
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
คร้ังที่ 11/๒๕๖2 

วันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.๓๐ น. 
ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ (ชั้น 2) 

 
ผูมาประชุม 
1. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
3. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
4. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

5. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
6. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

7. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
8. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
9. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
10. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

11. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

12. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
13. นายวิชาญ  ไทยแท   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
14. นายสวาท    ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
15. นายธนพนธ  ตันสมรส  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
16. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
17. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

18. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

19. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

21. นางนราคณุตม   เชื้อแนน   (แทน)หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

22. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

23. วาที่ ร.ต.วิชิต  หวังยศ   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
24. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
25. นางสาวยุรีพร  คุณสุทธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที ่
26. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
27. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
28. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
29. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
30. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
31. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค  

-๒-/32. นายโกวิท... 
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32. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

33. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
34. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
35. นายสุระศักดิ ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ 
36. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
37. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
38. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
39. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
5. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
7. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานากเทศมนตร ี
8. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
9. นางวรนุช  จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

10. นายประสพ   ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
11. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
12. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
13. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
14. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
15. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
16. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
17. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
18. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
19. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
20. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
21. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

 
ผูเขารวมประชุม 

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

 
-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 
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                เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. โดย นายประชา  กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                       
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) จํานวน  5  ราย 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ                   

ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผลการดําเนินงาน ในรอบ 1 
เดือน แบงเปน 2 สวน คือ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการ
ไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ             
พ.ศ.2563 โครงการทั้งหมด 145 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 107 โครงการ คิดเปน 73.80 % ขออนุมัติ
ขั้นตน จํานวน 23 โครงการ คิดเปน 15.86 %  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ คิดเปน 2.75 % โครงการที่
ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามที่สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 8 ครั้ง จํานวน 202 โครงการ จัดซื้อ
ครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 438,072,971 บาท สรุปผลการดําเนินโครงการไดรับอนุมัติให
จายขาดเงินสะสม ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 28 โครงการ คิดเปน 13.87 % ขออนุมัติข้ันตน คือ การจัดทําราคากลาง 
การขออนุมัติโครงการ จํานวน 79 โครงการ คิดเปน 39.10 %  อยูในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 23 โครงการ 
คิดเปน 21.39 %  การบริหารสัญญา จํานวน 58 โครงการ คิดเปน 28.71 % ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 12 
โครงการ คิดเปน 5.94  %  ยกเลิกโครงการ จํานวน 2 โครงการ รายละเอียดโครงการที่อยูในชวงบริหารสัญญา             
มีจํานวนทั้งสิ้น 58 โครงการ แยกเปน 2 สวน คือ ทําสัญญาแลวและอยูระหวางการกอสราง จํานวน 45 โครงการ               
สงมอบงานแลวแตยังไมไดดําเนินการตรวจรับงานจาง จํานวน 13 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 12 
โครงการ แบงเปน 3 กลุม คือ 1. ไฟฟาแสงสวาง จํานวน 6 โครงการ 2. ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา จํานวน 5 
โครงการ 3. พาราแอสฟลทคอนกรีต จํานวน 1 โครงการ  ครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ อยูในขั้นตอนขออนุมัติขั้นตน 
จํานวน 2  โครงการ บริหารสัญญา จํานวน 9 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ  

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สอบถามการเบิกจายงบประมาณตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2562 ที่ไดทําเรื่องเบิกตัดปและมีการโอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม 
จะตองดําเนินการใหแลวเสรจ็ โดยเฉพาะโครงการวางทอเหลี่ยมบรเิวณสวนสาธารณหวยมวงควรดําเนินการในชวงฤดูแลง 
 

-4-/ฝากใหสํานักการชาง... 
 

