2. โครงการจัดการการเลือกตั้ง งบประมาณ 10,000 บาท ซึ่งตั้งไวเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้ง ในปงบประมาณ 
2561 ซึ่งไมมีการเลือกตั้งถือวางบประมาณนี้ตกไป 3. อุดหนุนงบประมาณโครงการตามแนวพระราชดําริดาน
สาธารณสุข งบประมาณ 2,120,000 บาท ในการประชุมรอบที่แลวไดรายงานในที่ประชุมวาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ไดมีหนังสือสอบถามไปยังจังหวัดอุบลราชธานีวาสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามมติของสภาเทศบาล
สามารถที่จะดําเนินการเบิกจายไดหรือไม และไดมีการติดตามอยางตอเนื่อง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีไมไดมีการตอบขอ
ซักถามแตอยางใด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงไมสามารถทําเรื่องขอกันเงินทําใหงบประมาณตกเปนเงินสะสม       
4. โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน งบประมาณ 450,000 บาท                   
เปนเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดอุดหนุนงบประมาณมา         
ทําใหไมสามารถดําเนินการได 5. โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษาพอเพียงสูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 100,000 บาท กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไมไดอุดหนุนงบประมาณมา ทําใหไมสามารถดําเนินการได 6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 งบประมาณ 2,250,000 บาท 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมไดอุดหนุนงบประมาณมา ทําใหไมสามารถดําเนินการได และอีก 3 โครงการ          
เปนโครงการของสาํนักการชาง ซึ่งเปนโครงการที่ยงัไมสามารถดาํเนินการได ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 แตเมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2561 สํานักการชางมีหนังสือแจงมาที่กองวิชาการและแผนงานวายกเลิกโครงการ เนื่องจากไดดําเนินการจัดจาง 
3 คร้ังดวยวิธีตกลงราคา แตไมมีผูรับจาง โครงการที่โอน คือ โครงการพัฒนาขาราชการครู ครูผูดูแลเด็ก ในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการโอนไปตั้งรายการใหม เปนโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งทําใหกลุมเปาหมาย
ครอบคลุมมากกวาโครงการเดิม โครงการที่ยกเลิก ประกอบดวย 1. โครงการสนับสนุนงบประมาณในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีไดแจงมาวาไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ 2561 จึงขอยกเลิกทําใหเทศบาลนครอุบลราชธานีไมไดดําเนินการอุดหนุน
งบประมาณไปยังจังหวัดอุบลราชธานี 2. โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ 200,000 
บาท ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินทักทวงวาการจัดงานแขงขันกีฬาสีภายในเทศบาลนครอุบลราชธานีไมเกี่ยวของกับ
ประชาชนและไมใชการบริการสาธารณะและไมไดอยูในอํานาจหนาที่ 3. โครงการฟุตบอลสามัคคีอะคาเดมี่สูความเปน
กีฬาอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สํานักงานตรวจเงินแผนดินทักทวงวาไมใชการบริการสาธารณะและ
ไมไดอยูในอํานาจหนาที่   
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นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลนคร

อุบลราชธานี มีความเปนไปไดหรือไมหากมีการเสนอโครงการในรูปแบบอื่นท่ีไมใชรูปแบบโครงการเดมิสามารถดาํเนินการ
ไดหรือไม และโครงการฟุตบอลสามัคคีอะคาเดมี่สูความเปนกีฬาอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร             
หากเปลี่ยนชือ่โครงการและวัตถปุระสงคโครงการ แตรูปแบบการอบรมนักกฬีาฟุตบอลคงเดมิ ควรที่จะดําเนินโครงการซึ่ง
อยูในอํานาจหนาที่ คือ การสงเสริมใหเด็กนักเรียนหันมาเลนกีฬา  

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ คาดการณ

วาจะแลวเสร็จเมื่อไร 
นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการที่อยูระหวางดําเนินการของสํานัก

