
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครัง้ที่ 3/๒๕๖3 

วันจันทรที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายชยัยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางนันทยิา  สระแกว   ที่ปรึกษานากเทศมนตร ี
6. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลดัเทศบาล 

7. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลดัเทศบาล 
8. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลดัเทศบาล 

9. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลดัเทศบาล 
10. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 
11. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
12. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสขุ  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
13. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

14. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
15. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
16. นางสาววิยะดา   หวังชนะ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
17. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
18. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

19. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

20. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
21. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถติพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลดัเทศบาล 

22. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบยีนราษฎรและบัตรประชาชน 

23. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเทีย่ว 

24. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
25. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภ ู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
26. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถติิการคลัง 
27. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
28. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 
29. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
30. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 
31. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

32. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
33. นางภัททยิาภรณ ใครบตุร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

 

-๒-/34.นายสุระศักดิ.์.. 
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34. นายสุระศักดิ ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนติิการ 
35. นายเสร ี  ทองเลศิ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
36. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
37. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
38. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
39. นางพรพรรณ  ศรีลาชยั   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
40. นายสรวิชญ  แสงด ี   หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยั 
41. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
42. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
43. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายศักดิ ์  เลรุงรดศิ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายสุระจิต  เตง็ศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายอดศิักดิ ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายเชน  ตันเลยีง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

6. นางวรนุช  จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

7. นายประสพ   ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
8. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
9. นางสาวยุรีพร  คุณสทุธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที ่
10. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
11. นายเชิดศักดิ ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
12. นางสุพศิศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
13. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค  
14. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสขุาภบิาล 
15. นางสาวภสัรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
16. นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
17. นายพศิาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางจุฑารัตน  สตันันท   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
3. นางกรุณา  ทองคํา   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
4. นายเจนณรงค  นามมณี   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
5. นางเสาวลักษณ  กันธิยา   นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
6. นายณรงคฤทธิ์  ทองแสง   สถาปนิกชํานาญการ 
7. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบตังิาน 

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 2/๒๕๖2     
เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบไดท่ี  
 
 
 
                                        

    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(กองวิชาการและแผนงาน) 
นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในรอบ 5 เดือน ผลการดําเนินการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทั้งหมด 148 โครงการ เตรียมความพรอมเบื้องตน 
จํานวน 48 โครงการ ขออนุมัติโครงการ จํานวน 1 โครงการ อยูระหวางจัดทําราคากลาง จํานวน 13 โครงการ                 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 23 โครงการ ครุภัณฑ จํานวน 1,923 รายการ เบิกจายไปแลว จํานวน 321 รายการ              
ในสวนของครุภัณฑคอมพิวเตอร จังหวัดไดมีมติเหน็ชอบเมื่อเดอืนมกราคม 2563 แตยังรอรายงานการประชุม ซึ่งคาดวา
จะสงมาในเดือนนี้ และจะดําเนินการแจงเวียนหนังสือตอไป  โครงการที่ได รับอนุมัติจายขาดเงินสะสม ตามที ่                
สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 9 ครั้ง จํานวน 202 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 30 รายการ สรุปผล
การดําเนินโครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ คิดเปน 57 % ปจจุบันสวนที่ขับเคลื่อนงานอยางหนัก คือ สํานักการชางและ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน ครุภัณฑท่ีไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน 30 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 
รายการ รายการกันเงินเหลื่อมป คือโครงการที่จัดทําสัญญาหรือกอหนี้ผูกพันแลวแตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 
23 โครงการ เปนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 17 โครงการ 
และโครงการตั้งจายเปนรายการใหม ปลายปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 6 โครงการ จัดทําโครงการเบื้องตน 
จํานวน 1 โครงการ อยูระหวางจัดทําราคากลาง จํานวน 10 โครงการ รอสงมอบงาน จํานวน 1 โครงการ ยกเลิก 
จํานวน 1 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ 

- สรุปรายรับจริงของเทศบาล ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 799,500,000 บาท รับจริง 347,754,121.19 บาท คิดเปน 41 % 
งบประมาณคงขาด 469 ลานบาทเศษ สรุปการเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป          
. 

.-4-/- สรุปรายรับจริง... 

มตทิี่ประชุม - รับรอง 
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งบประมาณ พ.ศ.2563 เบิกจายไปแลว คิดเปน 32 % การเบิกจายแยกตามหนวยงาน หนวยงานที่มีการเบิกจายมาก
ที่สุด  งบกลาง คิดเปน 43 % สํานักการคลัง คิดเปน 41 % กองวิชาการและแผนงาน คิดเปน 41 % การเบิกจายตาม
หมวดรายจาย หมวดเงินเดือน คิดเปน 43 % หมวดคาวัสดุ คิดเปน 40 % หมวดคาครุภัณฑ คิดเปน 24 % หมวด        
คาที่ดินและสิ่งกอสราง คิดเปน 4 % 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สอบถามความคืบหนาโครงการอุดหนุนการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค และโครงการกอสรางเตาเผาศพไรมลพิษวัดกุดคูณไดขอสรุปอยางไร  
นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดมอบหมายใหหัวหนาฝายแผนงานและ

งบประมาณประสานขอหนังสือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ และโครงการกอสรางเตาเผาศพไรมลพิษวัดกุดคูณ แบบ
และประมาณราคาเสร็จเรียบรอยแลว คาดวาอาทิตนี้จะดําเนินการขออนุมัติโครงการ  

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอกําชับเจาหนาที่สํานักการชางในเรื่องการ

ควบคุมงานและการบันทึกผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ และโครงการที่กันเงินเหลื่อมปขอฝากใหดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางพิมพนภัส ภัทรกอพงษสุข รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดปดปรับปรุงหองน้ําอาคารตลาดสด

เทศบาล 2 ตั้งแตปงบประมาณ 2562 จนถึงปจจุบันทําใหแมคาไมสามารถใชหองน้ําได และไดไปใชบริการหองน้ํา
เอกชนที่เปดใหบริการ ขอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเรงดําเนินการดวย 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เพื่อเปนการแกไขปญหาเบื้องตน ขอเสนอให

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจัดรถสุขาเคลื่อนที่หรือตูสุขาเพื่อบริการแกผูคาขายและประชาชน 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ประเด็กแรก คือโครงการที่กันเงินเหลื่อมป 

อยูระหวางดําเนินการ 12 โครงการ โครงการใดที่จัดซื้อแลวไมมีผูมาเสนอราคา ใหพิจารณายกเลิกโครงการเพื่อไมใหมี
โครงการท่ีคาง ประเด็นที่ 2 ขอใหกองวิชาการและแผนงานรายงานวาโครงการที่กันเงินเหลื่อมปเปนโครงการของสํานัก/
กองใด และใหแตละสํานัก/กองเรงติดตามการดําเนินโครงการ 

 

 
 

๓.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางจุฑารัตน  สัตนันท  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล           

มีที่มา คือ จังหวัดอุบลราชธานีแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เ ร่ือง หลักเกณฑกระทรวงการคลัง                   
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใชวันที่ 1  
ตุลาคม 2562 โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ และหนังสือฉบับนี้             

 
 

   -5-/ไดเชื่อมโยงไปถึง... 
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ไดเชื่อมโยงไปถึง พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดให                     
มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังกําหนด สําหรับมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสีย่งไดใหความหมายของความเสี่ยงวาเปนโอกาส
ที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือกระทําใดๆที่อาจ
เกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ                  
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ            
ที่อาจเกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะบรรเทาและลดความสูญเสีย สําหรับ
องคกรที่อยูในความหมายของมาตรฐานนี้ ในระเบียบใหมจะเพิ่มองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย มาตรฐานไดกําหนดวา 
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง มอบหมายใหผูรับผิดชอบตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและ
สื่อสารตอบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับและมีการระบุความเสี่ยง ประเมินผลและแกไขปญหาความเสี่ยง ตองมีการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และสื่อสารแผนตอผูเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีการติดตาม
ประเมินผล การบริหารจัดการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอและรายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ และใหองคกรพิจารณานําเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชได หลักเกณฑจะตองมีการจัดทําแผน กํากับดูแลโดยฝายบริหาร ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง และรายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง กําหนดนโยบาย วิธีการและระยะเวลาการรายงานไปยังกรมบัญชีกลาง            
กองวิชาการและแผนงานไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ในเรื่องกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงไดมีการ
วางแผนกระบวนการ การดําเนินการจัดทํารางคณะกรรมการและคณะทํางาน โดยมีผูบริหารระดับสูง ตัวแทนที่
รับผิดชอบหลักดานยุทธศาสตรของหนวยงาน เพื่อไมใหเปนขอกังขาวาการบริหารจัดการความเสี่ยงไมเปนหนวย
ตรวจสอบภายในดําเนินการ เนื่องจากจะตองมีตัวแทนผูรับผิดชอบหลักดานยุทธศาสตรเขามาดําเนินการ ตามระเบียบ
กําหนดไวไมใหหนวยตรวจสอบภายในดําเนินการเรื่องความเสี่ยง จากนั้นจะมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 4 ดาน         
คือ ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และจะตองมีการประเมิน
ความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสีย่งที่มาจากการวิเคราะหความเสีย่ง มีการจัดทําแผนจัดการบริหารความ
เสี่ยงและดําเนินการตอบสนอง มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการชัดเจน จะตองมีการติดตามประเมินผลอยางนอย      
ปละ 1 ครั้ง กองวิชาการและแผนงานวางแผนที่จะดําเนินการในเดือนนี้ ทบทวนและปรับปรุงความเสี่ยงทุกป              
การเตรียมการของกองวิชาการและแผนงาน ไดมีกําหนดเวลา ดังนี้ เสนอคําสั่งคณะกรรมการการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในเดือนนี้ การประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทานนายกเทศมนตรีลงนามในประกาศ ประชุม
คณะกรรมการเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทาง และนําไปสูการปฏิบัติประมาณกลางเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 
จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ดําเนินการตามแผน คือ เริ่มเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 ติดตาม
แผน เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 จัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินการและมีการทบทวน ในการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีการติดตามทุกวันพุธ สัปดาหที่ 3 ของเดือน ประโยชนที่จะไดจากการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง คือ ชวยใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือบริหารงานเพื่อลดความสูญเสีย บุคลากรทุกคนตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยัง
มาไมถึง ชวยปกปองการบริหาร การปฏิบัติงาน การปรับปรุงระบบงาน และวางแผนการปฏิบัติงาน และสรางความรู
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหาร และการปฏิบัติงานในองคกร ปจจัยสูความสําเร็จจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหาร ผูรับผิดชอบมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีเปาหมายชัดเจน มีการวัดผลและติดตามผล และมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  

 

.  
 

