
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
ครัง้ที่ 2/๒๕๖2 

วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายชยัยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

6. นางนันทยิา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมตร ี

7. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลดัเทศบาล 

8. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลดัเทศบาล 

9. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลดัเทศบาล 

10. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
11. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสขุ  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
12. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

13. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
14. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
15. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 
16. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
17. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
18. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

19. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

20. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถติพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลดัเทศบาล 

21. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

22. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภ ู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 

23. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบยีนราษฎรและบัตรประชาชน 

24. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเทีย่ว 

25. นายเชิดศักดิ ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
26. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
27. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
28. นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคมุการกอสรางและผังเมือง 
29. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 
30. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
31. นางสาวภสัรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
32. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

33. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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34. นายพศิาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

35. นางภัททยิาภรณ ใครบตุร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
36. นางสมพศิ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนติิการ 
37. นายเสร ี  ทองเลศิ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
38. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
39. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
40. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกเชีย่วชาญ 
41. นางพรพรรณ  ศรีลาชยั   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
42. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
43. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
44. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
45. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นายศักดิ ์  เลรุงรดศิ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายสุระจิต  เตง็ศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายอดศิักดิ ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 

6. นางสาวดาริน  ฉตัรศิร ิ   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
7. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
8. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
9. นางสาววิรุณภัสร ฐิตภิัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
10. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
11. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิน 

12. นางสุพศิศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง   
13. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
14. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสขุาภบิาล 
15. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบตังิาน 
3. วาที่ ร.ต.สุรไกร  โคตรบุรี   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
4. นายสรรยา  โกมลวชิญ  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
5. นายยงยทุธ  ปาทานนท  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิตัิงาน 
6. นางสาวศุจินทรา ใจหาญ   เจาหนาที่ประชาสมัพันธ 
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                เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน(ยาย) จํานวน 5 ราย   

 
 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการครั้งท่ี 1/๒๕๖2     
เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดท่ี 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)   
 
 

    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (กองวชิาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดมีการตั้งประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 757,412,700 บาท มีการตั้งประมาณการรายจาย 
700 กวาลานบาท ซึ่งแยกเปนงบประมาณรายจายทั่วไป 676 ลานบาทเศษ และงบประมาณรายจายเฉพาะกาล 
27,789,600 บาท ซึ่งเปนงบประมาณในสวนของสถานธนานุบาล 1,2 ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี สัดสวน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 แยกเปน รายจายประจํา 600 กวาลานบาท คิดเปน 89.94 %  
รายจายเพื่อการลงทุน 68 ลานบาทเศษ คิดเปน 10.06 % งบลงทุน 68 ลานบาทเศษ แยกเปน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
43,196,550 บาท คิดเปน 63.51 % ครุภัณฑ 24 ลานบาทเศษ คิดเปน 36.49 % สัดสวนงบประมาณแยกตาม
หนวยงาน ไดแก สํานักการศึกษา คิดเปน 37 % สํานักการชาง คิดเปน 18 % กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คิดเปน
12  %  ที่เหลือลดหลั่นตามไป โครงการพัฒนาตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562              
มีจํานวน 130 โครงการ งบประมาณรวม 250,211,250 บาท และโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ ที่มาของโครงการ คือ ตามนโยบายรัฐบาล                     
เวทีประชาคมที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดมกีารจัดประชาคม นโยบายของผูบริหาร ความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
และจากคํารองทั่วไป ซึ่งจะตองดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลและเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดย
นายกเทศมนตรี สภาเทศบาลมีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2562 งบประมาณ 34,577,671 บาท และการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําป 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มกราคม 2562 งบประมาณ 116,698,000 บาท และอนุมัติครุภัณฑ 
จํานวน 4 รายการ งบประมาณ 11,562,000 บาท รวมงบประมาณที่ไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน 51 
โครงการ งบประมาณ 151 กวาลานบาท ในสวนครุภัณฑสําหรับบริการประชาชน งบประมาณ 162,837,671 บาท   
. 
 