มติที่ประชุม - รับรอง 
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ฝากใหสํานักการชางดําเนินการสํารวจ ออกแบบและประมาณราคาใหเรียบรอยและสงเรื่องใหฝายพัสดุและทรัพยสิน
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และโครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งเปนงบประมาณเงินสะสมของโรงเรียน 
และผูรับจางทิ้งงาน ปจจุบันไดดําเนินการในข้ันตอนใด 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล 2 

หนองบัว ซึ่งผูรับจางไดทิ้งงาน โรงเรียนไดจัดดําเนินการจดัทําเอกสารแจงเปนผูทิ้งงานผานสํานักงานศึกษาแลว แตยังขาด
เอกสารหลายอยาง จึงใหนํากลับไปแกไขเพิ่มเติมแลว 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เ ขารวมประชุมทุกท าน การดําเนินการแจงเปนผูทิ้ งงาน                       

ควรดําเนินการควบคูไปพรอมกับการขอดําเนินการกอสรางใหม จะตองประสานใหสํานักการชางสํารวจ ออกแบบ และ
ประมาณราคาใหม 

 

.  
 
 

๓.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน รายรับของเทศบาลซึ่งมาจาก 3 สวน                   

คือรายไดที่จัดเก็บเอง รายไดหมวดภาษีจัดสรร รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือก
ทํา ขอขอบคุณสํานักการคลังที่ไดสงขอมูลใหกองวิชาการและแผนงานเพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอ ประมาณการรายรับ      
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แบงเปน 3 กลุม คือ 1. รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให 
คิดเปน 42.73 % รายไดที่จัดเก็บเอง คิดเปน 14.77 % รายไดจัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ จํานวน 118 ลานบาท
เศษ รับจริง จํานวน 2 ลานบาทเศษ คิดเปน 2.47 % หมวดภาษีจัดสรร เอง ประมาณการรายรับ จํานวน 341 ลาน
บาท รับจริง จํานวน 10 ลานบาทเศษ คิดเปน 3.11 % รายรับหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่ ประมาณการ 
รายรับ จํานวน 339 ลานบาทเศษ รับจริง 68 ลานบาทเศษ คิดเปน 3.11 %  สรุปรายรับ ในรอบ 1 เดือน                 
ประมาณการรายรับจํานวนทั้งสิ้น 799 ลานบาทเศษ รับจริง 81 ลานบาทเศษ คิดเปน 10.20 % สรุปการเบิกจาย                       
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 1 เดือน เบิกจายไปแลว จํานวน 
46,597,322 บาท คิดเปน 6 % การเบิกจายตามหนวยงาน หนวยงานที่มีการเบิกจายมากที่สุด คือ งบกลาง คิดเปน 
14.31 % สํานักการคลัง คิดเปน 12.80 % หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปน 7.55 % การเบิกจายตามหมวดรายจาย 
หมวดรายจายที่มีการเบิกจายมากที่สุด คือ หมวดงบกลาง หมวดเงินเดือน หมวดคาสาธารณูปโภค 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เ ขารวมประชุมทุกทาน ตามรายงานรายรับของเทศบาล               

รับจริง จํานวน 80 กวาลานบาท เบิกจายไปแลว 40 กวาลานบาท คงเหลือรายรับ จํานวน 40 กวาลานบาท ฉะนั้น 
โครงการใดที่มีความพรอมดําเนินการ ขอใหดําเนินการไดเลยเพื่อที่จะใหสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ 

 
.  
 

 
-5-/๓.3 สรปุผลการแขงขัน... 

 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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๓.3 สรุปผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การแขงขันนักเรียน องคกรปกครอง           

สวนทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดทําการแขงขันระหวาง วันที่   21-30 ตุลาคม 2562 ที่ผานมา                
คณะนักกีฬาและผูฝกสอนไดเดินทางเขารวมการแขงขัน วันที่ 19 ตุลาคม 2562 มีการแขงขันกีฬาทั้งหมด 11 ประเภท 
โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีสงนักกีฬาเขาแขงขัน จํานวน 6 ประเภท คือ กีฬาฟุตซอล กีฬาแบทมินตัน กีฬาเทเบิล
เทนนิส กีฬาเปตอง กีฬาหมากฮอตไทย และกรีฑา มีนักกีฬาเขารวมการแขงขันทั้งหมด 119 คน ผลการแขงขัน คือ 
ไดรับเหรียญรางวัล จํานวน 8 รายการ ไดแก  เหรียญทอง จํานวน 1 เหรียญ กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว             
รุนอายุไมเกิน 12 ป เปนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เหรียญทองแดง 6 เหรียญ ไดแก กีฬาวิ่ง 60 เมตร 
หญิง เปนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วิ่ง 80 เมตร หญิง วิ่งผลัด ระยะทาง 5 × 80 เมตร เปนนักเรียน
จากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง วิ่งผลัด 4 × 100 
เมตร รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิง และกีฬากะโดดสูง นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นักกีฬาของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ที่ไดรับเหรียญรางวัลทั้งหมด 8 รายการ จะไดเปนตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแขงขัน
ระดับประเทศ ที่จังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562 

