
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
คร้ังที่ 9/๒๕๖2 

วันจันทรที่ 9 กันยายน 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ 

 
ผูมาประชุม 
1. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

4. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
5. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

6. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
7. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
8. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง 
9. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

10. นายปติ  แสนทวีสุข  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล 
11. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั 
12. นายสวาท    ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
13. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตือ้ 
14. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
15. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
16. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

17. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

18. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

20. นางนราคณุตม  เชื้อแนน   (แทน)หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

21. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

22. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
23. นางสาวยุรีพร  คุณสุทธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที ่
24. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
25. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
26. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
27. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

28. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
29. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
30. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
31. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
 

-๒-/32 นางภัทริฌา... 
 



-๒- 
 

32. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
33. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
34. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
7. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
8. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานากเทศมนตร ี
9. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
10. นางดวงจันทร  ดวงกระสัน  ผุอํานวยการสํานักการคลงั 
11. นางดาริน  ฉัตรศิร ิ   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
12. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
13. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
14. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
15. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
16. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
17. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
18. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
19. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
20. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค   
21. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
22. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
23. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
24. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
25. นางสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
35. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
36. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
37. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 
 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 



-๓- 
 

                เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                       
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

- 
 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 8/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 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 รายงานการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา

เทศบาล ประกอบดวย 3 สวน คือ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการที่ไดรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โดยโครงการที่ดําเนินการตาม          
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  มีจํานวนทั้งสิ้น 130 โครงการ ขอมูลในรอบ                 
11 เดือน มีโครงการที่แลวเสร็จ จํานวน 79 โครงการ และโครงการอื่นๆ ที่ไดดําเนินการแลวแตยังไมสําเร็จตาม
เปาหมาย และอนุมัติขั้นตน จํานวน 10 โครงการ ยังไมดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ และยกเลิกการดําเนินโครงการ 
จํานวน 5 โครงการ โครงการเงินอุดหนุน จํานวน 11 โครงการ งบประมาณรวม 9 ลานบาทเศษ ในภาพรวมดําเนินการ
แลวเสร็จ 10 โครงการ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ คือ โครงการกอสรางลานกีฬาหวยมวง  โครงการอนุมัติจายขาด
เงินสะสม ตามที่สภาเทศบาลอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน 7 ครั้งรวม 176 โครงการ และครุภัณฑ จํานวน 14 
รายการ งบประมาณรวม 399,489,171 บาท มีผลการดําเนินงานดังนี้ โครงการอยูในขั้นตอนอนุมัติขั้นตน คือ จัดทํา
ราคากลาง ขออนุมัติโครงการ อยูระหวางการพิจารณาของจังหวัด บริหารสัญญา จํานวน 49 โครงการ จัดซื้อจัดจาง 
จํานวน 8 โครงการ และยกเลิก จํานวน 3 โครงการ ครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ อนุมัติขั้นตน จํานวน 2 รายการ 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 8 โครงการ บริหารสัญญา จํานวน 1 โครงการ และดําเนินการแลวเสร็จ                    
จํานวน 3 โครงการ 

.  
 

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

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ประมาณการรายรับ 757,412,700 บาท รายรับจริง 742,714,848.81 บาท    
ขอมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 รายรับจริงสูงกวาประมาณการรายรับ คิดเปน 100.74 % เกินจากประมาณการ.                          
.     