-๔-/ซึ่งจะตองตดิตามตอไป... 

มตทิี่ประชุม - รับรอง 

มตทิี่ประชุม - รับทราบ 
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ซึ่งจะตองติดตามตอไป เพื่อจะใหเห็นภาพโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ไดแยกออกเปน 8 กลุม
โครงการ ไดแก 1. ปายชื่อถนน งบประมาณ 1,590,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร จํานวน 7 
โครงการ งบประมาณ 8 ลานกวาบาท 3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซึ่งเปนการดําเนินโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ตองการใหดําเนินการกอสรางที่มีสวนผสมของยางพารา จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ               
55 ลานบาทเศษ 4. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 44 ลานบาท
เศษ 5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซึ่งเปนการปรับปรุงถนน คสล. ที่ไมไดมีการปรับปรุงระบบระบายน้ําเนื่องจากเปน
ถนนเสนท่ีมีระบบระบายน้ําอยูแลว 2 โครงการ งบประมาณ 10 ลานบาทเศษ  6. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
โดยรอบทุงศรีเมือง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 14 ลานบาทเศษ 7. โครงการติดตั้งกลอง CCTV จํานวน 1 
โครงการ งบประมาณ 16 ลานบาทเศษ 8. ครุภัณฑเครื่องมือที่ใชสําหรับบริการประชาชน 4 รายการ งบประมาณ 11 
ลานบาทเศษ รวมโครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 130 โครงการ และเงิน
สะสม จํานวน 51 โครงการ รวมทั้งสิ้น 181 โครงการ กองวิชาการและแผนงานไดสรุปผลการดําเนินการของหนวยงาน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหวางเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ในรอบ 4 เดือน โครงการ 
จํานวน 130 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 23 โครงการ คิดเปน 17.69 % อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 48 
โครงการ คิดเปน 36.92 % ยังไมไดดําเนินการ 59 โครงการ คิดเปน 45.39 % สรุปผลการดําเนินการแลวเสร็จและอยู
ระหวางดําเนินการ เทากับ 71 โครงการ คิดเปน 54.62 % โดยแยกตามหนวยงาน คือ งบกลาง จํานวน 5 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 
โครงการ สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 15 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน 12 โครงการ สํานักการคลัง จํานวน 4 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน 2 โครงการ กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 6 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ยังไมได
ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 12 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ กองสวัสดิการสังคม จํานวน 
6 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน 3 โครงการ สํานักการศึกษา จํานวน 55 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 20 โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 28 โครงการ สํานักการชาง จํานวน 25 โครงการ              
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 24 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  โครงการที่ไดรับการอนุมัติใหใช
จายเงินสะสม สํานักการชาง จํานวน 50 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 50 โครงการ สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 
1 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 

 
 
 

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

พ.ศ.2562 เปนขอมูลทีส่ํานักการคลงัไดแจงกองวิชาการและแผนงาน ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ประมาณการ
รายรับรวมทั้งสิ้น 757,412,700 บาท  รับจริง 333,901,445.48บาท คิดเปน 44.08 % แยกตามหมวดรายได 
ไดแก รายไดที่จัดเก็บเองคิดเปน 24.16 % รายไดหมวดภาษีจัดสรร 36.29 % เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา คิดเปน 53.95 % และเงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับ (เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค)       
. 
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12,913,874.27 บาท รวมมีงบประมาณคงขาด 423,511,254.52 บาท สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจายไปแลว 200 กวาลานบาท คิดเปน 30.38 % หนวยงานที่มีการ
เบิกจายมากที่สุดแยกตามหนวยงาน คือ งบกลาง คิดเปน 44.63 %  กองวิชาการและแผนงาน คิดเปน 32.60 %  
สํานักการศึกษา คิดเปน 32.57 % แยกตามหมวดรายจาย คือ หมวดงบกลาง คิดเปน 46.63 % หมวดวัสดุ คิดเปน 
43.66 % หมวดคาใชสอย คิดเปน 34.42 % หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 % เนื่องจากยังมิไดมีการเบิกจาย 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในปนี้มีแผนและโครงการคอนขางเยอะ ทําให

มีความเปนหวงหนวยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากงบประมาณป พ.ศ.2562 เขาสูไตรมาสที่ 2 ผลการดําเนินงาน                 
บางโครงการยังไมคืบหนา และการจัดซื้อจัดจางที่ไมมีการซื้อแบบและไมมีการประมูลฝากฝายพัสดุและทรัพยสิน                      
สํานักการคลังเรงรัดการดําเนินการดวย ซึ่งมีงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 51 โครงการ               
ซึ่งเปนการจัดซื้อจัดจางที่เยอะมาก ขอใหทุมเทและจัดแผนการดําเนินการใหดีเพื่อไมใหเกิดการสับสน 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝายสภาไดฝากในเรื่องงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติจายขาดเงินสะสมซึ่ง ณ ปจจุบันยังไมไดมีการดําเนินการ ฝากในสวนครุภัณฑที่ไมตองมีการประมาณราคา          
ใหดําเนินการไดเลย และสํานักการชางใหประมาณราคาโครงการที่ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 51 โครงการ            
ใหแลวเสร็จ เพื่อใหแตละสํานัก/กองไดจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง และงบประมาณปที่แลวที่ผูรับจางไดทําสัญญา
แลวแตไมเขาดําเนินการซึ่งผานมาแลวหลายเดือน ฝากใหสวนที่เกี่ยวของศึกษาระเบียบขั้นตอนตอไปที่ตองแจงเปนผูทิ้ง
งาน และงบประมาณในป พ.ศ.2562 สํานัก/กองใดที่พรอมใหดําเนินการไดเลย 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- ขอใหสํานัก/กองเรงรัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ โดยเฉพาะสํานักการชาง          

ซึ่งมีโครงการที่เยอะมาก และโครงการกลอง CCTV ขอใหเรงดําเนินการใหเรียบรอยเพราะจะตองนําเขาประชุมกับจังหวัด
อุบลราชธานีดวย 

 
 

 
๓.3  สรุปการประเมินผลการจัดงานวันเดก็แหงชาติ ป 2562 (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปการประเมินผลการจัดงานวันเด็กแหงชาติ             

ป 2562 ซึ่งกองวิชาการและแผนงานไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการจัดงานโดยไดมีการจัดทํา                 
แบบสอบถามเพื่อสอบถามผูเขารวมงาน ผลการสํารวจ ผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 431 คน แยกเปน ผูปกครอง จํานวน 211 คน 
เด็ก จํานวน 177 คน ครู จํานวน 19 คน ไมระบุจํานวน 24 คน  มีการทราบขาวการจัดกิจกรรม คือ 1. โรงเรียน 2. ทางโซเชียลมีเดีย 
3. ผูปกครองการประเมินความพึงพอใจซึ่งมีการตั้งประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น คือ 1. กิจกรรมการจัดงาน เกมส ซุมการจัดงาน            
2. การประชาสัมพันธ 3. การบริการของเจาหนาที่ 4. สถานที่การจัดงาน  สรุปการประเมินความพึงพอใจตามหัวขอการประเมิน               
คือ 1. ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในการบริการมากที่สุด ความ ถี่ 396  2. ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในกิจกรรมการจัดงาน               
ความถี่ 396 3. ผูเขารวมงานมีความพงึพอใจในสถานที่การจัดงาน 4. ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอื่น  ๆคือ พิธีเปดลาชา ของรางวัลมีนอย อยากใหเพิ่มซุมอาหารมากขึ้น สถานที่มีความเหมาะสม การแตงกายของ
เจาหนาที่ไดรับการชื่นชม 
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นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาตทิี่ผานมา ขอขอบคุณทุกสํานัก/กองที่ใหความรวมมือเปนอยาง

ดีกับการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทุกสํานัก/กอง/ฝายไดมีสวนรวมทําใหเกิดความพึงพอใจคอนขางมาก            
ในปตอไปจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมไปเรื่อยๆ           

  
 
 

๓.4  แอปพริเคชันแจงและบริหารจัดการขอรองเรยีนและปญหาเมือง (Traffy Fondue)                 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายเจนณรงค  นามมณี  นักวชิาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ ไดรับหนังสือ

จากองคกรเน็ตเทคเปนแอปพริเคชันอยูบนระบบโทรศัพท เปนแอปพริเคชันแจงและบริการจัดการขอรองเรียนปญหา
เมืองคลายระบบ LINE แตเปนแอปพริเคชันท่ีสามารถดาวโหลดฟรี ซึ่งไดประสานงานกับเจาหนาที่ท่ีจัดทําแอปพริเคชันนี้ 
หากเทศบาลนครอุบลราชธานีเห็นวาแอปพริเคชันนี้มีประโยชนจะดําเนินการพัฒนาตอให ปจจุบันเทศบาลนคร
อุบลราชธานียังไมมีบุคลากรท่ีเขียนโปรแกรมผานโทรศัพทมือถือได ชื่อแอปพริเคชันนี้ คือ โปรแกรม Traffy Fondue            
ซึ่งไดทดสอบการใชงานในกองวิชาการและแผนงานโดยผมเปนผูดแูลระบบ แตถาหากไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชน
ดาวโหลดแอปพริเคชนันี้ลงบนโทรศัพทมือถือเพื่อแจงขอรองเรียนหรือปญหาผานระบบนี้ ซึ่งผมไดทดสอบการใชงานแลว 
90 % ถือวาเหมาะสมที่จะนํามาใชในเทศบาลนครอุบลราชธานี หากเห็นชอบใหใชแอปพริเคชันนี้ ฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการจะทําหนังสือเวียนแจงสํานัก/กอง/ฝายเพื่อสงเจาหนาที่เปนตวัแทนรับเร่ืองรองเรียนเพื่อตอบขอรองเรียน
บนแอปพริเคชันน้ีและจะจัดอบรมใหกับเจาหนาที่เพื่อใหมีความเขาใจในแอปพริเคชันน้ี 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมในแอปพริเคชัน            

แจงและบริหารจัดการขอรองเรียนและปญหาเมือง (Traffy Fondue) ฝาย IT จะเปนฝายผลิตแอปพริเคชันการใชงาน 
และฝายประชาสัมพันธจะดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธติดตามรถประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธในชองทาง
ตางๆ เพื่อใหประชาชนสามารถดาวโหลดแอปพริเคชันเพื่อแจงปญหาและรองเรียนผานแอปพริเคชันนี้ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- ในการใชแอปพริเคชันตองนํารายละเอียดมาพูดคุยกับคณะผูบริหารเพื่อพิจารณากอนวา

แอปพริเคชันนี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชและมีขอจํากัดการใชงานของทางบริษัทที่จะสามารถรองรับขอมูลการ
รองเรียนจากประชาชนไดมากนอยเพียงใด กอนที่จะเผยแพรใหประชาชนใชแอปพริเคชันน้ี 
 
 
 

๓.5  แอปพริเคชัน E-Document ระบบจัดการเอกสารภายในสํานักงานและแอปพริเคชัน                 
E-Booking ระบบจองหองประชุม (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายเจนณรงค  นามมณี  นักวชิาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมไดสมัครระบบคราว คือ ระบบเก็บขอมูล 

ซึ่งไดพื้นที่เก็บขอมูล และไดพัฒนาแอปพริเคชันขึ้นมา คือ แอปพริเคชัน E-Document ซึ่งเปนระบบการจัดเก็บเอกสาร       
. 

