
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครั้งท่ี 6/๒๕๖3 

วันจันทรท่ี 15 มถิุนายน 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

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

7. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
8. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

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

13. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

14. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

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

17. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

18. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

20. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
21. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

 
 

ผูไมมาประชุม 
1.   นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางวรนุช   จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
2. นายไพสิฐ    ศรีสมุทร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
3. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
4. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคต้ือ 
5. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
6. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
7. นางสาวศรีสุดา แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
8. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ 
9. นางสาวกัลยา ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- 

 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/๒๕๖๓     
เม่ือวันที ่18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบไดที่  
  
   
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

(กองวิชาการและแผนงาน) 
   นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน      

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผล
การดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี สรุปรายรับรับจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ประมาณการรายรับ จํานวน 799,500,000 บาท                      
รับจริง จํานวน 516,270,513.75 บาท คิดเปน 64 % งบประมาณคงขาด จํานวน 283,229,486.25 บาท         
. 
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รายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหทุกทาน เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเปนรูปแบบใหมทําใหการจัดเก็บรายไดลดนอยลง 
งบประมาณรายจายตามหมวดรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการเบิกจาย 486,266,066 บาท              
คิดเปน 60.82% โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ.2562 และกันเงินไวเพื่อเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 
จํานวน 23 โครงการ งบประมาณ 35,701,900 แลวเสร็จ จํานวน 11 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ 
ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ รายละเอียดโครงการแบงตามหนวยงาน สํานักการคลัง ไดแก โครงการปรับปรุงหองทํางาน
และระบบไฟฟา โครงการปรับปรุงหองเก็บเอกสารตลาดสดเทศบาล 3  อยูระหวางอนุมัติ จัดจาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ไดแก โครงการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสุขาตลาดสดเทศบาล 3 รอการเบิกจาย โครงการปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 5 อยูระหวางขอซื้อขอจาง กองสวัสดิการสังคม ไดแก โครงการปรับปรุงหองทํางาน กองสวัสดิการสังคม 
ดําเนินการแลวเสร็จ  สํานักการศึกษา ไดแก ปรับปรุงซอมแซมอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 5 ดําเนินการแลวเสร็จ  
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการหองน้ํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ  ดําเนินการแลวเสร็จ  หองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาใหญ ดําเนินการ
แลวเสร็จ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาใหญเหลือขั้นตอนขอใชพื้นที่จากวัด  สํานักการชาง จํานวน 13 โครงการ โครงการที่
ยังไมแลวเสร็จ ไดแก โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมแมน้ํามูลชุมชนบุงกาแซว โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบทุงศรีเมือง  
อยูระหวางเชิญเสนอราคา  โครงการประติมากรรมเทียนภายในทุงศรีเมือง อยูระหวางจัดทําราคากลาง โครงการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยมหวยมวง  อยูระหวางจัดทําราคากลาง  โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรถนนพิชิตรังสรรค ถนนเทพโยธี  
และแยกถนนเทพโยธีตัดถนนสรรพสิทธิ์  อยูระหวางเสนอราคา ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ ตามระเบียบสามารถกันเงิน
กันไวได 1 ป โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  สภาเทศบาลอนุมัต ิ                 
ใหใชจายเงินสะสม 11 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 270 โครงการ งบประมาณจํานวน 398 ลานบาทเศษ ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 96 โครงการ คิดเปน 35.54% ยังไมแลวเสร็จ จํานวน 174 โครงการคิดเปน 64 % เตรียมความพรอม
เบื้องตน จํานวน 73 โครงการ คิดเปน 27.03% จัดทําราคากลาง จํานวน 30 โครงการ คิดเปน 11.11% ขออนุมัติ 
จํานวน 15 โครงการ คิดเปน 5.56% ขอซื้อขอจาง จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.37% ขายแบบ จํานวน 4 โครงการ 
คิดเปน 1.49% เชิญเสนอราคา จํานวน 4 โครงการ คิดเปน 1.49% อยูระหวางการกอสราง จํานวน 38 โครงการ คิด
เปน 14.07% สงมอบงาน จํานวน 7 โครงการ คิดเปน 2.60 % ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ คิดเปน 0.74% สรุปการ
ติดตามครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 33 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 11 
โครงการ คิดเปน 33.34% เตรียมความพรอมเบื้องตน จํานวน 19 โครงการ คิดเปน 57.57% ขอซื้อขอจาง จํานวน 1 
โครงการ คิดเปน 3.03% สงมอบงาน จํานวน 2 โครงการ คิดเปน 6.06 % 

 นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน เงินรายรับคงขาด 283 ลานบาทเศษ  

งบประมาณรายจาย 313 ลานบาทเศษ สรุปเงินคงเหลือประมาณ 30 ลานบาท เงินหมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางตั้งไว 

64 ลานบาท ยังไมสามารถจัดเก็บได  รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนจายภาษีและสิ่งปลูกสราง 10% ดังนั้นจะจัดเก็บได

ประมาณ 6 ลานบาท หากรัฐบาลไมจัดสรรเงินในสวนน้ีใหจะเกิดปญหา ฉะนั้นการเบิกจายอาจเบิกจายไดในสวนที่จําเปน 

ในขณะนี้มีการปลดล็อคแลวการจัดอบรมควรชะลอไว ขอสอบถามความคืบหนาโครงการทอลอดเหลี่ยมแมน้ํามูล บุงกา

แซว งบประมาณ 4 ลานบาทเศษ โครงการปรับปรุงศาลหลังเมือง  ในการประชุมสภาในครั้งถัดไปสมาชิกสภาเทศบาล 

อาจมีการติดตามโครงการในการประชุมครั้งที่แลว ขอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเตรียมรายงานความคืบหนาโครงการ               

ใหที่ประชุมรับทราบ  
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   นายนเรต   ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมแมน้ํามูล            

บุงกาแซวอยูในขั้นตอนอนุมัติจัดจาง โครงการปรับปรุงศาลหลังเมืองหากไมมีผูมาคัดเลือกขอใหสํานักการคลังสงเรื่อง

กลับมาที่สํานักการชางเพื่อจะไดขอยกเลิกโครงการ โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมหวยมวงในสัปดาหหนา จะดําเนินการ

เสนอขออนุมัติและสงตอใหสํานักการคลังตอไป สวนงานปรับปรุงประติมากรรมตนเทียนจะดําเนินการในเร็วๆนี้ 

 นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ครุภัณฑยังเหลือจอ LED และกลองวงจรปด

ยังไมเรียบรอย จอ LED เหลือขั้นตอนจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑใหมประมาณ 20 รายการ ฝากแตละสํานัก/กอง จัดทําราง 
TOR ใหทําตามระเบียบขั้นตอนใหเรียบรอย มีรถสุขาเคลื่อนที่จะจัดซื้อใหมอีก 2 คัน ใชเวลา 5-6 เดือน ฝากทุกสํานัก/
กอง ที่มีรายการครุภัณฑขอใหเรงดําเนินการเพื่อประกาศจัดซื้อจัดจาง ฝากโครงการจายขาดเงินสะสม  โครงการประจําป
งบประมาณ 2563 โดยเฉพาะโครงการกอสราง  ฝากสํานักการชางหากเจอปญหาใหรีบแกไข หากดําเนินการยอนหลัง
มักเกิดขอผิดพลาด หากมีโครงการใดที่จะยกเลิกใหยกเลิกกอนครบสัญญา  

  นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
 - ฝากทานผูอํานวยการสํานักการชาง ติดตามความคืบหนาโครงการกอสรางทางลอดทางแยก

บริเวณสี่แยกดงอูผึ้ง และสี่แยกวนารมยกับแขวงทางหลวงอุบลราชธานี ในเรื่องการเชื่อมทอระบายน้ํากับเทศบาล            
เพราะจะทําใหน้ําทวมภายในเขตเทศบาล โครงการติดตั้งกลอง CCTV ทางไอทีแจงวาเริ่มดําเนินการจัดซื้อกลอง CCTV 
แลว แตหองปฏิบัติการที่อยูฝายรักษาความสงบยังไมแลวเสร็จ ทําใหไมสามารถดําเนินการได ฝากผูอํานวยการสํานักการ
ชางเรงดําเนินการดวย  

 นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ปจจุบันอยูในชวงจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป 2564 ตองขออนุมัติตอสภาเทศบาลในเดือนกรกฎาคม ไมเกินวันที่ 15 สิงหาคม และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานีหมดวาระ และอยูในชวงโรคระบาดโควิด 19 กองวิชาการและแผนงานจึงขอยกเวนระเบียบที่
จะแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีไปจังหวัด ขณะนี้รอหนังสือจากจังหวัดนาจะไดรับภายใน 
สัปดาหนี้ ฝากทุกสํานัก/กองตรวจสอบโครงการที่ตองการดําเนินการในป 2564 เพื่อบรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนา 5 ป  

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
 - งบประมาณป 2564 ในเรื่องการอบรมใหสํานัก/กอง พิจารณาปรับเปลี่ยนใหเขาสถานการณ

ปจจุบัน โครงการที่ไมจําเปนควรตัดออก โครงการที่ยังคงตองดําเนินการตองปรับเปลี่ยนขยายเวลา จํากัดจํานวน                  
ผูเขาอบรมและใหประสานกับกระทรวงสาธารณสุข 
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 3.2  การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล/เจาหนาที่ของสํานักการศึกษา กรณีการแพรระบาด 
Covid-๑๙   

   นายมนตตรี  ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในชวงระยะเวลาการแพรระบาดโควิด 19 

คณะผูบริหารไดมีนโยบายใหเจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่ 2 แหง คือ 1.สํานักการศึกษาเดิม 2.โรงเรียนเทศบาล 3 
สามัคคีวิทยาคาร มีหนวยศึกษานิเทศกโรงเรียน ฝายประเพณี ฝายการศึกษานอกระบบ ฝายกิจการโรงเรียน ไดปฏิบัติ
หนาที่ตั้งแตเดือนเมษายน – 12 มิถุนายน 2563 และวันน้ีขออนุญาตเขาปฏิบัติหนาที่ในสํานักการศึกษาดังเดิม 

 
 
 
 3.3 การเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  
  นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหทราบวากระทรวงศึกษาธิการไดมีแนวทางเปดภาคเรียนในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 และมีนโยบายใหทดลองเรียนศึกษาทางไกล(DLTV) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน 
สถานศึกษาในสังกัดไดแจงให คณะครูมาปฏิบัติหนาที่ตั้งแต 18 พฤษภาคม 2563 เปนตนมา เพื่อติดตามการเรียน
ศึกษาทางไกล(DLTV) ของนักเรียนในสังกัด  การเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
รวม 39 วัน ปดภาคเรียน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 รวม 17 วัน ภาคเรียนที่ 2 เปดเรียนวันที่ 1 ธันวาคม 2563  
ปดเรียน วันที่ 10 เมษายน – วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 รวม 37 วัน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดแจงให
สถานศึกษาไดถือปฏิบัติ สํานักการศึกษาไดทําหนังสือแจงไปยังโรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ใหถือปฏิบัติ   
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คือ 1 หองเรียนมีนักเรียนไมเกิน 20 คน  
ไดมีการประสานผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดจัดเตรียมจุดคัดกรองอยางเครงครัด เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2563 บริษัทอักษรไดอบรมทางไกลการใชโปรแกรม ZOOM เรียนฟรี 5 กลุมสาระ ทานผูอํานวยการและคณะ
ครูไดเขารวม และไดนําโปรแกรม ZOOM มาใชในสถานศึกษาดวย 

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
 

 - ขอใหทานผูอํานวยการสํานักการศึกษาใหคัดเลือกโรงเรียน 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 
แหง เพื่อใหทีมประชาสัมพันธลงพื้นที่บันทึกภาพในชวงเปดเรียน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหผูปกครองและประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบถึงมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไววางใจที่จะนําบุตรหลาน
มาเรียน และมีการถายทอดสดทุกวันพุธ ซึ่งแตละสัปดาหจะเปลี่ยนเร่ืองสนทนา จะเชิญทานผูอํานวยการแตละโรงเรียน
สัมภาษณนโยบายเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน วันเปดเรียนใหทีมประชาสัมพันธลงพื้นที่บันทึกภาพลงเฟซบุค 
และเว็บไซตของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในสัปดาหนี้จะเปนของสํานักการศึกษาในเรื่องการเตรียมความพรอมกอนเปด
ภาคเรียน เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
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 3.4 การดําเนินการถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สํานักการศึกษาไดประสานไปที่จังหวัด

