
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
ครั้งท่ี 5/๒๕๖2 

วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
2. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานากเทศมนตรี 
6. นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาล 

7. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 

8. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 

10. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

11. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
12. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

13. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

14. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
15. นายสุรสีห  ใจหาญ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
16. นางสาววิมาดา  หวังชนะ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
17. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
18. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
19. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

20. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

21. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

22. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

23. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
24. นางนราคณุตม   เชื้อแนน   (แทน)หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

25. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

26. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
27. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

28. นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางและผังเมือง 

29. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 

30. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

31. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

32. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
33. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

-๒-/33. นางสมพิศ โพธิ์คํา... 
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34. นางสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
35. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
36. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
37. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
38. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
39. นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
40. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางดาริน  ฉัตรศิริ   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
7. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
8. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
9. นางสาววิรุณภัสร ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
10. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
11. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง 
12. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
13. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง   
14. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
15. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
16. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
17. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 
18. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
19. นายเสรี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
20. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
21. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 

-๓-/เริ่มประชุมเวลา... 
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                เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน(ยาย) จํานวน 2 ราย   

 
 

 
 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 4/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอรายงานผลการดําเนินโครงการ ซึ่งการ

รายงานครั้งน้ีเปนการรายงานในรอบ 7 เดือน ขอบขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดสงขอมูลใหกับกองวิชาการและแผนงานเพื่อ
รวบรวมและประมวลผล โดยโครงการติดตามแบงเปน 3 กลุม คือ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 2. โครงการที่ไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3. โครงการที่ไดรับการอนุมัติใหจายขาด
เงินสะสม กลุมที่ 1 โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการที่ไดรับการ
อนุมัติ จํานวน 124 โครงการ ผลการดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 39 โครงการ คิดเปน 31.45 %           
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 51 โครงการ คิดเปน 41.13 % ยังไมดําเนินการ จํานวน 31 โครงการ คิดเปน 25 % 
ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ คิดเปน 2.42 % รายละเอียดโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 51 โครงการ มีการ
ดําเนินการไปมากนอยเพียงใด แยกเปนจัดทําราคากลาง จํานวน 8 โครงการ คิดเปน 16 % อยูระหวางการขออนุมัติ
โครงการหรือซื้อจาง จํานวน 15 โครงการ อยูในขั้นตอนทางพัสดุ คือ หาผูรับจางหรือขั้นตอนการเบิกจาย จํานวน 4 
โครงการ ที่เหลือเปนขั้นตอนอื่นๆ คือ อยูระหวางการกอสราง การเตรียมการกอสราง ผูรับจางเขาดําเนินการหรืออยู
ระหวางดําเนินการสํารวจความตองการวาจะอบรมในเรื่องใด โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลงนามสัญญาจางแลวและกําลังเริ่มดําเนินการหรืออยูระหวางการกอสราง มีจํานวนทั้งสิ้น 8 
โครงการ คือ 1. โครงการขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12 2. โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ถนนเขื่อนธานี ชวงถนนหลวง 3. โครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล-ตระการ 13            
ที่เหลือเปนโครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร 4 แยกถนนแจงสนิทตัดถนนอุปลีสาน 4 แยกถนนชยางกูรตัดกับถนน
สุริยาตร 4 แยกถนนอุปลีสานตัดกับถนนเทพโยธี 4 แยกถนนศรีณรงคตัดกับถนนอุปราช โครงการตกแตงปฏิมากรรม
บริ เวณอนุสรณแห งความดี ซึ่ งเปนหนึ่ง ในโครงการยอยโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะและศาลหลักเมือง                        
ซึ่ง ณ ตอนนี้มีเพียงโครงการเดียวที่มีการลงนามสัญญาจาง นี่คือภาพรวมของโครงการที่มีการลงนามสัญญาจางแลว        
. 

-๔-/กลุมที่ 2 โครงการ... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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กลุมที่ 2 โครงการที่ไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณรวม 9 ลานบาทเศษ          
มีโครงการในสวนของโรงเรียน คือ โครงการที่ 1 – 3 โครงการเกี่ยวกับ DLTV ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการที่ 4-9             
อยูในขั้นตอนการประกาศพิจารณา TOR โครงการที่ 10 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน 
มีการสงมอบแลว และโครงที่ 1 โครงการกอสรางลานกีฬาบริเวณสวนสาธารณะหวยมวง อยูในขั้นตอนการพิจารณาผล
การยื่นขอมูล นี่เปนภาพรวมของโครงการที่ไดรับการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 
โครงการ คิดเปน 36 % อยูระหวางประกาศพิจารณา TOR จํานวน 6 โครงการ คิดเปน 55 % พิจารณาผลการยื่น
ขอมูล จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 9 % กลุมที่ 3 โครงการที่ไดรับการอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขอสรุปภาพรวม เทศบาลนครอุบลราชธานีโดยทานนายกเทศมนตรี ไดมีการยื่นญัตติเพื่อขออนุมัติจายขาด
เงินสะสม จํานวน 4 ครั้ง และมีการประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา จํานวน 5 ครั้ง สภาเทศบาลอนุมัติโครงการรวม
ทั้งสิ้น 138 โครงการ งบประมาณ 311 ลานบาทเศษ ครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ งบประมาณ 63 ลานบาทเศษ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 375,345,171 บาท งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเปน 55 %  
งบประมาณจายขาดเงินสะสมคิดเปน 5.5 เทาของงบลงทุนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาจายขาดเงินสะสมในการประชุมสภาในครั้งถัดไปสรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับอนุมัติ
จายขาดเงินสะสม จํานวน 138 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 0 โครงการ คิดเปน 0 % อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน 68 โครงการ คิดเปน 49 % ยังไมดําเนินการ จํานวน 70 โครงการ คิดเปน 51 % โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ แยกเปน จัดทําราคากลาง จํานวน 15 โครงการ ขออนุมัติโครงการหรือซื้อจาง จํานวน 
35 โครงการ อยูระหวางขั้นตอนทางพัสดุ จํานวน 9 โครงการ โครงการที่อนุมัติจายขาดเงินสะสมที่ลงนามสัญญาจาง
แลว  จํานวน 7 โครงการ สวนใหญเปนโครงการพาราแอสฟลทคอนกรีต และโครงการปายชื่อถนนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี โครงการที่ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม ทั้ง 5 ครั้ง ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและ
แผนงาน ไดดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดทราบ ทางเว็บไซด www.ubcity.ub.th หรือคนหาในกูเกิ้ล 
พิมพคําวาเทศบาลนครอุบลราชธานี หนาแรกของเว็บไซดจะมีการประชาสัมพันธการติดตามโครงการพัฒนาเทศบาล    
ซึ่งจะเห็นภาพรวมของโครงการที่ไดรับการอนุมัติ และจะเห็นสถานะของการดําเนินงานโครงการเปนการเปดเผยขอมูล
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี การอํานวยความสะดวกแกประชาชน ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและ
แผนงาน กําลังดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธตั้งกระจายไปตามเขตการเลือกตั้งทั้ง 4 เขตๆ ละประมาณ 10 จุด 
ติดต้ังบริเวณตลาด ยานชุมชน ทางเขาซอย โดยมีรายละเอียดโครงการของแตละเขต พรอมการเชื่อมโยงขอมูล โดยการ
จัดทํา QR Code ที่ปายประชาสัมพันธดวย เพียงสแกน QR Code ก็จะเชื่อมโยงกับขอมูลโครงการ พรอมสถานะของการ
ดําเนินโครงการ ประชาชนสามารถติดตามโครงการพรอมๆ กัน ดังนั้นปายประชาสัมพันธทุกปาย จะมี QR Code              
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลมาสูขอมูลบนเว็บไซดของเทศบาล ตชค.            

