
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
คร้ังที่ 2/๒๕๖3 

วันจันทรที่ 17 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  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. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
11. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
12. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

13. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
14. นายสวาท    ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
15. นายประสพ   ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
16. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
17. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
18. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

19. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

20. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
21. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

22. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

23. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
24. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
25. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
26. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
27. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
28. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
29. นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
30. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

31. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
32. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 
-๒-/33. นางภัททิยาภรณ... 
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33. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
34. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
35. นางศศิกาญจน    โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
36. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
37. นายสรวิชญ  แสงด ี   หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
4. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
6. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

7. นางวรนุช  จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

8. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั 
9. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

10. นางสาวยุรีพร  คุณสุทธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที ่
11. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
12. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
13. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
14. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค  
15. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
16. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
17. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
18. นายสุระศักดิ ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ 
19. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
20. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
21. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
22. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
23. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางกาญจนา  ศรีสงา   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
3. สิบเอกจักรพงศ  อยูคง   เจาพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัตงิาน 
4. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 
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                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                       
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย)  จํานวน  2  ราย 

 

.  
 

 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 1/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในรอบ 3 เดือน ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563       
ผลการดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทั้งหมด 145 
โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 318,410,900 บาท ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 90 โครงการ คิดเปน 62 % ขอ
อนุมัติขั้นตน คือ ขออนุมัติโครงการ จํานวน 18 โครงการ แบงเปน อยูระหวางจัดทําราคากลาง จํานวน 13 โครงการ ขอ
อนุมัติโครงการ จํานวน 1 โครงการ อยูในขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1 โครงการ โครงการอื่นๆ คือ 
โครงการที่ดําเนินการแลวแตยังไมครบเปาหมาย จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 17 โครงการ คิดเปน 
11.80 % โครงการที่ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามที่สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 8 ครั้ง จํานวน 
202 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ สรุปผลการดําเนินโครงการ  ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 25 
โครงการ คิดเปน 12.38 % ขออนุมัติข้ันตน คือ การจัดทําราคากลาง การขออนุมัติโครงการ จํานวน 53 โครงการ คิด
เปน 26.23 %  อยูในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 39 โครงการ คิดเปน 19.30 % การบริหารสัญญา จํานวน 34 
โครงการ คิดเปน 16.83 % โดยแบงเปน อยูในชวงการกอสราง 18 โครงการ สงมอบงาน จํานวน 16 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 50 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ครุภัณฑที่ไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน 14 
รายการ อยูในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางจํานวน 1 โครงการ คิดเปน 7.14 % ขั้นตอนบริหารสัญญา จํานวน 5 โครงการ 
คิดเปน 35.71 % ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 7 โครงการ คิดเปน 50 %  

ผลการดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขอมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 แบงเปน 2 สวน คือ โครงการที่ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 25 โครงการ คิดเปน 12.38 % ขออนุมัติขั้นตน คือ ขอ
อนุมัติโครงการ จํานวน 52 โครงการ แบงเปน อยูระหวางจัดทําราคากลาง จํานวน 22 โครงการขออนุมัติโครงการ        
. 

.-4-/จํานวน 30 โครงการ... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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จํานวน 30 โครงการ อยูในขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง จํานวน 39 โครงการ โครงการอื่นๆ คือ โครงการที่
ดําเนินการแลวแตยังไมครบเปาหมาย จํานวน 35 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 50 โครงการ โดยแบงเปนกลุม
ไฟฟาแสงสวาง 20 โครงการ กลุมถนน คสล. จํานวน 14 โครงการ กลุมพาราแอสฟลท จํานวน 8 โครงการ กลุม
สัญญาณไฟจราจร จํานวน 7 โครงการ กลุมปายช่ือถนน จํานวน 1 โครงการ ครุภัณฑที่ไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ขอ
อนุมัติขั้นตน จํานวน 1 โครงการ  คือ โครงการกลอง CCTV ซึ่งจะนําเขาที่ประชุม ICT จังหวัดในวันพรุงนี้ อยูในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1 โครงการ การบริหารสัญญา จํานวน 2 โครงการ จํานวน 10 โครงการ  