-6-/๓.3 การประเมิน... 
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๓.3 การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีเขารวม          

การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนมาเปนเวลา 10 ปแลว เมื่อปที่แลวเทศบาลนครอุบลราชธานีไดผานเขารอบและ           
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับประเทศ องคประกอบในการประเมิน คือ เมืองอยูดี มีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน 
เทศบาลแหงการเรียนรู ในปนี้เขารวมการประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ จัดเตรียมเอกสาร
เปนรูปเลม ตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ดาน สงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 จึงขอนําเรียน
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการทุกทาน เพื่อขอความรวมมือในการดําเนินการ 

 

.  

 
๓.4 การใชงาน Appication Fondue แจงปญหาเมือง (กองวิชาการและแผนงาน) 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน การใชงาน Appication Fondue                      

เมื่อ ป พ.ศ.2561 กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่แจงองคกรปกครองสวนทองถิน่นํา Appication Fondue มาทดลอง
ใช เทศบาลไดสมัครเขาใชแตยังไมมีการใช Appication ในป 2562 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงใหใช 
Appication Fondue กองวิชาการและแผนงานขอนําเสนอรายละเอียดภายใน Appication Fondue เมื่อสแกน             
ผาน QR Cod ในหนาแรกเปนภารกิจที่กําหนดใหประชาชนแจงปญหาเขามา คือ กลิ่น ความสะอาด จุดเสี่ยง ตนไม 
ทดสอบ โบราณสถาน เผาในที่โลง สัตว อาคารสถานที่ชํารุด ขึ้นทะเบียน จราจร จอดรถ ถนน ทางเทา ประชาสัมพันธ 
ไฟฟา อุปกรณชํารุด อื่นๆ เมื่อประชาชนเจอปญหาภายในเขตเทศบาลสามารถถายรูปและสงมาใน Appication และ
เจาหนาที่ท่ีเปนแอดมินผูรับผิดชอบแตละหัวขอจะเห็นรายละเอียดที่ผูรองแจงมาพรอมภาพถาย และเสนอหัวหนางาน
เพื่อดําเนินการแกไข เปนการเพิ่มชองทางการรับคํารองจากประชาชนอีกทางหนึ่ง 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ในการใช Appication เมื่อประชาชน

รองเรียนแลวสามารถตอบกลับผลการแกไขไดหรือไม หากสามารถตอบกลับไดถือวาตอบโจทยในการแกไขปญหาได 
 

.  
 
 

๓.5 สรุปการแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การใหออก             
จากราชการ  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายสุระศักดิ์  สุรวงศ  รก.หัวหนาฝายนิติการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดอุบลราชธานีไดแกไขเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ จํานวน 
2 ฉบับ ดังนี้  

1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการใหออกจากราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 มีผลบังคับใช วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 
คือมีการเพิ่มนิยามจากการลดขั้นเงินเดือน หมายความวา การลดขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลและการลด
เงินเดือนสําหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 

-7-/2. ประกาศคณะกรรมการ... 
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มตทิี่ประชุม – รับทราบ 
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2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข

กรสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 มีผลบังคับใชวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563          
มีประเด็นการแกไข คือ ประเด็นที่ 1 แกไข ขอ 7 วรรค 3 ในหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบสวน แกไขเปนการปฏิบัติ
หรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือการละเวน           
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง ประเด็นท่ี 2 เพิ่มขอ 13/1 เขาในหลักเกณฑ คือ 
กําหนดใหการลวงละเมิดทางเพศเปนการกระทําผิดวินัยทั้งในและนอกสถานที่ราชการ โดยไดนิยามลักษณะ              
การลวงละเมิดทางเพศไวในหลักเกณฑ มี 5 ประการ คือ 1. สัมผัสทางการที่มีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน การจูบ            
การโอบกอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน 2. การกระทําการดวยวาลาที่สอไปในทางเพศ เชน วิพากษวิจารณ
รางกาย พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน 3. กระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตาลวนลาม
การทําสัญญาณ สัญลักษณใดๆ เปนตน 4. การแสดงหรือการสื่อสารดวยวิธีใดๆ ที่สอไปในทางเพศ เชน แสดงรูปลามก 
อนาจาร สงจดหมายขอความหรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน 5. การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศ ซึ่ง
ผูถูกกระทําไมพึงประสงคหรือเดือดรอนรําคาญ และในวรรคที่ 2 บอกวาการลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศอันเปน
เหตุใหเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง เปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง ประเด็นที่ 3 กําหนดใหมีการเปลีย่นแปลง
การลงโทษทางวินัย โดยอํานาจของนายกเทศมนตรี ไดแก โทษตัดเงินเดือน เปลี่ยนเปนตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน อัตรา 
รอยละ 2  และรอยละ 4 ของเงินเดือนผูนั้นไดรับในวันที่มีคําสั่งลงโทษ เปนเวลา 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน และลดขั้น
เงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 1 ขั้น โทษลดเงินเดือน เปลี่ยนเปน เฉพาะการลงโทษพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปลี่ยนเปนลดขั้นเงินเดือน โดยเปลี่ยนเปนลดเงินเดือนไดครั้งหนึ่ง ในอัตรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 แลวแตกรณี 

.  
 

 
๓.6 การยกเลิกการจัดทําโครงการประเพณีสงกรานตและวันครอบครัวแหงชาติ ประจําป 2563  

(สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผู เข ารวมประชุมทุกทาน เมื่ อวันที่  10 มีนาคม 2563                   

ทานนายกเทศมนตรีไดแถลงขาวและประกาศในวันนั้นวา การยกเลิกการจัดทําโครงการประเพณีสงกรานต                 
และวันครอบครัวแหงชาติ ประจําป 2563   

 

.  
 