.  
 
 

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

พ.ศ.2562 ขอขอบคุณสํานักการคลังที่ไดสงขอมูลใหกองวิชาการและแผนงานเพื่อสรุปผล รายไดของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ไ ดแ ก  ร ายไดที่ จั ดเ ก็ บเอง ราย ไดหมวดภาษีจัดสรร  เงิ นอุดหนุนทั่ ว ไปตามอํ านาจหน าที่                           
. 

.-5-/และภารกิจถายโอน... 
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และภารกิจถายโอนเลือกทํา และเงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค) รายไดที่
จัดเก็บเองประมาณการรายรับ 106 ลานบาทเศษ งบประมาณรับจริง  97 ลานบาทเศษ  คิดเปน 91 %               
รายไดหมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 316 ลานบาทเศษ งบประมาณรับจริง 204 ลานบาทเศษ  คิดเปน 65 % 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับ 334 ลานบาทเศษ งบประมาณรับ
จริง 258 ลานบาทเศษ คิดเปน 77 %และเงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับงบประมาณ (เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค) งบประมาณรับจริง 13,941,554.27 บาท ภาพรวมประมาณการรายรับ 757 ลานบาทเศษ รับจริง
ทั้งหมด 518 ลานบาทเศษ คิดเปน 74 % คงขาดอีก 26 % หากรายรับเกินประมาณการรายรับมีสิทธิ์ที่จะทําเทศ
บัญญัติเพิ่มเติม สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 7 เดือน หนวยงานที่มี
การเบิกจายมากที่สุด คือ งบกลาง คิดเปน 59.34 %  หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปน 57.75 % กองวิชาการและ
แผนงาน คิดเปน 56.07 % เบิกจายรวมทั้งสิ้น 330 ลานบาทเศษ  คิดเปน 48.85 %  การเบิกจายตามหมวดรายจาย 
คือ หมวดงบกลาง คิดเปน 59.34 % หมวดคาใชสอย คิดเปน 54.47 % หมวดคาวัสดุ คิดเปน 54.80 % หมวดคา
ครุภัณฑ คิดเปน 12.10 % คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 % 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- จากสรุปการเบิกจายที่กองวิชาการและแผนงานไดนําเสนอมาคอนขางจะละเอียดพอสมควร 

สิ่งที่ไดสังเกตเห็นในหนาสุดทายเกี่ยวกับการเบิกจายหมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งยังไมขยับเทาไร อาจจะ
ติดขัดในเรื่องการประมูล ใหสํานัก/กอง/ฝายที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จ หรือกระบวนการทาง
พัสดุ ในการติดตามผูประกอบการที่ชนะการประมูลแลวใหเรงเขาดําเนินการ เพราะยอดเงินเบิกจายไมขยับ                   
ผลการดําเนินงานจะไมเกิด ผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนจะไดเห็นวางบประมาณที่สภาเทศบาลใหม สภาเทศบาลเกา               
อนุมัติงบประมาณแลว แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลง ในหลายๆ โครงการ เชน ชยางกูร ซอย 2 ไดดําเนินการแลวเสร็จ               
มีปญหาอุปสรรคนิดหนอยในเรื่องผูประกอบการ ตองใหนายชางเขตหรือเจาของโครงการตองเรงรัดใหดําเนินการและ
ตรวจสอบบอยๆ เพราะคอนขางมีปญหาในขั้นตอนการกอสราง ในสวนโครงการที่เหลือ คิดวาคงจะมีปญหาตามมา
เชนเดียวกัน ไมวาจะเปนระยะเวลาและการกอสรางที่อยูในชวงหนาฝน ซึ่งคาดวาจะมีอุปสรรคเพิ่มขึ้น ขอฝากใหสํานัก
การชางนายชางเขต ใหเขาไปควบคุม กํากับ ผูประกอบการดวย โดยเฉพาะโครงการกอสรางถนนที่ติดกับหนาบานของ
ประชาชนในหลายๆ หลัง เพราะการกอสรางถนนในซอยชยางกูร ซอย 2 โดนผลกระทบเยอะมาก ขอใหกําชับนายชาง
เขตใหความใสใจในการเขาไปดูแลงาน                     . 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในงบประมาณแตละป มองแลวในปนี้มาโหม