   -7-/ของหนวยงาน... 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 
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ของหนวยงานเพื่อไมใหตกหลน ถาใชระบบนี้ได 100 % เจาหนาที่ธุรการจะไมตองเดินไปรับเอกสาร โดยทําการสแกน
และสงเอกสารผานโปรแกรมน้ี ไดเริ่มทําการทดสอบระบบการใชโปรแกรมในสวนราชการบางสวนแลว 

 
 
 

๓.6  รายงานผลการจัดงานโครงการวันคร ู (สํานักการศึกษา) 
นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  ศกึษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมวันครู               

ตามคําขวัญ “ครูดี ศิษยดี มีพัฒนา กาวหนาสูเทคโนโลยี” ชื่อโครงการ ยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา และผูมีคุณูปการดานการจัดการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจัดในวันที่ 16 มกราคม 2562 
ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น โฮเทล วัตถุประสงคการจัดงาน 1. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงถึงความ
กตัญูกตเวทิตากับบูรพาจารย 2. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดสัมพันธภาพระหวางบุคคลและหนวยงาน
ทางการศึกษา 3. เพื่อเสริมสรางความรักและสามัคคีใหขวัญและกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. เพื่อสราง
เครือขายของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 5. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความ
เปนแบบอยางทีด่ ีการดําเนินโครงการเปนการมอบโลรางวัลและเกียรติบตัรแกบคุคลที่นายกยองเชิดชูเกียรติ พนักงานครู
และบุคลากรที่ทําความดมีีคณุูปการดานการศึกษาและไดจัดกิจกรรมประกวดเพื่อคดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดรับการยกยอง 
แบงเปน 3 กิจกรรมยอย คือ 1. การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล ซึ่งไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการตัดสิน โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมเปนจํานวนมาก                 
2. การประกวดการวิจัยดานการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน เปนการนําเสนอผลงานการวิจัยของครูใน 1 ปที่ผานมา 
ใหนําเสนอเปนรูปเลมและใหผูทรงคณุวุฒิตรวจเพื่อจัดเรียงลาํดบัการมอบรางวัล มีโลเกียรตยิศสําหรับงานวิจัยทีย่อดเยีย่ม 
3. กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการของครูและการประชุมสัมมนาวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี  รางวัลที่ไดมอบใหพนักงานครูเทศบาล คือ รางวัลผูมีคุณูปการดานการจัดการศึกษา จํานวน 5 รางวัล 
รางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดนและหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กดีเดน จํานวน 2 รางวัล รางวัลครูผูมีผลงานดานการวิจัย
การศึกษาหรือการวิจัยในชั้นเรียนดีเดน จํานวน 18 รางวัล รางวัลครูผูมีผลงานดานการผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา จํานวน 6 รางวัล รางวัลครูผูมีผลงานดีเดนดานกีฬา จํานวน 4 รางวัล  รางวัลครูผูมีผลงานดีเดนดานวิชาการ 
จํานวน 7 รางวัล รางวัลครูดีเดนและครูผูอุทิศตนทุมเท เสียสละ จํานวน 8 รางวัล ในงานวันนั้นไดรับเกียรติจากนายวิรุจ 
วิชัยบุญ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในพิธี โดยมีคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน รวมทั้ง
ผูบริหารสถานศึกษา ครูในสังกัดทั้งหมดรวมงาน จํานวนทั้งสิ้น 250 คน พิธีเริ่มเวลา 08.00 น. นิมนตพระสงฆ 9 รูป 
อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนตและเชิญครูอาวุโสนอกประจําการและครูอาวุโสในประจําการนํากลาวคําบูชาบูรพาจารย
และคําปฏิญาณตน พิธีมอบโลรางวัลโดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิทวัส พันธนิกุล              
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ชวงบายเปนการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยไดรับเกียรติจากเจาหนาที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ทานปลัดเทศบาล ทานผูอํานวยการสํานักการศึกษาเปนวิทยากรบรรยาย จากการประเมิน
ความพึงพอใจ ผูเขารวมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมนี้มากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.28 ผูเขารวมกิจกรรม             
มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมนี้มาก คิดเปนรอยละ 30.08 ผูเขารวมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมนี ้           
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 4.64 โดยประเมินจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม คือ 
ควรจัดกิจกรรมวันครูลักษณะนี้ทุกป ควรเพิ่มรางวัลใหมากกวานี้ และควรมีการแขงขันกีฬาของพนักงานครูเทศบาล            
ควรมีการจัดการแขงขันกีฬาระหวางพนักงานเจาหนาที่และหนวยงานอื่นเขามารวมดวย 