 

๓.7 การปดภาคเรียนท่ี 2/ 2562 และเปดภาคเรียนท่ี 1/2563  (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

ตามที่รัฐบาลแจง ทางโรงเรียนไดรีบดําเนินการในการวัดและประเมินผล และมีการสั่งปดภาคเรียนแลวหลายแหง              
โดยในภาคเรียนท่ี 1/2562 เปดเรียนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ปดภาคเรียน 11-13 ตุลาคม 2562 จํานวน 20 
วัน ภาคเรียนท่ี 2/2562 ปดภาคเรียนวันท่ี 11 เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ซึ่งเปนไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ การเปด-ปดภาคเรียนจะเหมือนกันทั่วประเทศ เวนแตโรงเรียนที่มีความจําเปนจะปดเปนอยางอื่น 

.  
 
 

-8-/๓.8 ผลการคดัเลือก... 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 
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๓.8  ผลการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาและครูดีเดน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น                      
ประจําป 2563 (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ประกาศใหมีการคัดเลอืกผูบริหารสถานศกึษาดเีดนและครูดีเดน โดยใหสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานีพิจารณาคัดเลือก โดยใหจังหวัดคัดเลือกผูบริหารดีเดน จํานวน 2 คน และครูดีเดน จํานวน 3 คน              
เพื่อที่จะไปคัดเลือกทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่คดัเลอืกใหเหลือ จํานวน 10 คน และ กทม.คัดเลือกใหเหลือ 2 คน 
ผลการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาดีเดน จํานวน 12 คน มี ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
และครูดีเดนที่จังหวัดพิจารณา จํานวน 3 คน มีคุณครูในสังกัดเทศบาล จํานวน 2 คน คือ คุณครูอภิชาติ ตั้งวันเจริญ 
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และคุณครูกชนิภา ดีพรอม โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

 

.  
 
 

๓.9 การจัดทําโครงการถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ป 2563 (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดงานถนนเด็กเดินเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ประจําป 2563 ในป 2563 จะดําเนินการจัดงานวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ณ ทุงศรีเมือง โดยทาน
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหทานวิทวัส พันธนิกุล รองนายกเทศมนตรี เปนประธานในพิธี ทานปลัดเทศบาลกลาว
รายงาน โดยมีทานประธานสภาเทศบาล วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ใหเกียรติ
รวมงาน ในวันนั้นดวย โดยภายในมีกิจกรรมในงาน จํานวน 5 กิจกรรม คือ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวด
สุนทรพจน การประกวดเริงเลนเตนแดนเซอร การประกวดเพลงไทยลูกทุง  การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงพรอม           
แดนเซอร การประเมินผลการจัดงานไดสงแบบสอบถามใหกองวิชาการและแผนงานเพื่อประมวลผลและจะนําเรียนให           
ที่ประชุมรับทราบในคราวตอไป 

 

.  
 
 

๓.10 รายงานการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย กรณีบานเรือนเสียหาย  (กองสวัสดิการสังคม) 
นางกรุณา  ทองคํา  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองสวัสดิการสังคมขอรายงานการชวยเหลือ

ผูประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีผูยื่นขอรับการชวยเหลือ รวมทั้งสิ้น 2,109 ครัวเ รือน                        
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 อนุมัติในหลักการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย น้ําปา               
ไหลหลาก ดินโคลนถลม ครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีผูผานเกณฑการชวยเหลือ            
ใน 3 กรณี คือ มีน้ําทวมถึง น้ําขังนานเกิน 7 วัน และทรัพยสินในบานเรือนเสียหาย จํานวนทั้งสิ้น 1,994 ครัวเรือน   
การชวยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑการจายเงนิทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบภัยดานการดํารงชีพ เทศบาลไดให
ความชวยเหลือ 2 สวน คือ คาวัสดุซอมแซม กรณีบานเรือนไดรับความเสียหาย ซึ่งจากการประเมินผานคณะกรรมการ 
ไดรับการชวยเหลือ จํานวนทั้งสิ้น 1,821 ครัวเรือน คาชวยเหลือการประกอบอาชีพกระชังปลา 5 คครัวเรือน                 
.  
 

-9-/จากการสํารวจ... 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 
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จากการสํารวจและประเมินความเสียหายไดรับความรวมมือจากสํานักการชาง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           
ฝายประชาสัมพันธ ซึ่งไดออกสํารวจความเสียหายตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ ผานเกณฑการพิจารณาทั้งหมด 1,821 
ครัวเรือน ประมาณราคาความเสียหายรวมทั้งสิ้น 7,566,800 บาท สรุปการใหความชวยเหลือ จํานวน 1,821 
ครัวเรือน แยกเปน บานเรือนเสียหายบางสวน จํานวน 1,783 ครัวเรือน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง จํานวน 2 ครัวเรือน 
กรณีบานเชา จํานวน 36 ครัวเรือน ซึ่งในกรณีบานเชาจายตามเกณฑ เดือนละ 1,700 บาท จํานวน 2 เดือน            
คาเคร่ืองมือประกอบอาชพี ไดรับการประสานจากประมงอําเภอเมืองอุบลราชธานี มีผูมายื่นขอรับความชวยเหลอื จํานวน 
6 ราย ผานเกณฑการพิจารณา จํานวน 5 ราย รายละ 11,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 55,000 บาท 

นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดรับการประสานงานจากสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี วากําหนดการมอบเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อเปนไมใหประชาชนมารวมกันเกิน 100 คน ขออนุญาตแบงการมอบ
เงินชวยเหลือ เปน 4 จุด คือ 1. หองประชุมตลาดสดเทศบาล 3 2. อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. โรงเรียน
เทศบาลบูรพาอุบล 4.โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยจะแบงรอบการมอบเงินเปน 4 ชวง คือ ชวงที่ 1               
เวลา 09.00 น. ชวงที่ 2 เวลา 10.30 น. ชวงที่ 3 เวลา 13.30 น. ชวงที่ 4 เวลา 15.00 น. ผูประสบภัยที่มารับเงิน 
รอบละไมเกิน 150 คน ในสวนเจาหนาที่ประจําแตละจุดขอเซตอีกครั้งหนึ่ง และขออนุญาตประสานเจาของสถานที ่              
ทั้ง 4 แหง ในสวนพิธีการมอบเงิน ณ หองประชุมตลาดสดเทศบาล 3 ตามกําหนดการทานผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานีเปนประธานในพิธี ทานนายกเทศมนตรีกลาวตอนรับ ทานนายอําเภอเมืองอุบลราชธานีเปนผูกลาวรายงาน
สถานการณ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- เพื่อเปนการปองกันการแพรเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กอนวันมอบเงินชวยเหลือ

ขอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดําเนินการฉีดพนยาฆาเชื้อ ขอใหมีการตรวจวัดไขและเตรียมเจลแอลกอฮอใหลาง
มือกอนเขาไปในพิธี จัดที่น่ังใหหางกันอยางนอย 75 เซนติเมตร และใหมีการประชาสัมพันธการใสหนากากอนามัยดวย 
และขอใหกระชับเวลาใหเสร็จโดยเร็ว  

 

.  
 
 

๓.11 ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ การใชและรักษารถยนตของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  (หนวยตรวจสอบภายใน) 

นางอรอินทร  ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขออนุญาตรายงานการติดตามดําเนินงาน              

ตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชและรักษารถยนตขอสรุปขอมูลวารายการที่ 1 คือขอมูลรายการเดิม  ณ  วันที่ 1  
กันยายน 2562 มีรถทั้งสิ้น 213 คัน  รถยนต  155 คัน  จักรยานยนต  58  คัน  ตอมาไดขายทอดตลาดไปแลวในป 
งบประมาณ 2563 จํานวน  12 คัน  สวนมากจะเปนรถของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 12 คัน  ขอมูลที่
ไดรับมาลาสุด  ซื้อมาในปงบประมาณ 2563  จํานวน 22 คัน  ณ  ปจจุบันนี้เทศบาลมีรถอยู  223  คัน  แบงเปน
รถยนต 158  คัน และรถจักรยานยนต 65 คัน  

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- สําหรับทานท่ีทุกสํานัก/กอง/ฝายมีรถยนตใหมใชแลวขอเนนย้ําใหบํารุงรักษาเปนอยางดี   
 

-10-/นายยอดยทุธ... 
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นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน รถยนตจํานวน  14  คัน  ที่เกินมีอายุ  20  

ป  สํานัก/กอง/ฝายใดเปนผูดูแลรับผิดชอบก็ขอใหดําเนินการขายทอดตลาดเพื่อใหสามารถไดปรับเปลี่ยน จัดซื้อรถยนต
คันใหมเขามาทดแทน  เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

.  
 
 

๓.12 รายงานผลดําเนินงาน สน.เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําเดือนมกราคม 2563   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหา

เรงดวนของเทศบาลนครอุบลราชธานีขอรายงานผลบรรเทาเหตุ  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขซึ่งไดรับเรื่องราวรองทุกขที่สง
ถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี   ตั้งแตวันที่ 1-25  มกราคม 2563  จํานวน 225 เร่ือง แบงเปน สํานักปลัดเทศบาล            
ฝายบริหารงานทั่วไป  1. รับเรื่องราวหองน้ําโตรุงราชบุตรสงกลิ่นเหม็น  ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 2. ประกอบกิจการ
ตลาดไมถูกตองตลาดใหมบานดู จําหนายสินคาขวางทางตลาดใหญดําเนินการบรรเทาเหตุแลว ฝายรักษาความสงบ             
1. ขอตรวจสอบกลอง cctv จํานวน 21 เร่ือง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 2. ขอตรวจสอบรุกล้ําบนฟุตบาท  จํานวน 1 
เรื่อง   ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว เลี้ยงสุนัขเดือดรอนพื้นท่ีขางเคียงซึ่งมีเจาของ จํานวน 1 เรื่อง   ดําเนินการบรรเทา
เหตุแลว รานขายไกสงกลิ่นเหม็น  จํานวน 1 เรื่อง  ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว แจงตรวจสอบตามคํารองทั่วไป  จํานวน  
1  เรื่อง  ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว สํานักการชาง  สวนการโยธา  การบํารุงรักษาทางและสะพาน  จํานวน  10  เรื่อง  
ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว งานสถานที่ไฟฟา แจงไฟฟาดับ  ยืมเต็นท  ยืมเกาอี้  จํานวน  99  เร่ือง ดําเนินการบรรเทา
เหตุแลว งานสวนธารณะ  ตัดตนไมตัดแตงกิ่งตนไม  จํานวน 15 เร่ือง  ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว งานศูนยจักรและ            
ฝาทอระบายน้ําชํารุด  8  เร่ือง  ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว ฝายชางสุขาภิบาล งานขุดลอกคลอง งานทอระบายน้ํา            
อุดตัน จํานวน 9 เร่ือง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว  งานจราจร  จํานวน 1 เร่ือง  ดําเนินงานควบคุมการกอสรางและ              
ผังเมือง จํานวน  4 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว ฝายควบคุมงานกอสราง จํานวน 5 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุ
แลว สํานักการศึกษาขออนุญาตเลนดนตรีพื้นเมือง  1  เรื่อง  ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  จํานวน  62  เร่ือง  ซึ่งแบงเปนงานควบคุมโรคเกี่ยวกับพนยากําจัดยุง  35  เรื่อง  ดําเนินการบรรเทาเหตุ
แลว  งานจัดเก็บรักษาเกบ็ขยะ  ขอถังขยะ  ขอรถสุขาเคลื่อนท่ีเก็บเศษกิ่งไม  จํานวน  21  เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุ
แลว งานสุขาภิบาล  จํานวน  1  เรื่อง  ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว งานสัตวแพทย  สุนัขสงเสียงดังสรางความรําคาญ  
จํานวน  4  เรื่อง ทําหมันแมวสุนัขจํานวน 1 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว จึงขอรายงานเพื่อทราบคะ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- ขอบคุณทุกกองฝายที่ชวยกันบรรเทาเหตุในเร่ืองของเรื่องรองเรียนตางๆ  ที่มารองเรียนอยูที่