กระหน่ํา เพราะสาเหตุมาจาก 4-5 ปที่แลว ที่ไมไดรับงบประมาณ ถาหากเราไดรับงบประมาณทุกๆ ป รวมกันแลว           
ก็ประมาณ 300 กวาลาน เพราะฉะนั้นเราสบายมา 5-6 ปแลว ตั้งแต ป 2562 จะตองเรงในการทํางานของแตละ
สํานัก/กอง/ฝาย หากมองแลวในไตรมาสแรก เราควรจะดําเนินการจัดเตรียมการสงงานประกาศผานงานพัสดุใหแลวเสร็จ 
ไตรมาสที่ 2 ควรจะไดผูรับจางแลว หากทํางานเปนขั้นตอนก็จะไมโหมมาปลายป จึงอยากจะฝากสํานัก/กอง/ฝาย                  
ซึ่งทานนายกเทศมนตรีก็เปนหวงในเรื่องการทํางาน การเบิกจาย ซึ่งในปนี้งบประมาณ 300 กวาลานบาท ผมคิดวา                
การจัดซื้อจัดจางอาจจะแลวเสร็จ แตการเบิกจายคงไมแลวเสร็จใน 1 ป ก็จะเปนภาระสําหรับสวนราชการที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะสํานักการชางซึ่งทราบวาขาววาตอนนี้ใจออกกันหลายคน จึงขอฝากไวดวย 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากการที่ไดรับฟงการรายงานและดูผลการ

ปฏิบัติงาน ที่เขามาในรอบ 7 เดือน จํานวน 70 % ฉะนั้นในรอบ 12 เดือน ยังไงรายรับก็ตองทวม แตละสํานัก/กอง       
. 

   -6-/จะตองเตรียมการ... 
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จะตองเตรียมการเบิกจาย ดูจากรายรับมีงบประมาณพรอมที่จะเบิกจาย แตการเบิกจายโดยเฉพาะหมวดคาครุภัณฑ 
งบประมาณ 4 ลานบาท แตเบิกจายไปนิดเดียว สวนหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางยังไมมีการเบิกจาย จึงอยากจะฝากใหแต
ละสํานัก/กอง กลับไปดูวาทําไมยังไมเบิกจาย ตองรีบดําเนินการ โดยเฉพาะสํานัก/กองที่ไมมีงานของชาง สามารถ
ดําเนินการไดเลยขอใหรีบเบิกจาย โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
อยากทราบความคืบหนาดวย ชางไดดําเนินการอยางตอเน่ืองหรือไม และงบประมาณรายรับที่มีเงินอุดหนุนเขามาที่ไมได
ประมาณการรายรับไว ประมาณ 13 กวาลานบาท สวนมากอยูในสํานักการศึกษา ฝากใหดูในรายละเอียดพวกนี้ และสิ่ง
สําคัญตอนนี้คืองบประมาณจายขาดเงินสะสม งบประมาณ 375 ลานบาทเศษ จํานวน 138 โครงการ ครุภัณฑ จํานวน 
14 รายการ ตอนน้ียังไมมีการเบิกจาย งบประมาณทั้ง 3 สวน อยากฝากวาเปนการทํางานที่เกี่ยวโยงกันเกือบทุกสํานัก/
กอง ในสวนเอกสาร คือ สํานักปลัดเทศบาล จะตองทําใหเรียบรอย บันทึกรายงานการประชุมตางๆ จะตองทําให
เรียบรอยและถูกตอง หากไมถูกตองตั้งแตขั้นตอนการอนุมัติ ก็จะเกิดการผิดพลาด โครงการไหนแยก โครงการไหนรวม 
ในการบันทึกรายงานการประชุมจะตองละเอียด ถาผิดตั้งแตการอนุมัติก็จะผิดไปหมด อยากฝากถึงงานกิจการสภา ซึ่งผม
เปนเลขานุการสภาก็จะชวยดูอีกครั้งหนึ่ง ผานขั้นตอนนี้แลวก็จะเปนสํานักการชางดําเนินการประมาณราคากลาง กําหนด 
TOR ชางจะตองวางแผนวาจะดําเนินการโครงการใดกอนหลัง หากไมวางแผนโครงการก็ไมสามารถดําเนินการได หาก
ดําเนินโครงการที่ยากกอนงานอื่นก็ดําเนินการไมได อยากใหทุกสํานัก/กองประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให
วางแผน ติดตามการดําเนินการ หากไมทําอยางนี้การดําเนินการอาจจะสะดุด เพราะโครงการเยอะมาก ที่ผานมา 4-5 ป 
เราอาจจะเคยชินกับโครงการนอย ถามาเจอแบบนี้หากวางแผนไมดีจะไมสามารถดําเนินการได หากติดขัดอะไรใหรีบ
รายงานเพื่อชวยกันแกไข 

 
            .  
 

๓.3 สรุปการประเมินผลการจัดงานประเพณีสงกรานตฮางฮดรดน้ําสี่แผนดิน ประจําป 2562  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานประเพณีสงกรานตฮางฮดรดน้ํา         

สี่แผนดิน ประจําป 2562  มีการจัดงานขึ้นระหวางวันที่ 12-15 เมษายน 2562 เปนกิจกรรมที่ เทศบาลนคร
อุบลราชธานีรวมกับจังหวัดอุบลราชธานี หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมกันจัดกิจกรรมรวมกัน ถือเปน
ปแรกที่มีการจัดกิจกรรมบนสะพานรัตนโกสินทร 200 ป ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและสงเสริมการเลนน้ําสงกรานต
ตามแบบประเพณีอีสาน และสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันน้ันมีตัวแทนจากหอการคา ททท.สาขา
อุบลราชธานี และประชาชนจํานวนมากที่เขารวมงาน กองวิชาการและแผนงานไดมีสวนรวมในการประเมินกิจกรรมนี้ 
โดยแบงทีมงานเก็บขอมูลแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน หวังวาจะสะทอนความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานผานแบบสอบถามที่ไดมีการออกแบบขึ้น สรุปผลครั้งนี้ทําใหทราบวาผลการดําเนินงานเปน
อยางไร ประสบความสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ที่สําคัญไดทราบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัด
งานเพื่อเปนแนวทางในการจัดงานในปตอไปใหดียิ่งขึ้น สําหรับกิจกรรมประกอบไปดวย งานสงกรานตฮางฮดรดน้ําสี่
แผนดิน กิจกรรมถนนดอกไมและสายน้ํา เทศกาลอาหารสี่แผนดิน พิธีอัญเชิญพระแกวบุษราคัมและขบวนแหสงกรานต 
งานตุมโฮม พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ 99 รูป และพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ สําหรับเกณฑการประเมิน มีการแบงการ
ประเมินเปนรอยละความพึงพอใจการจัดงาน 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด งานสงกรานตฮางฮดรดน้ําสี่
แผนดิน ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 184 คน รูปแบบการจัดงาน ประชาชนพึงพอใจ 39.10 %             
.  