 
   -8-/นางสาวสมปรารถนา... 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 
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นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- การจัดกิจกรรมวันครูเปนปแรกที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดดําเนินการจัดเอง ถือวาดีมาก 

ในปหนาขอใหตระหนักเกี่ยวกับการตรงตอเวลาในการเขารวมกิจกรรม และสถานที่การจัดงานคอนขางใหญมากควรนํา
นิทรรศการแสดงผลงานครูมาจัดภายในหองประชุมบริเวณดานหลัง 
 
 

 
๓.7  สรุปผลการดําเนินการจัดงานวันเด็ก  (สํานักการศึกษา) 

นางสาวระวีวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายกจิการโรงเรียน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝายกิจการโรงเรียนขอรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการจัดงานวันเด็ก การจัดกิจกรรมในวันนั้นเปนการจัดในตรีมงานยอนยุค มีการจัดซุมกิจกรรมของโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กในสังกดั และซุมกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ซึ่งกองวิชาการและแผนงานไดรายงานการจัดกิจกรรมไป
บางสวนแลว ขอรายงานสรุปเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการจัดงาน คือ 1. สถานที่การจัดงานเปนสถานที่ที่สามารถรองรับ
ผูเขารวมกิจกรรมไดมาก แตเต็นท โตะ และเกาอี้ไมเพียงพอ 2. การจัดกิจกรรมการประกวด 3 รายการ คือ การประกวด
การอานภาษาไทย การอานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร เด็กใหความสนใจกิจกรรมนันทนาการมากกวาทําใหมีเด็ก         
เขารวมการประกวดคอนขางนอย 3. กิจกรรมการแสดงบนเวที ซึ่งมีทั้งหมด 11 รายการ การแสดงบางรายการใช
เวลานานมาก 4. การมอบรางวัลเกียรติบัตรลาชาเนื่องจากมีกิจกรรมการแสดงเยอะมาก จําเปนตองมอบดานลางทําให
ภาพออกมาไมสวย ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในปหนา คือ 1. ขอใหกันเต็นท โตะ เกาอ้ี ใหหนวยงานของเรากอนที่
จะใหหนวยงานอื่น 2. ควรมีกิจกรรมดานนันทนาการเพื่อใหเด็กไดกลาแสดงออกมากกวากิจกรรทางวิชาการ             
3. การแสดงบนเวทีควรใชเวลาการแสดง 5-6 นาที  
 
 

 
๓.8  การจัดงานตามโครงการถนนเดก็เดิน วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2562 (สํานักการศกึษา) 

นางสาวระวีวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายกจิการโรงเรียน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานตามโครงการถนนเด็กเดิน ในปนี้