-๔-/รายรบั จํานวน... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๔- 
 

รายรับ จํานวน 5,636,227.33 บาท ซึ่งสามารถดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติมได สรุปการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ในรอบ 11 เดือน มีการเบิกจายแลว คิดเปน 84.78 % ตามเอกสารที่แจกใน
ที่ประชุมแลว การเบิกจายตามหมวดรายจายที่มีการเบิกจายมากที่สุด คือ หมวดงบกลาง หมวดคาวัสดุ หมวดเงินเดือน           
หมวดคาครุภัณฑ คิดเปน 76.39 % และหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 65.68 % 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน รายรับจริงปจจุบันสูงแกประมาณการ 

5,600,000 บาท จากที่ประมาณการไว 757 ลานบาทเศษ ผมคิดวาสามารถโอนงบประมาณออกไปไดสวนหนึ่ง 
เนื่องจาก ประมาณการ 757 ลานบาทเศษ แตงบประมาณบางรายการที่จัดสรรมาไมตรงตามงบประมาณที่ประมาณการ
ไว สวนรายจายที่ตั้งไว 676 ลานบาทเศษ แตรายจายบางรายการไมตรงตามประมาณการไว ซึ่งเบิกจายไปแลว 573 
ลานบาทเศษ คิดเปน 84.78 % งบประมาณที่เหลือสามารถโอนไปจายในสวนอื่นได สามารถดําเนินการในสวนคาวัสดุ
เครื่องแตงกาย วัสดุวิทยาศาสตร ในการเบิกจายงบประมาณจะมีปญหา คือ ไมสามารถปดงบไดตามเวลา ขอใหสํานัก/
กองทําเรื่องเบิกจายใหเรียบรอยไมตองรอใกลสิ้นปงบประมาณ งบประมาณในสวนสํานักการศึกษา ซึ่งใบจัดสรร
งบประมาณพึ่งแจงเขามาหลายโครงการขอใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ และเมื่อถึงสิ้นปบัญชี คือ 31 ตุลาคม ขอฝากให
สํานักการคลังดําเนินการใหเร็วขึ้น หากติดขัดสิ่งใดขอใหแจงใหที่ประชุมทราบเพื่อเรงรัดการดําเนินการตอไป             
สวนโครงการที่อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการดําเนินการแลวเสร็จยังไมมี ขอฝากใหเรงรัดใหเบิกจายใหเร็วขึ้น          
หากประชุมสภาเทศบาลจะมีขอซักถามวาไมมีผลการดําเนินการที่แลวเสร็จ ขอใหชางควบคุมงานไดจัดทําบันทึก
ประจําวันใหเรียบรอย และสงใหฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง เพื่อจะไดทําการเบิกจายตอไป 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเสนอขั้นตอนเหตุการณในการจัดทํา

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณรายจายเพิ่มเติมตัดยอด ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 ดําเนินการยื่นญัตติวันที่ 
17 กันยายน 2562 หากนับตามแผนดําเนินการประชุมสภา วาระที่ 1 วาระรับหลักการ วันที่ 23 กันยายน 2562 
และประชุม วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 25 กันยายน 2562 พิจารณาแปรญัตติและใหความเห็นชอบใหตราเปน                  
เทศบัญญัติจะตองสงใหจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ วันที่ 26 กันยายน 2562 และประกาศใช วันที่ 27 กันยายน 
2562 และขอกันเงินตอสภาเทศบาลในวันที่ 27 กันยายน 2562 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม          

ใหกําหนดตัดยอดงบประมาณในวันที่ 15 กันยายน 2562 สวนโครงการมอบหมายใหสํานักการชาง จัดทํารายละเอียด
โครงการถนนสายหลักคือ ถนนชยางกูร และถนนแจงสนิท ซึ่งตองดูยอดงบประมาณอีกครั้ง  

นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการชางจัดทําโครงการถนนสายยอยๆ

7-8 สาย และถนนเสนหลักคือถนนชยางกูร และสวนสาธารณะบูรพาที่ทางสมาชิกสภาทวงถาม ปจจุบันดําเนินการแลว          
แตยังไมสมบรูณ 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- ขอใหสํานักการคลังสํารวจยอดงบประมาณที่เกินประมาณการรายรับ และใหสํานักการชาง

