
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
คร้ังที่ 3/๒๕๖2 

วันจันทรที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
1. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

4. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี

5. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

6. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 

7. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

8. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

9. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
10. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
11. นายนิติศาสตร  แกวใส   (แทน) ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
12. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

13. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
14. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
15. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
16. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 
17. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
18. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
19. นางสุชญา  ฤทธ์ิเปยม  (แทน) ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

20. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

21. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

22. วาที่ ร.ต.วิชิต  หวังยศ   (แทน) รก.หัวหนาฝายรกัษาความสงบ 

23. นายภากร  บานใหม   หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
24. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

25. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

26. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
27. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
28. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางและผังเมือง 
29. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
30. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
31. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

32. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

33. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

-๒-/๓4. นางภัททิยาภรณ... 



-๒- 
 

34. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
35. นางสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
36. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
37. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
38. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
39. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
40. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
41. นางสุนทรี   ทินกรวงศ  (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
7. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

8. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
9. นางสาววิรุณภัสร ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
10. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
11. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

12. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
13. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง   
14. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
15. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
16. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
17. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
18. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
19. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
20. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นางพรรณี  พาช่ืน   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
2. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
3. นางสุรสัวด ี  บุญญา   นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
4. นางสาวปราณี  นามจําปา  นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ 
5. นายทองพูน  เอิบสุข   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 
6. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 



-๓- 
 

                เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน(ยาย) จํานวน 3 ราย   

 
 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 2/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)   
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่กองวิชาการและ

แผนงานขอความรวมมือใหสงขอมูลเพื่อประมวลผล ซึ่งทุกหนวยงานใหความรวมมือเปนอยางดี โครงการที่ไดรับการ
อนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน 124 โครงการ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 32 โครงการ คิดเปน 25.81 % อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 43 โครงการ คิดเปน 34.68 % ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 47 โครงการ คิดเปน 37.90 % และหนวยงานที่มีการยกเลิกโครงการ คือสํานักการชางและกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ คิดเปน 1.61 % ภาพรวมในการเคลื่อนงานที่ดําเนินการแลวเสร็จและ
อยูระหวางดําเนินการ คิดเปน 60.48 % จากการประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งประกอบดวย                      
ตัวแทนจากสภาเทศบาล ผูแทนสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ไดมีความเห็นวาการติดตามประเมินผลนี ้                     
อาจไมเห็นรายละเอียด และไดมีการสรุปรวมกันวานาจะมีการเสนอใหแตละหนวยงานแสดงรายละเอียดขั้นตอน                  
การดําเนินการดวยเพื่อใหเหน็มิติของขอมลูการดําเนินการโดยเฉพาะชวงอยูระหวางการดําเนินการและยังไมไดดําเนินการ 
เพื่อใหทราบวาอยูในขั้นตอนใด กรณีอยูในขั้นตอนทางพัสดุใหระบุดวยวาอยูในขั้นตอนใด ถาเปนโครงการกอสราง                          
ซึ่งจะมีแบบฟอรมขั้นตอนการติดตามทางพัสดุใหแนบดวยเพื่อจะไดทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานและปญหา                
อุปสรรคในโครงการที่ไมมีการเคลื่อนงานจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง                    
เพื่อจะออกแบบแบบฟอรมให เหมาะสมและตอบโจทยวาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล               
มีผลการดํา เนินการอยา ง ไร  กรณียั ง ไม ได ดํ า เ นินการต องสามารถบอก เหตุ ผลได และปญหาอุปสรรค                                      
ที่ไมสามารถดําเนินการได ซึ่งการติดตามรอบตอไปจะมีแบบฟอรมและสงใหหนวยงานชวยกรอกขอมูลดวย สําหรับ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลไดรับงบประมาณ จํานวน 11 โครงการ คือ                      
1.  กลุมชุดอุปกรณสําหรับหอง เรี ยนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV                       
. 