การชางสวนใหญเปนโครงการที่งบประมาณเกิน 5 ลานบาท ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีพึ่งไดรับอนุมัติราคากลางจาก
จังหวัดอุบลราชธานี คือ 1. โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 2 (ชวงซอยแยกซอยชยางกูร 
2.1-2.2) 2. โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12 และ 14 3. โครงการกอสรางถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ถนนชยางกูร (ขางบานเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 และซอยเชื่อม ซอยชยางกูร 6-8)                  
เริ่มสัญญาปลายเดือนกันยายน 2561 ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน สิ้นสุดประมาณกลางเดือน มีนาคม 2562 
โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอยสรรพสิทธ์ิ 14 ไดดํา เนินการแจงเตือนใหเขาดําเนินงานหลายครั้ งแตยั ง                         
ไมเขาดําเนินงาน ซึ่งไดแจงไปครั้งลาสุดหากไมเขาดําเนินการจะทําการยกเลิกโครงการ แตยังดําเนินการกันเงินไว 
โครงการปรับปรุงถนนคสล และระบบระบายน้ํา ซอยชลประทาน-ทาบอ 10 (บอน้ําโจก) และโครงการกอสราง                         
เตาเผาศพแบบไรมลพิษ(วัดใหมกุดคูณ) เนื่องจากราคากลางต่ํามากทําใหไมมีผูมาประกวดราคา โครงการกอสราง               
ถนน คสล. และระบบระบายน้ําหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง-ซอยธรรมวิถี 1) ไดผูรับจางเรียบรอยแลว สิ้นสุดประมาณ
กลางเดือนมีนาคม 2562 และอีก 2 โครงการที่ผูรับจางยังไมเขาดําเนินการ สํานักการชางจะประสานงานกับฝายพัสดุ
และทรัพยสินในเรื่องการยกเลิกโครงการตอไป  

 
 
 
.   ๓.2 รายงานการใชพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานการใช

พลังงาน ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่สงขอมูลการใชพลังงานใหกับกองวิชาการและแผนงานไดประมวลผล ซึ่งกองวิชาการ
และแผนงานไดรายงานการใชพลงังานใหทกุทานทราบเปนระยะผานทางไลน และขอใหทุกทานไดมีการสงตอกับกลุมไลน
ของหนวยงานทุกทาน เพื่อสรางจิตสํานึกรวมกันในการที่จะลดการใชพลังงาน ซึ่งมีเปาหมายตามเกณฑการประเมินตางๆ 
โดยมีเปาหมายลดการใชพลังงาน รอยละ 10  พลังงานไฟฟา เปรียบเทียบขอมูลระหวางปงบประมาณ 2558-2561 
หนวยการใช ป 2558 เทากับ 1,928,938 ป 2559  เพิ่มขึ้น 1.66% ป 2560 ลดลง 1.07% ป 2561               
เพิ่มขึ้น 1.62% ในสวนของงบประมาณ.ป 2558  9,185,059 บาท ป 2559 ลดลง 4.62% ป 2560                 
ลดลง 5.12% ป 2561 เพิ่มขึ้น 6.87% น้ํามันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบขอมูลระหวางปงบประมาณ 2558-2561 
หนวยการใช ป 2558  412,445 ป 2559  เพิ่มขึ้น 6.28% ป 2560 เพิ่มขึ้น 8.66% ป 2561 เพิ่มขึ้น 0.18%                               
. 
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ในสวนของงบประมาณ ป 2558  11,150,907 บาท ป 2559  ลดลง 7.99% ป 2560 เพิ่มขึ้น 19.43%            
ป 2561 เพิ่มขึ้น 10.15% น้ําประปา เปรียบเทียบขอมูลระหวางปงบประมาณ 2558-2561 หนวยการใช ป 2558  
74,589 ป 2559  เพิ่มขึ้น 3.23% ป 2560 ลดลง 7.33% ป 2561 ลดลง 12.58% ในสวนของงบประมาณ         
ป 2558  1,641,236 บาท ป 2559  เพิ่มขึ้น 4.77% ป 2560 ลดลง 5.25% ป 2561 ลดลง 11.47% 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามรายงานการใชพลังงานซึ่งรายงานเปน

ภาพรวม หากรายงานแบบแยกสวนจะสามารถทราบขอมูลการใชพลังงานไดชัดเจนมากขึ้น เพื่อจะไดดําเนินการแกไขได
ถูกจุด และในเรื่องนโยบายเปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 น. ฝากใหสํานัก/กองถือปฏิบัติเพื่อที่จะชวยกันประหยัด
พลังงานไฟฟาไดมากขึ้น 

  นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
- ในการประชุมคราวหนาขอใหกองวิชาการและแผนงานรายงานการใชพลังงานโดยแยกสวน

การใชพลังงาน ไมวาจะเปน โรงเรียนในสังกัด ตลาด อาคารสํานักงาน และขอความรวมมือสํานัก/กอง โรงเรียนในสังกัด
ใหชวยกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาและนํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น 
 