 

 
 

๓.4 การจัดงานบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงษและบวงสรวง 4 มุมเมือง (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กิจกรรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562           

เวลา 18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตทําบุญเมืองและพิธีปฏิบัติธรรม ณ ศาลาจัตุรมุข ทุงศรีเมือง วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. พิธีอัญเชิญเครื่องยศเจาเมืองตามแบบโบราณ จากวัดหลวงไปยังอนุสาวรีย          
พระปทุมวรราชสุริยวงษ (เจาคําผง) เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ (เจาคําผง)             
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. พิธีวางพวงมาลางาน "วันรําลึกแหงความดีชาวอุบลราชธานี" 

นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดงานพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราช          

สุริยวงศ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ไดรับคําชมเชยเรื่องการบริการอาหารไดเพียงพอและทั่วถึง โดยไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการถนนคนเดินบริจาคเงินเพื่อตั้งโรงงานภายในงาน และสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจาก CP ดวย               
ทําใหสามารถบริการอาหารแกผูเขารวมงานไดตลอดงาน 

 

 
 
 
 
 

-6-/๓.5 การจัดงานวันเด็ก... 
 
 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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๓.5 การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 

ซึ่งตรงกับวันเสารที่ 13 มกราคม 2563 โดยการจัดงานในปที่ผานมาไดรับความรวมมือจาก ทุกสํานัก/กอง ปญหา
อุปสรรคในปที่ผานมา คือ การจัดสถานที่ เตนท โตะ เกาอี้ ไมเพียงพอ นักเรียนที่เขาแขงขันมีจํานวนนอย การแสดง                
มีจํานวนมากและบางรายการใชเวลาในการแสดงมาก การมอบรางวัลในปนี้ขอความอนุเคราะหสํานักการชาง                
จัดซุมถายภาพเพื่อมอบรางวัลดานลางเวทีดวย และจะเชิญผูอํานวยการสํานัก/กองประชุมเพื่อปรึกษาหารือรูปแบบการ
จัดงานปใหมและการจัดงานวันเด็กแหงชาติตอไป 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหสํานักการศึกษาเตรียมความพรอม               

ในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจะไดประชุมปรึกษาหารือพรอมการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติและการจัดงานปใหมดวย 

 

 
 

๓.6 รายงานการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย (กองสวัสดิการสังคม) 
นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานความกาวหนาในการชวยเหลือ

ประชาชนในกรณีประสบเหตุอุทกภัย ซึ่งกองสวัสดิการสังคมไดทํางานรวมกันสํานัก/กอง ตางๆ โดยการชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ไดแก การชวยเหลือเยี่ยวยาผูประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรี หลังคาเรือนละ 5,000 บาท
โดยโอนเงินผานระบบพรอมเพย ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แตยังไมครบ 100 % โดยไดสงรายชื่อผูประสบภัย
ทั้งหมดไปที่กรมบัญชีกลางเรียบรอยแลว การชวยเหลือโดยกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบภัยของสํานักนายกรัฐมนตรี           
ซึ่งเปนการจายเงินกรณีบานเรือนเสียหาย โดยแบงเกณฑการชวยเหลือ คือ เสียหายเล็กนอย 30 % เงินชวยเหลือ 
15,000 บาท เสียหายบางสวน 31-70 % เงินชวยเหลือไมเกิน 70,000 บาท เสียหายมาก เกิน 70 % หรือเสียหาย
ทั้งหลัง เงินชวยเหลือ 220,000 – 230,000 บาท ซึ่งปจจุบันยังไมมีแนวทางการเบิกจาย แตไดจัดสงขอมูลไปที่อําเภอ
เมืองอุบลราชธานีเรียบรอยแลว และการชวยเหลือกรณีบานเรือนเสียหาย โดยใชเงินทดรองราชการ ซึ่งพิจารณาจาก
ความเสียหายจริง แตไมเกินหลังคาเรือนละ 33,000 บาท ปจจุบันคณะทํางานไดถายภาพความเสียหายของบานเรือน 
ไดประมาณ 95 % และอยูในขั้นตอนการนําภาพถายและขอมูลประมาณราคามาจัดทํารายงานเสนอรูปแบบ Power 
Point เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอและคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติจังหวัดตอไป โดยไดรับการชวยเหลือจากกองวิชาการและแผนงานและสํานักการชางในการจัดทํา 
Power Point และไดรับแจงขอมูลจาก Line กลุมชวยเหลือผูประสบภัยของอําเภอวาจะมีการประชุมในวันพุธหรือ
พฤหัสบดีที่จะถึงนี้ และกองสวัสดิการสังคมไดจัดทําหนังสือขอขยายหวงเวลาการใหความชวยเหลือสงอําเภอเมือง
อุบลราชธานีเรียบรอยแลว 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 รองเรียนขอใหแกไขหองนํ้าสาธารณะสงกลิ่นเหม็นและเสยีงดัง 
นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมาย           

ใหผมแกไขปญหาหองน้ําสาธารณะ ซึ่งหองน้ําและอาคารอารยสถาปตยเพื่อผูสูงอายุและคนพิการ ยังไมไดรับมอบ             
จากธนารักษ จึงยังไมสามารถดําเนินการในสวนอื่นได ปจจุบันไดรับการสนับสนุนเงินจากผูประกอบการตลาดโตรุง            
ราชบุตรและเงินอุทิศถนนคนเดิน เพื่อจางผูดูแลความสะอาดรวมถึงวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดดวย ในสวนการ
รองเรียนเรื่องหองน้ําสงกลิ่นเหม็นผมไดประสานงานกับหัวหนาศรัณย ศรีเมือง ใหเขาตรวจสอบ พบวา มีสิ่งอุดตันระบบ
ระบายน้ําซึ่งทับถมมานานทําใหสงกลิ่นเหม็น และใหเจาหนาที่สํานักการชางนํารถดูดโคลนเขาดูดโคลนและสิ่งอุดตัน
บริเวณหองน้ําอาคารอารยสถาปตย การสงกลิ่นเหม็นจะนอยลงกวาเดิน 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1 การติดตามผลการสาํรวจ ออกแบบและประมาณราคา 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน คณะผูบริหารตองการรายชื่อชางผูประมาณ

ราคาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการไดรับอนุมัติใหจายขาด
เงินสะสม ตามที่สํานักการชางไดวางแผนไวเพื่อจะไดติดตามการดําเนินงานเปนรายบุคคลตอไป 

นายเจษฎา  ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการชางไดจัดทําตารางและกําหนด

ระยะเวลาการสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และโครงการไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ไดเสนอผาผมเมื่ออาทิตยที่ผานมาแลวและไดสงรายละเอียด 
ใหประธานสภาเรียบรอยแลว 

 

 
 

5.2 การติดตั้งปายประชาสมัพันธหามจับปลาบริเวณสวนสาธารณะหวยมวง 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากไดรับแจงวามีประชาชนมาจับปลา

บริเวณสวนสาธารณะหวยมวงบอยมาก ขอใหสํานักปลัดเทศบาลติดตั้งปายประชาสัมพันธหามจับปลาบริเวณ
สวนสาธารณะหวยมวง โดยรายละเอียดในปายใหใสเบอรโทรศัพทแจงฝายรักษาความสงบโดยตรง 

 

 
 

 
 

-8-/ปดการประชุม... 
 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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ปดการประชุม เวลา ๑6.0๐ น. 
  
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                               หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 


