รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2
ครั้งที่ 9/๒๕๖2
วันจันทรที่ 9 กันยายน 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓
ผูมาประชุม
1. นายประชา
2. นายยอดยุทธ
3. นายอัมพล
4. นายเจษฎา
5. นางกิมรวย
6. นายกฤชพล
7. นายนเรต
8. นางพิมพนภัส
9. นายมนตตรี
10. นายปติ
11. นายไพสิฐ
12. นายสวาท
13. นายประสพ
14. วาที่รอยโทคมกริช
15. นางศิริวรรณ
16. นางสุจิตรา
17. นางสมลักษณ
18. นางอรอินทร
19. นางสาวธัญญพัทธ
20. นางนราคณุตม
21. นางสาวณัฐสิมา
22. จ.อ.นนทธวัช
23. นางสาวยุรีพร
24. นางสาวสินีนาฎ
25. นางปยะมาศ
26. นางสาวภัสรา
27. นายโกวิท
28. นางวิไลลักษณ
29. นายพิศาล
30. นางสาวระวีวรรณ
31. นางพรพรรณ

กิจตรงศิริ
เดชรุงเรือง
ทองพุ
ชังอิน
แปนทอง
เมืองเหนือ
ศรีเมือง
ภัทรกอพงษสุข
ธนะคุณ
แสนทวีสุข
ศรีสมุทร
ดวงคํา
ปรุโปรง
ศรีสวัสดิ์
วิชัยโย
นามพิทักษ
บุญณพัฒน
ไชยแสง
ศรีบุญสถิตพงษ
เชื้อแนน
ทุมโมง
ทาศิริ
คุณสุทธิ์
ปาทาน
หลินหะตระกูล
สวัสดิ์กลุ
เริงนิรันดร
อัครอํานวย
ดีพรอม
จันทรสอง
ศรีลาชัย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(แทน)ผูอ ํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตอื้
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
(แทน)หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว
รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ
หัวหนางานการเจาหนาที่
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน
หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา
-๒-/32 นางภัทริฌา...

-๒32. นางภัทริฌา
33. นางสาวศรีสุดา
34. นางพิณผกา

คําผง
แถมศิริ
แกนอาษา

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวสมปรารถนา
2. นายศักดิ์
3. นายวิทวัส
4. นายนพพร
5. นายสุระจิต
6. นายชัยยงค
7. นายอดิศักดิ์
8. นางนันทิยา
9. นางเดือนลอย
10. นางดวงจันทร
11. นางดาริน
12. นางสาวณัฐกฤตา
13. ส.อ.สมชาย
14. นางสาวพยอม
15. นายเชิดศักดิ์
16. นางภิญญดา
17. นางวารุณี
18. นางสาวลําพรรณ
19. นางสุพิศศรี
20. นายศรัณย
21. นายวรวิทย
22. นางรุงณภา
23. นางประไพศรี
24. นางภัททิยาภรณ
25. นางสมพิศ
35. นายเสรี
36. นายพรนิรันดร
37. นางศศิกาญจน

วิกรัยเจิดเจริญ
เลรุงรดิศ
พันธนิกุล
เตชาวิวัฒนบูลย
เต็งศิริอรกุล
โคตะสิน
กุลวงศ
สระแกว
คําแดงสด
ดวงกระสัน
ฉัตรศิริ
ศรีทา
เดชะคําภู
โอภาส
ดอกพิกุล
ธนาศราวุฒิ
สงวนรัษฎ
คุณประชา
ถิระพัฒน
ศรีเมือง
หลาทอง
จันทรเกษ
ศิริทรัพย
ใครบุตร
โพธิ์คํา
ทองเลิศ
จัยสิน
โพธิ์ลังกา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานากเทศมนตรี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผุอํานวยการสํานักการคลัง
ผูจัดการสถานธนานุบาล 1
ผูจัดการสถานธนานุบาล 2
หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง
หัวหนาฝายสถิติการคลัง
หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล

ผูเขารวมประชุม
1. นายพงศธร
2. นางสาวกัลยา

โชติมานนท
ภูมั่น

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
หัวหนาฝายนิติการ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร
เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
-๓-/เริม่ ประชุมเวลา...