 
 

๓.3  การจัดงานมหกรรมแขงขันเรอืยาวขุดประเพณี ชิงถวยพระราชทาน ประจําป 2561  (สํานกัการศกึษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  การจัดงานมหกรรมแขงขันเรือยาวขุด

ประเพณี ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2561 โดยเทศบาลนครอุบลราธานีรวมกับบริษัท              
ไทยเบฟเวอเรจไดรวมกันจัดมหกรรมในครั้งนี้ มีการดําเนินการระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2561 โดยในวันที่ 28 
ตุลาคม 2561 มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงแมยานาง และพิธีเคลื่อนถวยพระราชทานจากสํานักงาน
เทศบาลนครอุบลราธานีไปยังทาน้ํา วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เปนพิธีเปดงานมหกรรมแขงขันเรือยาวขุดประเพณี                          
ชิงถวยพระราชทาน ประจําป 2561 โดยนายวิทวัส พันธนิกุล รองนายกเทศมนตรี เปนประธานในพิธี และวันที่ 30 
ตุลาคม 2561 มีการประกวดนักพากยตัวนอย เรือที่รวมการแขงขันจะไดรับคาชักลากและเงินรางวัล และมีประชาชน
รวมในพิธีปดการแขงขันเปนจํานวนมาก จากการประเมินผลการจัดงานมหกรรมแขงขันเรือยาวขุดประเพณี              
ชิงถวยพระราชทาน ประจําป 2561 ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก    
 

 
 

๓.4  การจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรอืไฟ แขงเรอืยาว และลอยกระทง วันท่ี 24-25 ตุลาคม 2561 
(สํานักการศกึษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  การจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ 

แขงเรือยาว และลอยกระทง ในปนี้ตรงกับวันที่  24-25 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมไหลเรือไฟ ลอยกระทง            
และประกวดนางนพมาศ ในกิจกรรมไหลเรือไฟไดกําหนดไว 10 ลํา และมีการจางลําละ 20,000 บาท                     
. 

 
-7-/ปจจุบันมาสมัครแลว... 
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ปจจุบันมาสมัครแลว 8 ลํา สวนกระทงขนาดใหญกําหนดไวไมเกิน 25 ใบๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งเปนการจัดจาง             
มีผูสมัครรวมจํานวน 8 ชุมชน ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธใหชุมชนเขามาสมัครรวมกิจกรรมเพิ่มเติม การประกวด             
นางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พรอมถวยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท               
พรอมถวยรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมถวยรางวัลรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 
5,000 บาท การตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. โดยนิมนตพระภิกษุ สามเณร 99 รูป 
จากวัดเลียบ วัดพระเจาใหญองคตื้อ วัดบูรพา วัดกลาง วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดหลวง วัดทุงศรีเมือง วัดสุปฏนาราม และ
วัดสุทัศนวนาราม  

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ 

แขงเรือยาว และลอยกระทง ซึ่งสรุปแลวไมมีการแขงขันเรือยาว ชื่อโครงการควรตัดการแขงขันเรือยาวออก เพื่อจะไดมี
ความชัดเจนในการจัดงานวาไมมีการแขงขันเรือยาว ฝากทานปลัดเทศบาลพิจารณาในเรื่องนี้ดวย และในชวงออกพรรษา 
จะมีคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ เดินทางไปรวมประเพณีชักพระท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งหัวหนาสวนราชการ 
ประกอบดวยผูอํานวยการสาํนัก/กอง ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด หากติดภารกิจสามารถมอบตัวแทนไปได โดยจะตอง
มีชุดผาไทยสีเหลืองเพื่อใสรวมขบวนแหดวย 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานประเพณีออกพรรษา อยากให           

มีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น โดยเฉพาะกําหนดการจัดงาน และสถานที่จัดงานเปนถนนสายวัฒนธรรม ขอใหกําชับเรื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งอาจไดรับเรื่องรองเรียนในเร่ืองนี้ได 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  

--- 
 

. ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ  

 

  5.1 การแขงขนักีฬานักเรียนองคการปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (สํานักการศกึษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การแขงขันกีฬานักเรียนองคการปกครอง             

สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยไดนําเสนอเมื่อประชุมคราวที่แลวและ
ขอเรียนเพิ่มเติมวา ในปนี้กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดมอบหมายใหเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เปน
เจาภาพในการจัดการแขงขัน ระหวางวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561 คณะทํางานจะเดินทางไปที่เทศบาลเมืองนางรอง 
ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 120 คน ผูฝกสอน 
จํานวน 30 คน 
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  5.2 การจัดกจิกรรมเนือ่งในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช
บรมนาถบพิตร  

