
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครัง้ที่ 4/๒๕๖3 

วันจันทรท่ี 13 เมษายน 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

ผูมาประชุม 
1. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลดัเทศบาล 

4. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลดัเทศบาล 
5. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลดัเทศบาล 

6. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลดัเทศบาล 
7. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล 
8. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
9. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสขุ  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
10. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

11. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
12. นายวีระชาต ิ  สานุสันต  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
13. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
14. นายประสพ   ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
15. นายธนพนธ  ตันสมรส  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
16. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

17. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

18. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถติพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลดัเทศบาล 

20. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเทีย่ว 

21. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
22. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภ ู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
23. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถติิการคลัง 
24. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
25. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 
26. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

27. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
28. นายพศิาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
29. นางภัททยิาภรณ ใครบตุร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
30. นายสุระศักดิ ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนติิการ 
31. นายเสร ี  ทองเลศิ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
32. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
33. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
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34. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
35. นางพรพรรณ  ศรีลาชยั   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
36. นายสรวิชญ  แสงด ี   หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศยั 
37. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
38. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
39. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายศักดิ ์  เลรุงรดศิ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี

4. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบลูย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายชยัยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายสุระจิต  เตง็ศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7. นายอดศิักดิ ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

8. นางนันทยิา  สระแกว   ที่ปรึกษานากเทศมนตร ี
9. นายเชน  ตันเลยีง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

10. นางวรนุช  จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

11. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
12. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบยีนราษฎรและบัตรประชาชน 

13. นางสาวยุรีพร  คุณสทุธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที ่
14. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
15. นายเชิดศักดิ ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 

16. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
1. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค  
2. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสขุาภบิาล 

3. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 
4. นางสุพศิศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
5. นางสาวภสัรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
6. นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางจุฑารัตน  สตันันท   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
3. นางพัชรินทร   ธรรมสัตย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
4. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบตังิาน 
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                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย  นายประชา  กิจตรงศิ ริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย)  จํานวน  1  ราย 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 3/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ตรวจสอบไดท่ี  
 
 
 
                                        

    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(กองวิชาการและแผนงาน) 
นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงาน              

ผลการดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  มีโครงการทั้งสิ้น 149  โครงการ  
งบประมาณ 321,362,300 บาท อยูขั้นตอนเตรียมความพรอม จํานวน 56 โครงการ คิดเปน 37.59%  อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 23 โครงการ คิดเปน 15.44% อยูระหวางจัดทําราคากลาง จํานวน 30 โครงการ คิดเปน 20.13%  
ขั้นตอนขออนุมตัิโครงการ จํานวน 10 โครงการ คิดเปน 6.71 % ขั้นตอนทางพัสด ุจํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.67% 
ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 6.71% แลวเสร็จ จํานวน 28 โครงการ คิดเปน18.79% ผลการติดตามการดําเนิน
โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 202 โครงการ เตรียมความพรอม
เบื้องตน จํานวน 32 โครงการ คิดเปน 15.84% จัดทําราคากลาง จํานวน 11 โครงการ คิดเปน 5.45 % ขออนุมัติ
โครงการ จํานวน 10 โครงการ คิดเปน 4.95% ขั้นตอนทางพัสดุ จํานวน 68 โครงการ คิดเปน 33.66% สงมอบงาน 
จํานวน 8 โครงการ คิดเปน 3.96 % ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.50% โครงการที่แลวเสร็จตั้งแต 16 
มกราคม 2562 ถึงปจจุบัน มีทั้งหมดจํานวน 72 โครงการ คิดเปน 35.64%ครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 30 รายการ เตรียมความพรอมเบื้องตน จํานวน 16 รายการ คิดเปน 53.33% 
ขั้นตอนทางพัสด ุจํานวน 1 รายการ คิดเปน 3.33% สงมอบงาน จํานวน 2 รายการ คิดเปน 6.67% แลวเสร็จ จํานวน 
11 โครงการ คิดเปน 36.67% โครงการที่คางจายปงบประมาณ พ.ศ.2562  และกันเงินไวจายปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จํานวน 23 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 4.35% จัดทําราคากลาง จํานวน 10 
โครงการ คิดเปน 43.48% อยูระหวางการกอสราง จํานวน 1 โครงการ 4.35% สงมอบงาน จํานวน 1 โครงการ      
คิดเปน 4.35 % แลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ คิดเปน43.48% สรุปรายงานรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563            
. . 