- สรุปรายรับจริงของเทศบาล ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 799,500,000 บาท รับจริง 296,552,337.19 บาท งบประมาณคงขาด 
514,392,484.09 บาท สรุปการเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เบิกจายไปแลว จํานวน 217,338,505 บาท คิดเปน 27.18 % การเบิกจายแยกตามหนวยงาน หนวยงานที่มี
การเบิกจายมากที่สุด  งบกลาง คิดเปน 37.12 % สํานักการคลัง คิดเปน 35.10 % สํานักการศึกษา คิดเปน 30.94 
% การเบิกจายตามหมวดรายจาย หมวดงบกลาง คิดเปน 37.12 % หมวดคาวัสดุ คิดเปน 35.78 % หมวดคา
สาธารณูปโภค คิดเปน 30.15% หมวดคาครุภัณฑ คิดเปน 14.94 % หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คิดเปน 4.78 % 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การบริหารสัญญาที่อยูระหวางการตรวจรับ 

ขอฝากใหสํานักการชาง ตรวจสอบหากงานไมเรยีบรอยตองรบีแจงผูรับจางใหมาดําเนินการแกไขหรอืหากดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลวขอใหชางผูควบคุมงานรีบทําบันทึกผลการปฏิบัติงานของผูรับจางเพื่อดําเนินการเบิกจายตอไป 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากในปนี้มีโครงการที่ตองดําเนินการ

มาก ซึ่งสวนราชการไดเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ คาดวาอีกประมาณ 3 เดือน จะดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนที่เรียบรอย
ทั้ง 200 โครงการ และขอฝากใหกองวิชาการและแผนงานนําเสนอผลการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีการกันเงินและยังดําเนินการไมแลวเสร็จดวย 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ 3 แหง             

ซึ่งประชาชนผูมาใชบริการทวงถามวาจะดําเนินการแลวเสร็จเมื่อใด จึงขอใหเรงรัดโครงการนี้ดวย และปจจุบันมีโครงการ
ปรับปรุงถนนมากกระทบกับการจราจร ขอใหสํานักการชางติดตั้งเครื่องหมายจราจรและแผงกั้นเพิ่มใหเรียบรอย           
เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชนสัญจรไปมาไดอยางปลอดภัย 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ในการกอสรางโครงการหนาสํานักงานเทศบาลขอใหแจงผูรับจางนํากรวยมาตั้งเพิ่ม 

โดยเฉพาะในเวลากลางคืนควรมีแผงกั้นที่สะทอนไฟ และมีอีกหลายโครงการขอใหเนนย้ํากับผูรับจางใหติดตั้งปายเตือน 
ใหชัดเจน และโครงการติดตั้งกลอง CCTV เมื่อมีการประชุมแลวเสร็จขอใหเรงดําเนินการและใหรายงานผลการประชุม 
ใหทราบดวย 
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๓.2 รายงานการประเมินผลการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2563 (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่กองวิชาการและแผนงานไดรับ

มอบหมายใหเปนฝายติดตามและประเมินผลการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2563 วัตถุประสงคของการจัด
งานเพื่อใหเด็กไดรับรูและเขาใจถึงความสําคัญของวันเด็กแหงชาติ ใหเด็กไดรับความสนุกสนาน สงเสริมใหเด็ก                  
ไดแสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกตอง และวัตถุประสงคของการประเมินผลการจัดงานเพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดงานและเปนขอมูลในการวางแผนจัดงานใหดียิ่งขึ้นในปตอๆ ไป กองวิชาการ           
และแผนงานไดจัดทําแบบสอบถามผูเขารวมงาน รวมทั้งสิ้น 300 คน แบงเปน ผูปกครอง 45.70 % เด็กนักเรียน 
37.70 % ครู 10.30 % อื่นๆ 6.30 % การประเมินความพึงพอใจในการจัดงานวันเด็กแหงชาติไดกําหนดประเด็นการ
ประเมินรวมทั้งสิ้น 8 หัวขอ ผลการประเมิน ดังนี้ สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม พึงพอใจมากที่สุด คิดเปน 93.60 %               
การแสดงบนเวที พึงพอใจมากที่สุด คิดเปน 91.70 % บรรยากาศสนุก นาสนใจ พึงพอใจมากที่สุด คิดเปน 91.30 % 
กิจกรรมเกมส ซุมตางๆ พึงพอใจมากที่สุด คิดเปน 90.40 % ความเหมาะสมของเวลาการจัดงาน พึงพอใจมากที่สุด             
คิดเปน 89 % การบริการอาหารและเครื่องดื่ม พึงพอใจมากที่สุด คิดเปน 88 % ของรางวัล พึงพอใจมากที่สุด คิดเปน 
87.70 % ขอเสนอแนะ คือ ควรมีรถสุขาเคลื่อนที่เพิ่ม ควรเพิ่มเกาอี้นั่งรอ เต็นทที่พัก และเพิ่มจุดบริการน้ําดื่ม เพิ่มซุม
อาหาร และไดมีการแจกแบบประเมนิใหบคุลากรในสังกัดเทศบาลซึง่เปน ผูมีสวนรวมในการจัดงาน ผลการประเมิน ไดแก 
ควรมีรถสุขาเคลื่อนที่เพิ่มและควรจัดใหมีผูดูแลความสะอาดหองน้ํา รถสุขาเคลื่อนที่ ควรมีการเพิ่มโตะ เกาอี้ ใหเพียงพอ
กับเจาหนาที่และประชาชน ควรมีการจัดประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ กอนวันงาน ควรใหพิธีเปดตรงเวลาเพื่อใหเด็ก             
เริ่มกิจกรรมตามซุมตางๆ ไดเร็วข้ึน ควรมีการเพิ่มของรางวัลใหหลากหลาย สรางสรรคและการจับรางวัลควบสลับกับการ
แสดง ควรมีถังขยะใหเพียงพอ ควรมีเจาหนาที่ดูแลการจราจรเพิ่มขึ้น รถยนตควรจอดนอกบริเวณทุงศรีเมือง  