-๔-/จํานวน 3 โครงการ... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 



-๔- 
 
จํานวน 3 โครงการ หนวยงานที่ไดรับงบประมาณ ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระ
เจาใหญองคตื้อ และโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จทั้ง 3 โครงการ                  
2. กลุมเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                        
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 หนวยงานที่ไดรับ คือ โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 5 แหง                        
และสํานักการศึกษา ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ 3 กลุมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบอัดทาย                           
ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดแจงวารอการสงมอบในวันที่ 22 เมษายน 2562 4. โครงการกอสรางลานกีฬา
ภายใตโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักการชางแจงวาอยูระหวางการจัดทาํราคากลาง สรุปผลการดําเนนิ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ อยูระหวาง
การดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ  สําหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน  51 โครงการ 
งบประมาณ 151,275,671 บาท อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 51 โครงการ และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ในครั้งที่  3 จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 52 ลานบาทเศษ                    
ครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 6,630,800 บาท รวมงบประมาณ 59,339,800 บาท โดยแบงเปน 3 กลุม                 
คือ 1. กลุมพาราแอสฟลตคอนกรีต.จํานวน 6 โครงการ ซึ่งเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหใช
ผลิตภัณฑยางพาราเปนสวนหนึ่งของการกอสราง 2. กลุมถนน คสล. และระบบระบายน้ํา จํานวน  30 โครงการ                             
3. การปรับปรุงภูมิทัศนสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งจะมีการปรับปรุงทางเทา
โดยรอบโรงเรียนพรอมระบบไฟฟาแสงสวาง จํานวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ ครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 
งบประมาณ 6,600,000 กวาบาท  ประกอบดวย 1. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 2. รถตักหนาขุดหลัง ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 2 คัน  
 

 
 
 

๓.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ.2562 เปนขอมูลที่สํานักการคลังไดสงขอมูลใหกองวิชาการและแผนงาน รายไดที่จัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ 
106,657,000 บาท งบประมาณรับจริง 63,711,181.05 บาท คิดเปน 59.73 % รายไดหมวดภาษีจัดสรร 
ประมาณการรายรับ 316,500,000 บาท งบประมาณรับจริง 145,487,311.97 บาท คิดเปน 45.96 % เงิน
อุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับ 334,255,700 บาท งบประมาณรับ
จริง 186,135,677 บาท คิดเปน 55.68 %และเงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค) งบประมาณรับจริง 13,941,554.27 บาท ภาพรวมรับจริงทั้งหมด 409,275,724.29 บาท คิดเปน 
54.03 % งบประมาณคงขาดจากประมาณการรายรับ 362,078,529.98 บาท สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณอนุมัติ 676,038,910 บาท การเบิกจายไปแลว 347,482,243 บาท 
คิดเปน 36.61 % หนวยงานที่มีการเบิกจายมากที่สุด คือ งบกลาง คิดเปน 51.40 % หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปน 
42.68 % กองวิชาการและแผนงาน คิดเปน 40.61 % การเบิกจายตามหมวดรายจาย คือ หมวดงบกลาง คิดเปน 
51.40 % หมวดเงินอุดหนุน คิดเปน 45.25 % หมวดคาวัสดุ คิดเปน 44.46 % หมวดคาครุภัณฑ คิดเปน 8.13 % 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 % โครงการกอสราง/ปรับปรุงตามงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562          
. 
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สํานักการชางแจงวา มีการจัดทําราคากลาง จํานวน 12 โครงการ ประกาศหาผูรับจาง จํานวน 10 โครงการ โครงการที่
ไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการแจงวาไดมีการขายแบบไปแลว จํานวน 18 โครงการ ขอ
อนุมัติผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 โครงการ มีการปรับแบบแปลนและประเมินราคาใหเปนปจจุบัน 
จํานวน 26 โครงการ โครงการกลองโทรทัศนวงจรปด อยูระหวางดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากขอมูลรายรับที่ไดรับจริงจํานวน 409 

ลานกวาบาท ประมาณการรายจาย 676 ลานกวาบาท งบประมาณคงขาดประมาณ 200 กวาลานบาท สรุปไดวา
ประมาณการรายรับจะไดรับเต็มตามที่ประมาณการไวโครงการจะไดดําเนินการทุกโครงการ ฉะนั้นสํานัก/กอง                 
ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จ และโครงการที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปแลวแตไมมีผูยื่นเสนอราคา ขอใหเสนอ
ญัตติเพื่อโอนงบประมาณออกไปดําเนินการโครงการอื่นเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความจําเปนที่จะใช
งบประมาณในการเตรียมงานสงกรานตหรือวัสดุอื่นๆที่จําเปน  

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- จากสรุปผลการดําเนินการตามงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ตั้งแต ตุลาคม 