.-4-/ขอขอบคุณขอมลู... 

มตทิี่ประชุม - รับรอง 
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ขอขอบคุณขอมูลจากสํานักการคลังที่ใหขอมูลกองวิชาการและแผนงาน รวมประมาณรายรับที่ตั้งในเทศบัญญัติ 
799,500,000 บาท รับจริง 372,645,578.70 คิดเปน 46.60% งบประมาณคงขาด 426,854,421.30 บาท 
สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต 1 
ตุลาคมคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผลการเบิกจายแลว 306,822,565  คิดเปน 38.38% รายละเอียด
การเบิกจายตามเอกสารที่แจกใหทุกทานแลว สรุปรายรับจริงของเทศบาล ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 799,500,000 บาท รับจริง 347,754,121.19 บาท 
คิดเปน 41 % งบประมาณคงขาด 469 ลานบาทเศษ สรุปการเบิกจายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เบิกจายไปแลว คิดเปน 32 % การเบิกจายแยกตามหนวยงาน หนวยงานที่มีการ
เบิกจายมากที่สุด งบกลาง คิดเปน 43 % สํานักการคลัง คิดเปน 41 % กองวิชาการและแผนงาน คิดเปน 41 %              
การเบิกจายตามหมวดรายจาย หมวดเงินเดือน คิดเปน 43 % หมวดคาวัสดุ คิดเปน 40 % หมวดคาครุภัณฑ คิดเปน 
24 % หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง คิดเปน 4 % 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากรายงานงบประมาณรายจายครุภัณฑ 

ประจําป 2563 สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 209 รายการ งบประมาณ 5,977,200 บาท งบประมาณที่เบิกจาย 
1,488,700 บาท  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 250 รายการ 6,897,800 บาท งบประมาณที่เบิกจาย 
1,299,200 บาท ขอสอบถามความคืบหนาการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑอยูในขั้นตอนใด  

นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของสํานักปลัดในหมวดคาครุภัณฑ

ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการ คือ กลอง CCTV ดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว เหลือในสวนหอง operation และ
ครุภัณฑภายในหอง ไดเรงรัดสํานัก/กองที่เกี่ยวของแลว 

นางพิมพนภัส ภัทรกอพงษสุข รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครุภัณฑสวนมากที่เหลือจะเปนคอมพิวเตอร             

ที่เพิ่งจะไดรับอนุมัติจากจังหวัด สํานัก/กองเร่ิมสงเรื่องมาที่ฝายพัสดุและทรัพยสินแลว 
นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครุภัณฑของกองสาธารณสุขเปนรถสุขา

เคลื่อนจํานวน 2 คัน เปนรถ VIP 10 ที่น่ัง ระยะเวลาที่ในสัญญา จํานวน 180 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 เมษายน 2563 
ที่ผานมา ผูรับจางไมสามารถสงมอบได เลื่อนสงมอบประมาณวันที่ 17 - 19 เมษายน 2563  

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหติดตามโครงการกอสรางระบบเคเบิล            

ใตดินในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ไดลงนาม MOU กับการไฟฟาสวนภูมิภาคปจจุบันดําเนินการถึงขั้นตอนไหน     
ขอใหติดตามดวย 

นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การไฟฟาสวนภูมิภาคไดสงหนังสือขอรับเงิน

อุดหนุนเงินอุดหนุนมาแลว  ทานนายกเทศมนตรีไดมอบใหฝายนิติการ กองวิชาการและแผนงานดูแลในเรื่องกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ ในสวนของการจายเงินสะสมจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ 