  -7-/ความนาสนใจของพิธีเปด... 
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ความนาสนใจของพิธีเปดและกิจกรรมบริเวณงาน ประชาชนพึงพอใจ 38 % สวนการประชาสัมพันธ ประชาชนพึงพอใจ 
31.50 % สถานที่การจัดงาน ประชาชนพึงพอใจ 26.10 % การจัดจราจร ประชาชนพึงพอใจ 23.90 % การรักษา
ความสงบเรียบรอย ประชาชนพึงพอใจ 23.40 % ความคิดเห็นของประชาชน หลายทานมองวาไมเหมาะสมเพราะทําให
การจราจรติดขัด กิจกรรมถนนดอกไมและสายน้ํา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 231 คน รูปแบบการจัด
กิจกรรมโดยรวม ประชาชนพึงพอใจ 52.40 % ความปลอดภัย พื้นที่ เลนน้ํา ประชาชนพึงพอใจ 45.50 % การ
ประชาสัมพันธ ประชาชนพึงพอใจ 43.70 % สงเสริมการไมแตงตัวโป ประชาชนพึงพอใจ 43.30 %  ความคิดเห็น 
อยากใหจัดตนไม ดอกไมเพิ่มมากขึ้น จัดดอกไมไดสวยงามมาก อยากใหเพิ่มเวลาในการจัดงาน อยากใหถนนดอกไมและ
สายน้ํายาวมากกวานี้ การจราจรติดขัด ควรมีเจาหนาที่เพิ่มมากขึ้น สถานที่จอดรถไมเพียงพอ ควรหาที่จอดรถเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวใหมากขึ้น เพิ่มหองสุขา และควรมีปายบอกทางไปหองสุขาดวย พิธีอัญเชิญพระแกวบุษราคัมและขบวนแห
สงกรานต โดยสอบถาม 2 ประเด็น คือ ความพึงพอใจในพิธีอัญเชิญพระแกวบุษราคัม ประชาชนพึงพอใจ 56 % มีความ
สนใจของขบวนแห ประชาชนพึงพอใจ 43.50 % ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปดงานลาชา 
เกินกําหนดควรปรับปรุงเวลาใหเหมาะสม ควรมีการประชาสัมพันธใหกวางควรจัดหาหองน้ําหองสุขาไวบริการ อยากให
ทุกชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม เทศกาลอาหารไทยสี่แผนดิน สอบถาม 4 ประเด็นคือ เทศบาลมีการสนับสนุนสงเสริมให
ผูประกอบการไดใชพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล ประชาชนพึงพอใจ 38 % ภาพรวมดานอาหาร ในดานราคา ความสะอาด 
ความหลากหลายของอาหาร ประชาชนพึงพอใจ 35 % ภาพรวมการจัดงานรวมถึงเวที การแสดง ประชาชนพึงพอใจ 35 
% การประชาสัมพันธ ประชาชนพึงพอใจ 31 % ความคิดเห็นเพิ่มเติม สถานที่จอดรถไมเพียงพอ ควรเพิ่มจํานวนโตะ
เกาอี้ใหบริการมากขึ้น มีจุดบริการสําหรับลางมือ อาหารที่นํามาจําหนายไมคอยหลากหลาย ราคาแพงเกินไป ควรเพิ่ม
รานคา งานตุมโฮม ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 144 คน โดยสอบถาม 3 ประเด็น คือ การตอนรับอํานวย
ความสะดวกของเจาหนาที่ ประชาชนพึงพอใจ 22.90 % ภาพรวมการจัดงาน การจัดกิจกรรมบริเวณงาน ประชาชนพึง
พอใจ 19.40 % การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ประชาชนพึงพอใจ 13.20 % ความคิดเห็นเพิ่มเติม อยากใหมีการ
จัดงานแบบนี้เพื่อใหผูสูงอายุมีความสนุกสนาน สถานที่จอดรถไมเพียงพอ ควรมีหองน้ําตั้งอยูใกลๆ บริเวณงาน ควรมีโตะ
เกาอี้เพิ่ม ควรมีอาหารเพิ่มมากกวานี้ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- การจัดงานโดยรวมเปนที่นาพึงพอใจ ในแตละปจะมีการเปลี่ยนแปลงตรีมงานบาง ในปนี้มีความ

แปลกใหม คือ มีการจัดงานที่สะพานขามแมน้ํามูล การจัดงานคอนขางฉุกละหุก แตทุกอยางก็ผานไปไดดวยดี ขอขอบคุณ 
ทานผูอํานวยการสํานักการชางและทีมงานที่ไดเรงการจัดตกแตงสถานที่ซึ่งออกมาสวยงามและทันเวลา ขอขอบคุณ 
ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมสําหรับความสะอาด ความเรียบรอยบริเวณถนนดอกไมและสายน้ําถือวาดี 
ขอขอบคุณทุกสํานัก/กอง/ฝายที่มารวมกิจกรรมจนงานประสบความสําเร็จ คาดวาปหนาคงจะมีอะไรแปลกใหมมาก
กวาเดิม สิ่งที่แกไขตามที่ไดไปเก็บแบบสอบถามบางรายการควรปรับปรุง ขอใหเจาของโครงการนําไปพิจารณาและ
ปรับปรุง ในการจัดงานในปหนาอยากใหนําผลการประเมินนี้เขารวมการประชุมดวย 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเพิ่มเติมในเรื่องความสะอาด ที่จริงในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานีมีการจัดกิจกรรมบอยมาก ไมวาจะเปนงานถนนคนเดินและโครงการอื่นๆ อยากฝาก                        
ทุกสํานัก/กองที่จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ ทําอยางไรที่จะประชาสัมพันธ ปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ไดรูจักการเก็บ
ขยะใหถูกตองไมทิ้ งไปทั่ว  หากทุกคนรูและเข าใจการเก็บขยะ จะสามารถแบงเบาภาระในการจัดเก็บขยะ               
อยากฝากประชาสัมพันธทุกๆ กิจกรรมแทรกเขาไปดวย โดยเฉพาะถนนคนเดิน ทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย                          
อยากใหประชาสัมพันธที่ศูนยอํานวยการดวย เพื่อใหประชาชนไดรับทราบนโยบายของเทศบาลนครอุบลราชธานี           
. 

