
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖3 

วันจันทรท่ี 1๘ พฤษภาคม 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

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

8. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
9. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

10. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 
11. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
12. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
13. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

14. นางสุปราณี  ชูเกาะ   (แทน)ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

15. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

16. นายโกวิท  เริงนิรันดร  (แทน)ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
17. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

18. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

19. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

21. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
22. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
23. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
24. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางวรนุช   จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางจุฑารัตน  สัตนันท   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
3. นางพัชรินทร   ธรรมสัตย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
4. นางอรอนงค   ยิ่งปญญาธิคุณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
5. นางณภัสนันท  วงศลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
6. นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
7. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย)  จํานวน  ๘  ราย 

 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 4/๒๕๖๓     
เม่ือวันที ่13 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบไดที่  
  
 
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

(กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงาน              

ผลการดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ไดรับงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ในรอบ 7 เดือน ขอมูลชวงเดือนเมษายน 2563 มีโครงการทั้งสิ้น                      
จํานวน 149 โครงการ งบประมาณ 321,362,300 บาท อยูขั้นตอนเตรียมความพรอม จํานวน 49 โครงการ                
คิดเปน 32.88%  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 24  โครงการ  คิดเปน 16.11% อยูระหวางจัดทําราคากลาง จํานวน 
28 โครงการ คิดเปน 18.80% ขั้นตอนขออนุมัติโครงการ จํานวน 11 โครงการ คิดเปน 7.38 % ขั้นตอนทางพัสดุ         
..    . 
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จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.68% ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ คิดเปน 3.35% แลวเสร็จ จํานวน 31 โครงการ          
คิดเปน 20.80% ผลการติดตามการดําเนินโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2562 
รวมทั้งสิ้น 202 โครงการ เตรียมความพรอมเบื้องตน จํานวน 21 โครงการ คิดเปน 10.39% จัดทําราคากลาง             
จํานวน 33 โครงการ คิดเปน 16.34 % ขั้นตอนทางพัสดุ ขายแบบ จํานวน 3 โครงการ คิดเปน 1.19 % เชิญเสนอ
ราคา จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.50%  เชิญทําสัญญา จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.50 %  อยูระหวางกอสราง              
จํานวน 45 โครงการ คิดเปน 22.27 % สงมอบงาน จํานวน 6 โครงการ คิดเปน 22.27 %  ยกเลิกโครงการ จํานวน 
1 โครงการ  คิดเปน 0.50% โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 91 โครงการ คิดเปน 45.05%  ครุภัณฑที่ไดรับ
อนุมัติใหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2562 มีจํานวน 30 โครงการ เตรียมความพรอมเบื้องตน จํานวน 16  
โครงการ คิดเปน 53.33%  ขั้นตอนทางพัสดุ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 3.33% สงมอบงาน จํานวน 2 โครงการ คิด
เปน 6.67% แลวเสร็จ จํานวน 11 โครงการ คิดเปน 36.67% โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ.2562                   
และไดกันเงินไวจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 23 โครงการ เตรียมความพรอมเบื้องตน จํานวน 1 โครงการ             
คิดเปน 4.35% จัดทําราคากลาง จํานวน 10 โครงการ คิดเปน 43.48% อยูระหวางการกอสราง จํานวน 1 โครงการ 
คิดเปน 4.35 %  สงมอบงาน จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 4.35 % ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ คิดเปน
43.48% รายงานรายรับประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 
ขอขอบคุณขอมูลจากสํานักการคลังที่ใหขอมูลกองวิชาการและแผนงาน ประมาณรายรับที่ตั้ งในเทศบัญญัติ 
799,500,000 บาท รับจริง 496,178,672.72 บาท งบประมาณคงขาด 303,321,327.28 บาท                    
สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563                        
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 (7 เดือน) ผลการเบิกจายแลว 369,130,819 บาท คิดเปน 46.17% 
รายละเอียดตามเอกสารแจกจายในที่ประชุม 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการป 2562 มี 11 โครงการที่ยังไม

แลวเสร็จขอใหเรงดําเนินการ หากไมมีผูรับเหมาควรยกเลิกโครงการ 
นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน คณะผูบริหารมีมติใหเสนอราคาประมูล 

จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไมมีผูมาเสนอราคา  หากครบ 3 ครั้ง ยังไมไดผูรับเหมาก็จะเปลี่ยนวิธีดําเนินการ ในสวนของ
ตลาดสดเทศบาล 2 ตอสัญญา 3 ป ราคาอยูที่ 28 ลานบาท ควรชะลอไวกอน 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนินการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5                  

อยูขั้นตอนใด  
นายนเรต   ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง  
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน งบประมาณป 2562 สํานักการชาง มี 9 

โครงการ โครงการจัดซื้อกลองอัตโนมัติ กลองสํารวจ และเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม อยูในขั้นตอนการเสนอลงนาม
สัญญา โครงการปรับปรุงไฟจราจร 2 เสน คือ ถนนเทพโยธี ถนนสรรพสิทธิ์  อยูขั้นตอนประกาศขายแบบ โครงการ              
กอสรางทอลอดเหลี่ยม 2 แหง ไดแก สวนสาธารณะหวยมวงและบุงกาแซว  จะดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางภายใน
สัปดาหนี้  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบศาลหลักเมืองดําเนินการประกาศขายแบบแลว 2 ครั้ง ไมมีผูยื่นเสนอราคา ทาง
สํานักการชางไดเสนอเร่ืองตามขั้นตอนพัสดุเรียบรอยแลว ในสวนโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 และตลาดสด
เทศบาล 5 สัปดาหนี้จะสงแบบและประมาณราคาใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดําเนินงานตอไป 
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นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ใหจัดทํารายละเอียดโครงการป 2562           

ที่คงคาง รายงานตอที่ประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดวย 
นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน  โครงการประติมากรรมเทียน ควรทํา                

ตามแบบที่กําหนดไวแลว สวนรายละเอียดดําเนินการภายหลัง ขอใหเรงรัดดําเนินการโครงการไฟฟาสวนสาธารณะ                 
ทั้ง 3 แหงดวย 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สอบถามความคืบหนาโครงการกอสราง

เตาเผาศพวัดกุดคูณ ปจจุบันดําเนินการถึงขั้นตอนใด 
นายนเรต   ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง  
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการกอสรางเตาเผาศพวัดกุดคูณและ              

วัดปทุมมาลัย อยูในขั้นตอนทางพัสดุแลว 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กรณีโครงการที่จายขาดเงินสะสมงบประมาณ

ป 2562 ฝากสํานักการชางและสวนที่เกี่ยวของขอใหเรงดําเนินการดวย 
นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เหตุใดโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวและ        

ศูนยเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อยังไมมีการเบิกจายครุภัณฑ งบประมาณป 2562 ควรเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ 
นายนเรต   ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง  
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอนําเรียนวาโครงการที่ยังไมแลวเสร็จไมมี

ผูรับจาง  สวนใหญเปนโครงการอยูในงบประมาณป 2562 มีการประเมินราคาที่ต่ําและเปนโครงการที่อนุมัต ิ                 
โดยคณะสภาเทศบาลชุดเดิม  

 

 
 3.2 ประกาศเจตจํานงสุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  transparency Assessment:ITA) วัตถุประสงค เพื่อใชเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน
ภาครัฐ ทุกแหง รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภายใตมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งผลการประเมินของเทศบาลนครอุบลราชธานีภาพรวมคะแนน 45.89 คะแนน การประกาศ
เจตนารมณเปนหนึ่งในหลักเกณฑของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  transparency Assessment:ITA)  ที่จะตองมีทั่วประเทศเพื่อประกาศใหประชาชนไดรับทราบ ผูมีสิทธิ์
ทําแบบประเมิน ไดแก 1. ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร 2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร 3. สาธารณชน คํานิยาม
คานิยมขององคกร คือ  ริเริ่มสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ
ทานนายกเทศมนตรีกลาวประกาศเจตจํานงสุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี และรวมบันทึกภาพ 
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นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน พนักงานไดกรอกแบบประเมินหรือไม          