 
 
 

   -5-/นายอมัพล  ทองพ.ุ.. 
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นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการอุดหนุนเงินใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค  

ควรยึดแบบบันทึกเงินอุดหนุนของทางเทศบาลโดยปรึกษาสํานักกองคลัง  หากไมติดขัดควรจะโอนงบประมาณ                   
เพื่อดําเนินการเบิกจายจะไดดําเนินใหเสร็จสิ้นเร็วขึ้น  ฝากสํานักการชางโดยเฉพาะโครงการวางทอระบายน้ําและกอสราง
สรางถนน คสล.  ชวงนี้เปนชวงฤดแูลงเหมาะที่จะทําโครงการตางๆไมคอยมีปญหาอุปสรรค ชวงมีโรคระบาดการสัญจรไป
มาวางเหมาะที่จะเรงดําเนินโครงการ ในกรณีที่มีการวางทอระบายน้ํา ควรเปดทอใหน้ําไหลผานทอหลักเพื่อปองกัน              
น้ําทวมขัง  

 
 
 

๓.2 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐพ.ศ.2563 (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายสุระศักดิ์  สุรวงศ  รก.หัวหนาฝายนิติการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาพรนักงานของ
รัฐพ.ศ.2563 มีผลบังคับใช 14 มีนาคม 2563 เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในมาตรา 128 แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

หลัก หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได
จากผูใด 

ขอยกเวน 1) นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่
ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 2) การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 3) การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุพการี ผูสืบสันดาน 
หรือญาติที่ใหตามประเพณี  หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป “ญาติ” หมายความวา  พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวม
บิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับ               
บุตรบุญธรรม 4) ใหใชบังคับกับการรับทรัพยสนิหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาพนักงานของรัฐมาแลวยัง
ไมถึงสองปดวยนุโลม 

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความวา  
1. การรับทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากบุคคลที่ใหกันในโอกาส

เทศกาลหรือวันสําคัญ 
2. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดในโอกาสการแสดง ความยินดี  

การแสดงความ ขอบคุณ  การตนรับ  การแสดงความเสียใจ  หรือการใหตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 
 
 
 
 
 

   -6-/เจาพนักงานของรัฐ... 
 
 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 



- 6 - 
 
เจาพนักงานของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได  ดังตอไปนี้ 
1. ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเงินไดจากผูใดซึ่งมิใชญาติที่มีราคาหรือ มูลคา

ในการรับจากแตละบุคคล  แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท  หากจําเปนมูลคาสูงตองแจงผูบังคับบัญชาภายใน 30 วัน  
นักการเมือง  ผูบริหารทองถิ่น แจงผูมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน 

2. เปนการใหในลักษณะ ใหกับบุคคลทั่วไป 
คําเตือน เจาพนักงานของรัฐผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน           

หกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
.  
 

 
๓.3 พระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 

นางพัชรินทร ธรรมสัตย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีจํานวน 5 สมาคม ไดแก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนชวยเพื่อน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ             
ออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอุบลราชธานี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ลูกคา ธกส. ซึ่งทานนายกเทศมนตรีเปนนายทะเบียนโดยตําแหนง  มีการรายงานใหนายทะเบียนทองถิ่นทราบทุก             
3 เดือน  มีการประชุมใหญทุกสิ้นป  ภายใน 20 วันทําการ ของแตละสมาคม  มีการประชุมแลว  2 สมาคม เมื่อวันที่ 
29 กุมภาพันธ คือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอุบลราชธานีและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2563  และอีก 3 แหง ยังไมไดมีการประชุมเพราะสถานการณโรคระบาด COVID -19 จึงเลื่อนออกไปกอน 

นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สาเหตุที่นําเรื่องฌาปนกิจสงเคราะหเขาที่