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  สวนใหญเปนงานชาง งานสาธารณสุข  ที่จะมีปริมาณงานเยอะๆ ไมวาจะเปนเรื่องบํารุงรักษา
ทางสะพาน  ไฟฟา  ถนนหนทาง  เต็นท  ตัดกิ่งไมตางๆ  ดูจากรายงาน  ชวง วันที่ 1-  25  มกราคม 2563  มีจํานวน  
225  เรื่อง  ดําเนินการแลว  188  เรื่อง  ยังไมดําเนินการ 30 กวาเรื่อง ถือวาเราทํางานไดอยางรวดเร็ว ในสวน
ดําเนินการอาจขัดระเบียบหรือขั้นตอนตางๆ ก็ตองใหแตละกองฝายที่มีปญหา ใหนําเรียนทานปลัดเทศบาลได หรือคณะ
ผูบริหารไดรับทราบอีกทีหนึ่ง 

 

. -11-/นายอมัพล  ทองพ.ุ.. 
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นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากการรายงานมีอยูหลายสํานัก/กอง/ฝาย           

ยังดําเนินการไมเรียบรอย ในการสรุปเดือนตอไป อยากใหนําโครงการที่ไมเรียบรอยมารายงานเพิ่มเขาไปดวยวา            
เดือนท่ีแลวที่คางอยูดําเนินการไปหรือยัง หรือบางโครงการอาจจะติดปญหา ติดอะไร  ตองมาแกปญหารวมกัน ผมคิดวา
บางโครงการจะติดปญหาไดจะตองมาปรึกษาหารือรวมกัน ที่คางเดือนที่แลวกี่เรื่อง ดําเนินการไปแลวกี่เรื่อง และของ
เดือนปจจุบันที่จะรายงานของเดือนถัดไปก็รายงานเขามา เพราะเราไมรูวาโครงการที่มันไมเรียบรอย คือ โครงการไหน                 
เชน  1.5 งานลอกคลองทอระบายน้ําอุดตัน 9  เรื่องดําเนินการไปแลว 4 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ 5 เรื่อง               
5  เรื่องนั้นอยูที่หนวยงานใดบาง เดือนหนาใหนํามารายงานดวยวาผลการดําเนินการเปนอยางไร  

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมอยากใหประมวลเปนขอมลูสารสนเทศเปน

ผลงานของเทศบาลอยากใหทําเปนขอมูลสารสนเทศทุกสํานักกองฝาย ขอใหสํานัก/กอง/ฝายใหความรวมมือเก็บขอมูล
สารสนเทศ แลวควรจะรายงานทุกเดือน เปนขอมูลเชิงทันสมัยและอัปเดตตลอดเวลา ขอฝากไวใหทําเปนประจํา  จัดทํา
ขอมูลเปนรายวันทุกกองฝายที่มีจะไปสัมพันธกับ Appication Fondue ซึ่งจะเปนขอมูลปจจุบันและใชเปนหลักฐานได  

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพจิารณา 
4.1 การปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีลานขวัญเมืองบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม (สํานักการชาง) 

นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สืบเนื่องการบริหารจัดการทรัพยสินบริเวณ

หอประวัติศาสตร  และก็บริเวณลานขวัญเมือง  ตามบันทึกขอตกลงระหวางเทศบาลของเราที่ทานนายกเทศมนตรี             
ไดรวมลงนาม MOU จะมี 3 ฝาย มีผูขออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ ผูใหความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุ และฝายที่สาม คือ           
ผูขอใชที่ราชพัสดุคือ เทศบาลนครอุบลราชธานี เมือวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตอมาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
จัดทําประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานีแตงตั้งคณะทํางานการบริหารจัดการทรัพยสินบริเวณหอประวัติศาสตร
อุบลราชธานีศรีวนาลัย อาคารโรงเรียนเบญจะมะมหาราช และบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดเดิม โดยมีคณะกรรมการ
ทั้งหมด 3 คณะ คณะแรกคือ คณะกรรมการที่ปรึกษา มีทั้งขาราชกรและบุคคลภายนอก  มีทั้งหมด 18 ทาน                  
สํานักการชางจึงจัดทําคําสั่งของเทศบางนครอุบลราชธานี โดยมีคณะทํางานดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมและ
คณะทํางานดานไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ ขณะนี้คณะทํางานดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมไดไปสํารวจพื้นที่และ
จัดทําแบบแปลนอาคารขางเคียงอาคารโรงเรียน  เสาไฟฟา  รางระบายน้ํา  พื้นที่ขนาดพื้นที่  ถนน  เรียบรอยแลว สํานัก
การชางไดรับคําสั่งจากคณะผูบริหารใหจัดทําแปลนไวกอนวาผลเปนยังไง มีอะไรตรงไหนบาง ใหทานผูเขารวมประชุมทุก
ทานไดดูกอน ขอใหหัวหนางานสถาปตยกรรมรายงานเพื่อทราบ 