-๓เริ่ ม ประชุ ม เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นายประชา กิ จ ตรงศิ ริ รองนายกเทศมนตรี น ครอุ บ ลราชธานี
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)
มติที่ประชุม - รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองวิชาการและแผนงาน)
นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน รายงานการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล ประกอบดวย 3 ส วน คือ โครงการตามเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ ไดรับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่ ไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โดยโครงการที่ดําเนินการตาม
เทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ ายประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.2562 มี จํ านวนทั้ ง สิ้ น 130 โครงการ ข อ มู ล ในรอบ
11 เดือ น มี โครงการที่ แล วเสร็ จ จํ านวน 79 โครงการ และโครงการอื่ นๆ ที่ ไดดําเนินการแลวแตยังไม สํ าเร็ จ ตาม
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
ขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง จํ า นวน 8 โครงการ บริ ห ารสั ญ ญา จํ า นวน 1 โครงการ และดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ
จํานวน 3 โครงการ
.
มติที่ประชุม – รับทราบ
๓.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 (กองวิชาการและแผนงาน)
นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
- เรี ยนท านประธานและผู เ ขาร วมประชุม ทุ ก ท าน ขอรายงานขอ มู ล รายรั บ ของเทศบาล
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-/รายรับ จํานวน...

-๔รายรับ 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
- เรี ยนท านประธานและผู เ ขาร วมประชุม ทุ ก ท าน รายรั บ จริ ง ป จ จุ บั น สู ง แก ป ระมาณการ
5,600,000 บาท จากที่ ประมาณการไว 757 ล านบาทเศษ 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/
กองทํ าเรื่ อ งเบิ ก จ ายให เ รี ยบร อ ยไม ตอ งรอใกล สิ้ นป ง บประมาณ งบประมาณในส วนสํ านัก การศึก ษา ซึ่ ง ใบจั ดสรร
งบประมาณพึ่งแจงเขามาหลายโครงการขอใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ และเมื่อถึงสิ้นปบัญชี คือ 31 ตุลาคม ขอฝากให
สํ า นั ก การคลั ง ดํ า เนิ น การให เ ร็ ว ขึ้ น หากติ ดขั ด สิ่ ง ใดขอให แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบเพื่ อ เร ง รั ดการดํ า เนิ น การตอ ไป
สวนโครงการที่ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการดําเนินการแลวเสร็จยังไมมี ขอฝากใหเรงรัดใหเบิ กจายใหเร็วขึ้น
หากประชุม สภาเทศบาลจะมี ขอ ซั ก ถามวาไม มี ผ ลการดําเนินการที่ แล วเสร็ จ ขอให ชางควบคุม งานไดจั ดทํ าบั นทึ ก
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 รองนายกเทศมนตรี
- 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 รองนายกเทศมนตรี
- ขอใหสํานักการคลังสํารวจยอดงบประมาณที่เกินประมาณการรายรับ และใหสํานักการชาง
ตรวจสอบวางบประมาณพอจะทําโครงการใดไดบาง ขอใหสํานักชางสงขอมูลโครงการมาใหผม เพื่อที่จะไดตรวจสอบวามี
งบประมาณพอที่จะจัดทําโครงการใดไดบาง
มติที่ประชุม – รับทราบ
-5-/๓.3 การชวยเหลือ...