ประชุมเนื่องจากมีบุคลากรดานสาธารณสุข ดานการศึกษา เขาไปมีสวนรวมหรือคาบเกี่ยวเปนสวนมาก  และสมาคม
ฌาปนกิจมีความเสี่ยงลอแหลม สอไปในทางทุจริตคอนขางมาก จึงนําเรียนสมาชิกเพื่อใหระมัดระวังปองกัน หากทานใด
เขารวมเปนสมาชิกสามารถขอศึกษาขอมูล ระเบียบ กฎเกณฑ ไดที่กองสวัสดิการสังคม เนื่องจากแตละสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห มีการประชุมใหญ 1 ครั้ง/ ป  มีระเบียบเชิญสมาชิกเขารวมไมนอยกวา 100 คน จากที่บางสมาคมมีสมาชิก
20,000 - 30,000 คน  ซึ่งเปนการเชิญสมาชิกในวงแคบ อาจเชิญสมาชิกเฉพาะที่ถูกใจ อาจสอไปในทางทุจริต จึงขอ
เรียนในที่ประชุมเพื่อทราบ 

นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- มอบหมายใหผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมยึดมั่นในหลักการ  หากสงไปในทางทุจริตขอให

ทําหนังสือแจงใหทราบ 
 

.  
 

 
 
 
 

   -7-/๓.4 รายงานผลดําเนินงาน... 
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๓.4 รายงานผลดําเนินงาน สน.เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหา

เรงดวนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอรายงานผลบรรเทาเหตุ  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขซึ่งไดรับเรื่องราวรองทุกข           
ที่สงถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอรายงานบรรเทาเหตเุรื่องราวรองทุกข  สํานักปลัดเทศบาล มีจํานวนคํารอง 35 เรื่อง 
ฝายบริหารงานทั่วไป จํานวนคํารอง 2 เร่ือง ไดแก 1. เก็บสายเคเบิ้ลที่หยอน  จํานวน 1 เร่ือง ดําเนินการบรรเทาเหตุ
แลว 2. ตรวจสอบสวมติดบานสงกลิ่นเหมน็ จํานวน 1 เร่ือง ดําเนินการแลว ฝายรักษาความสงบ จํานวน 30 เรื่อง ไดแก 
1. ขอดูกลอง CCTV จํานวน 4 เร่ือง ดําเนินการแลว 2. ขอตรวจสอบการลุกล้ําพื้นที่กอเหตุรําคาญ จํานวน 26 เรื่อง 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 3 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว จํานวน 3 เรื่อง สํานักการชางจํานวนคํา
รอง 195 เรื่อง 1. สวนการโยธา จํานวน 142 เร่ือง ไดแก 1.1 งานบํารุงรักษาทางและสะพาน จํานวน 22 เรื่อง  
ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 2. งานสถานที่และไฟฟา(ไฟฟาดับ ยืมเต็นท) จํานวน 112 เร่ือง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว  
3. งานสาธารณะ(ตัดตนไม) จํานวน 22 เรื่อง ดําเนินการแลว 4. งานศูนยจักรกล (ฝาทอระบายน้ําชํารุด) จํานวน 11 
เรื่อง ดําเนินการแลว 5. ฝายชางสุขาภิบาล (งานลอกคลอง ทอระบายน้ําอุดตัน) จํานวน 10 เรื่อง ดําเนินการแลว 6. 
งานจราจร จํานวน 7 เร่ือง ดําเนินการแลว  2.งานควบคุมการกอสราง จํานวน 11 เรื่อง  ดําเนินการแลว สํานัก
การศึกษา เรื่องขออนุญาตเลนดนตรีพ้ืนเมือง 1 เร่ือง  ดําเนินการแลว  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 83 
เรื่อง ไดแก 1. งานจัดเก็บ (เก็บขยะและรถขยะ) จํานวน 40 เรื่อง ดําเนินการแลว 2. งานรักษาความสะอาด (ปดกวาด+
ลางตลาด+เก็บกิ่งไม+รถน้ํา+รถสุขา) จํานวน 5 เร่ือง ดําเนินการแลว 3. งานสัตวแพทย(ทําหมัน+วัคซีน+สุนัขจรจัด) 
จํานวน 5 เรื่อง ดําเนินการแลว  4. งานควบคุมโรค (พนยุง+กําจัดเห็บหมัด) จํานวน 25 เรื่อง ดําเนินการแลว                    
5. งานสุขาภิบาล (เหตุรําคาญจากคลื่นและเสียง) จํานวน 8 เรื่อง ดําเนินการแลว   

 

.  
 