ตรวจสอบวางบประมาณพอจะทําโครงการใดไดบาง ขอใหสํานักชางสงขอมูลโครงการมาใหผม เพื่อที่จะไดตรวจสอบวามี
งบประมาณพอที่จะจัดทําโครงการใดไดบาง 
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๓.3 การชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม 
นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานัก/กองที่จะโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณในการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม ที่มีความจําเปนตองใชมีหรือไม 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจายขาด

เงินสะสมของสํานักการชาง คือ คาวัสดุกอสราง 16 รายการ จํานวน 936,500 บาท คาวัสดุไฟฟา 6 รายการ จํานวน 
265,600 บาท คาเต็นทผาใบ ขนาด 4 × 8 เมตร 80 หลัง จํานวน 1,456,000 บาท คาเต็นทผาใบ ขนาด 5 × 9 
เมตร 30 หลัง จํานวน 330,000 บาท รวมทั้งหมด 4 รายการ เปนเงิน 2,988,100 บาท และในสวนของเรือตามที่ได
พูดคุยกัน จะมีการจัดซื้อเรือพลาสติก จํานวน10 ลํา และตูสุขา จํานวน 15 หลัง และเรือทองแบน จํานวน 2 ลํา             
เพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยน้ําทวม จะขอจัดซื้อในราคาเดิม คือลําละ 550,000 บาท ในการจัดซื้อจัดจาง             
กรณีจําเปนเรงดวนซึ่งเทศบาลจะดําเนินการเบิกจายจากเงินสะสม ขอฝากใหดําเนินการอิงตามระเบียบดวย 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- สําหรับรายการที่จะจัดซื้อในชวงการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม คือ เรือพลาสติก จํานวน 

2 ลํา แท็งกน้ํา จํานวน 10 ใบ ตูสุขา จํานวน 15 หลัง และเพิ่มชุดลุยน้ํา จํานวน 30 ชุด สวนเรือพลาสติก                         
เรือทองแบน.แท็งกน้ําที่ชํารุดไมสามารถใชงานไดขอใหดําเนินการจําหนายพัสดุดวย ในการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณ            
ในการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม ขอใหตรวจสอบราคาการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหถูกตองตามระเบียบดวย หลังจาก              
น้ําทวมแลวประชาชนจะตองอพยพมาอาศัยอยู ณ จุดอพยพระยะหนึ่ง ปจจุบันเทศบาลไดตั้งโรงครวัเพื่อผลติอาหารกลอง
เพื่อแจกจายใหประชาชน หมุนเวียนตามจุดอพยพตางๆ ประมาณ 1,000 กลองตอวัน และขอใหกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมจัดเจาหนาที่ออกหนวยพยาบาลเพื่อทําการรักษาเบื้องตนดวย 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่เทศบาลไดจัดตั้งโรงครัวประกอบ

อาหารเพื่อแจกจายใหผูประสบภัย โดยเริ่มวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี
เปาหมายจัดทําขาวกลองวันละ 1,000 กลอง ใชเงินบริจาคชวยภัยน้ําทวม ขอใหเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม และขอ
ฝากใหสํานักการคลังดูแลเรื่องการเบิกจายดวย วิธีการดําเนินการจะจัดซื้ออาหารสดมาชวยกันปรุง โดยมอบหมายให            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหาแมครัวหลัก และพนักงานเทศบาลสํานัก/กองที่วาง ขอใหลงไปชวยเหลือ
กัน 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- ขอใหสํารวจพนักงานเจาหนาทีใ่นสังกดัเทศบาลทีป่ระสบภัยน้ําทวมรวมไปถึงนักเรยีนในสังกัด

เทศบาลดวย เพื่อชวยเหลือดูแลเพื่อนพนักงานตอไป โดยใหรวบรวมสงรายช่ือที่กองสวัสดิการสังคม ในสวนของบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดเทศบาลใหสํานักการชางรวบรวมและสําเนารายช่ือใหกองสวัสดิการสังคมดวย     

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากสถานการณน้ําทวม พื้นที่เทศบาลนคร