นายณรงคฤทธ์ิ  ทองแสง  สถาปนกิชํานาญการ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ใหขอมลูตามลักษณะทางกายภาพในสภาพ
ปจจุบันของพื้นทีต่ั้งโครงการลานขวัญเมือง ที่ตั้ง คือ บริเวณศาลากลางดัง้เดมิ แลวก็ลักษณะรอบๆ สถานทีส่ําคัญก ็             

คือ ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ วัดศรีอุบลรตันาราม อาณาบรเิวณตางๆ สวนเรื่องผังและขอบเขตพื้นที ่ตามขอมลูใน MOU      

 

                         .                 . -12-/มีพื้นที่อยู 2 สวน... 
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มีพื้นที่อยู 2 สวน คือ พื้นที่บริเวณศาลากลางหลังเดิม จํานวน 14 ไร 2 งาน 10 ตารางวา อีกสวนหนึ่ง คือ บริเวณ             
หอประวัติศาสตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คือเปนพ้ืนที่สีแดง มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร 2 งาน 4 ตารางวา โดยนํามาจาก             
ผังโฉนดที่ไดจากธนารักษ แลวนํามาเทียบกับพื้นท่ีสํารวจ สวนลักษณะทางกายภาพ บริเวณที่เห็นก็คือ ถนน ขอบเขต ร้ัว 
สนามหญา และลานที่ตองเขาไปจัดการที่สําคัญ คือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเดิม เสาธง พระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 5 เปนขอบเขตพื้นที่ไดรับมา สวนอาคารราชการตางๆ ไมเกี่ยวของดวยลักษณะทางกายภาพปจจุบันทําใหเห็น
พื้นที่แรกจะมีตนไมใหญ มีสนามหญา มีเสาไฟฟาเดิม หอพัก เราจะเห็นทิศทางการระบายน้ํา และแทนเสาไฟฟาเหมือน            
มีรองรอยการติดเสาไฟฟา แตโดนร้ือถอนออกไป แนวรั้วตางๆ และก็ตัวรางระบายน้ํา เสาประดับจะอยูบริเวณรอบๆ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเดิม และลานภูมิทัศน ขางหนาเปนภาพถายปจจุบัน ร้ัวดานหนาสนามหญา               
พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่  5 แทนเสาไฟฟาเดิมเรียงราย สวนของรางระบายน้ําเปนฝาตะแกรงเหล็ก                
ถนนคอนกรีต คสล. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเดมิ  ที่เห็นเหมือนเปนเสาประดับ ใชประดับลานพื้นท่ีรอบๆดานหนา
ออมไปทางดานหลงัของตวัโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเดมิดวย เสาไฟฟาอัมเดิม บางพื้นที่ยังปรากฏแทนอยู มีการจัด
ภูมิทัศนตางๆไว   อาคารแวดลอมดานหลังโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเดิม  อันนี้เปนลักษณะทางกายภาพปจจุบัน             
ที่ยังคงไวใหเราเขาไปจัดการ สวนขอบเขตที่นําเรียนชี้แจงก็คือ ชวงแรก เปนพื้นท่ีที่ตองดูกันวาเราสามารถทําอะไรไดบาง 
ใน 2 โซนนี้ สวนของสํานักการชางไดออกแบบคราวๆ ไวกอน เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาขั้นตอน ระเบียบ งบประมาณที่
จะใชและหนวยงานใดที่จะมีสวนรวมดําเนินการ 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เดิมเราไดทําบันทึก MOU กับ 5 หนวยงาน  