-5๓.3 การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรี
- 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
พูดคุยกั น จะมีการจั ดซื้อเรือพลาสติก จํานวน10 ลํา และตูสุขา จํานวน 15 หลัง และเรื อทองแบน จํ านวน 2 ลํ า
เพื่อชวยเหลือประชาชนผูป ระสบภัยน้ําทวม จะขอจัดซื้ อในราคาเดิม คือลําละ 550,000 บาท ในการจัดซื้อจัดจาง
กรณีจําเปนเรงดวนซึ่งเทศบาลจะดําเนินการเบิกจายจากเงินสะสม ขอฝากใหดําเนินการอิงตามระเบียบดวย
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี
- สําหรับรายการที่จะจัดซื้อในชวงการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม คือ เรือพลาสติก จํานวน
2 ลํ า แท็ ง ก น้ํ า จํ า นวน 10 ใบ ตู สุ ข า จํ า นวน 15 หลั ง และเพิ่ ม ชุ ด ลุ ย น้ํ า จํ า นวน 30 ชุ ด ส ว นเรื อ พลาสติ ก
เรือทองแบน.แท็งกน้ําที่ชํารุดไมสามารถใชงานไดขอใหดําเนินการจําหนายพัสดุดวย ในการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณ
ในการชวยเหลื อผูประสบภัยน้ําทวม ขอใหตรวจสอบราคาการจัดซื้อจัดจ างเพื่อ ใหถูกตองตามระเบียบดวย หลังจาก
น้ําทวมแลวประชาชนจะตองอพยพมาอาศัยอยู ณ จุดอพยพระยะหนึ่ง ปจจุบันเทศบาลไดตั้งโรงครัวเพื่อผลิตอาหารกลอง
เพื่อแจกจายใหประชาชน หมุนเวียนตามจุดอพยพตางๆ ประมาณ 1,000 กลองตอวัน และขอใหกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมจัดเจาหนาที่ออกหนวยพยาบาลเพื่อทําการรักษาเบื้องตนดวย
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
- เรี ยนท านประธานและผูเ ขาร วมประชุม ทุ ก ทาน ตามที่ เ ทศบาลไดจั ดตั้ง โรงครัวประกอบ
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 รองนายกเทศมนตรี
- ขอใหสํารวจพนักงานเจาหนาทีใ่ นสังกัดเทศบาลทีป่ ระสบภัยน้ําทวมรวมไปถึงนักเรียนในสังกัด
เทศบาลดวย เพื่อชวยเหลือดูแลเพื่อนพนักงานตอไป โดยใหรวบรวมสงรายชื่อที่กองสวัสดิการสังคม ในสวนของบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดเทศบาลใหสํานักการชางรวบรวมและสําเนารายชื่อใหกองสวัสดิการสังคมดวย
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากสถานการณน้ําทวม พื้นที่เทศบาลนคร
อุบลราชธานีเปนจุดรองรับน้ําและหลายจุดกําลังเออทวม คาดวาน้ําทวมขังนาน ขอใหสํานัก/กอง/ฝาย ที่เกี่ยวของจัดหา
ทรายและกระสอบบรรจุทราย เพื่อชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
.. -6-/นายเจษฎา....