 
๓.5 การอํานวยความสะดวกดานการจราจร ชุดควบคุมฉีดพนฆาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   

(ฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล) 
จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ  รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลการอํานวยความสะอาดดาน

การจราจร  จุดควบคุมฉีดพนฆาเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ฝายรักษาความสงบไดจัดเจาหนาที่เทศกิจสนับสนุน                
ฝายคัดกรองหนาอาคารสํานักงานเทศบาล ประจําทุกวันวันละ 1 ราย  จนกวาจะเปลี่ยนแปลงคําสั่ง สวนในเวลากลางคืน
ไดสนับสนุนภารกิจหนาที่เขารวมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลม  ทานนายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารไดมารวมให
กําลังใจและออกปฏิบัติหนาที่ดวยทุกคืน  ถนนทางหลวงแผนดินมี 2 เสน  คือ ถนนชยางกูร  และถนนแจงสนิท               
ทางหลวงทองถิ่น 22 เสนทาง มีทั้งหมด 24 เสนทาง  ซึ่งอยูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  เริ่มฉีดพนฆาเชื้อ ตั้งแต
วันที่ 20 มีนาคม เปนตนมา จํานวน 3 ครั้ง 

 

.  
 
 
 

   -8-/๓.6 การประชาสมัพันธ... 
 
 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 

มตทิี่ประชุม – รับทราบ 
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๓.6 การประชาสัมพันธ/แจง/รานคา หาบแร แผงลอย ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี /   
พรก.สถานการณฉุกเฉิน (ฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล) 

จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ  รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี          

พรก.สถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                  
ฝายรักษาความสงบไดออกตรวจเหตุที่ถนนเลียบแมน้ํามูล เขตพื้นที่หวยวังนองและรานคาทั่วไปทั้งกลางวันและกลางคืน  
รวมกับเจาหนาที่งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประชาชนไดรับความรวมมือเปนอยางดี การชี้แจง
รายละเอียดเปนไปตามประกาศและคําสั่งจากจังหวัดเพื่อใหผูประกอบการไดตระหนัก  และมีความรับผิดชอบตอสังคม  
เพื่อหยุดเชื้อไวรัส  

นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- ขอใหทําความเขาใจกับประชาชนโดยนําขอระเบียบ ประกาศ แจงใหประชาชนไดรับทราบ            

หากฝาฝนจะมีโทษปรับ ขอใหทุกภาคสวนรวมมือกัน และเนนย้ําเรื่องสุขลักษณะดวย 
 

.  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพจิารณา 
 
- 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                   

นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เ รี ย น ท า น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ผู เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท า น  ต า ม ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย                                    