   -8-/โดยเฉพาะผูประกอบการ... 
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โดยเฉพาะผูประกอบการ แมคา ที่มาคาขายประจํา ชวยอธิบายใหเขาใจเวลามีประชุมใหชวยเรื่องความสะอาด หากเรา
ดําเนินการไดก็จะสามารถขยายผลไปยังจุดอื่นๆ ดวย และขอฝากทุกโรงเรียนใหสรางใหเด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซึ่ง
เคยไดพูดคุยกับผูบริหารโรงเรียนวาเราจะตองชวยกันฝกตั้งแตเด็กๆ ดูจากประเทศที่เจริญกวา ขยะจะไมมีตามถนน จะ
ชวยไดหลายๆ อยาง โดยเฉพาะคาใชจายที่ประหยัดไดในสวนน้ี จะสามารถนําไปพัฒนาในดานอื่นๆ 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ขอเพิ่มเติมในกรณีขยะที่เรามองดูตอนนี้ 

ยกตัวอยางเชน ถนนคนเดิน ทําไมตองเก็บกวาดอยูเสมอ เพราะเราขาดการประสานงานกับคนที่มาคาขาย จะรวมไปถึง
กรณี ของงานสงกรานตที่เกิดขึ้นบนถนนสรรพสิทธิ์ คือ เราไมไดเขาไปกํากับดูแลในเรื่องความสะอาด ซึ่งคนที่ไดรับ
ประโยชน คือ ผูคาขาย งานสงกรานตทานทราบหรือไมวาหนารานของทุกรานที่มีประชาชนไปเลนนํ้ามีการจองพื้นที่หลาย
พันบาท ในปหนาหากเราทําหนังสือถึงรานคาที่อยูบริเวณถนนทุกเสนที่มีการติดตั้งจุดเลนน้ํา ทําหนังสือถึงรานคาทุกราน
วาควรมีถุงดําหรือภาชนะที่จัดเก็บขยะหลังจากเสร็จกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงถนนคนเดินเชนกัน ถึงแมจะจายคาเก็บขยะ
แลว แตรานของทานก็นาจะสะอาดเมื่อทานเก็บรานของทานกลับบาน หากเราทําหนังสือถึงผูคา 1,200 รานคาของถนน
คนเดินและชวงกอนสงกรานตเราก็ทําหนังสือถึงรานที่อยูตามถนน คิดวานาจะชวยไดเยอะ ทําใหเจาหนาที่เราไมเหนื่อย
จนเกินไป 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 
 

- 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1  การจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอแจงใหทราบวาจังหวัดอุบลราชธานีไดมี

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กําหนดจัดมหรสพ
ในชวงกลางคืน ตั้งแตวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2562 จํานวน 10 วัน ณ บริเวณสนามหลวง สวนในภูมิภาคกําหนด
จํานวนวันและสถานที่ เปนไปตามที่จังหวัดพิจารณา โดยจังหวัดอุบลราชธานีกําหนดจัดงาน ตั้งแตวันที่ 22-28 
พฤษภาคม 2562 ณ ทุงศรีเมือง มีการแสดงบนเวทีตั้งแต 18.00 น. เปนตนไป มีพิธีเปดวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มี
การแสดงหมอลํา โปงลาง และการแสดงของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา การมอบหมายภารกิจในสวนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เปนการแสดงจากนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งในวันนี้
จังหวัดไดเชิญไปประชุมเวลา 14.00 น. ซึ่งทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหผมเขารวมประชุม 
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5.2  การดูแลอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอชมเชยเจาหนาที่เทศบาลที่ไดปฏิบัติ

หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และทางคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่ที่ไดทําภารกิจอันยิ่งใหญ 
คือ งานพระราชพิธีตางๆ งานสงกรานตสี่แผนดิน กิจกรรมที่ผานมาถือวาสมบูรณแบบ ในสวนที่ผมเปนหวงคือ เรื่อง
อาคารสถานที่ของเรา ชวงนี้ฝนตกบอยมาก และมีน้ําไหลลงมาจากหลังคาตามหองตางๆ หลายหอง และมีการเคลื่อนยาย
สิ่งของตามหองตางๆ ไปขางลาง ฉะนั้น ถาหากมีการแกไขปญหาชั่วคราวหรือปญหาระยะยาวจะชวยใหเจาหนาที่ในการ
อํานวยความสะดวก เครื่องไมเครื่องมือ เพราะอาคารสถานที่และเครื่องไมเครื่องมือตางๆ เปนสิ่งจําเปนที่จะใชในการ
บริการแกประชาชน และเปนหวงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ขอฝากเรื่องการดูแลอาคารดวย 
 
 

 
5.3  กฎหมายการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 

นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันมีการแกไขกฎหมายการเลือกตั้ง

ผูบริหารทองถิ่นและการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ.2562 ที่ผานมา และ พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 
มีการแกไขเพิ่มเติมหลายมาตรา ขอฝากทางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองศึกษาระเบียบและกฎหมายตางๆ ที่เราจะตอง
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานในคราวตอไป เพราะวาเปนสิ่งสําคัญ ถาเราศึกษาใหมีความพรอมจะทําใหเรา
ปฏิบัติงานไดงายขึ้น 
 
 
 

5.4  การรองเรียนเรื่องไฟฟาดับ 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- ไดรับเรื่องรองเรียนในเรื่องไฟฟาดับเสนถนนนครบาล ถนนสุริยาตรตัดถนนผาแดง ซึ่งดับ                 

มาหลายสัปดาหแลว อยากใหทางสํานักการชางติดตามดู เทาที่ทราบคือการไฟฟาสวนภูมิภาคจ ะมาดําเนินการเปลี่ยน
หมอแปลงไฟฟาและยังไมเขาดําเนินการ ประชาชนยังไมทราบขอมูลทําใหเขาใจวาเทศบาลไมเปลี่ยนหลอดไฟ ขอฝากให
สํานักการชางติดตามวาขอเท็จจริงเปนอยางไร และขอใหแจงฝายประชาสัมพันธไดรับทราบดวยเพื่อใหฝายประชาสัมพันธ
ชี้แจงในเพจของเทศบาลวาสาเหตุขอเท็จจริงเกิดจากอะไร 
 
 
 

5.5  การปรับปรุงศาลหลักเมืองและบริเวณเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 จะมีการบวงสรวงศาลหลักเมือง ซึ่งสภาพปจจุบันอาคารภายใน

