
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
คร้ังที่ 10/๒๕๖2 

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ 

 
ผูมาประชุม 
1. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
4. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานากเทศมนตร ี
6. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

7. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
8. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
10. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
11. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
12. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
13. นายเชน  ตันเลียง   ผูอํานวยการสถานธนานุบาล 1 

14. นางวรนุช  จันทะสิงห  ผูอํานวยการสถานธนานุบาล 2 

15. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

16. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
17. นายสวาท    ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
18. นางกัญญาภัค  เสตพันธ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
19. นายธนพนธ  ตันสมรส  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
20. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
21. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

22. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

23. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
24. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

25. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

26. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

27. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
28. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
29. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
30. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
31. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 

 

-๒-/32. นางวิไลลักษณ... 
 



-๒- 
 

32. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
33. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
34. นายสุระศักดิ ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ 
35. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
36. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
37. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
38. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
39. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
40. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
41. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั 
7. นางสาวยุรีพร  คุณสุทธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที ่
8. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
9. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
10. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
11. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
12. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค   
13. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
14. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
15. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
16. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
17. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

18. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
19. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

 
ผูเขารวมประชุม 

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

 
 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 



-๓- 
 

                เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                       
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) / บรรจุใหม จํานวน  4  ราย 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

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

แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี เปนการรายงานในรอบ 12 เดือน ผลการดําเนินงาน มี 3 สวน คือ 
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการที่ไดรับงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการทั้งหมด 133 โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 105 โครงการ คิดเปน               
78.94 % ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการของสํานักการศึกษาที่ยังไมไดรับการอุดหนุน            
จาก          กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน สํานัก
ปลัดเทศบาลแจงวาโครงการนี้ไดแจงเวียนในแตละหนวยงานที่ประสงคจะใชงบประมาณจางนักเรียนนักศึกษาทํางาน
ในชวงปดภาคเรียน แตไมมีหนวยงานใดแจงความประสงค และโครงการที่มีการขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม โครงการที่
ขออนุมัติข้ันตน สวนใหญเปนโครงการของสํานักการชาง ซึ่งอยูในข้ันตอนขออนุมัติจัดทําราคากลาง จัดซื้อจัดจางบริหาร
สัญญาเปนโครงการในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางหมวดอื่นๆ เปนโครงการที่ขอกันเงินเพื่อจายในปงบประมาณ 2563              
ซึ่งไดอนุมัติจากสภาเทศบาลเรียบรอยแลว และยกเลิกโครงการ 8 โครงการ โครงการที่ไดรับงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจของเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2562 มีทั้งสิ้น 11 โครงการ งบประมาณรวม 9 ลาน
เศษ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ คิดเปน 91% เหลือโครงการกอสรางลานกีฬาหวยมวงภายใตโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งอยูในระหวางการกอสราง คิดเปน 9 % โครงการที่ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ตามที่สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 8 ครั้ง จํานวน 202 โครงการ งบประมาณ 374,556,171 บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ งบประมาณ 63 ลานบาทเศษ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 438,072,971 บาท โดย
แบงกลุมโครงการ ออกเปนโครงการไฟฟาแสงสวาง จํานวน 91 โครงการ คิดเปน 45.04 %  โครงการถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา จํานวน 57โครงการ คิดเปน 28.21 % โครงการพาราแอสฟลทคอนกรีต จํานวน 33 โครงการ คิดเปน 
16.33 % โครงการไฟฟาจราจร จํานวน 7 โครงการ คิดเปน 3.46 % โครงการปรับปรงุสวนสาธารณะ คิดเปน 3.46% 
กลองวงจรปด จํานวน 2โครงการ คิดเปน 1 % โครงการปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 2 โครงการ 1% โครงการปาย
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.5 %  โครงการปายชื่อถนน จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.5 %                
.         

-๔-/ผลการดําเนินการ... 

