
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖1 
คร้ังที่ 11/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
1. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี

2. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

3. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

4. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี

5. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

6. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

7. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

8. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 
       รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 

9. นางธัญภัส  กําเหนิดแจง  ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
10. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง 
11. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

12. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

13. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

14. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

15. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตือ้ 

16. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
17. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

18. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

19. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

20. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

21. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   นิติกร รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

22. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

23. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

24. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
25. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

26. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

27. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
28. นายทักษิณ  กอนศิลา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
29. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารงานสาธารณสุข 

30. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

31. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

32. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 

-๒-/๓3. นางสาวสมพิศ... 



-๒- 
 

33. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 

34. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
35. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
36. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
37. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
38. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี
39. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
40. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
5. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
7. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
8. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
9. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
10. นางวิรุณภัสร  ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
11. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
12. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
13. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
14. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
15. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
16. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา  
17. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
18. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
19. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
20. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 



-๓- 
                

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดย นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนประธาน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานครเูทศบาลโอน(ยาย) จํานวน 3 ราย   

 
 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการครั้งท่ี 10/๒๕๖๑     
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)   
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.1 การติดตามงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 
      (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งแตละหนวยงานได
เริ่มใชงบประมาณไปแลว เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ประมาณการรายรับ 754,412,700 
บาท ประมาณการรายจายตั้งไว 703,837,501 บาท แยกเปน งบประมาณรายจายทั่วไป 676,038,910 บาท 
รายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล1,สถานธนานุบาล2) ตั้งไว .27,798,600 บาท สัดสวนงบประมาณรายจายประจํา 
จํานวน 608,023,360 บาท คิดเปน 89.94% รายจายเพื่อการลงทุน จํานวน 68,015,550 บาท คิดเปน 10.06%                 
แยกเปน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 43,196,550 บาท คิดเปน 63.51% คาครุภัณฑ จํานวน 24,819,000 
บาท คิดเปน 36.49% งบประมาณรายจายประจําป แยกตามหนวยงาน สํานักการศึกษา 37% สํานักการชาง 37%   
งบกลาง 16% การติดตามการใชงบประมาณจะเริ่มในเดือนถัดไป หลังจากมีประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใน 30 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ซึ่งจะตองมีการจัดทําแผนดําเนินงาน เปนแผนตอเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 และเปนแผนงาน/โครงการที่มีการดําเนินการจริงในพื้นที่รวมถึงของหนวยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีไดประกาศใชแผนการดําเนินการแลว จะมีชวงเวลาการ
ดําเนินการของแตละหนวยงานขอฝากใหแตละหนวยงานไดดําเนินการตามชวงเวลาที่ไดจัดทําในแผนการดําเนินการดวย 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอทราบรายรับที่เขามาเดือนที่แลว สามารถ

ดําเนินการในสวนใดไดบาง มีการจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) เขามาหรือไม 
 
 

-๔-/นางพิมพนภัส... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 



-๔- 
 

   นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  รายรับ จํานวน 136 ลานบาท ในสวนของ

เงินอุดหนุนอาหารเสรมิ(นม) มีการทําสญัญาแลว เริ่มสงอาหารเสริม(นม) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  
  นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในสวนงบประมาณอาหารเสริม(นม)         
ในสัญญาภาคเรียนที่ 1/2561 เริ่มสงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และจะเบิกจายงวด
สุดทายวันที่ 13 พฤศจิกายน และในภาคเรียนที่ 2/2561 จะเริ่มสงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 – 14 พฤษภาคม 
2562 สวนงบประมาณอาหารกลางวันไดมีการผลักงบประมาณไปที่โรงเรียนแลว 

 
 

 