จัดในตรีม เยาวชนไทย ใสใจสุขภาพ ซึ่งจะจัดในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2562 ณ บริเวณทุงศรีเมือง ลงทะเบียนรวม
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ประกวดระบายสี เวลา 14.00 น. – 15.00 น. และดําเนินการประกวดทั้ง 2 รายการ 
เวลา 15.00 น. บริเวณศาลาจัตุรมุข ลงทะเบียนประกวดเชียรลีดเดอรของยุวชน เยาวชน อายุ 3 - 4 ขวบ เวลา 
15.00 น.– 16.00 น. ซึ่งตอนน้ีกําลังรอรับสมคัรจากโรงเรียนตางๆ มีพิธีเปดเวลา 17.30 น. ในงานมีกิจกรรมของภาคี
เครือขาย ซึ่งตอนนี้ไดตอบรับเขารวมกิจกรรม คือ กศน.อําเภอเมืองอุบลราชธานี ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศูนยอนามัยที่ 10 ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง ศูนยวัฒนาธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี หนวยงานทองเที่ยวและกีฬา มูลนิธิสรางสุข ศูนยคุมครองคนพิการ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี หนวยงาน
พัฒนาศักยภาพคนพิการทองพูนเผาพนัส หนวยงานวิทยาศาสตร สภาเด็กจาก พมจ.อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
 

 
   -9-/๓.9  กิจกรรมของ... 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 
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๓.9  กจิกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดใตพระเจาใหญองคต้ือ (ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดใต                    
พระเจาใหญองคต้ือ) 

นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็วดัใตพระเจาใหญองคต้ือ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเสนอกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัดใตพระเจาใหญองคตื้อที่ผานมา คือ กิจกรรมสงทายปเกา-ตองรับปใหม โดยไดรับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา
มารวมกิจกรรมและมอบของรางวัลใหกับเด็กๆ โดยมีกิจกรรมบทบาทสมมุติวันคริสมาสมีซานตาใหของขวัญกับเด็กๆ         
ทานผูอํานวยการสํานักการศึกษารวมงานและอวยพรปใหมใหกับคณะครู มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ  เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กวัดใตพระเจาใหญองคตือ้ไดเขารวมกิจกรรมการแขงขนักีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ไดรับรางวัลเดินตัวหนอน อุมแตงโม และวิ่งผลัดซุปเปอรแมน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจา
ใหญองคตื้อไดสงนักเรียนเขารวมการแสดงในชุดการแสดงโอโหบางกอกและคณะครูรับผิดชอบฝายลงทะเบียน กิจกรรมที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อไดดําเนินการอยางตอเนื่อง คือ โครงการความปลอดภัยทางถนนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อและโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ไดเปนศูนย
ตนแบบดานความปลอดภัยทางถนนระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ในการจัดหนวยกิจกรรมการเรียนรูโดยมวีัตถปุระสงค 
คือ ใหเด็กสวมหมวกกันนอค 100 %  ซึ่งไดนําหนวยการเรียนรูนี้บรรจุเขาในหลักสูตรของสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ เปนหนวยการเรียนรูเพื่อใหเด็กเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติตนในการเดินทาง และขอฝาก
ประชาสัมพันธการรับสมัครเด็ก ประจําปการศึกษา 2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อเปดรับสมัคร
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป โดยรับเด็กอายุระหวาง 2-3 ป  

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- ขอฝากใหฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน ประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียน

ทุกโรงเรียนและทุกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีดวย 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพจิารณา 
4.1  การรับมอบอาคารอารยสถาปตยเพ่ือผูพกิารและสูงอายุและการจัดตั้งโครงการเทศบาลนคร

อุบลราชธานีสัมพันธ  (ฝายสงเสริมการทองเที่ยว) 
นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง  หัวหนาฝายสงเสรมิการทองเทีย่ว 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝายสงเสริมการทองเที่ยวมีเรื่องเพื่อพิจารณา 