อุบลราชธานี เพื่อขออนุญาตเปดโครงการถนนคนเดิน ทางจังหวัดไดมีหนังสือแจงแลวใหสามารถดําเนินการไดตั้งแตวันที่ 

19 พฤษภาคม 2563 แตเนื่องจากเทศบาลไดทําหนังสือประสานไปที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ยังไมไดรับ

หนังสือตอบกลับ 

 นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ไดรับการประสานจากทานผูอํานวยการเสรี 

ทองเลิศ และทานนายกเทศมนตรี วาทางสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีไดประสานมายังทานนายกเทศมนตรีแลว 

หากไมคลาดเคลื่อนนาจะเปดไดภายใน 19 มิถุนายน 2563     

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
 - ฝากทานเลขานพพร เตชาวิวัฒนบูลย และผูเกี่ยวของประสานผูประกอบการเรื่องการวางผัง

การตั้งรานคา และฝากสํานักการชางเรื่องโครงการวางทอระบายน้ําดวย 

.  

 
 

 3.5 รายงานผลการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ประจําเดือนมีนาคม 2563 

 นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 

  - เรีย นทานประธานและผู เข า รวมประชุ มทุกท าน  ขอรายงานผลการดํา เนินงาน                          

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับเรื่องราวรองทุกขในวันที่ 26 มีนาคม – 

24 เมษายน 2563 จํานวน 401 เรื่อง  ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 356 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 40 เรื่อง                 

กําลังดําเนินการ 2 เรื่อง สํานักปลัดเทศบาล จํานวนคํารอง 10 เรื่อง ไดแก ฝายรักษาความสงบ จํานวน 7 เรื่อง                

ไดแก ขอตรวจสอบกลอง CCTV จํานวน 1 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ ขอตรวจสอบการลุกล้ําพื้นที่กอเหตุรําคาญ     

จํานวน 6 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 3 เรื่อง ไดแก ตัดตนไมลมทับ

บานเรือนจากอุทกภัย จํานวน 3 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ  สํานักการชาง จํานวนคํารอง 122 เรื่อง ไดแก                   

สวนการโยธา 106 เรื่อง งานบํารุงรักษาทางและสะพาน จํานวน 7 เรื่อง ดําเนินการแลว จํานวน 2 เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ จํานวน 5 เรื่อง งานสถานที่และไฟฟา(ไฟฟาดับยืมเต็นท) จํานวน 71 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 66 

เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 เรื่อง งานสวนสาธารณะ(ตัดแตงกิ่งไมและตัดตนไม) จํานวน 18 เรื่อง ดําเนินการ

แลวเสร็จ 13 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 เรื่อง ไมสามารถดําเนินการได จํานวน 2 เรื่อง งานศูนยจักรกล                   

(ฝาทอระบายน้ําชํารุด) จํานวน 2 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง                                      
.. 
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ฝายชางสุขาภิบาล(ลอกคลอง ทอระบายน้ําอุดตัน) จํานวน 8 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 2 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวน 5 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสราง(กอสรางถนน,ซอย) จํานวน 4 เรื่อง 

ดําเนินการ 3 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 1 เรื่อง ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง(งานขออนุญาตกอสราง ซอมแซม

อาคาร) จํานวน 12 เรื่อง ดําเนินการ 7 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 5 เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน    

คํารอง 269 เรื่องงานจัดเก็บรักษา(เก็บขยะ ขอถังขยะ) จํานวน 20 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 5 เรื่อง อยูระหวาง

ดําเนินการ 15 เรื่อง งานรักษาความสะอาด(เก็บกิ่งไม กวาดถนน ขอรถน้ํา ขอรถสุขาเคลื่อนที่) จํานวน 7 เรื่อง

ดําเนินการแลวเสร็จ งานสัตวแพทย(ฉีดวัคซีนสุนัข แมว, เหตุรําคาญจากสัตวเลี้ยง) จํานวน 2 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 

งานควบคุมโรค(ฉีดพนกําจัดยุง, ฆาเชื้อโควิด19 เห็บ,หมัด) จํานวน 239 เรื่อง งานสงเสริมสุขภาพ(ประสานงาน                

ศูนยสาธารณสุขและอสม.) จํานวน 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
 - งานรับเรื่องราวรองทุกขมีคํารองประมาณ 500 กวาเรื่องตอเดือน ซึ่งเปนหนาที่ของเทศบาล

ที่จะตองบรรเทาเหตุใหประชาชน ขอขอบคุณทุกสํานัก/กองที่ชวยกันดําเนินการดวย 

   .  
 