หากไดกรอกควรมีการชี้แจงรายละเอียดแบบประเมินเพื่อทําความเขาใจรวมกัน 
นางสมลักษณ   บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน อาจจะเชิญแตละกอง/สํานักมาทําความเขาใจ

แลวกรอกแบบประเมิน 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เหตุใดคะแนนภาพรวมถึงอยูในเกณฑต่ํา            

เกิดจากสาเหตุใด 
นางณภัสนันท  วงศลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตรวจสอบไมพบขอมูลทุกลิ้งค จึงทําใหไดคะแนนนอย เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดชี้แจง                
ตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรียบรอยแลว 

นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผู เข ารวมประชุมทุกทาน แนะนําใหติดตามขอมูลที่นําสงแลว               

เพื่อลดความผิดพลาดในการดําเนินงานในครั้งตอไป 
   นางสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 

- นิยามขององคกร  คําวาริเริ่มสรางสรรค คือการระดมความคิดเห็นตางๆในการพัฒนา
บานเมืองไปในทางที่ดีขึ้น เชน  การทํางบประมาณแตละป  ตองมาระดมความคิด นั้นหมายถึงการริเริ่มสรางสรรค             
การปรับรูปแบบการบริการตางๆนั้นก็ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค คือ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ธรรมาภิบาล หมายถึง 
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” การมีสวนรวม ความคุมคา ความโปรงใส ความสุจริตยุติธรรม                
มี 10 ขอ จึงเกิดคํานิยามวา ริเริ่มสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี  
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน แนะนําใหอธิบายคํานิยามของคานิยม          

เพื่อใหทุกคนไดเขาใจตรงกันมากขึ้น 
นายพิศาล  ดีพรอม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กองวิชาการและแผนงานจะดําเนินการจัดทํา

ตามขอเสนอของผูบริหาร โดยใชสื่อที่มีสรางความเขาใจเพื่อใหคนในองคกรเขาใจ และชวยกันขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุ            
ถึงกลุมเปาหมาย คือ ประโยชนสุขของประชาชน  

 

 
 

๓.3 การเปดโครงการถนนคนเดิน 
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน การเปดโครงการถนนคนเดิน เดิมมี

กําหนดการเปดวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แตเนื่องจากทางจังหวัดยังไมปลดล็อค พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทําใหไมสามารถเปด
โครงการถนนคนเดินได ขณะนี้ไดจัดทําหนังสือขออนุญาตไปยังจังหวัดเพื่อขออนุญาตเรียบรอยแลว 
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นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  โครงการถนนคนเดินไดมีการปรึกษาหารือ

กับทางผูใหญแลว หากมีเหตุผลที่จําเปนขอใหชี้แจงใหทราบและตองมีมาตรการที่เครงครัด  คาดวาจะเปดไดสัปดาหหนา   
เนื่องจากมีบุคคลเขามามีสวนรวมจํานวนมาก จําเปนตองมีเจาหนาที่ตรวจคัดกรองจํานวนมาก 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  มีรานคาผูประกอบการจํานวน 1,200 ราน 

จะมีการตรวจคัดกรองต้ังแตผูประกอบการ ซึ่งตองใชบุคลากรคอนขางเยอะ และมีการกอสรางถนนอาจตองพิจารณา
หลายๆเรื่อง  

 

 
๓.๔ การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 
 นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
-  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมี              

การจัดประชุมออนไลนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓                    

สํานักการศึกษาไดมอบหมายทางหนวยศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษา หัวหนาฝายที่รับผิดชอบ รวมถึงสถานศึกษาและ

บุคลากรทั้ง ๘ แหง เขารวมประชุม และมีการเริ่มเรียนในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนวันแรก มีการจัดตารางเรียน                

เริ่มเรียนเวลา ๐๘.๓๐น. เปนตนไป ในสวนของโรงเรียนไดมีการจัดโปรแกรม ZOOM เพื่อใหครอบครัวนักเรียนที่มี

มากกวา ๑ คน หรือผูที่ เรียนไมทันสามารถเรียนยอนหลังได การจัดอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีการปดภาคเรียน รัฐบาลจึงไดจัดสรรงบประมาณใหมากกวาโรงเรียน การจัดสรร