ศาลหลักเมืองคอนขางที่จะเปอน เทศบาลมีเงินอุทิศของศาลหลักเมืองสามารถเบิกจายได ขอใหสํานักการชาง                   
สงเจาหนาที่ไปสํารวจดูวาสามารถปรับปรุงใหดูสวยงามและประสานกับทางปดกวาดใหทําความสะอาดลูกกรงขางใน        
. 
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ที่มีขนนกติด หากสามารถทาสีใหมไดใหทาเลย ผนังขางในเปนสีนํ้ามันซึ่งตอนนี้สีซีดแลว ทางสถาปนิกไดออกแบบไวแลว 
แตยังดําเนินการไมไดเนื่องจากยังเหลือขั้นตอนการประมาณราคา ขอใหชางดําเนินการสํารวจสิ่งของที่หักพังจัดเก็บให
เรียบรอยกอนงานบวงสรวง ในวันงานบวงสรวงอยากใหศาลหลักเมืองสะอาดไมมีพวกตุกตาที่คนนําไปไหว ใหผูดูแล
ศาลหลักเมืองเก็บออกใหดวยและผาที่ผูกศาลหลักเมืองเมื่อวันสงกรานตสั้นไป ฝากใหเตรียมผืนยาวกวาเดิมและนํา
กระเทียมไปถูกอนเมื่อเราจะติดทองจะไดติดอยู และสํานักการชางอยากใหดูตาขายที่เราสามารถกันนกพิราบเขาไปได สิ่ง
ไหนดําเนินการดวนไดภายในสิ้นเดือนน้ีก็ขอใหดําเนินการไดเลย 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเสริมเรื่องศาลหลักเมือง อยากใหทําการ

ลางหลังคาที่มีขี้นกและพื้นที่โดยรอบ รวมไปถึงพระกุมาร 2 ทาน ที่อยูขางๆ และบริเวณโดยรอบที่เราไปบวงสรวง ฝาก
สํานักการชางและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดูแลความเรียบรอยตรงนี้ดวย และในวันบวงสรวงใหมีการปลูกตน
รวงผึ้งดานหลัง ประมาณ 4-5 ตน และอยากใหโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ปลูกบริเวณดานหนา โดยปลูกยาว
ตลอด รวมถึงหนาสํานักงานเทศบาลดวย แตจะนัดปลูกอีกครั้ง ขอใหจัดเตรียมตนรวงผึ้งไวกอน 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- ดานหลังศาลหลักเมืองที่เปนสนามเด็กเลนเดิม อยากใหสํานักการชางขุดเอาลอยางรถเกาและ

ทําการเทปูนทับใหดูสวยงาม ในวันบวงสรวงบางปฝนตก เกาอี้เปยก ขอฝากเรื่องการจัดสถานที่ เกาอี้เตรียมเปนเกาอี้ที่
สามารถเช็ดได หรือคอยนํามาตั้งในตอนเชา และตอนน้ีเขาสูหนาฝนสิ่งที่เปนกังวลที่สุด คือ เรื่องของน้ําทวมขัง ในปที่ผาน
มาไดมีการจัดจุดเฝาระวังน้ําทวมขังที่มีการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา ใหสํานักการชางเตรียมลงพื้นที่ตามจุดที่เคยติดติดตั้งเครื่อง
ไว และในจุดอ่ืนๆ ที่เปนจุดเสี่ยง การตั้งคณะกรรมการที่เคยมีอยูแลวใหตั้งขึ้นมาใหม จัดแบงทีมเวรยามออกเฝาระวัง 24 
ชม. สวนใหญที่เจอเหมือนเดิม คือขยะ ที่ลอยมาตามน้ําขยะอุดตันทอระบายน้ํา ใหทีมปดกวาดที่มีเวรอยูแลวคอยเขี่ยออก
จากทอระบายน้ําดวย การแตงตั้งคณะกรรมการขอใหลงตารางเวรวาใครประจําจุดไหนเพื่อใหติดตามไดถูกและสามารถ
ติดตอไดตลอด 24 ชม. สําหรับฟุตบาตหนาเทศบาลซึ่งไดมีการปรับปรุงใหมแตยังไมมีการทาสีทําใหเรากลับรถยากและ
เลี้ยวยาก ฝากฝายจราจรใหทาสีขาวแดงตรงหัวมุมใหชัดเจนดวย 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตนไมริมรั้วดานลางจะทําการรื้อถอนหรือทํา

การปลูกใหเอาอยางใดอยางหนึ่ง หากจะปลูกก็ใหบํารุงรักษาใหสวยงาม หากไมปลูกก็ขอใหรื้อถอนออกไปเลย 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- ควรรื้อออกเพื่อใหมีพื้นที่ใหคนเดิน สวนตนไมใหหาพื้นที่ปลูกใหม 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เห็นดวยกับทานนายกเทศมนตรีเพราะวาตนไม

ถาใหญโตขึ้นเรื่อยๆ รั้วจะพังเพราะมันจะขยายตัวขึ้น หากจะนําไปปลูกตอใหไปสํารวจดูพื้นที่สวนสาธารณะวาจะลงจุดใด
ที่จะสามารถเติบโตขึ้นได ฝากเรื่องการทําฟุตบาตรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ไมทราบวาเราไดทําหนังสือ
ถึงจังหวัดอุบลราชธานีหรือยัง ในเรื่องที่เราจะทําฟุตบาตรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ที่ไดรับงบประมาณ
แลว ซึ่งทานประธานสภาเทศบาลใหทําหนังสือขออนุญาตผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีกอน 
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5.6  การควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝากถึงชางควบคุมงานกอสรางอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง ซึ่งตอนนี้ผูรับเหมาไดขนดินเขาไปแลว แตยังไมบดอัด หากไมบดอัดดินในอนาคต
พื้นอาคารจะไมแนน จะทรุดลงได รวมถึงขอใหควบคุมการกอสรางหลังคาและหองน้ําขอใหตรวจสอบดูแลอยางใกลชิด 

 
 
 

5.7  การปรับปรุงถนนซอยชยางกูร 12 และการปรับปรุงถนนชวงหนาฝน 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การปรับปรุงถนนซอยชยางกูร 12 ซึ่งเคยลง