 
๓.๖ อํานวยความสะดวกดานจราจร การจัดระเบียบสายสื่อสาร/อุปกรณสื่อสารตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย 
จาเอกนนทธวัช  ทาศิริ รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สืบเนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคมีหนังสือ

ใหรวมจัดระเบียบสายสื่อสาร/อุปกรณสื่อสารตามนโบบายกระทรวงมหาดไทย ดานผูบังคับบัญชาไดมอบหมายให              

ฝายรักษาความสงบรับผิดชอบจัดกําลังเจาหนาที่เขารวมจัดระเบียบสายสื่อสารรวมกับทางการไฟฟาสวนภูมิภาคเมื่อวันที่ 

5 มิถุนายน 2563 ที่ผานมา การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดระเบียบสายสื่อสารแยกเกียรติสุรนนท ถึงธนาคารกรุงไทย 

สาขาถนนชยางกูร ขาเขาระยะทาง 500 เมตร ฝายรักษาความสงบไดประสานกับเจาหนาที่ตํารวจในการจัดการจราจร

บนทองถนน ในการปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสารจะเริ่มเวลา09.00-11.00 น. เพื่อลดความแออัดการจราจร              

ในครั้งตอไปการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเริ่มดําเนินการในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ฝายรักษาความสงบจะรายงาน

ผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติในครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

- 
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 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
 5.1 การตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชยลดราคาชวยประชาชน Lot 4 และติดตาม           
การดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร 

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายกเทศมนตรีพรอมดวยคณะผูบริหารและเจาหนาที่เทศบาล

นครอุบลราชธานี รวมตอนรับนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย                 
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย 
ลดราคาชวยประชาชน Lot 4 และติดตามการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร ระหวางวันที่  19-20 
มิถุนายน 2563 และในวันเสารที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายกเทศมนตรีพรอมคณะผูบริหาร หัวหนา                   
สวนราชการและเจาหนาที่สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมตอนรับนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ในการประชุมหารือรวมกับหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี และกลุมผูนําชุมชน             
พรอมดวยหัวหนาส วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห องประชุ มตลาดสดเทศบาล 3  (ตลาดใหญ )                          
ฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและสํานักการชางดูแลเรื่องความสะอาดหองน้ําและดูแลความเรียบรอยทั้งหมด          
ฝายรักษาความสงบจัดระเบียบจราจร 

 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 จะมีรถของ

คณะผูติดตามและหัวหนาสวนราชการที่มารวมตอนรับจํานวนมาก เวลา 12.00 น. ขอใหเจาหนาที่เคลียรพื้นที่ไมให            

รถอื่นเขามาจอดดานบน 

 นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล  

 - เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน เมื่อวันศุกรไดรวมกับพาณิชยจังหวัด              

ลงพื้นที่ตรวจสอบหองประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ) บริเวณชั้น 2 มีแมบานดูแลความสะอาดเรียบรอยดี 

หองน้ําไดเปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑแลว แตปมน้ํามีปญหาไดสงซอมแลวคาดวาวันพุธจะแลวเสร็จ ควรเตรียมรถน้ําไว            

ตัวอาคารจะทาสีผนังตรงบันไดใหม จะมีประชาชนประมาณ 200 คน เขารวมดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เตรียมคัดกรองผูเขารวมประชุม คาดวาทานรองนายกรัฐมนตรีจะเขาเยี่ยมผูประกอบการในตลาดดวย ใหมีมาตรการ

ผูประกอบการและผูซื้อควรใสหนากากอนามัย และมีจุดคัดกรองกอนเขาตลาด คณะผูบริหารจะเสนอขอปรับปรุงภูมิทัศน

ริมแมน้ํามูล ฝากสํานักการชาง เตรียมรายละเอียดและงบประมาณ การแตงกายผูอํานวยการสํานัก/กองใสชุดสีกากี           