งบประมาณใหโรงเรียนจัดให ๒๐๐ วัน สวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดให ๑๓๔ วัน กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น          

มีนโยบายใหจัดอาหารกลางวันใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชวงปดภาคเรียนกรณีพิเศษ  แตมีผูปกครองสวนนอยมากที่

ตองการมารับอาหารกลางวันที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขอนําเรียนปรึกษาหารือคณะที่ประชุม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- หากมีผูปกครองสวนนอยสะดวกมารับอาหารกลางวัน ใหทํ าหนังสือปรึกษาจังหวัด              

เพื่อหาแนวทางมอบเงินแทนไดหรือไม ขอเรงรัดดําเนินการโดยดวน 
นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) ของโรงเรียนในสังกัด ควรมีการเก็บขอมูลนักเรียนเพื่อประเมินดวย ในสวนของอุปกรณสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน  อยากใหโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนโรงเรียนนํารองที่ประสบความสําเร็จ  เมื่อเปดเรียน
ตามปกติแลว  ควรมีการมาตรการคัดกรองที่เครงครัด  

นายชัยยงค   โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผู เข ารวมประชุมทุกทาน เห็นดวยที่มีจัดการศึกษาทางไกล           

ผานดาวเทียม (DLTV) เพื่อเปนการฝกประสบการณใหนักเรียนไดมีความรับผิดชอบมากขึ้น  หากสามารถเปดเรียนไดแลว
ควรมีการจัดใหนักเรียนน่ังเวนระยะหาง หรือสับเปลี่ยนวันมาเรียน 
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นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหเปดหองเรียน Advance Program 

(AP) โรงเรียนเทศบาล๒หนองบัว มีความพรอมมากที่สุด ทราบวาในขณะนี้ทางโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว มีการแยก
หองเรียนเด็กที่มีผลการเรียนดีออกจากหองเรียนปกติแตไมไดมีการเรียนการสอนแบบ Advance Program (AP)                
จึงไมเกิดประโยชน ควรจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เสริมใหนักเรียนหองที่มีผลการเรียนดีดวย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหมากขึ้น 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เหมาะสําหรับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

และผูที่ไดเรียนพิเศษมากอน  สําหรับเด็กไทยสวนใหญไมเหมาะกับการศึกษาแบบนี้  แตดวยสถานการณไมปกติ รัฐบาล
จึงไดจัดใหมีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เพื่อฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบตอตนเอง ใชเวลาใหเกิด
ประโยชน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเปดเรียนก็จะมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ แตก็ตองมีมาตรการคัดกรอง
นักเรียน ครู ผูปกครองรวมถึงผูมาติดตอราชการอยางเครงครัดดวย 

.  
 

 
๓.๕ การขอใชอาคารราชพัสดุตามโครงการอารยสถาปตย เพื่อคนพิการและสูงอายุ 

   นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สํานักปลัดเทศบาล ขอรายงานการขอใช

อาคารราชพัสดุตามโครงการอารยสถาปตย เพื่อคนพิการและสู งอายุ ทางสํานักปลัดเทศบาลไดทําหนังสือ                     

ถึงสํานักงานธนารักษพื้นที่อุบลราชธานี  เพื่อขอใชอาคารราชพัสดุดังกลาว ไดรับแจงวา สํานักงานพัฒนาสังคมและ               

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานีจะตองทําเรื่องสงคืนอาคารราชพัสดุใหกับธนารักษใหถูกตองตามระเบียบกอน  

สํานักงานธนารักษพื้นที่อุบลราชธานีจึงจะสามารถพิจารณาอนุมัติขอใชพื้นที่อาคารดังกลาวได สํานักปลัดเทศบาลไดทํา

หนังสือแจงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานีแลวและมีหนังสือแจงวายังขาดหนังสือ

มอบอํานาจจากปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุบลราชธานีเปนผูรับมอบอํานาจดําเนินการแทน เจาหนาที่แจงวาจะเรงดําเนินการขอหนังสือรับมอบอํานาจให 

   นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี  
- ขอใหเรงดําเนินการขอใชอาคารราชพัสดุตามโครงการอารยสถาปตย เพื่อคนพิการและสูงอายุ 
นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  เพื่อสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงาน                

ควรมีการจัดทําสําเนาหนังสือถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดวย   
.  
 