-6นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล
- เรี ยนท านประธานและผู เ ขาร วมประชุม ทุ กท าน ในชวง 1-2 วันที่ ผ านมาศูนยเ ฉพาะกิ จ
ชวยเหลือผูประสพภัยมีประชาชนมายื่นคํารองเพื่อขอรับเงินชดเชยจากน้ําทวม และมายื่นคํารองขอเต็นท เรื่องซึ่งไดรับ
คําร อ งไวทั้ ง หมดและส ง มอบให สน/กอง ตามภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ดชอบ ในส วนที่ ยื่นคําร อ งตอ งมี เ อกสารหลั ก ฐานแนบ
แบบคํารอง คือสําเนาบัตร ทะเบียนบานรูปภาพ แนวทางของรัฐบาลจะตองไมเรียกเก็บเอกสาร หากตองการเอกสาร
จะตองดําเนินการเอง ฉะนั้น นาจะมีเครื่องถายเอกสารบริการไวที่ศูนยเฉพาะกิจเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประสพภัย
นางสุจิตรา นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
- เรี ย นท า นประธานและผู เ ข าร ว มประชุ ม ทุ ก ท าน ขอให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในส ว นของการ
ลงทะเบี ยนรับ คํารอ งเพื่ อชวยเหลือ ผูป ระสพภัย ณ ศูนยเ ฉพาะกิจ ชวยเหลือ หลายคนที่ม าลงทะเบี ยนจะมาเป นราย
ครอบครัวบางครอบครัวเปนครัวขยายไมมีบานเลขที่ และจะมีการแจกจายถุงยังชีพรายครัวเรือน แผนในการแจกถุงยัง
ชีพประชาชนผูประสพภัยกองสวัสดิการไดจัดซื้อถุงยังชีพโดยใชงบประมาณจายขาดเงินสะสม ครั้งแรก 100 ถุง ไดนํา
จายใหกับประชาชนชุมชนวังแดง และจัดซื้อไวเสริมอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการแจกจายใหกับ
ครัวเรือนที่มาลงทะเบียนโดยจะแบงรอบในการสงมอบ
นายโกวิท เริงนิรันดร หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
- เรี ยนทานประธานและผูเ ขารวมประชุมทุก ทาน กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม 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
ใกลกับโรงพยาบาลสรระสิทธิ์ในกรณียายผูปว ยที่ตองใชเครือ่ งชวยหายใจสามารถเขาพักรักษาในโรงพยาบาลได หากมีการ
ออกหนวยพยาบาลโรงพยาบาลจะสงแพทยรวมตรวจกับเทศบาลดวย
.
มติที่ประชุม – รับทราบ
๓.4 โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น (สํานักการศึกษา)
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการชาง
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดมีการประเมินโรงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดแก โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง ไดรับการรับรองใหเปน
โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น จึงไดมอบหมายใหผูบริหารสถานศึกษาเดินทางไปรับเกียรติบัตร ในวันที่ 17 กันยายน 2562
.
มติที่ประชุม – รับทราบ

.. -7-/๓.5 การเปด-ปดภาคเรียน....

-7๓.5 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 ชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลาย จํ านวน 17 คน ระดับ ปวช. จํานวน 23 คน รวมนักเรียนประสพอุท กภัย 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
.
มติที่ประชุม – รับทราบ
๓.6 โครงการประชุ ม เชิ งปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ ย นเรีย นรูแ ละนํา เสนอผลการดํา เนินงาน
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
นายโกวิท เริงนิรันดร หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
- เรี ยนท านประธานและผู เ ขาร วมประชุม ทุก ท าน ในชวงที่ ผ านมากองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดลอมไดจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพฯ เนื่ อ งจากตั้ ง แต พ.ศ.2551 เทศบาลเป น สมาชิ ก กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดงานเพื่อใหสังคมไดรับรูผลงานของกองทุนหลักประกันภาคเครือขายไดรวมดําเนินการจัดงาน
ในครั้งนี้ โดยไดรับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเปนประธาน มีเปาหมายใหภาคีเครือขายมารวมกิจกรรม มีผูเขารวมจํานวน
600 คน มีการแสดงจั กรยานล อเดียวและจัดบูธแสดงผลงาน จํานวน 10 บูธ จากผลการสํารวจความพึง พอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม มีความพอใจ 80% ของทุกรายการประเมิน
.
มติที่ประชุม – รับทราบ
.. -8-/๓.7 โครงการรับบริจาคโลหิต....