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ขอขอบคุณคณะทํางาน คณะกรรมการทุกทานที่ไดรวมกันจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

พ.ศ.2563 ซึ่งไดผลลัพธออกมาดีมาก ตามผลการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑที่ดี ในภาพรวมในการจัดงาน                
มีผูเขารวมงานมากขึ้นทุกป และหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มารวมจัดกิจกรรมรวมกับเทศบาลมากขึ้น ขอขอบคุณ             
ทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

.  
 

 

๓.3 การจัดงานโครงการถนนเด็กเดิน ประจําป พ.ศ.2563 (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดงานถนนเด็กเดิน ประจําป 2562 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหนาศาลาจตุรมุข มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กลาวสุนทรพจน และ
ประกวดรีวิวประกอบเพลง ปญหาในการจดังาน คือ มีผูเขาประกวดจํานวนนอย ขอเสนอแนะ คือ ไมควรจัดในฤดูฝนและ
ควรจัดปละครั้งและจัดใหยิ่งใหญ เครือขายที่มารวมจัดกิจกรรม ไดแก กศน.เมืองอุบลราชธานี สถานีตํารวจภูธรเมือง
อุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี           
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี บานทองพูน
เผาพนัส สวนสัตวจังหวัดอุบลราชธานี เปนตน ในป 2563 จะดําเนินการจัดงานวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563                 
.  
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ณ ทุงศรีเมือง มีการประชุมเตรียมการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563 โดยทานปลัดเทศบาลเปนประธานในการประชุม 
และภาคีเครือขายไดเขารวมประชุมดวย ปจจุบันมีหนวยงานที่ตอบรับเขารวมงานจํานวน 9 หนวยงาน โดยมีกิจกรรมใน
งาน จํานวน 5 กิจกรรม คือ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดสุนทรพจน การประกวดเริงเลนเตนแดนเซอร               
การประกวดเพลงไทยลูกทุง  การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงพรอมแดนเซอร เรียนเชิญคณะผูบริหารและหัวหนา              
สวนราชการรวมพิธีเปดในครั้งนี้ดวย 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ในการจัดงานถนนเด็กเดิน ประจําป 2563 ขอเชิญคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ          

รวมพิธีเปดในครั้งนี้ดวย การแตงกายชุดสุภาพ 
 

.  
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การจัดงานวันครบรอบ 85 ป เทศบาลนครอุบลราชธานี 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เนื่องจากไดรับทราบขอมูลวันครบรอบ 85 ป เทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันที่ 25 มีนาคม 

2478 เปนวันประกาศตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งครบรอบ 85 ป ในปนี้ จึงขอหารือใหทุกทานรวมกันพิจารณา           
ในการจัดงานครบรอบ 85 ป ควรมีการจัดนิทรรศการความเปนมาของเทศบาลนครอุบลราชธานีตั้งกอตั้งจนถึงปจจุบัน    
การจัดกิจกรรมจิตอาสา และขอใหกองวิชาการและแผนงานจัดทําวิดีทัศนเกี่ยวกับความเปนมาของเทศบาล เพื่อนําเสนอ
ตามสื่อโซเชียลดวยจะขอเชิญหัวหนาสวนราชการมาประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานอีกครั้ง 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเสนอวาควรมีการจัดกิจกรรมขุดลอก

รางระบายน้ํา ประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อใหพนักงานเทศบาลและจิตอาสารวมกิจกรรมดวย 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1 การประชุมประจําเดือน 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการประชุมประจําเดือนตามวาระ                

การประชุมทุกเดือนจะมีระเบียบวาระการประชุมของกองวิชาการและแผนงานในเรื่องรายงานผลการผลดําเนินโครงการ
และการเบิกจายงบประมาณ และสํานักการศึกษา โดยการประชุมประจําเดือนมีกลุมเปาหมายคือ คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการสํานัก/กอง และหัวหนาฝาย ซึ่งดูจากผูเขารวมการประชุมหัวหนาฝายมา
ประชุมไมถึงครึ่ง แสดงวาหลายคนไมใหความสําคัญ ฉะนั้น อยากใหแตละสํานัก/กอง นําเรื่องที่ดําเนินการในรอบเดือน         
ที่ผานมามีหนังสือสั่งการหรือโครงการหรือที่จะตองปฏิบัติของแตละสํานัก/กอง มาบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุม      
.เพื่อแจงที่ประชุมเพื่อรับทราบ และหารือในที่ประชุมเพื่อใหคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการรวมคิดหาแนวทาง           
การแกไขหรือแจงใหผูปฏิบัติไดรับทราบ และใหหัวหนาฝายเขารวมประชุมทุกเดือน 
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5.2 การแบงงวดงานกอสราง 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการแบงงวดงาน

กอสราง ในการทํางานของผูรับจางโยเฉพาะงานโครงการที่ใหญ ไมวาจะเปนการวางทอระบายน้ํา การกอสรางถนน           
จะมีผลกระทบกับการจราจร หากไมแบงงวดงานโดยไมคํานึงถึงการจราจร เชน การวางทอระบายน้ําพรอมการเทถนน
คอนกรีต หากแบงงวดงานที่ 1 เปนวางทอระบายน้ํา งวดงานที่ 2 เปนการเทถนน หากระยะทางยาวจะกระทบกับ
การจราจร ควรมีการแบงงวดงานใหเสร็จทั้งวางทอระบายน้ําและเทถนนเปนชวงๆ เพื่อไมใหการจราจรติดขัด  

 
 
 

5.3 การประชุมสภาเทศบาลสมยัสามัญ 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ปจจุบันการประชุมสภาเทศบาลอยูใน             

สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 กําหนดไวระหวางวันที่ 14-28 กุมภาพันธ 2563 จะมีญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสม รวมทั้งโครงการขออนุมัติจาย
ขาดเงินสะสมเพิ่มเติมซึ่งคณะผูบริหารใหจัดเตรียมไว ขอใหทุกสํานัก/กองรีบเสนอญัตติเขามาเพื่อบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลดวย 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ญัตติที่จะเสนอเขาที่ประชุมสภาเทศบาล            

ในคราวตอไป ตามที่ทานปลัดเทศบาลไดแจงใหสํานัก/กองจัดทําญัตติเอง ขอใหศึกษาระเบียบและตรวจสอบ                         
วามีในแผนพัฒนาเทศบาลหรือไม และเมื่อสัปดาหที่แลวเทศบาลไดสมัครเขาประกวดการบริหารจัดการที่ดีซึ่งไดสง
เอกสารไปแลว โดยเอกสารหลักๆ คือ คะแนน LPA, ITA และผลงานโดดเดน โดยไดรวมกันคัดเลือกโครงการดูแลผูสูงอายุ 
ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลที่เพียงพอ เมื่อสมัครเขาประกวดการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลจะไดคะแนน LPA เพิ่มอีก          
3 คะแนน 

 
 
 

5.4 การดูแลหองประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ชั้น 2) 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดมีการประชุมแบงภารกิจ                   

การรับผิดชอบหองประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ชั้น 2) โดยเฉพาะการจางเหมาผูทําความสะอาดหองประชุม จํานวน           
2 คน ซึ่งหากดูแลไมทั่วถึงตองอาศัยเจาภาพหลักที่จัดงานในครั้งนั้นๆ ชวยดูแลดวย โดยจะใหดูแลในภาพรวม                   
และขอใหสํานักการชางคํานวณพื้นที่เพื่อดําเนินการจางเหมาขัดพื้นหองประชุมโดยใชเงินอุทิศ ตั้งแตบันไดขึ้นไปจนถึง
หองประชุม ชั้น 2 ทั้งหมด และเรื่องระบบน้ําในหองน้ํากอนมีการจัดงานขอใหสํานักปลัดเทศบาลประสานสํานักการชาง
ในการเปดน้ํา สวนสุขภัณฑในหองควรตรวจสอบและดําเนินการแกไขใหใชงานไดปกติ 