 
 
 
 

  -8-/๓.๖ รายงานผลดําเนินงาน... 
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๓.๖ รายงานผลดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหา

เรงดวนเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (สํานักปลัดเทศบาล) 
นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหา

เรงดวนเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขอรายงานผลการบรรเทาเหตุ  ประจําเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ คํารองที่สงถึง        
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๓๔๖ เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน ๒๕๒ เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน  ๘๔  เรื่อง  ยกเลิกคํารอง จํานวน ๕ เรื่อง (งานรักษาความสะอาด 
จํานวน ๔  เรื่อง  งานสถานที่ไฟฟา จํานวน ๑  เรื่อง)  รายละเอียดดังนี้ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล               
เรื่องขอรถประชาสัมพันธ จํานวน ๑ เรื่อง ดําเนินการแลว ขอระงับการตัดตนไม จํานวน ๑ เรื่อง  ดําเนินการแลว                 
ฝายรักษาความสงบ จํานวน ๑๖ เรื่อง  ไดแก ขอดูกลอง CCTV จํานวน ๑ เรื่อง ดําเนินการแลว  ขอตรวจสอบการลุกล้ํา
พื้นที่กอเหตุรําคาญ  จํานวน ๑๕  เรื่อง  ดําเนินการแลว   งานปองกันและบรรเทาสารธารณภัย กําจัดตอหัวเสือ                
จํานวน ๑  เรื่อง  ดําเนินการแลว  สํานักการชาง จํานวนคํารอง ๑๖๐  เรื่อง ไดแก งานบํารุงรักษาทางและสะพาน    
จํานวน ๗ เรื่อง ดําเนินการแลว จํานวน ๕ เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒ เรื่อง งานสถานที่และไฟฟา ไฟฟาดับ 
ยืมเต็นท จํานวน ๘๗ เรื่อง  ดําเนินการแลว จํานวน ๕๗  เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน ๒๙  เรื่อง ยกเลิกคํารอง 
จํานวน ๑ เรื่อง งานสวนสาธารณะ ตัดตนไม จํานวน ๒๐ เรื่อง ดําเนินการแลว จํานวน ๗ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน ๑๓  เรื่อง งานศูนยจักรกล ฝาทอระบายน้ําชํารุด จํานวน ๑๗ เรื่อง  ดําเนินการแลว จํานวน ๙ เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ  จํานวน ๘  เรื่อง ฝายชางสุขาภิบาล สวนการโยธา ลอกคลอง ทอระบายน้ําอุดตัน จํานวน ๑๔ เรื่อง  
ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว จํานวน ๑๑ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓  เรื่อง งานจราจร จํานวน ๓ เรื่อง               
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง  งานควบคุมการกอสราง จํานวน ๔ เรื่อง ดําเนินการแลว จํานวน ๔ เรื่อง               
งานควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง จํานวน ๘ เรื่อง ดําเนินการแลว จํานวน ๓ เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน ๕ เรื่อง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวนคํารอง ๑๖๗  เรื่อง งานจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน ๓๐ เรื่อง 
ดําเนินการแลว  จํานวน ๑๒ เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ จํานวน  ๑๘ เรื่อง งานรักษาความสะอาด จํานวน๑๙ เรื่อง 
ดําเนินการแลว จํานวน ๑๕ เรื่อง ยกเลิกคํารอง จํานวน ๔ เรื่อง งานสัตวแพทย จํานวน ๕ เรื่อง ดําเนินการแลว      
จํานวน ๒ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓ เรื่อง งานควบคุมโรค จํานวน ๕ เรื่อง ยังไมมีการตอบกลับ                 
จํานวน 5 เรื่อง ไดประสานไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแลว สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับกลิ่น เสียง เหตุรําคาญ 
จํานวน ๒ เรื่อง เจาหนาที่ไดลงพื้นที่ใหคําแนะนํา และทางรานรับทราบและจะดําเนินการปรับปรุงตอไป 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- การรองเรียนสวนใหญคือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักการชาง ซึ่งสามารถ