อุบลราชธานีเปนจุดรองรับน้ําและหลายจุดกําลังเออทวม คาดวาน้ําทวมขังนาน ขอใหสํานัก/กอง/ฝาย ที่เกี่ยวของจัดหา
ทรายและกระสอบบรรจุทราย เพื่อชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล 
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นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในชวง 1-2 วันที่ผานมาศูนยเฉพาะกิจ

ชวยเหลือผูประสพภัยมีประชาชนมายื่นคํารองเพื่อขอรับเงินชดเชยจากน้ําทวม และมายื่นคํารองขอเต็นท เรื่องซึ่งไดรับ  
คํารองไวทั้งหมดและสงมอบให สน/กอง ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ในสวนที่ยื่นคํารองตองมีเอกสารหลักฐานแนบ                  
แบบคํารอง คือสําเนาบัตร ทะเบียนบานรูปภาพ แนวทางของรัฐบาลจะตองไมเรียกเก็บเอกสาร หากตองการเอกสาร
จะตองดําเนินการเอง ฉะนั้น นาจะมีเครื่องถายเอกสารบริการไวที่ศูนยเฉพาะกิจเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประสพภัย 

นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ขอใหขอมูลเพิ่มเติม ในสวนของการ

ลงทะเบียนรับคํารองเพื่อชวยเหลือผูประสพภัย ณ ศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือหลายคนที่มาลงทะเบียนจะมาเปนราย
ครอบครัวบางครอบครัวเปนครัวขยายไมมีบานเลขที่ และจะมีการแจกจายถุงยังชีพรายครัวเรือน  แผนในการแจกถุงยัง
ชีพประชาชนผูประสพภัยกองสวัสดิการไดจัดซื้อถุงยังชีพโดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ครั้งแรก 100 ถุง ไดนํา
จายใหกับประชาชนชุมชนวังแดง และจัดซื้อไวเสริมอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการแจกจายใหกับ
ครัวเรือนที่มาลงทะเบียนโดยจะแบงรอบในการสงมอบ 

นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จะตั้ง               

โรงครัวขางหองงานสัตวแพทย มีทั้งหมด 5 ชุด ในสวนอุปกรณเครื่องครัวบางสวนจะจัดซื้อและบางสวนใชวิธีขอยืม สวน
อาหารสด เครื่องปรุงซื้อจากตลาดสดเทศบาล 3 จะเริ่มปรุงอาหารในวันพรุงนี้ เวลา 09.00 น. โดยจะประสานจํานวนผู
ประสพภัยกับกองสวัสดิการอีกครั้ง และจัดหนวยพยาบาลเปน 2 ทีม ออกบริการตามจุดอพยพ โดยใชเวลาประมาณ 1 
ชั่วโมงตอจุด และประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนรมเกลา กรณีผูปวยติดเตียงและเคลื่อนยายตองใชเครื่องออกซิเจน
เครื่องชวยหายใจ ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ในการเขาพักในโรงพยาบาลฟรีและพื้นที่
ใกลกับโรงพยาบาลสรระสิทธ์ิในกรณียายผูปวยที่ตองใชเครือ่งชวยหายใจสามารถเขาพักรกัษาในโรงพยาบาลได หากมีการ
ออกหนวยพยาบาลโรงพยาบาลจะสงแพทยรวมตรวจกับเทศบาลดวย 

            .  
 

 
๓.4 โรงเรียนพอเพียงทองถ่ิน  (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น             

ไดมีการประเมินโรงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดแก โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 3 
สามัคคีวิทยาคาร โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคต้ือ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง ไดรับการรับรองใหเปน
โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น จึงไดมอบหมายใหผูบริหารสถานศึกษาเดินทางไปรับเกียรติบัตร ในวันที่ 17 กันยายน 2562 

            .  
 