ในไลนแลววาผูรับจางยังขาดการทําสัญญาณจราจร เตือนวาเปนพื้นที่กอสรางเพราะมีเสนทางที่เกี่ยวของหลายเสนทาง 
โดยเฉพาะผูที่สัญจรเขาไปทางเอพลัสหรือตอเนื่องไปทางชยางกูร 2 นั้นคอนขางลําบากเนื่องจากมีการกอสรางและได
ถอยหลังกลับ ขอฝากใหสํานักการชางกําชับการทําสัญญาณทางเดินรถวาใหรถเดินทางไปทางไหน เพราะตอนนี้กอสราง
ไดครึ่งซอยแลว เกรงวาจะเกิดเหตุรถชนกันเพระถนนแคบ และถนนชยางกูร 4 ถาไปดูที่ปากทางเชื่อมกับถนนชยางกูร 
ขางจะอันตราย ชวงหนาฝนถนนชยางกูรเริ่มเปนโพรงขึ้นใหญมาก อยากจะกําชับสํานักการชางวาในตอนที่เขาจะถมสวน
เชื่อมถนนชยางกูรตองดูใหดีเพราะมันเปนโพรง ซอยนี้จะมีน้ําผานจากซอยชยางกูร 8 และชยางกูร 6 ดานหลังจะมา
เชื่อมทางนี้และออกตรงซอยชยางกูร 4 ฝากดูแลทั้งหมดเลยวาเราจะแกไขปญหาในเรื่องน้ําทวมในสวนฝงโลตัสวาจะ
สามารถแกไขไดหรือไม  

 
 
 

5.8  การขายจําหนายพัสดุและทรัพยสิน 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การขายทอดตลาด ผมไดติดตามตลอดในสวน

ของสํานักงานของเราทั้งหมด ในเร่ืองการขายทอดตลาดน้ันยังขาดชวงอยู หากเราจะซื้ออะไรเพิ่มเติมยังไมได เรานาจะ
ขายออกไปเพื่อจะจัดซื้อเพิ่มเติมได ซึ่งตอนนี้ยังขาดเหลืออุปกรณที่จะใชอีกเยอะ ตรงไหนที่ เกามากๆ อยากใหขาย
ทอดตลาดออกเลย รวมไปถึงสถานศึกษาดวย  

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจําหนายทรัพยสิน 

ตอนนี้ทรัพยสินอยูที่แตละสํานัก/กองรับผิดชอบ สํานัก/กองใดที่มีความตองการจําหนายก็ใหทําเรื่องมาที่ฝายพัสดุและ
ทรัพยสิน เปนความตองการของแตละสํานัก/กองวามีความตองการจําหนายพัสดุหรือไม ซึ่งตอนนี้ทรัพยสินที่รอการ
จําหนายอยูที่ฝายพัสดุและทรัพยสินไมมีแลว  

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน การจําหนายพัสดุทุกสํานัก/กองเทาที่ดู

เครื่องปรับอากาศที่ถอดออกมาแลวเปลี่ยนแลวแตไมดําเนินการจําหนาย ตึกปองกันฯสิ่งใดที่สามารถเก็บไวใชหรือนําไป
ซอมแซมใหใชงานไดรวมถึงที่อื่นๆ ดวย สํานักการชางผมมองวาเครื่องมือตางๆที่จะใชทันสมัยขึ้น สภาเทศบาล               
.  

-12-/ก็เปดโอกาสใหเรา... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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ก็เปดโอกาสใหเรา ลองไปสํารวจวาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑ เครื่องมือ ที่ควรจะเปลี่ยน 
ของที่ใชไมไดสมควรที่จะจําหนายไมควรเก็บไว ทําใหสถานที่ทํางานคับแคบ 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน อยากมุงเนนไปที่สํานัก/กอง/ฝาย วาทานมีพัสดุ

ที่เกาแลวไมจําหนายออก เราจะเอาอะไรมาเติมในเมื่อไมจําหนายออก เชน เกาอี้ โตะของโรงเรียนที่มีเลขพัสดุทุกตัว เมื่อ
พังแลวไมจําหนายเราจะหางบประมาณไหนมาซื้อเพราะของเดิมยังมีอยู ทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินชอบตรวจสอบวา
อะไรที่มีอยูแลวมาซื้อเพิ่มมันไมคอยถูกตอง และรถของสํานักการชางซึ่งเกามาก อายุการใชงานเกือบ 20 ป ทําไมไมทํา
เรื่องขอจําหนายหรือปรับปรุงใหม อยากใหเทศบาลมีของใหมๆ ไดใช ซึ่งขณะนี้เราสามารถคุยกับสวนของสภาเทศบาลซึ่ง
เปนผูอนุมัติงบประมาณใหเราได ผมวาเราใชประโยชนตรงนี้ใหมากที่สุด 

 
 

 

5.9  การขอใชอาคารอารยสถาปตย 
นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การขอใชอาคารอารยสถาปตยเรื่องไปถึงไหน

แลว คิดวานาจะมีการดําเนินการอะไรอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเปดอาคาร เจิม และเลี้ยงพระ และใหฝายสงเสริมการ
ทองเที่ยวเขาไปอยูที่นั้น  

นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักปลัดเทศบาลไดทําหนังสือไปที่สํานักงาน  ธนารักษพื้นที่
อุบลราชธานีตามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตใชอาคาร ธนารักษพื้นที่อุบลราชธานีไดมาตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนของธนารักษ
เรียบรอยแลว อยูในขั้นตอนของธนารักษที่จะตองขออนุมัติไปที่ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการที่จะประกาศให
อาคารน้ีเพื่อจะใหเปนทรัพยสินของธนารักษและจะโอนใหเทศบาลตอไป ตอนน้ีรอหนังสือจากทางจังหวัดอยู ซึ่งเจาหนาที่
ไดพยายามติดตามอยู 

 
 
5.10  การตั้งช่ือหองประชุม ชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน หองประชุม ชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3  

อยากใหมีการตั้งชื่อ และขอใหที่ประชุมเสนอวาจะตั้งชื่ออะไร และอยากทราบจํานวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานีรวมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหงดวย ขอขอมูลยอนหลัง 3 ป เปรียบเทียบใหดูดวย 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
- ไดมีการพูดคุยกับทานรองฯประชา  กิจตรงศิร ิวานาจะมีการตั้งชื่อและอยากใหที่ประชุมเสนอ