.   ๓.2 รายงานการใชพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน รายงานการใชพลังงานของหนวยงานในสังกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนการรายงานรอบ 12 เดือน ตั้งแตตุลาคม 2560-กันยายน 2561 เปรียบเทียบ 4 ป
ยอนหลัง หนวยการใชไฟฟา ป 2561 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ซึ่งเปนปฐาน คิดเปน 2.20% คาไฟฟา ป 2561 ลดลง   
คิดเปน 3.06% มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีอาคารและเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้น  หนวยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง                  
ป 2561 เพิ่มขึ้น คิดเปน 13.01% คาน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2561 เพิ่มขึ้น คิดเปน 20.37% หนวยการใชน้ําประปา       
ป 2561 ลดลง คิดเปน 15.75% คาน้ําประปาป 2561 ลดลง คิดเปน 15.75%  จากการประชุมครั้งที่แลวทาน
นายกเทศมนตรีและผูเขาประชุมอยากใหนําเสนอขอมูลการใชพลังงานในแตละหนวยงาน สํานักปลัดเทศบาล หนวยการ
ใชไฟฟา ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง งบประมาณคาไฟฟา ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง 
หนวยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง งบประมาณคาน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2561 
เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง หนวยการใชน้ําประปาป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง งบประมาณคา
น้ําประปาป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560 ลดลง สํานักการชาง หนวยการใชไฟฟา ป 2561 เปรียบเทียบกับ         
ป 2560 เพิ่มขึ้น งบประมาณคาไฟฟา ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 เพิ่มขึ้น หนวยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง                  
ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 เพิ่มขึ้น งบประมาณคาน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 เพิ่มขึ้น 
หนวยการใชน้ําประปาป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 เพิ่มขึ้น งบประมาณคาน้ําประปาป 2561 เปรียบเทียบกับ 
ป 2560 เพิ่มขึ้น สํานักการศึกษารวมสถานศึกษาในสังกัด หนวยการใชไฟฟา ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 
ลดลง งบประมาณคาไฟฟา ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง หนวยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2561 
เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง งบประมาณคาน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง หนวยการใช
น้ําประปาป 2561 เปรียบเทียบกับ ป 2560 ลดลง งบประมาณคาน้ําประปาป 2561 เปรียบเทียบกับ                       
ป 2560 ลดลง 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝากสํานัก/กองที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นให

สํารวจวัสดุ/อุปกรณและหาวิธีลดการใชพลังงานและขอใหรายงานขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงาน ชวงเดือน กันยายน 
2561- ตุลาคม 2561 หลังจากที่มีมาตรการ ปด-เปด เครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 น. วามีการลดการใชหรือไม 
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๓.3  สรุปการรับฟงความคิดเห็นการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  เนื่องดวยคณะผูบริหารมีนโยบายปรับปรุง

และพัฒนาสวนสาธารณะทุกแหงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและอยากรับฟงปญหาและความตองการของประชาชน 
รวมถึงขอเสนอแนะในการปรบัปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะ ซึ่งเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยมีจุดประสงคเพื่อนํามาเปนขอมูลในการออกแบบและจัดทําโครงการเพื่อใหตรงกับความ
ตองการและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน คณะผูบริหารไดมอบหมายใหกองวิชาการและแผนงานออกแบบแบบ
สํารวจการรับฟงความคิดเห็นการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งกองวิชาการและ
แผนงานไดดําเนินการออกแบบสํารวจใน 3 สวนสาธารณะหลัก คือ สวนสาธารณะทุงศรีเมือง สวนสาธารณะหวยมวง 
สวนสาธารณะหนองบัว และอีกแบบสํารวจอีกหนึ่งชุดเปนการสํารวจความคิดเห็นการปรับปรุงในภาพรวม ในการสํารวจ
ขอมูล 3 สวนสาธารณะหลัก ไดมีการจัดสงเจาหนาที่ลงพื้นที่สํารวจ และแบบสํารวจในภาพรวมไดจัดสงให กช. อสม. 
เปนผูสํารวจ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ประชาชนผูใชโดยตรง อสม. กช. ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัด                 
เทศบาลนครอุบลราชธานี และยังไดเปดรับฟงความคิดเห็นผานเฟสบุคและแฟนเพจของเทศบาลนครอุบลราชธานี และ
จัดทําปายประชาสัมพันธไปตามสวนสาธารณะตางๆ เพื่อเชิญชวนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาเมืองดวย ขอรายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะในเขตเทศบาล       
นครอุบลราชธานี ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 1. หองน้ํา ความถี่ 801 2. ระบบไฟฟา
แสงสวาง ความถี่ 776 3. เครื่องออกกําลังกาย ความถี่ 590 4. ลูวิ่ง/ทางเดิน/เลนจักรยาน ความถี่ 496 5. ระบบ    
ระบายน้ํา ความถี่ 463 6. ภูมิทัศน ความถี่ 423  7. ดอกไม/ตนไม ความถี่ 402 8. ลานแอโรบิค ความถี่ 251       
9. สนามกีฬา ความถี่ 235 10. อื่นๆ ไดแก สนามเด็กเลน ความสะอาด เทียนจําลอง ศาลาอานหนังสือ สิ่งอํานวยความ
สะดวกตอผูพิการ 

นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการชางจะดําเนินการปรับปรุง

สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยประมาณการคาใชจายรวมประมาณ 100 ลานบาท ในสวนการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะหวยมวง ในเรื่องไฟฟาแสงสวางจะใชไฟโซลาเซลเพื่อเสริมในจุดที่มดื และจะเพิ่มเลนจักรยาน และ
เลนสําหรับวิ่ง สวนสาธารณะทุงศรีเมือง จะเพิ่มหองน้ําและจุดอานหนังสือ สวนสาธารณะหนองบัว เพิ่มไฟ High Mast 
จํานวน 5 ตน และหองน้ํา ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการออกแบบ  

 
 
 

๓.4  รายงานผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561 (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง             

สวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบคัดเลือก ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปนี้เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
เปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน ระหวางวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561 ในปนี้ถือวาไดประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก 
นักกีฬาไดเขาพักที่วิทยาลัยเทคนิคนางรอง โดยการประสานงานของผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล            

      . 
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ผลการแขงขัน ไดรับรางวัล 14 เหรียญ คือ ประเภทกีฬาเปตอง รุนอายุ 18 ป ชายคู ไดรับเหรียญทอง  ประเภทกีฬา   
เทเบิลเทนนิส รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิงเดี่ยว ไดรับเหรียญเงิน  รุนอายุ 16 ป ชายเดี่ยว ไดรับเหรียญเงิน รุนอายุ 12 ป 
หญิงคู ไดรับเหรียญเงิน รุนอายุไมเกิน 16 ป ชายคู ไดรับเหรียญทอง ประเภทกีฬาฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง 
ไดรับเหรียญทอง ประเภทกรีฑา 8 เหรียญ คือ กระโดดสูง รุนอายุ 12 ปหญิง ไดรับเหรียญทอง ว่ิง 60 เมตร รุนอายุไม
เกิน 12 หญิง ไดรับเหรียญทองแดง กระโดดไกล รุนอายุ 12 ป หญิง ไดรับเหรียญทองแดง วิ่ง 80 เมตร หญิง ไดรับ
เหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร รุนอายุไมเกิน 12 ป ไดรับเหรียญเงิน วิ่ง 5×80 เมตร  ไดรับเหรียญเงิน วิ่ง 8×50 เมตร 
ไดรับเหรียญทองแดง วิ่ง 4×100 เมตร ไดรับเหรียญทองแดง สรุปเหรียญรางวัล จํานวน 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 4 
เหรียญทองแดง สํานักการศึกษาขอขอบพระคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดกรุณามอบหมายให นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง 
รองนายกเทศมนตรี นายวิทวัส  พันธนิกุล รองนายกเทศมลตรี นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล เดินทางไปเยี่ยมให
กําลังใจคายนักกีฬาที่วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ซึ่งนักกีฬาที่ไดรับเหรียญรางวัลทั้ง 14 เหรียญ จะเดินทางไปแขงขันรอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ เทศบาลนครเชียงใหม ระหวางวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561  
 

 
3.5 การจัดระเบียบหาบเรแผงลอย หนาโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค (ฝายรักษาความสงบ) 

จ.อ.นนทธวัช. ทาศิริ นิติกร รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สืบเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีไดมีนโยบาย

ในการจัดระเบียบสังคม โดยทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีไดมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมใหสวนราชการ
นําไปปฏิบัติ ในสวนที่เทศบาลนครอุบลราชธานีที่ไดมอบหมาย คือ การจัดระเบียบดานหนาโรงพยาบาลสรรสิทธิประสงค 
จึงไดดําเนินการประสานการปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการในเขตเทศบาลอุบลราชธานี คือ อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เพราะการจัดระเบียบสังคมไมไดเปนหนาที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยตรง มี
การดําเนินการโดยเชิญประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดระเบียบสังคม โดยแบงการประชุม เปน 3 ครั้ง คือ 
ประชุมหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ประชุมเจาของอาคาร และประชุมผูคาหาบเรแผงลอย และไดมีการลงพื้นที่เพื่อ
ชี้แจงประชาสัมพันธใหเจาของอาคารและผูคาหาบเรแผงลอย โดยแบงการปฏิบัติออกเปน 2 สวน คือ สวนพื้นที่ฟุตบาทที่
เจาของอาคารครอบครองอยู และมีผูคาตั้งวางขายบริเวณฟุตบาท ในสวนพื้นที่แบงแนวเขตไดประสานสํานักการชางใน
การกําหนดแนวระยะถอยรน โดยไดชี้แจงประชาสัมพันธในสิทธิ์การตั้งวางขายแกเจาของอาคารในรอบ 1 เดือน          
ที่ผานมา ผูคาและเจาของอาคารใหความรวมมือเปนอยางดีและเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ คือ เวลา 09.00 - 16.00 น. จะไมมีผูคาขายบริเวณหนาโรงพยาบาลสรรสทิธิประสงค ซึ่งไดรับความรวมมือ                        
เปนอยางด ี

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหทํา

หนาที่แกไขปญหาการจัดระเบียบสังคม ซึ่งการจัดระเบียบสังคมเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการจัดระเบียบสังคม โดย
จังหวัดอุบลราชธานีไดรับนโยบายนี้มา และไดเชิญเทศบาลนครอุบลราชธานีเขารวมการประชุมและมอบนโยบายให
ดําเนินการ ไดกําหนดโครงการนํารอง คือ การจัดระเบียบสังคมบริเวณหนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ซึ่งหลังจากที่
ไดรับมอบนโยบายมา ไดกําหนดขั้นตอนเปน 3 ขั้นตอน คือ 1. เชิญสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กอ.รมน.จังหวัด
อุบลราชธานี ฝายความมั่งคงอําเภอเมืองอุบลราชธานี สถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค และสํานัก/กองที่เกีย่วของ ไดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ หลังจากทราบวามีพื้นที่หาบเร
แผงลอย 3 สวน คือ บริเวณผิวจราจร บริเวณฟุตบาท และบริเวณสวนระยะถอยรน 

 
-๗-/ไดขอสรปุวา... 