 
 
 

..   -7-/๓.5 การเปด-ปดภาคเรียน.... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-7- 
 

๓.5 การเปด-ปดภาคเรียน ปการศึกษา 2562 (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การเปดปดภาคเรียน ปการศึกษา 2562 

ภาคเรียนที่ ๑ เปดภาคเรียนในวันที่ 16  พฤษภาคม 2562 และจะปดภาคเรียนในวันที่ 11-31 ตุลาคม 2562 และ
เปดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากมีขาราชการครูและผูปกครองไดรับความเดือนรอนจากอุทกภัย 
ขอใหผูอํานวยการสถานศึกษาและหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสํารวจจํานวนบุคลากรในโรงเรียนวามีผูประสพอุทกภัยและ
จํานวนนักเรียนในสังกัดดวย และมีรายงานเบื้องตนหากมีความจําเปนที่จะปดภาคเรียนเหตุพิเศษ สามารถที่สั่งปดไดแต
จะตองมีกําหนดไวดวยวาจะมีการสอนชดเชยในวันไหนบาง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นักเรียนที่ประสพอุทกภัย ไดแก 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 35 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 24 คน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 18 คน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 24 คน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน 22 คน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 81 
คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 17 คน ระดับ ปวช. จํานวน 23 คน รวมนักเรียนประสพอุทกภัย 274 คน 
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร มีนักเรียนที่ประสพอุทกภัย จํานวน 58 คน 

นายปติ  แสนทวีสุข รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน

เทศบาลบูรพาอุบล ประกาศใหครอบครัวนักเรียนที่ประสพภัยเขาพักอาศัยในบริเวณโรงเรียนได และผูประสพภัยไดนํา
สิ่งของมีคาเขามาเก็บไวในบริเวณโรงเรียนตั้งแตวันแรกที่เกิดเหตุ โดยจัดพื้นที่ใตถุนอาคารบริเวณหนาเวทีใหเขาพัก 

นายไพสิฐ  ศรีสมุทร ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มีบุคลากร            

ทางการศึกษาประสพภัย จํานวน 1 คน และเสี่ยงที่จะประสพภัย จํานวน 3 คน โดยจะขออนุเคราะหรถ 6 ลอ เพื่อไป
ชวยขนยายสิ่งของ สวนนักเรียนยังไมพบปญหาในการสัญจรจากบานมาโรงเรียน   

            .  
 

 
๓.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลการดําเนินงาน

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในชวงที่ผานมากองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมไดจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เนื่องจากตั้งแต พ.ศ.2551 เทศบาลเปนสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ                      
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดงานเพื่อใหสังคมไดรับรูผลงานของกองทุนหลักประกันภาคเครือขายไดรวมดําเนินการจัดงาน
ในครั้งนี้ โดยไดรับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเปนประธาน มีเปาหมายใหภาคีเครือขายมารวมกิจกรรม มีผูเขารวมจํานวน 
600 คน มีการแสดงจักรยานลอเดียวและจัดบูธแสดงผลงาน จํานวน 10 บูธ จากผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม มีความพอใจ 80% ของทุกรายการประเมิน    

         .  
 
 
 

..   -8-/๓.7 โครงการรับบรจิาคโลหิต.... 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-8- 
 
๓.7 โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์    . 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปผลบรจิาคโลหิต โครงการรับบริจาคโลหิต

เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา การรับบริจาคโลหิตของเทศบาลนครอุบลมีปละ 2 ครั้ง คือ หวงวันพอแหงชาติและวัน
แมแหงชาติ ทุกครั้งที่ผานมาไดรับการบริจาค จํานวน 60-80 ราย ในรอบนี้มีผูบริจาค จํานวน 45 ราย เนื่องจาก
ปจจุบันมีหนวยงานทั่วไปหนวยงานเอกชนที่รับผิดชอบมากขึ้น 

            .  
 