มติที่ประชุม - รับรอง 



-๔- 
 

ผลการดําเนินการโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน 28 โครงการ คิดเปน 13.87 % ขออนุมัติข้ันตน คืออยูในชวงจัดทําราคากลาง ขออนุมัติโครงการ จํานวน 80
โครงการ คิดเปน 39.60% ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 35 โครงการ คิดเปน 17.32 % ขั้นตอนการบริหาร
สัญญา จํานวน 46 โครงการ คิดเปน 22.78 % ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ 14.95% ยกเลิก จํานวน 3
โครงการ คิดเปน 1.48 % ในสวนการบริหารสัญญา จํานวน 46 โครงการแยกเปนทําสัญญาแลว และอยูระหวางการ
กอสราง จํานวน 39 โครงการ ผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จและรอการตรวจรับงาน จํานวน 7 โครงการ โครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จ คือ กลุมไฟฟาแสงสวาง จํานวน 6 โครงการ ถนน คสล.และระบบระบายน้ํา จํานวน 3 โครงการ 
พาราแอสพัลท จํานวน 1 โครงการ ครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ สวนใหญอยูในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 7  
โครงการ บริหารสัญญา จํานวน 4 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ การรายงานในรอบตอไปเปน          
การสรุปภาพรวมเปนรูปเลมเพื่อรายงานตอสภาเทศบาลในเดือนธันวาคม กองวิชาการและแผนงานดําเนินการสรุป               
และจะนําเขาพิจารณาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและจะนํารายงานตอสภาเทศบาล ซึ่งเปนการดําเนินงาน          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนตอไป  

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

โครงการใดที่ขอยกเลิก/โอนงบประมาณออกไป ไมมีการดําเนินการแลว ขอใหตัดขอมูลในการสรุปผลการดําเนินการใน
ครั้งตอไป และใหรายงานโครงที่โอนมาตั้งจายรายการใหม 
 

.  
 
 

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

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทรที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกเปน 2 สวน คือ งบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 799 
ลานบาทเศษ งบประมาณรายจายเฉพาะกาล จํานวน 27 ลานบาทเศษรวมทั้งสิ้น 827,226,600บาท ซึ่งรายรับของ
เทศบาลซึ่งมาจาก 3 สวน คือรายไดที่จัดเก็บเอง รายไดหมวดภาษีจัดสรร รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับในปนี้ จํานวน 799,500,000 บาท ประมาณการรายจายสวน
ใหญมาจากรายไดที่รัฐบาลจัดสรรให จํานวน 341 ลานบาทเศษ คิดเปน 42.73 % รายไดที่จัดเก็บเอง จํานวน 118 
ลานบาทเศษ คิดเปน 14.77 % ในการตั้งประมาณการรายรับในปนี้พิจารณาจากรายรับจริงของเทศบาล                 
นครอุบลราชธานีในป 2561 ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายรับจริง จํานวน 802 ลานบาทเศษ สวน
ใหญอยูในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดภาษีจัดสรร งบประมาณรายจายทั่วไป แยกเปน งบกลาง จํานวน 117 ลาน
บาทเศษ คิดเปน 14.75 % งบเงินอุดหนุน จํานวน 106 ลานบาทเศษ งบลงทุน จํานวน 10.26%  งบดําเนินงาน คิด
เปน 22.94 % งบบุคลากร 28.22% รายจายเพื่อการลงทุน 2 สวนคือ คาครุภัณฑ คิดเปน 51 % ที่ดินและสิ่งกอสราง 
คิดเปน 49% รวมงบประมาณ 81,948,200 บาท โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ไดรับงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 134 โครงการ แยกเปนยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 
จํานวน 6 โครงการ ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการ ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ จํานวน 6 โครงการ 
ยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ยุทธศาสตรคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 
จํานวน 76 โครงการ                    . 
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ระบบบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ จํานวน 44 โครงการ งบประมาณรายจายแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
งบประมาณรวม 311,836,810 บาท  สวนใหญอยูที่คุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน คิดเปน 68.37 %
โครงการพื้นฐาน คิดเปน 22.60% บริหารงานและมุงผลสัมฤทธิ์ คิดเปน 6.40% แยกตามหนวยงานมากที่สุดคือ             
สํานักการศึกษา สํานักการชาง งบกลาง และกองสาธารณสุขสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน งบอุดหนุนเฉพาะกิจในป 2561 โครงการ

กอสรางอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง ผลการดําเนินการอยูในข้ันตอนใด 
นางเสาวลักษณ  กันธิยา  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันดําเนินการเบิกจายไปแลว 3 งวด 

คงเหลืออีก 3 งวด สิ้นสุดสัญญาตั้งแตเดือน กันยายน 2562 และแจงปรับไปแลว 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหชางผูควบคุมงานเรงใหผูรับจาง

ดําเนินการ เพื่อใหสามารถใชงานไดในชวงเปดภาคเรียนที่ 2 และโครงที่จายขาดเงินสะสม โครงการวางทอระบายน้ํา           
ใหรีบดําเนินการในชวงเดือนนี้เปนตนไปถึงเดือนเมษายน 2563 หากดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม 2563 จะเขา
ฤดูฝนจะมีอุปสรรคในการดําเนินการ และใหชางผูควบคุมงานประสานผูรับจางใหรีบเขาดําเนินการและในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริงเทาไร 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ประมาณการรายรับปงบงบประมาณ 2562 

ตั้งไว 754,412,700บาท รับจริง 802,850,351.72 บาท เกินการประมาณการ จํานวน 45,437,651.72 บาท 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากขอมูลที่รายงานประมาณการรายรับ

ปงบประมาณ 2562 ตั้งไว 754,412,700 บาท และประมาณการรายรับต่ํากวาประมาณการรายจาย 81 ลานบาท
เศษ รวมงบประมาณ 110 ลานบาทเศษ เงินสะสมเดิมประมาณ 200 ลานบาทเศษ รวมงบประมาณเงินสะสมประมาณ
310 ลานบาท จึงขอเรียนใหคณะผูบริหารไดรับทราบ 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการที่ไดจัดทําสัญญาจางแลว คอนขาง

เปนหวงในโครงการที่ผูรับจางทิ้งงาน การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางจะตองสอดคลองกันขอให สํานักการชาง
เตรียมรับในเรื่องการขอขยายสัญญาดานเหตุอุทกภัย ในปนี้งบประมาณโครงการกอสรางมากถึง 5 เทา เทียบจาก 4 ป           
ที่ผานมา จะมีปญหาในเรื่องชางผูควบคุมไมเพียงพอ จะมีผูรับจางบางรายทีไ่มทําตามสญัญาจาง ขอฝากให สํานักการการ
ชาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขาตรวจสอบดูแลดวย 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของงบลงทุนในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอใหเรงดําเนินการ และติดตามผลการดําเนินการ ซึ่งจะมีผลกับ
การประเมินโบนัสประจําป และใหมีการเบิกจายใหทัน วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การกําหนดพื้นที่เปนถนนสายวัฒนธรรม 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สืบเนื่องจากรองผูวาราชการจังหวัด

อุบลราชธานี ไดพูดคุยในเรื่องสถานที่การจัดงานไหลเรือไฟ ซึ่งถูกกําหนดเปนถนนสายวัฒนธรรม ทําใหไมสามารถ
จําหนายสินคาบางรายการได จะสามารถขอยกเลิกหรือกําหนดพื้นที่เฉพาะหนาวัดหลวงเปนถนนสายวัฒนธรรมไดหรือไม 

 

 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

5.1 การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยนํ้าทวม 
นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันนี้จะมีศิลปนกลุม DTK โดยโนต อุดม         

แตพานิช มาทําการแสดงและมอบสิ่งของบริจาคใหแกผูประสบภัย มีกําหนดการอยางไร 
นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองสวัสดิการสังคมรับประสานงานในเรื่อง