มติที่ประชุม - ทราบ 



-๗- 
 
ไดขอสรุปวา ขั้นตอนแรกจะดําเนินการขอคืนพื้นที่บริเวณผิวจราจรและบริเวณฟุตบาทในเบื้องตน ไดกําหนดใหวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและขอคืนพื้นที่บริเวณผิวจราจรและบริเวณฟุตบาท ภายใน 15 วัน       
2. เชิญประชุมเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจกับเจาของอาคารซึ่งไดใหผูคาหาบเรแผงลอยมาเชาพื้นที่หนาอาคาร           
3. ประชุมช้ีแจงและทําความเขาใจกับผูคาหาบเรแผงลอย และไดรับความรวมมือจากเจาของอาคารและผูคาหาบเรเปน
อยางดี ซึ่งไดกําหนดเวลา 09.00 - 16.00 น. จะไมมีผูคาหาบเรบริเวณหนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและ             
ฝายรักษาความสงบจะตองลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบริเวณหนาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงครวมทั้งบริเวณดานขาง          
และดานหลัง   

นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทกุทาน ผูคาหาบเรจะจําหนายสินคาเปน 2 ผลัด               

คือ ผลัดเชา และผลัดเย็น ขอแจงใหสํานักการคลังทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการจัดเกบ็คาธรรมเนียมตอไป 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 โครงการมือถือเกาไปชีวิตใหมมา เพื่อมอบหนังสือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดเขารวม

โครงการมือถือเกาไปชีวิตใหมมา เพื่อมอบหนังสือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไดเขารวมโครงการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา     
และเทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลองคกรจัดการสิ่งแวดลอม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561  
โดยรับมอบจากพลเอกอนุพงศ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
ขยายเวลาการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอความรวมมือจากทุกสํานัก/กอง/ฝาย 
ไดรวมกันบริจาคมือถือเกาตามโครงการดังกลาว 

  
 

. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 

5.1  การจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ และลอยกระทง (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ระหวางวันที่  24-25 ตุลาคม 2561 

เทศบาลนครอุบลราชธานีไดจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ และลอยกระทง ทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ไดมอบหมายให นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในพิธี และนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง      
รองนายกเทศมนตรี เปนผูกลาวรายงานในพิธีเปด การประกวดเรือไฟ ไดรับความรวมมือจากชุมชนสงเรือไฟเขารวม
ประกวด จํานวน 8 ลํา มีการโชวที่สวยงามมากกวาปที่แลว รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย อันดับ 3 
รางวัลๆ ละ 1,000 บาท การประกวดกระทง ไดรับความรวมมือจากชุมชนสงกระทงเขารวมประกวด จํานวน 9 กระทง 
รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ไดรับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท  

 
 

-๘-/๕.๒ การประเมิน... 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 



-๘- 
 

  5.2 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล

พระราชทานเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผานมา ทานนายกเทศมนตรีใหเกียรติกลาวตอนรับคณะกรรมการที่มา
ประเมิน ซึ่งเปนการตรวจประเมนินักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล2 หนอง
บัว ไดเสนอให น.ส.วารี เสนาะวาที นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เขารับการประเมินเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เขต สพม.29 ผลการประเมินผานและจะไดเขารับการ
ประเมินระดับกลุมจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประเมินในชวงเดือนมกราคม 2562 หากผานการประเมินระดับกลุมจะได
เปนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2561 

 
 

 
  5.3 การจัดกิจกรรมปนจักรยาน "Bike อุนไอรัก" จังหวัดอุบลราชธาน ี

นางนันทิยา สระแกว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จังหวัด

อุบลราชธานี ไดมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปนจักรยาน"Bike อุนไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะดําเนินการ
จัดกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. เปนกิจกรรมที่จัดพรอมกันทั่วประเทศ รูปแบบการจัดงาน
เหมือนกับโครงการปนเพื่อพอ ในสวนของจังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี ขอใหสํานัก/กองที่มีสวนเกี่ยวของเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของไวดวย ซึ่งรายละเอียดการจัดงานทางจังหวัด
อุบลราชธานีจะมีหนังสือแจงมาอีกครั้ง    

  
 
 
 

ปดการประชุม เวลา ๑2.๐๐ น.  
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 