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เปนวันคลาย         

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีหนังสือจากจังหวัดอุบลราชธาน ี                    
แจงแนวทางการจัดกิจกรรมหรือไม  

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ควรมีการทําความสะอาดหรือการใหบริการ

สาธารณะเพื่อถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ขอเสนอใหมีการทํา  

ความสะอาด สวนสาธารณะหนองฮาง และขอเชิญชวนพนักงานในเทศบาลนครอุบลราชธานีสวมเสื้อสีเหลือง 

  

นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ไดสอบถามไปยังจังหวัดอุบลราชธาน ี                    

เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร            
ซึ่งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดแจงวามีพิธีทําบุญตักบาตร เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ทุงศรีเมือง เคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.            
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา ๐9.0๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และจุดเทียน           
เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา ๑8.3๐ น ณ ทุงศรีเมือง   

นางศิริวรรณ  วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอมมีแผน                   

ที่จะดําเนินการทําความสะอาดบริเวณศาลหลักเมือง ทุงศรีเมือง และถนนรอบทุงศรีเมืองในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561               
นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันท่ี 12-13 ตุลาคม 2561 ใหมีการจัด

กิจกรรมทําความสะอาดสวนสาธารณะหนองฮางและสวนสาธารณะทุงศรีเมือง โดยใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม          
เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน และขอใหพนักงานเทศบาล ครูในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีใหทุกคนมีสวนรวม            
ในกิจกรรมดวย  

        
 
 

  5.3 การขอใชพื้นท่ีอาคารตลาดสดเทศบาล 3 เปนสถานท่ีการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย        
แหงประเทศไทย 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานีไดขอใชพื้นที่ 

บริเวณ ชั้น ๓ อาคารตลาดสดเทศบาล ๓ เพื่อเปนสถานที่แขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย       
ซึ่งจะมีการดําเนินการปรับปรุงอาคาร บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 โดยแจงใหสํานักการชางสํารวจระบบไฟฟาสองสวาง ระบบน้ํา            
ในอาคาร หองน้ําใหใชงานได ซอมหลังคา และตกแตงฝาเพดานและเครื่องปรับอากาศในอาคาร   
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นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการชางไดลงสํารวจพื้นที่เบื้องตนแลว พบวา 

หลังคาที่ร่ัว ประตูหองประชุมชํารุด สาเหตุที่น้ํารั่วเน่ืองจากซีนปมน้ําชั้นบนร่ัว และอาคารทั้งหมดมี 2 อาคารมีการกอสราง
ไมพรอมกันและการออกแบบอาจจะไมเหมือนกันทําใหมีรอยเชื่อมตอระหวางอาคาร ในสวนการปรับปรุงหองประชุม         
รวมเครื่องปรับอากาศใชงบประมาณ 1 ลานบาท กองสาธารณสุขแจงวามีงบประมาณในการซอมแซม คือ เงินอุทิศเพื่อ
ศูนยจําหนายสินคาโอทอป จํานวน 1,070,000 บาท สวนระบบไฟฟาไดแจงใหสวนการโยธาดําเนินการซอมแซมและ
เปลี่ยนหลอดไฟแลว  

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ         

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนาจะมีงบประมาณในการซอมแซมสนามแขงขันกีฬา ขอใหสํานักการชางสอบถามไปยังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีวามีงบประมาณในสวนนี้หรือไม 
  5.4 การกอสรางปายรถเมลหนาโรงเรียนปทุมวิทยากร 

นายประชา  กจิตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งมีความประสงค                

จะดําเนินการกอสรางปายรถเมลหนาโรงเรียนปทุมวิทยากร (บริเวณรานกวยเตี๋ยวเปดเอเชีย) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
คณะผูบริหารและมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจะลงตรวจพื้นที่และขอใหสํานักการชางประสานโรงเรียนปทุมวิทยากรวามีความ
ตองการปายรถเมลบริเวณใด 

        
 
 
 

ปดการประชุม เวลา ๑2.0๐ น.  
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
             (นางสาวกลัยา   ภูมั่น) 
         เจาพนักงานธุรการปฏบิตัิงาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบญุสถิตพงษ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

มตทิี่ประชุม –รับทราบ 