ดําเนินการบรรเทาเหตุไดรวดเร็ว ฝากดานสํานักปลัดเทศบาลหากมีการดําเนินการบรรเทาเหตุแลวเสร็จ  ขอใหมี
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนดวย   

 

.  
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๓.๗ การจัดระเบียบอํานวยความสะดวกการรับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แกประชาชนผูไดรับ

ผลกระทบการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฝายรักษาความสงบ) 
จาเอกนนทธวัช ทาศิริ รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในรอบ ๑ เดือนที่ผานมามีหนวยงาน                 

รัฐวิสหกิจ บริษัท หางรานเอกชน จํานวนมากมีความประสงคบริจาคสิ่งของอุโภคบริโภคแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทางปฏิบัติผูมีความประสงคจะตองแจงเรื่องตออําเภอทองที่ อําเภอ
ทองที่จะประสานมายังเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบโดยตรง  และไดมีการประสานมายัง           
ฝายรักษาความสงบเพื่ออํานวยความสะดวกการรับมอบสิ่งของ  และปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ การเวนระยะหาง 
การสวมใสหนากากอนามัย ซึ่งทุกภาคสวนใหความรวมมืออยางดียิ่ง ฝายรักษาความสงบไดจัดเจาหนาที่ไวคอยอํานวย
ความสะดวกประจําทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 
 
 

 

๓.๘ การตรวจสอบ ประชาสัมพันธการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหกับ
ประชาชนผูออกกําลังกายบริเวณสวนสาธารณะ (ฝายรักษาความสงบ) 

 จาเอกนนทธวัช ทาศิริ รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ฝายรักษาความสงบไดมีการจัดเจาหนาที่

ออกตรวจสวนสาธารณะทุงศรีเมือง  สวนสาธารณะหนองบัว  สวนสาธารณะหวยมวง เพื่อประชาสัมพันธ และขอความ
รวมมือผูมาใชบริการใหมีการปองกัน  เวนระยะหาง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ  โดยจัดเจาหนาที่ลงพื้นที่ทุกวัน
สวนสาธารณะทุกแหงไมเวนวันหยุดราชการ   
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

- 
 

 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ   
5.1 ผลการดําเนินงานปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             

เทศบาลนครอุบลราชธานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอรายงานสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ขอมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐น. ผูปวยติดเชื้อรวม 
จํานวน ๔,๗๒๐,๑๙๖ คน อาการรุนแรง จํานวน ๔๔,๘๒๗ คน  รักษาหาย จํานวน ๑,๘๑๑,๐๘๐ คน เสียชีวิต               
จํานวน ๓๑๓,๒๒๐ คน  ประเทศไทยจัดอันดับที่  ๗๐ สถานการณในประเทศไทย  ผูปวยรายใหม จํานวน ๓ คน           
ผูปวยสะสม จํานวน ๓,๐๒๘ คน  หายปวย จํานวน ๒,๘๕๖ คน เสียชีวิต จํานวน ๕๖ คน  รักษาอยู จํานวน ๑๑๖ คน                     
. 