 
 
 
 

-8-/5.5 การชวยเหลือ... 
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5.5 การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (กองสวัสดิการสังคม) 
นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดนําสงขอมลู

ผูประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเขาเสนอตอที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. โดยภาพรวมทั้งหมดผานความเห็นชอบ เพื่อเสนอตอที่
ประชุม ก.ช.ภ.จ. ขอมูลจํานวนผูประสบภัยที่ไดสงไปจํานวนทั้งสิ้น 2,109 ครอบครัว ไดรับการชวยเหลือครัวเรือนละ 
5,000 บาท จํานวน 1,194 ครอบครัว และพิจารณากรณีบานเรือนเสียหายซึ่งนําเขาที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. ทั้งหมด 
1,827 หลังคาเรือน รวมเปนเงินที่เสนอขอความชวยเหลือ 7,395,480 บาท    

 
 
          

5.6 การอบรมมัคคุเทศกจิตอาสาสืบสานตํานานเมืองอุบล (ฝายสงเสริมการทองเที่ยว) 
นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝายสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล

ไดจัดอบรมมัคคุเทศกจิตอาสาสืบสานตํานานเมืองอุบล ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุม
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เรียนเชิญคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการรวมพิธีเปดในครั้งนี้ดวย 
 

 
 

5.7 การดูแลความสะอาดหองนํ้าอาคารอารยสถาปตย (ฝายสงเสริมการทองเที่ยว) 
นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน หองน้ําอาคารอารยสถาปตย มีการจางทํา

ความสะอาดในชวงเวลากลางคืน ในชวงกลางวัน มีนักทองเที่ยวมาใชบริการ แตไมมีผูดูแลความสะอาด ทําใหหองน้ํา            
มีความสกปรก 

นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดมีการจางทําความสะอาดหองน้ํา

อาคารอารยสถาปตยในชวงเวลากลางคืนโดยใชเงินอุทิศถนนคนเดิน และกําลังจะดําเนินการจางผูดูแลความสะอาด            
ในชวยกลางวันเพิ่ม จะเริ่มตั้งแต วันที่ 1 มีนาคม 2563 และขอฝากสํานักการชางติดตามประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณหองน้ําอาคารอารยสถาปตยดวย 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ฝากใหผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของดูแลความสะอาดหองน้ําอาคารอารยสถาปตยดวย 
 
 
 

5.8 สาระสําคัญการประชุม 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- แจงใหสํานัก/กองพิจารณา คือ ปจจุบันบอขยะที่เทศบาลดําเนินการกอสรางที่ตําบลแจระแม

ขาดดารดูแล ซึ่งอาจจะโดนตรวจสอบจากหนวยงานอื่น   
 

-9-/- ควรหาผูประกอบการ... 
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- ควรหาผูประกอบการ จําหนายสินคาบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ในชั้นที่ 2 และ               

ชั้นที่ 3 เพื่อใหเกิดความคุมคา ในการใชประโยชนพื้นที่ตลาด  
- ฝากสํานักการชางดูแล กําชับผูรับจางในเรื่องการขนสงวัสดุอุปกรณหรือขนยายวัสด ุ             

ซึ่งรวงหลนตามถนน เชน บริเวณถนน คสล. รอบตลาดหนองบัว ซึ่งผูรับจางยังไมทําความสะอาดทําใหมีเศษทราย               
รอบตลาดหนองบัว และขอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเขาไปทําขอตกลงเรื่องความสะอาดดานหลังตลาดหนังบัว                 
ซึ่งเปนปญหามาตลอด  

- ตามที่ไดมีเหตุการณกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาขอฝากสํานักการศึกษาแจงไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด ใหทําความเขาใจกับเด็กนักเรียนในเรื่องจริยธรรรมหรือพฤติกรรมเรียนแบบที่ไมดีสําหรับเด็ก           

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- ขอฝากใหตรวจสอบไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนนครบาลจากสี่แยกวัดแจงถึงสนามบิน

อุบลราชธานี และบริเวณถนนหนาจวนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
นางนันทิยา  สระแก  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
- ถนนชยางกูรเปนถนนที่ปลอดถังขยะ แตละบานจะนําขยะใสภาชนะและนํามาวางไวหนาซอย

เพื่อรอรถขยะมาเก็บ บางครั้งเศษขยะที่เหลือบริเวณวางถังขยะไมมีการเก็บไปดวย อยากใหเจาหนาที่ประจํารถขยะกวาด
และเก็บรอบบริเวณดวย     

 
 

 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น. 
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