แจงใหผูนําชุมชนเปนตัวแทนรับมอบถุงยังชีพหรือสิ่งของบริจาค และจะนําสิ่งของบริจาค จํานวน 1,500 ชุด ไปมอบให
ผูประสบภัยอีกครั้ง โดยกิจกรรมหลักในวันนี้ คือ ชมการแสดงของศิลปนรวมคายพรอมเพื่อนศิลปน คือ โนต อุดม         
แตพานิช กอง หวยไร และสิงโต นําโชค เปนตน เริ่มการแสดง เวลา 15.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
ในสวนของทีมประชาสัมพันธของผูจัดงาน ไดออกสื่อประชาสัมพันธ ทุกๆ สื่อ รวมถึงกองสวัสดิการสังคมไดแจงใหผูนํา
ชุมชนประชาสัมพันธใหชาวบานมารวมชมการแสดงดวย 

นางเดือนลอย คําแดงสด หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ฝายรักษาความสงบไดนําทีมงาน                  

ออกประชาสัมพันธดวยตนเอง ในสวนของสิ่งของบริจาคบางสวนอยูที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล และอีกสวนหนึ่งอยูที่
อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากสถานการณปจจุบันถุงยังชีพเพียงพอที่จะ

นําไปมอบใหแกผูประสบภัย ยังมีชุมชนใดที่ยังขาดตกบกพรองหรือไม 
นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ไดรับการประสานงานจากการไฟฟา           

สวนภูมิภาควาวันนี้ เวลา 11.00 น. จะมอบสิ่งของบริจาคใหแกผูประสบภัยโซนหาดวัดใต จํานวน 300 ชุด                  
โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะดําเนินการมอบสิ่งของบริจาคเอง บางคณะจะมอบสิ่งของใหกับเทศบาลที่ศูนยเฉพาะกิจ
ผูประสบภัย บางคณะอยากจะลงพื้นที่มอบสิ่งของบริจาคเอง กองสวัสดิการสังคมก็จะใหขอมูลจํานวนผูประสบภัย                   
ในพื้นที่ตางๆ กับผูมอบ 
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นายกรศิริ  มิ่งไชย  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากที่ไดสอบถาม โนต อุดม แตพานิช การ

แสดงเริ่มเวลา 15.00 น. จนถึง เวลา 19.00 น. โดยมีพิธีมอบสิ่งของบริจาคใหกับตัวแทนชุมชนบางสวน สิ่งของบริจาค
สวนใหญอยูที่อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการแสดงจากศิลปน นักรอง และมีซุมอาหารสําหรับผูรับชม โดย
ตั้งเวทีการแสดงกลางแจง และโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลอํานวยความสะดวกใหกับศิลปนใชหองสมุด เพื่อแตงตัวและ
ประสานขอรถสุขาเคลื่อนที่กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเรียบรอยแลว และโนต อุดม แตพานิช กอง หวยไร           
และสิงโต นําโชค ไดข้ึนรถแหประชาสัมพันธไปตามชุมชนตางๆ 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่เทศบาลไดแตงตั้งคณะทํางานออก

สํารวจบานเรือนผูประสบภัย จํานวน 6 ทีม มีความคืบหนาอยางไร 
นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน คณะผูสํารวจความเสียหายดําเนินการได 

ประมาณ 40 % แตละทีมไดลงพื้นที่สํารวจ บันทึกภาพ หลังจากออกสํารวจแลว ทีมชางจะนําขอมูลมาประมาณราคา
ความเสียหาย โดยมีกําหนดการรายงานขอมูล ภายใน 90 วัน หลังจากประกาศภัยพิบัติ คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2562 หากดําเนินการไมทันสามารถขอขยายการรายงานไดอีก 30 วัน และจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ และคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด เพื่อกลั่นกรองขอมูล 
และจะไดรับการจัดสรรเงินชวยเหลือประมาณเดือนมกราคม 2563        