    . 
.  -10-/สถานการณ... 
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สถานการณในจังหวัดอุบลราชธานี  ผูติดเชื้อ จํานวน ๑๕ คน ไมมีผูปวยเพิ่ม หายแลว จํานวน ๑๕ คน และกลับบานแลว 
เขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน ๔๗๕ คน ตรวจไมพบเชื้อ จํานวน ๔๕๙ คน สถานการณในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูติดเชื้อ จํานวน ๑ คน รักษาหายและกลับบานแลว  กลุมเสี่ยง จํานวน ๕๒๓ คน Home quarantine 14 วัน จํานวน 
523 คน พนระยะกักกัน 14 วัน จํานวน 203 คน  มาตรการผอนปรนการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ เปดสถานที่เพิ่ม ไดแก โรงยิม สถานที่ออกกําลังกายในรม ฟตเนส เฉพาะกีฬาไมปะทะกัน ไมมีผูชม               
สถานที่ออกกําลังกาย เปดเฉพาะสวนฟรีเวท สระวายน้ําสาธารณะ กลางแจง จํากัดผูใชไมเกิน ๑ ชั่วโมง สถานที่ปดตอ 
ไดแก สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการตอสู สวนน้ํา  กีฬาทางน้ํา คลินิกเสริมความงามเปดเพิ่มเฉพาะเรือนราง 
ผิวพรรณและเลเซอร ไมรวมการเสริมความงาม ปดสถานเสริมความงาม ควบคุมน้ําหนัก สถานที่สัก  หรือเจาะผิวหนัง 
สถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร และสถานประกอบการอาบอบนวด รานคาปลีก-สงมีการควบคุม
ทางเขาออกตรวจวัดอุณหภูมิติดตาม  หางสรรพสินคา ปดเวลา 20.00 น. โรงภาพยนตร สวนสนุก ปรับเวลาเคอรฟว 
เวลา5 ทุม - ตี4 จะประกาศอยางเปนทางการอีกครั้งในราชกิจจานุเบกษาฯ การดําเนินงานควบคุมสถานการณ                 
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดแก  จัดตั้งศูนยประสานงาน                 
ลงนามขอตกลง  ความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ
ทางการแพทย อบรมจัดทําหนากากผา จํานวน ๔ รุน มีผูสนใจเขารวมจํานวนมาก ใหความรูเรื่องการทําเจลแอลกอฮอล
ลางมือ บูรณาการรวมมือกับบุคลากรทางการแพทย กําหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ รณรงคปองกันและประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน การจัดทําปายหรือรถแหเพื่อประชาสัมพันธ คณะอสม. 
ไดออกตรวจเยี่ยมติดตาม มอบหนากากใหประชาชนที่มาจากสุมเสี่ยง ติดตั้งปายประชาสัมพันธตามจุดสําคัญ                       
ตั้งจุดใหความรูวางเจลแอลกอฮอลลางมือทุกจุดบริการ มาตรการคัดกรองวัดไข บริเวณดานหนาอาคารจะมีจุดตรวจวัดไข 
เจลแอลกอฮอลลางมือไวคอยบริการประชาชน และเจาหนาที่กอนเขามาภายในอาคาร มีการสับเปลี่ยนเจาหนาที่          
ทุกสํานัก/กอง มาตรการพรมเช็ดเทา มอบเจลแอลกอฮอลลางมือ สบูเหลวใหกับสถานศึกษา วัด และหนวยงานราชการ           
ทุกแหง จัดทีมลงพื้นที่ใหความรูดานสุขศึกษา ปฏิบัติการทําความสะอาด พนยาฆาเชื้อโรคหนวยงานสถานที่ตางๆ            
ลางทําความสะอาดพนยาฆาเชื้อโรคบนถนนและทางเทา สวนสาธารณะ ตลาดสด  วัด  และหนวยงานตางๆ ในเขต
เทศบาล  มอบอุปกรณและใหกําลังใจกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่ภาคสนาม รวมกับ อสม.ลงพื้นที่เคาะประตูบาน  
คนหาและเฝาระวัง ผูที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง มอบหนากากอนามัยในกลุมเปราะบาง ใหบริการดูแลใหคําแนะนํา
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและญาติ มอบชุดหวงใยตานโควิด-19 ทุกครัวเรือน มาตรการควบคุมปองกัน ตูปนสุข                 
หากของหมดใหทําความสะอาดดวยผาชุบน้ําสบู ผงซักฟอก/น้ํายาทําความสะอาด แลวคอยนําของไปวาง เวนระยะหาง
ไมใหแออัด 

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- ขอบคุณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมชวยในการขับเคลื่อน ดูแล รักษา ปองกัน               

การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อสม.ปฏิบัติภารกิจชวยเหลือเปนอยางดี มีการออกตรวจ สอดสอง ดูแล
ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง  มีคาตอบตอบแทนให อสม. ๕๐ บาทตอวัน และเทศบาลนครอุบลราชธานีไดเขา
รวมประชุมติดตามสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานีทุกวันเวลา๐๘.๐๐น. และเขารวมประชุมกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ไดมีการออกคําสั่งการทํางานของ อสม. กช.