2561 – กุมภาพันธ 2562 ยังไมไดดําเนินการ 37.90 % ยังมีโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพิ่มอีก 
ขอใหเรงรัดการดําเนินการ ในการเสนอญัตติตอสภาเทศบาลที่มีการเลื่อนญัตติบอยครั้ง สํานัก/กองใดที่เสนอญัตติที่ขาด
ความละเอียดรอบคอบไมแมนยําของขอมูลอยาเสนอญัตติ สํานัก/กอง/ฝายที่จะนําเสนอญัตติในครั้งตอไปตองเตรียม
ขอมูลใหพรอม โดยเฉพาะครุภัณฑหองเรียนอัจฉริยะ  

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ญัตติหองเรียนอัจฉริยะ สํานักการศึกษาไดนํา

เรียนฝายสภาเทศบาลแลววาจะใชญัตติเดิม เนื่องจากไดศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมหากเพิ่มรายละเอียดความอัจฉริยะมาก
กวาเดิม ตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตองเสนอญัตติใหม จึงตกลงวาจะใชรายละเอียดและงบประมาณเดิม                   
โดยใชงบประมาณ 210,000 บาท ตอหอง สํานักการศึกษาจะปรึกษากับทานปลัดเทศบาลอีกครั้ง สวนรายละเอียด          
เงินอุดหนุนสํ าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิ เล็ กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                        
เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 ซึ่งไดกําหนด TOR แลว และจะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันพรุงนี้ เวลา 13.00 น. และสํานักการศึกษาไดรับการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ                     
สํานักการศึกษาไดดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อและทานนายกเทศมนตรีลงนามแลว ไดนําสงฝายพัสดุและทรัพยสิน                  
เมื่อวันศุกรที่แลว 

นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ญัตติงานไฟฟา จํานวน 30 กวาโครงการของ

สํานักการชางพรอมที่จะนําเขาที่ประชุมสภาเทศบาล สวนไฟฟาในสวนสาธารณะตางๆ สํานักการชางจะชี้แจงรายละเอยีด
เบื้องตนกับทานประธานสภาอีกครั้ง 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- การนําเสนอรายละเอียดขอมูลตอสภาเทศบาลอยากใหมีผูรับผิดชอบในการเสนอขอมูล 

เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ กอนที่จะนําเสนอรายละเอียดขอมูลขอใหฝาย IT ดูแลขอมูลที่สํานัก/กองจะนําเสนอและ
โครงการที่ไมมีผูเสนอราคา ขอใหรีบดําเนินการโอนงบประมาณเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานีมีการจัดงานประเพณี
สงกรานตที่จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายใหรับผิดชอบ ซึ่งงบประมาณไมเพียงพอในการจัดงาน 
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นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดมีการปรึกษาหารือกับทานประธานสภา             

ในสวนโครงการที่ไมมีผูเสนอราคา เปนไปไดใหรีบโอนมาเพิ่มในงบประมาณการจัดงานประเพณีสงกรานต ซึ่งประมาณ
วันที่ 7-12 เมษายน 2562 จะมีพิธีอัญเชิญน้ําอภิเษกจากบอน้ําโจก อําเภอวารินชําราบ ซึ่งทานอยากใหประดับไม
ดอกไมประดับตามเสนทางที่จะมีการอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ 

  นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเพิ่มเติมในการจัดงานประเพณีสงกรานต 

ตามที่ไดประสานกับทานประธานสภา ปนี้จะมีพิธีเปดงานประเพณีสงกรานตที่สะพานขามแมน้ํามูล ซึ่งเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจะตองตกแตงสะพานดวยไมดอกไมประดับเยอะกวาเดิม งบประมาณสวนนี้ขอใหเตรียมไวใหเพียงพอ                 
เมื่อพิธีเปดเสร็จแลวก็จะเดินมาที่ทุงศรีเมือง ตลอดสองขางทางจะตองตกแตงดวย และจะมีการเลนน้ําตลอดทาง                    
ฝากทางสํานักการชางไดตกแตงสะพานและตามถนนที่จะมาถึงทุงศรีเมืองดวย 

  

 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

- 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1  การเปด-ปดภาคเรียนและการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

(สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   

จะสั่งปดภาคเรียนในวันที่ 1 เมษายน 2562 ปจจุบันอยูระหวางการเตรียมสอบปลายภาค บางโรงเรียนจะดําเนินการ
สอบปลายภาคในสัปดาหนี้ การเปดภาคเรียนตามกําหนดการ คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  

นายกรศิริ  มิ่งไชย  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลดําเนินการสอบใน

วันพรุงนี้ สวนการรับสมัครนักเรียนจะเปดรับสมัครไปเรื่อยๆ ไมมีกําหนด จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เปดทํา
การสอนใหมและไดรับโอนมาจากโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รวมแลวประมาณ 30 คน  

นายสวาท  ดวงคํา  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับในปการศึกษานี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีไดยายไปอยูที่โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารเรียบรอยแลว ในสวนของโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารจะเปดรับสมัครนักเรียนไปเรื่อยๆ ปจจุบันมีนักเรียนมาสมัครระดับอนุบาล จํานวน 15 คน 
สวนอนุบาล 3 ที่จะเรียนตอในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 15 คน ขณะนี้โรงเรียนมีความตองการหองสมุดที่สมบูรณ
แบบ ซึ่งมีงบประมาณประมาณ 2 ลานบาท ทางสํานักการชางกําลังดําเนินการเขียนแบบ   
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นายไพสิฐ  ศรีสมุทร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวไดรับรายงานตัว

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยในวันเสารที่ 2 มีนาคม 2562 จํานวนนักเรียนในช้ันอนุบาล 1 จํานวน 142 คน ชั้นอนุบาล 2 
จํานวน 28 คน ชั้นอนุบาล 3 จํานวน 7 คน สวนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 112 คน ในวันเสารที่ผานมา
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวไดจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 32 ป ซึ่งในวันนั้นไดมีการรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากผูปกครองและผูมีอุปการคุณ จํานวน 35,000 บาท โดยมอบเปนทุนการศึกษาใหแกนักเรียน ทุนละ 
500 บาท 

นายประสพ  ปรุโปรง  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคต้ือ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 

อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ นักเรียนสวนใหญมาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ซึ่งไดใชวิธีการ                 
นําใบสมัครไปแจกใหผูปกครองของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วาที่รอยโทคมกริช  ศรีสวัสดิ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง โดยสภาพ

ที่ตั้งเปนชุมชนที่มั่งคั่ง ผูปกครองจะสงบุตรหลานเขาโรงเรียนใหญๆ จะเห็นไดวานักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5                 
ชุมชนกานเหลืองมาจากตําบลไรนอย ตําบลกระโสบ ปจจุบันมีอาคารเรียน 1 หลัง มีจํานวน 12 หองเรียน และใชเปน
หองสมุดและหองประชุมดวย และไดรับการประสานงานจากผูอํานวยการสํานักการศึกษาวาไดขอรับการสนับสนุนอาคาร
เรียน จํานวน 4 ชั้น คาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ปการศึกษาที่จะถึงได
สํารวจนักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาลที่จะสมัครเขาเรียนตอในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 คน มีแนวโนมวา
นักเรียนที่จะเขาศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง นาจะถึง 150 คน 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน แนวทางการจัดการศึกษาจะทําอยางไร                      

ใหทุกโรงเรียนและทุกศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ซึ่งหนวยงานที่ประเมินมาตรฐานการศึกษา คือ สมศ.              
ถาโรงเรียนใดผานการประเมินสามารถจัดทําปายเพื่อประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับทราบวาโรงเรียนไดผานการประเมินของ 
สมศ. ซึ่งเปนสิ่งยืนยันในดานมาตรฐานการจัดการศึกษา การมีรถรับ-สง นักเรียนเปนกลยุทธหนึ่งในการเพิ่มนักเรียน              
และครูจะตองทํางานในเชิงรุก คือ ครูจะตองเขารวมกิจกรรมของชุมชนและประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน  
 
 
 