และหลังจากนั้นเราไดทําหนังสือขออนุญาตใชพื้นที่ราชพัสดุเพื่อปรับปรุงทําเปนสวนสาธารณะ สํานักงานธนารักษพื้นที่
อุบลราชธานีไดตอบกลับมาเร่ืองเดียวกันก็คือเรื่องขออนุญาตใชพื้นที่ราชพัสดุเพื่อปรับปรุงเปนสวนสาธารณะ สํานักงาน 
ธนารักษพื้นที่อุบลราชธานีตอบกลับวา บริเวณที่เทศบาลนครอุบลราชธานีขอปรับปรุงภูมิทัศนเปนที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขนี้ และบริเวณพื้นท่ีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเดิม ตามบันทึกขอตกลงทั้ง 5 หนวยงานนี้ สํานักงาน   
ธนารักษพื้นที่อุบลราชธานีพิจารณาแลว เพื่อเปนไปตามขอตกลงจึงไมขัดของที่จะใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณดังกลาว เนื่องจากบริเวณพื้นที่ขอดําเนินการมีขอกําหนดไวเปนเขตพื้นที่ศูนยบริการระดับอําเภอ ดังนั้น             
การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดังกลาวหากมกีารเปลีย่นแปลงมีการปลูกสราง สิ่งปลูกสรางเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
พื้นที่บริเวณนี้ขอใหทางเทศบาลไดจัดสงแผนผังและแบบแปลนกําเนินการใหสํานักงานธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี
ตรวจสอบกอน สรุปวา เราขออนุญาตใชพื้นที่เพื่อปรับปรุงเปนสวนสาธารณะ แตสํานักงานธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี 
ตอบกลับวา บริเวณที่เทศบาลขอปรับปรุงภูมิทัศนคนละสวน ขออนุญาตใชพื้นที่ราชพัสดุ และอาง MOU 5 หนวยงาน    
จึงไมขัดของที่จะใหเทศบาลนครอุบลราชธานีดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาว แตไมไดตอบวาอนุญาตใหเราใชหรือไม 
สรุปคืออนุญาตใหปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกลาว แตการอนุญาตใหใชเหมือนไมอนุญาต แตเนื่องจากพื้นที่บริเวณ               
ที่ขอดําเนินการมีขอกําหนดไวเปนเขตพื้นที่ศูนยบริการระดับอําเภอ ดังนั้น การปรับปรุงภูมิทัศนก็ตองทําตามแบบแปลน 
สรุปคือเขาไมอนุญาต แตอนุญาตใหเขาไปปรับปรุงได กอนที่จะเชิญคณะกรรมการที่แตงตั้งมาพูดคุย ปรึกษาหารือ            
การออกแบบแปลน สิ่งแรกที่ควรตองปรึกษากนัคือ เราจะสนับสนุนตั้งงบประมาณในสวนนี้หรือไม เพราะไมไดอนุญาตให
ใชแตอนุญาตใหหาก MOU ตัวน้ียกเลิก สิ่งกอสรางที่ดําเนินการไปแลว อาจมอบใหหนวยงานอื่นดูแล สิ่งแรกที่ตองคิดวา
เห็นดวยหรือไมที่จะสํารวจออกแบบแลวจะมีงบประมาณมาจากไหนยังไง หากเห็นดวยคอยปรึกษาหารือกันวาจะ
ออกแบบอยางไร ผมคิดวาประเด็นที่ตองคุยกันในหลักการแรกก็คือ เราสามารถจะดําเนินการเรื่องงบประมาณไดไหม 
หากยังไมไดควรจะดําเนินการไดแคไหน  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 มาตรการปองกันเชื้อไวรสัโคโรนา2019 (COVID-19) 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในชวงปดภาคเรียนโรงเรียนไดมีมาตรการ         

เฝาระวังเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อยางไร 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โรงเรียนไดมีการตรวจสอบกับศูนยสุขภาพ

ชุมชนวัดใตวามีผูปกครองนักเรียนบางแหงไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใตและไดเดินทางกลับมา ไดทําความเขาใจกับ
นักเรียนและผูปกครองวาตองปฏิบัติตัวอยางไร และมอบหมายใหโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินการทําความ
สะอาดสถานศึกษาแลว 

นายกรศิริ  มิ่งไชย  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลไดดําเนินการให

ความรูแกเด็กนักเรียนกอนปดภาคเรียน โดยใหความรูและการปฏิบัติตนของนักเรียนชวงปดเทอมและฝกอบรมการทํา
หนากากผา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลมีผูปกครองที่กลับจากตางประเทศ 1 ราย ไดประสานเจาหนาที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมใหพาผูปกครองไปตรวจ ปรากฏวา ไมมีไข ไมมีเชื้อ 

นายไพสิฐ  ศรีสมุทร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเรียนมาตรการการแพรระบาดของไวรัส

โคโรนา2019 (COVID-19) โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ไดแจงนักเรียนใหทราบมาตรการปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ใหนักเรียนทราบ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยขอใหฉีดพนยาฆาเชื้อ 2 ชวง คือชวงปดภาคเรียน และกอนเปดภาคเรียน 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหผูอํานวยการสํานักการศึกษาประสาน

การฉีดพนยาฆาเชื้อภายในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหโรงเรียนศึกษาระเบียบการจัดหาพัสดุ 

ในการเฝาระวังเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เชน เครื่องตรวจวัดไข การแจงใหนักเรียนสวมหนากากอนามัย       
ทุกคนเพื่อปองกันเชื้อไวรัส 

นางนันทิยา  สระแกว  ท่ีปรึกษานากเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม            

เตรียมวางแผนการฉีดพนยาฆาเชื้อใหกับโรงเรียนในสังกัด อาคารสํานักงานเทศบาล และใหงานควบคุมโรคออกใหความรู
กับนักเรียนชวงปดภาคเรียน 

นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ผานมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม           

ไดดําเนินการจัดอบรมการจัดทําหนากากผาไปแลว 4 คร้ัง และเริ่มการอบรมการทําหนากาก ณ ศูนยสาธารณสุข               
ทั้ง 7 แหง และสํานักงานสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 8 แหง ซึ่งในการฉีดพนยาฆาเชื้อจะประสานกับทางโรงเรียน                
ในรายละเอียดอีกครั้ง  
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นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเชิญหัวหนาสวนราชการและผูมีสวน

เกี่ยวของเขารวมประชุมในเรื่องมาตรการเฝาระวังเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในวันพรุงนี้ 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม        

ลิสตรายการวัสดุอุปกรณที่ตองการในการปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อนํามาหารือในที่ประชุมดวย 
นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- ปจจุบันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดมอบพรมเช็ดเทาพรอมน้ํายาฆาเชื้อเพื่อนํามาวางไว

บริเวณทางเขาของทํางาน ขอเนนในเรื่องการรักษาความสะอาดลางมือบอยๆ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลหรือสเปรย
แอลกอฮอล  

 

 

ปดการประชุม เวลา 12.3๐ น. 
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