 
 

๓.8 การจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย หลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (ฝายรักษาความสงบ) 
จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ  รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเรียนใหทราบผลการจัดระเบียบผูคาหลัง 

หลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค บริเวณถนนสุริยาตร เนื่องจากสถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือเชิญ 
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขารวมประขุมในการจัดระเบียบผูคา บริเวณถนนสรรพสิทธิ์ไดมีการผลักดันผูประกอบการ 
จํานวน 25 รายออกจากพื้นที่ถนนสุริยาตร รายละเอียดการปฏิบัติ คือ เชิญผูคาเขามาประชุมที่อาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมี ทานรองปลัดเทศบาล ทานเจษฎา ชังอิน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตัวแทนนายอําเภอเมือง
อุบลราชธานี ตัวแทนวัดสารพัฒนึก และตัวแทนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีรวมประชุมดวย โดยผูคาใหความรวมมือ
เปนอยางดี ปจจุบันถนนดานหลัง โรงพยาบาลเจาพนักงานจราจร ไดประกาศใหเดินรถทางเดียวโดยเวียนดานซาย โดยให
มาจําหนายสินคาที่บริเวณบานพักของสถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน ี           .  

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

- 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1  การซอมแซมหองประชุมสภาเทศบาล 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันไดดําเนินการขนยายสิ่งของออกมา

จากหองประชุมสภาเทศบาลทั้งหมด ทั้งโตะ เกาอี้และเครื่องเสียง เนื่องจากหลังคารั่ว จึงตัดสินใจวาจะรื้อฝาเพดานออก
ทั้งหมด และตั้งนั่งรานขึ้นไปเพื่อตรวจสอบ ซึ่งจะตองทําการแกไขซอมแซมหลังคาใหเรียบรอยกอนแลวดําเนินการ             
ตีฝาเพดาใหม ในชวงนี้หองประชุมสภาเทศบาลจะงดการใชงาน หากมีภารกิจที่จะใชขอใหมาใชหองประชุมอาคาร             
ตลาดสดเทศบาล ๓ หรือหองประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแทน โดยจะใชเวลาในการซอมแซมหองประชุมสภา
เทศบาล ประมาณ 1-2 เดือน 

 
-9-/นายประชา... 
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นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- การซอมแซมหองประชุมสภาเทศบาล คาดวาจะใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงจะแลวเสร็จ 

ขอใหสํานักปลัดเทศบาลจัดชุดเครื่องเสียงเอาไวที่ประชุมแหงนี้และเครื่องเสียงชุดเกาขอใหเอาไปไว ที่หองประชุมกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหสํานักการชางชี้แจงรายละเอียด           

การซอมแซมใหชัดเจนอีกครั้ง 
นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่วิศวกรโยธาและสถาปนิกของสํานัก  

การชางพรอมทานปลัดเทศบาลไดดําเนินการตรวจสอบหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาลบริเวณหองประชุมสภา              
ตามที่ทานปลัดเทศบาลไดแจงใหที่ประชุมทราบ สวนวิธีการซอมแซมจะทําการรื้อฝาเพดานที่เสียหายออกทั้งหมด พรอม
ทั้งรื้อระบบไฟฟา ถอดระบบแอร รื้อพื้นลามิเนต และรื้อระบบไฟฟาที่ฝงบนพื้นลามิเนต สวนหลังคาจะมี 3 ชุดที่จะตอง
ซอมแซม คือ บริเวณครอบจั่ว ระหวางชั้นหลังคาที่เอียงองศามากและองศานอย และบริเวณรอยรั่วทั่วๆไป ติดตั้งแอร
กลับคืนและเปลี่ยนพื้นลามิเนตใหม โดยจะใชงบประมาณ 4 แสนกวาบาทประมาณการงบประมาณ ๔ แสนบาทเศษ   

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจัดซื้อแอรหองประชุมสภาเทศบาลดวย ฉะนั้น ตองเตรียมการดวยเพื่อจะไดดําเนินการวาง
ระบบแอรครั้งเดียว 
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