จากทานนายกเทศมนตรีใหเขารวมประชุม ณ ที่วาการอําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยการ Video Conference                        
จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  9 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ประธานที่ประชุม คือ พลเอกอนุพงษ              
เผาจินดา รัฐมนตรีวาการประทรวงมหาดไทย ผูเขารวมประชุมประกอบดวย รัฐมนตรีชวยวาการประทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงมหาไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี สรุปตามที่ประชุมสถานการณการการแพรระบาดของโรค           
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคติดตอรายแรง ตาม พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.2558 ทางรัฐบาล                   
มีการประกาศตามกฎหมายเฉพาะเนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                     
(COVID-19) ยังระบาดตอเนื่อง ผูวาราชการจังหวัดใชอํานาจตาม ม.35(1) คณะกรรมการโรคติดตอไดออกมาตรการ
จํากัดสิทธ์ิตางๆ เมื่อทางจังหวัดประกาศแลวทางทองถิ่นตองนํามาปฏิบัติตาม และแจงเตือนประชาชนในเขต                     
ใหถือปฏิบัติ ตามจากสถานการณที่ผานมายังไมเขมงวดเทาที่ควร จึงมี พรก.ฉุกเฉิน ป 2548 ซึ่งจะจํากัดสิทธิ์เสรีภาพ
มากขึ้น จากแถลงการณมีความจําเปนตองใชมาตรการท่ีเขมงวด  ตามมาตรา 7  มาตรา 9  มีมาตรการตางๆ 40 ฉบับ                 
ซึ่งโอนอํานาจรัฐมนตรีตามกฎหมายเฉพาะมาเปนอํานาจนายกรัฐมนตรี  มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพ  ตัวอยางเชน                   
การประกาศเคอรฟว หามชุมนุม หามแถลงขาวที่บิดเบอืนขอเทจ็จริง  โดยหลักแลวตองมีการคัดกรองบคุคลซึ่งเดินทางมา
จากตางจังหวัดอยางเขมงวด มีการแยกผูปวยใหอยูในสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอ ในสวนของการเบิกจาย
งบประมาณ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562             
. 

   -9-/ตั้งไวท่ีจังหวัด... 
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ตั้งไวที่จังหวัดประมาณ 10 ลานบาท โดยไมตองประกาศภัยพิบัติ หากไมพอสามารถขยายวงเงินได ในสวนทองถิ่น 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ํา  ซักซอมในเร่ืองการเบิกจายงบประมาณสั่งการที่  มท 0808.2/ว 1608                 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องการใชจายงบประมาณ  เงินทดรองราชการ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
วาดวยคาใชจายชวยเหลืออํานาจหนาที่ประชาชน พ.ศ.2560 ทองถิ่นสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามความเรงดวน
ตามความจําเปน  อาจเบิกงบกลางตามประเภทเงินสํารองจายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ ขอ 19 
ในสวนนี้ตั้งอยูในงบกลางเงินสํารองจาย  ในงบปกติสามารถโอนรายจายที่ไมจําเปนมาใชจายได  เงินสะสม ขอ 89               
และขอ 91 สามารถนํามาใชตามความจําเปนเรงดวน ควรใชจายใหเหมาะสม คุมคา เกิดประโยชนตอหนวยงาน             
ไมซ้ําซอน และทางจังหวัดจะมีทะเบียนคุมบัญชีบุคคลที่เดินทางมาจากตางประเทศและตางจังหวัดในสวนของทองถิ่น                 
จะมี อสม.คณะกรรมการชุมชนจะมีแบบตรวจสอบการเคลื่อนยายบุคคล และมีจิตอาสาเขามามีสวนรวมในการดูแล            
อีกทางหนึ่ง 

นายอัมพล  ทองพุ  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดมอบหมายให 

เขารวมประชุมปรึกษาหารือกับจังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
(COVID-19) ไดรับนโยบายจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ในสวนที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับมอบหมายภารกิจ              
คือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเครื่องมือแพทยสําหรับใชในโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี องคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานีสนับสนุนอุปกรณครุภัณฑปรับปรุงบริเวณโรงพยาบาลสนามที่ใชรักษาดูแลผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในชวงฤดูรอนควรมีการเตรียมการวัคซีน             

พิษสุนัขบา และฤดูหนาวควรเตรียมวัคซีนปองกันโรค เนื่องจากวัคซีนมีราคาสูง ประชาชนไมสามารถรับวัคซีนไดทั่วถึง 
ควรจัดเปนสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  

นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- ควรมีการเตรียมวัคซีนปองกันโรคไวใหบริการประชาชนรวมถึงเจาหนาที่  และควรเนนย้ํา

เจาหนาที่ทุกคนชวยกันปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเครงครัด 
 

 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น. 
  
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
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           (นางสาวธัญญพทัธ   ศรีบุญสถติพงษ) 

                               หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
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