-8๓.7 โครงการรั บ บริ จ าคโลหิ ตเพื่ อ ถวายเปนพระราชกุ ศลแด ส มเด็ จพระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ .
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
นายโกวิท เริงนิรันดร หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
- เรียนทานประธานและผูเ ขารวมประชุมทุกทาน สรุปผลบริจาคโลหิต โครงการรับบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา การรับบริจาคโลหิตของเทศบาลนครอุบลมีปละ 2 ครั้ง คือ หวงวันพอแหงชาติและวัน
แมแหง ชาติ ทุก ครั้ งที่ ผานมาไดรั บการบริจ าค จํ านวน 60-80 ราย ในรอบนี้มีผูบ ริจ าค จํ านวน 45 ราย เนื่องจาก
ปจจุบันมีหนวยงานทั่วไปหนวยงานเอกชนที่รับผิดชอบมากขึ้น
.
มติที่ประชุม – รับทราบ
๓.8 การจัดระเบียบหาบเร-แผงลอย หลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (ฝายรักษาความสงบ)
จ.อ.นนทธวัช ทาศิริ รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเรียนใหทราบผลการจัดระเบียบผูคาหลัง
หลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค บริเวณถนนสุริยาตร เนื่องจากสถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือเชิญ
เทศบาลนครอุบลราชธานีเขารวมประขุมในการจัดระเบียบผูคา บริเวณถนนสรรพสิทธิ์ไดมีการผลักดันผูประกอบการ
จํานวน 25 รายออกจากพื้นที่ถนนสุ ริยาตร รายละเอี ยดการปฏิบัติ คือ เชิญผู คาเขามาประชุมที่ อาคารปอ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมี ทานรองปลัดเทศบาล ทานเจษฎา ชังอิน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ตัวแทนนายอําเภอเมือง
อุบลราชธานี ตัวแทนวัดสารพัฒนึก และตัวแทนตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีรวมประชุมดวย โดยผูคาใหความรวมมือ
เปนอยางดี ปจจุบันถนนดานหลัง โรงพยาบาลเจาพนักงานจราจร ไดประกาศใหเดินรถทางเดียวโดยเวียนดานซาย โดยให
มาจําหนายสินคาที่บริเวณบานพักของสถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
.
มติที่ประชุม – รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การซอมแซมหองประชุมสภาเทศบาล
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันไดดําเนินการขนยายสิ่งของออกมา
จากหองประชุมสภาเทศบาลทั้งหมด ทั้งโตะ เกาอี้และเครื่องเสียง เนื่องจากหลังคารั่ว จึงตัดสินใจวาจะรื้อฝาเพดานออก
ทั้ง หมด และตั้งนั่งร านขึ้นไปเพื่ อตรวจสอบ ซึ่ งจะตองทําการแกไขซ อมแซมหลัง คาให เรี ยบรอ ยก อนแล วดําเนินการ
ตีฝาเพดาใหม ในชวงนี้หอ งประชุม สภาเทศบาลจะงดการใชงาน หากมี ภารกิ จที่ จะใชขอให มาใชหอ งประชุม อาคาร
ตลาดสดเทศบาล ๓ หรือหองประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแทน โดยจะใชเวลาในการซอมแซมหองประชุมสภา
เทศบาล ประมาณ 1-2 เดือน
-9-/นายประชา...

-9นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี
- การซอมแซมหองประชุมสภาเทศบาล คาดวาจะใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงจะแลวเสร็จ
ขอใหสํานักปลัดเทศบาลจัดชุดเครื่องเสียงเอาไวที่ประชุมแหงนี้และเครื่องเสียงชุดเกาขอใหเอาไปไว ที่หองประชุมกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุม ทุก ทาน ขอให สํานักการชางชี้แจงรายละเอี ยด
การซอมแซมใหชัดเจนอีกครั้ง
นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่วิศวกรโยธาและสถาปนิกของสํานัก
การชางพร อ มท านปลั ดเทศบาลไดดํา เนินการตรวจสอบหลั ง คาอาคารสํ านั ก งานเทศบาลบริ เ วณห อ งประชุม สภา
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
มติที่ประชุม – รับทราบ
ปดการประชุม เวลา ๑2.0๐ น.
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