5.2  การมอบหมายภารกิจใหแกรองปลัดเทศบาล 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันเรามีทานรองปลัดเทศบาล จํานวน 3 
คน ตามกรอบอัตรากําลัง ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวาผมไดมอบหมายให รองฯเจษฎา ชังอิน รับผิดชอบ                     
สํานักปลัดเทศบาลและกองสวัสดิการสังคม รองฯกิมรวย  แปนทอง รับผิดชอบสํานักการศึกษาและกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม รองฯกฤชพล เมืองเหนือ รับผิดชอบสํานักการชางและกองวิชาการและแผนงาน การมอบหมายภารกิจ           
หนาที่สวนสํานักการคลังเรื่องภาษีตางๆ มอบหมายใหรองกิมรวย แปนทอง รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด เพื่อใหงานรวดเร็ว
ขึ้นและลดขั้นตอนการทํางาน การจัดซื้อจัดจางที่ไมเกิน 1 แสนบาท มอบหมายใหรองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน              
. 
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กรองและเสนอผูบริหาร ไมวาจะเปนการขออนุมัติซื้อจาง และฎีกา ผมจะตรวจสอบในขั้นตอนสั่งจายเช็คอีกครั้ง           
สวนงานจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคา 1 แสนบาทขึ้นไป ใหเสนอผานรองปลัดเทศบาลและปลัดเทศบาลเหมือนเดิม   
 
 
 

5.3  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะมีขึ้น

ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขาราชการและเจาหนาที่จะตองวางตัวเปนกลาง และเมื่อไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบ            
ตามคําสั่ง ฝากใหทุกสํานัก/กองใหความรวมมือและรับผิดชอบตามคําสั่งใหเรียบรอย เพราะงานเลือกตั้งเปนงานตาม
กฎหมาย ถามีคําสั่งแลวจะตองปฏิบัติตาม แมในสวนของเทศบาลทั้งในสวนของบุคลากรและงบประมาณ  หากไดรับ
จัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ ก็จะตองสนับสนุนงบประมาณดวย เพราะกฎหมายกําหนดไววาหากมีการรองขอ                 
จาก กกต. จะตองใหความรวมมือ 
 
 
 

5.4  โครงการความรวมมือการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2562 (กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดลอม) 

นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 สํานักงานปศุ

สัตวจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงาน kick off โครงการความรวมมือการรณรงค ปองกันโรค
พิษสุนัขบา ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยงานในครั้งนี้จัดพรอมกันทั่วประเทศ กิจกรรมประกอบดวย            
1. พิธีถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
2. นําเสนอความกาวหนาในการดําเนินการโรคพิษสุนัขบาของจังหวัดอุบลราชธานีตอประชาชนและเจาของสัตว                      
3. บริการฉีดวัคซีน ผาตัดทําหมัน รักษาสัตวเบื้องตน 4. รวมกันประชาสัมพันธสรางความรวมมือในการใหประชาชน            
นําสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีน ตามคําขวัญที่วา “รัก เลี้ยง รับผิดชอบ พาสุนัขแมวไปฉีดวัคซีนทุกป” โครงการนี้ดําเนินการ
ตั้งแต 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 ระยะเวลารวม 4 เดือน ซึ่งปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานีจะเชิญทานผูวาราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีเปนประธานในพิธีเปด จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมงานและนําสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีนรวมถึงการทําหมัน
เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว 
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5.5  การใชหองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 
นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาไดมีโอกาสเปน

ประธานในพิธีแตงงาน ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล 3 โดยอนุญาตใหใชสถานที่จัดงานเพื่อจะไดทราบถึงปญหาตางๆ
ภายในหองประชุม ซึ่งสรุปไดวา 1. แอรไมเย็นตัดเปนระยะ 2. ระบบน้ํายังตองใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
เติมน้ํา 3. ภาพเขียนดานหนามีคราบสกปรกฝงลึก ตองวางแผนจะทําอยางไรใหรูปภาพดานหนาสะอาด 3. มีเสียงจาก
ชมรมลีลาศ 4. ทางขึ้น-ลง ยังไมสะอาด และยังมีของวางระเกะระกะในโครงเหล็ก ทําใหทางขึ้นบันไดไมสวยงาม ขอฝาก
สํานักการชางใหออกแบบโถงบันไดใหสวยงามและหาชองทางสําหรับติดตั้งลิฟตเพื่อขนสงสิ่งของขึ้นไปที่หองประชุมได
สะดวกขึ้น และบริเวณจัดวางอาหารไมเปนสัดสวน โปรเจคเตอรใชงานไมได ขอฝากสํานักปลัดเทศบาลดูแลดวย 
 
 
 

 
ปดการประชุม เวลา ๑2.3๐ น.  
 
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 
  

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                               หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
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