ชื่อหองประชุม พชเพราะจะมีงานแหเทียนในเดือนถัดไปและจะเริ่มมีการใชหองประชุมบอยขึ้น จึงอยากจะใหมีชื่อไว  
อาทิเชน เดอะมูล หรือเปนชื่อที่เกี่ยวกับแมน้ํา ในการประชุมคราวหนาจะไดมานําเสนอและโหวตเลือกชื่อกัน เพื่อจะได
จัดทําปายขึ้นที่หองประชุมตอไป 

 
 
 

-13-/5.11  การดําเนินกิจกรรม... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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5.11  สรุปการเขารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นางอรอินทร   ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขออนุญาตสรุปการเขารับการอบรมหลักสูตร

นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 4 หนวยตรวจสอบภายในไดเขารวมนโยบายลดการใชกระดาษโดยตัวอยางไดมาจาก
การไปศึกษาดูงานของกรุงเทพมหานคร ชวงที่ไปศึกษาดูงาน จะมี QR Code ในสวนของขอมูลที่จะให และในสวนของ
การประชาสัมพันธใหอีก 1 QR Code ขณะที่เขาไปศึกษาดูงานจะไมมีเอกสารให มีเพียงกระดาษ QR Code เพียงใบ
เดียวพรอมเบรก และอีกสถานที่หนึ่งที่ไดไปศึกษาดูงาน คือ จังหวัดลพบุรี สรุปไดวาทุกที่ที่ไดไปศึกษาดูงานจะไมไดรับ
กระดาษเลย จะไดเปน QR Code ทุกที่ ขออนุญาตสรุปในสวนรายละเอียดการเขารับการอบรมที่เนื้อหาการไปอบรม
หลักสูตรน้ี มีกลุมเปาหมาย 3 ระดับ คือ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายในที่บรรจุใหม 2. ขาราชการที่โอนยายมาเปน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3. ขาราชการที่เปนนักวิชาการตรวจสอบภายในอยูแลวแตยังไมเคยเขารับการอบรม 
หลักสูตรนี้จะมีรายละเอียดของขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งปจจุบันมี พรบ.วินัยการเงิน            
การคลัง ที่ประกาศออกมาใหม มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ในมาตรา 79 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ          
จัดใหมีการตรวจสอบและการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด และกระทรวงการคลังไดกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑออกมาเรียบรอยแลว ซึ่งคอนขางที่
จะสําคัญมากในการนํามาปรับการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในในรอบนี้ รวมถึงการจัดทําประกันคุณภาพของ
งานตรวจสอบภายในดวย สําหรับระเบียบขอบังคับอื่นๆ อาจารยที่ไดมาสอนก็ไดอัพเดตขอมูลไมวาจะเปนในเรื่องคาเชา
บาน และระเบียบรายไดของสถานศึกษา หนวยตรวจสอบภายในของประชุมเปนกลุมยอยในสวนของผูรับผิดชอบตางหาก 

 
 
 

.5.12  การดําเนินกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม) 
นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน  ขอนําเรียนกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม ที่จะดําเนินการ                    
ในหวงสัปดาหนี้ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่การออกตรวจหอพักในสถานศึกษา ซึ่งกอนหนานี้ไมเคยมีการ
จดทะเบียนหอพักเลย หลักจาก พรบ.หอพัก ออกมาลาสุดกองสวัสดิการสังคมจะดําเนินการใหถูกตอง ไดแก โรงเรียน             
อาเวมารีอา  โรงเรียนเซนตเอเมลี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 พฤษภาคม 
2562 จะมีการมอบเงินชวยเหลือบานเรือนที่อยูอาศัยที่เกิดจากเหตุอุทกภัย ในป พ.ศ.2560 ในสวนนี้เปนเงินชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัยซึ่งมีผู เดือดรอนกวา 400 ราย จะมีพิธีมอบเงินชวยเหลือในวันที่  16 พฤษภาคม 2562                  
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 

 
 
 
 
 
 
 

-14-/5.14  การจัดงานมหกรรม... 
 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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5.13  การจัดงานมหกรรมวัน 3 โลก 
นางนันทิยา  สระแกว  ที่ปรึกษานากเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอนําเรียนใหที่ประชุมรับทราบ เมื่อสัปดาหที่

ผานมาไดมีโอกาสรวมประชุมกับ 3 หนวยงาน คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สวนสัตวอุบลราชธานี และ
ดงฟาหวน จะมีการรวมกันจัด คือ มหกรรมวัน 3 โลก ที่จะจัดงานเปนหน่ึงเดียว คือ วันงดสูบบุหรี่โลก วันสิ่งแวดลอมโลก 
และวันจักรยานโลก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 โดยจะเริ่มปนจักรยานสตารทที่ศาลหลักเมืองและจะปนไปรวมงาน
ดวยกันที่สวนสัตวอุบลราชธานี รายละเอียดปลีกยอยจะนําเรียนใหทราบอีกครั้ง          

 
 
 

5.14  การออกใหบริการทําหมันฟรีในสุนัขแมวและฉีดวัคซีน 
นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรวมกับ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุบลราชธานี และปศุสัตวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีออกใหบริการทําหมันฟรีในสุนัขแมวและ
ฉีดวัคซีน เริ่มวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุปฏนาราม เปาหมายที่วางแผนกันไววาจะรับสุนัขจรจัด แมวจรจัด               
ที่อยูในวัด โรงเรียน ประมาณวันละไมเกิน 60 ตัว แตดวยประชาชนนําสัตวเลี้ยงของตนเองมาเยอะ เลยไดดําเนินการ 
จํานวน 84 ตัวในวันแรก และฉีดวัคซีนจํานวน 143 ตัว ฉะนั้นจึงขอประชาสัมพันธวาใครมีสุนัขแมวที่ยังไมทําหมัน               
เพื่อลดประชากรสุนัขแมวได วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุทัศนาราม วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ วัดปทุม
มาลัย และวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วัดปาแสนอุดม มีคณะสัตวแพทยจํานวน 30 คน แตมีขอจํากัดในการทําหมัน
เนื่องจากมีเตียงและเครื่องมือจํากัดประมาณ 6 เตียง 

 
 
 
ปดการประชุม เวลา ๑2.0๐ น.  

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                               หวัหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 