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน หลังจากระดับน้ําลดลงแลว ภารกิจแรก                

คือ เขาเก็บวัสดุ สิ่งของที่นําลงไปชวยเหลือตามจุดอพยพ สํานัก/กอง/ฝาย ที่รับผิดชอบเก็บวัสดุ สิ่งของใด ขอใหรีบเก็บ
ใหหมด และเรื่องการสํารวจความเสียหาย สรุปความเสียหายไดเทาไหนขอใหรายงานไปกอน ไมตองรอใหแลวเสร็จ
ทั้งหมด 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่เทศบาลไดออกใหความชวยเหลือ

ประชาชนผูประสบภัย ต้ังแตน้ําเริ่มทวมถือวาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนในหลายๆ พื้นที่ชื่นชม 
นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย            

เปนนโยบายและขอสั่งการของรัฐบาล สรุปขอมูลที่ไดออกสํารวจขอใหสํานักการชางและกองสวัสดิการสังคม ตัดยอด           
การรายงานความเสียหายเปนรายสปัดาห โดยรัฐบาลมงีบประมาณการชวยเหลือ คือ เงินชวยเหลือ 5,000 บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และเทศบาลไดรายงานยอดผูประสบภัยเรียบรอยแลว และที่กําลัง
ดําเนินการสํารวจอยูเปนเงินกองทุนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ตั้งงบประมาณทดรองราชการไวที่จังหวัด 
และเงินกองทุนของสาํนักนายกรฐัมนตรทีี่จะชวยเหลอืผูประสบภัยเปนเงินชวยเหลอืคาวัสดุสิง่กอสราง คาซอมแซมอาคาร
บานเรือน ขอใหคณะสํารวจความเสียหายดําเนินการสํารวจใหแลวเสร็จโดยเร็ว ที่ผานมาไดระดมกําลังในการทําความ
สะอาดหลังน้ําลด โดยมีหนวยงานทหาร ตํารวจ จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เขามาชวยเหลือจํานวนมาก 
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นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมไดใหนโยบายเจาหนาที่สํานักการชางที่ลง

สํารวจและใหสงประมาณราคาความเสียหายใหกองสวัสดิการสังคมเปนรายสัปดาห                  
 

 
 

5.2  ประชาสัมพันธการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดวยสํานักการศึกษาไดจัดโครงการจางครู

ชาวตางชาติ เพื่อปฏิบัติหนาที่สอนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประจําปการศึกษา 2562-2563 ซึ่งขณะนี้โรงเรียนในสังกัด มีกําหนดปดภาคเรียน ตั้งแต 7-31 ตุลาคม 2562                
และครูตางชาติมีความประสงคที่จะเปดสอนภาษาอังกฤษ ใหกับคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล เจาหนาที่และบุคลากร
ภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธใหกับผูที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม                 
ในวันทําการ ตั้งแตเวลา 10.00 - 12.00 น. และ 14.00-16.00 น. ระหวางวันที่ 7-31 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร
อารยสถาปตยฯ ฝายสงเสริมการทองเที่ยว  

 
 

 
 

5.3  การซอมแซมไฟฟาแสงสวางและไฟประดับตกแตง 
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากไฟฟาแสงสวางดับ บริเวณถนน            

แจงสนิท ตั้งแตหอนาฬิกาถึงสามแยกตัดกับถนนสุขาอุปถัมภ ไปจนถึงแยกดงอูผึ้ง และถนนชยางกูร บริเวณปมน้ํามัน          
เอสโซถึงแยกเกียรติสุรนนท ขอใหสํานักการชางสงเจาหนาที่ดําเนินการซอมแซมดวย 

 นางนันทิยา  สระแกว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอฝากใหสํานักการชางดําเนินการเก็บ           

ไฟประดับตกแตงเกาะกลางถนน บริเวณแยกเกียรติสุรนนทถึงแยกกองบินดวย 
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