เรื่องการสํารวจผูไดรับผลกระทบการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือไม หากยังไมไดทําควรเรงดําเนินการ
เพื่อใชประกอบการเบิกงบประมาณ ทานประธานสภาเทศบาลมีความเปนหวงในเร่ืองนี้  
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 นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรวมกับ

กองสวัสดิการสังคมออกสํารวจผู ไดรับผลกระทบการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยอสม. กช.                  
ออกสํารวจและกองสวัสดิการสังคมเปนฝายกรอกขอมูล ดําเนินการครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จํานวน               
๕ พันกวาราย  

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  จะมีประชุมสภาในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ขอใหสํานักการชางประสานทานสมาชิกเทศบาล  ออกสํารวจพื้นที่  ทานประธานสภาเทศบาล
ขอใหจัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธออกรวมบันทึกภาพกิจกรรมลงพื้นที่  เพื่อประชาสัมพันธขาวสารในเว็บไซตของเทศบาล
ดวย สอบถามแตละสํานัก/กองมีญัตติใหมเพิ่มเติมหรือไม โดยเพิ่มโครงการการจัดซื้อจัดจางเครื่องสูบน้ํา ติดตั้งถนน               
ชยางกูร ๑๐ งานขุดลอกคลองมีญัตติเพิ่มเติมหรือไม 

 นายนเรต   ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของโครงการลอกทอระบายน้ํา                   

มีจํานวน ๑ โครงการ ปจจุบันเจาหนาที่กําลังดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมกอนสงญัตติเพื่อใหสภาเทศบาลพิจารณา 
 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ชวงนี้มีประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต
ทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจากมีการแพรระบาด ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หามประชาชนออกนอกเคหสถาน
ระหวางเวลา 23.00น ถึง 04.00 น. หากฝนตกชวง เวลา 23.00น ถึง 04.00 น. ทําใหเจาหนาที่จะไมสามารถ          
ทํางานได ฝากสวนที่เกี่ยวของตรวจสอบจุดระบายน้ําที่มีปญหาดวย 

 
.  
 

 5.2 การสรางทางยกระดับบริเวณแยกดงอูผ้ึง แยกวนารมย   
   นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 

- ประชาชนไดรับผลกระทบในการกอสรางทางยกระดับแยกดงอูผึ้ง แยกวนารมย เนื่องจาก          
มีฝนตกน้ําและดินไหลเข าบานทําใหผูอาศัย เดือดรอนมีการรองเรียนเข ามาบอย บริเวณที่มีการวางทอใหม                
รานตะวันแดง  ฝากสํานักการชางแจงชางเขตใหกํากับดูแลผูรับเหมาทางแขวงการทางดวย ดานถนนเลี่ยงเมือง ๗              
เหลือขั้นตอนการเทคอนกรีต แตตองมีการเอาคอนกรีตไปตรวจวัดคากอนจึงจะเทได ขอใหสํานักการชางติดตามเนื่องจาก
ประชาชนเดือดรอนไมสามารถคาขายได  และในทุกพื้นที่ที่ มีการวางทอระบายน้ําขอใหกําชับและเนนย้ํ ากับ                     
ผูมีสวนเกี่ยวของอยาใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชนมาก และตองทําความเขาใจกับประชาชนดวย ในสวนของเรื่อง
น้ําทวมไดรับทราบขอมูลขาวสารวาน้ําสามารถระบายไดดี น้ําทวมขังเปนสวนนอย  สวนสาธารณะหวยมวงมีปริมาณน้ํา
มากควรปลอยออก เนื่องจากน้ําสงกลิ่นเหม็น ควรมีกังหันนํ้าชัยพัฒนาเพื่อบําบัดน้ําเสียบริเวณสวนสาธารณะทั้ง ๓ แหง 
ขอใหกําชับผูรับเหมาดูแลสวนสาธารณะดูแลใหอยูสภาพสวยงามดวย เนื่องจากชวงนี้เขาสูฤดูฝน มีพายุทําใหกิ่งไม และ
ตนไมโคนลม 

. 
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- 12 – 
 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น. 
  
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 
                               หวัหนาฝายบริหารงานทั่วไป 