2 เรื่อง คือ 1. การรับมอบอาคารอารยสถาปตยเพือ่ผูพกิารและผูสูงอายุ ซึ่งไดรับมอบระหวางสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานี แตยังไมมีการบริหารอาคารและการบริหาร
จัดการหองน้ํา 2. การจัดตั้งโครงการเทศบาลนครอุบลราชธานีสัมพันธ ซึ่งไดรับนโยบายจากทานประธานสภาเทศบาล 
สํานักปลัดเทศบาลไดมอบหมายใหฝายสงเสริมการทองเที่ยวเปนผูดาํเนินการ ซึ่งควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ การจัดหา
เครื่องดนตรี นักรอง นักดนตรี และพิธีกรประจําวง 
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นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- ในการรับมอบอาคารขอใหหัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยวประสานกับสํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับการสงมอบอาคาร และตรวจสอบ MOU วามีวัตถุประสงค
หรือเงื่อนไขการใชอาคารอยางไรเพื่อนํามาพิจารณา และในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เวลา 10.00 น.ขอเชิญ              
ผูมีสวนเกี่ยวของรวมประชุมเกี่ยวกับการรับมอบอาคาร ณ หองประชุมคณะผูบริหาร 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1  รายงานผลงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอบุลราชธานี  (สํานักการศกึษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลงานของโรงเรียนในสงักัดเพื่อให

คณะผูบริหารและผู เขารวมประชุมทุกทานรวมยินดีดวย เมื่อวันเสารที่ผานมาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว                    
เขารวมประกวดรายการเยาวชนอยากรูและไดผานเขารอบชิงชนะเลิศ ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม และโรงเรียนเทศบาล
บูรพาอุบลสงนักเรียนเขารวมการแขงขันของวัฒนธรรมในการบรรยายธรรมะ ไดรับรางวัล อันดับที่ 2 ไดเขาไปประกวด
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดยโสธร 
 
 
 

5.2  กจิกรรมหมอชวนปน...ปนบุญ  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 
นางนันทิยา  สระแกว  ที่ปรึกษานายกเทศมตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2562               

จะมีกิจกรรมหมอชวนปน...ปนบุญ ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีรวมกับสปสช. โดยมีจุดเริ่มตนบริเวณทุงศรีเมือง ผานคาย 
มทบ.22 ตรงไปยังสวนมีชีวา ทาน้ําหินสอ ระยะทางไปกลับ ประมาณ 50 กิโลเมตร มีการจําหนายเสื้อราคาตัวละ 350 
บาท  

นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กิจกรรมหมอชวนปน...ปนบุญ จัดขึ้นใน             

วันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2562 เริ่มตนบริเวณหนาศาลหลักเมือง ขามสะพาน 100 ป ผาน มทบ.22 ทาน้ําหินสอ 
บานสวนมีชีวา ระยะทางไปกลับ ประมาณ 50 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรภาครับ เอกชน ประชาชน
ทั่วไป ชมรมปนจักรยานไดรวมกันออกกําลังกาย สงเสริมารใชจักรยานเพื่อกิจกรรมนันทนาการและการทองเที่ยว              
เชิงอนุรักษ บรรยากาศดีสถานที่ทองเที่ยวใหม ลดการใชพลังงาน ลดปญหามลพิษทางอากาศและเสียง และรวมกันทํา
กิจกรรมที่ดีมีประโยชนตอสังคม กําหนดจัดโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมกับ เครือขายสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 
สปสช. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และภาคีเครือขายชมรมปนจักรยานทุกชมรม  
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5.3  โครงการประชุมชุมชน  (กองสวัสดิการสังคม) 

นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวสัดกิารสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองสวัสดิการสังคมไดจัดโครงการประชุม

ชุมชนในเรื่องการจัดการหอพัก ซึ่ งเปนภารกิจถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ                            
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกผูนําชุมชนที่จะตองเปนผูชวยสํารวจและการใหขอมูล
หอพัก วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเปนทีมงานที่จะกํากับดูแล
และตรวจสอบหอพัก โดยไดเชิญวิทยากรจากสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแล พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 
ซึ่งจะมาแนะนํากฎหมายหอพักและเทคนิคการออกตรวจหอพัก วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ดําเนินการจัดอบรม           
ใหความรูแกผูประกอบการหอพัก ในเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับหอพัก 
 
 
 
ปดการประชุม เวลา ๑2.3๐ น.  
 
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบตังิาน 

 
 
  

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพทัธ   ศรีบุญสถติพงษ) 

                               หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
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