แขนยาว สํานักปลัดเทศบาลรางคํากลาวตอนรับ 

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี  

 - มอบหมายใหสํานักปลัดเทศบาล จัดเตรียมน้ําด่ืมบริการประชาชน เตรียมอาหารวางบริการ                     

หัวหนาสวนราชการ อาหารวางควรเปนรักษาสิ่งแวดลอมและรักษาสุขภาพ พิธีกรทีมประชาสัมพันธ หองน้ําควร                    

มีเจาหนาที่ดูแลหองน้ําใหสะอาดตลอดงาน ผูที่เขารวมตอนรับจะเปนกลุมผูนําชุมชนและอสม. ประมาณ 200 คน               

. 
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ผูดอยโอกาส ๑๐๐ ทาน อยูบริเวณชั้น ๑ เตรียมจุดรับลงทะเบียน CDCU กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจุดคัดกรอง 

๒ จุด จุดที่ ๑ หนาหองกองสวัสดิการสังคม ชั้น ๑ จุดที่ ๒ หนาหองประชุม ชั้น ๒   

 

 

 ๕.๒  การจัดงานนิทรรศการอนุรักษเทียนพรรษา มุทิตาหลวงปูมั่น   

  นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
 - การจัดงานนิทรรศการอนุรักษ เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปูมั่น ไดรับชมตามวีดิทัศน                        
จังหวัดรับผิดชอบงานบริเวณทุงศรีเมือง เทศบาลรับผิดชอบในสวนของถนนสายธรรมสายเทียน มีจัดซุมนิทรรศการ              
มีตนเทียน 5 ตน เปนการจัดโชว ไมมีขบวนแห ตนเทียนจะเขาไดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นิทรรศการจะจัดในวันที่             
3 - 7 กรกฎาคม 2563  ฝากผูอํานวยการสํานักการชางชวยประสานงานกับผูประกอบการวางทอหนาศาลหลักเมือง
ดวย เพราะตนเทียนเขาทางหนาศาลหลักเมือง ประธานในการจัดงาน คือ ทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต
ชื่องาน “อนุรักษเทียนพรรษา มุทิตาหลวงปูมั่น” ฉลองครบรอบ 119 ป งานเทียนพรรษา การแตงกายผาไทยพื้นบาน
อีสาน ถนนสายธรรมสายเทียน มีรางเทียนเพื่อใหประชาชนไดรวมทําบุญ ไมมีกิจกรรมเวียนเทียน ตนเทียนมีประเภท
แกะสลักขนาดใหญที่ไดรับรางวัลปที่ผานมา ประเภทติดพิมพขนาดใหญ เทียนโบราณ บริเวณถ้ําจําลองหลวงปูมั่น              
จะมีประวัติหลวงปูมั่น ขอใหมีทีมงาน CDCU คัดกรองผูเขารวมงาน  

 นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จุดคัดกรองและปฐมพยาบาลของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมี 2 จุด คือ 1.จุดบริเวณศาลหลักเมือง 2.จุดบริเวณดานหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

จัดเวรเวลา 08.30 – 16.00 น. และ 16.30 - 20.00 น.  

. 
 

 
 ๕.๓ การปรับปรุงภูมิทัศนลานขวัญเมือง 

 นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดรับมอบหมายใหเขารวมหารือกับ
จังหวัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ  เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนลานขวัญเมืองซึ่งไดทํา MOU หลายสวนราชการแลวนั้น      
ไดมอบพื้นที่ศาลากลางหลังเกาใหเทศบาลนครอุบลราชธานีดูแลรับผิดชอบการปรับปรุงภูมิทัศน และเมื่อวันอังคารที่ผาน
มาไดรับมอบหมายจากทานนายเทศมนตรีใหเขารวมกับคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ประชุมพิจารณา       
งบประมาณเงินกู 4 แสนลานบาทของทางรัฐบาล มีแตละทองถิ่นเขารวมประชุม มีการประชุมเพิ่มเติมของสวนราชการ                
ที่สงโครงการลาชา เทศบาลไดสงแลวเสร็จ คือ โครงการวางทอระบายน้ํา กอสรางถนน 4 ลานกวาบาท และผูวาราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีใหทางเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัดของบประมาณเพิ่ม เติม  เทศบาลได เสนอ                 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลานขวัญเมือง เทพื้นคอนกรีตบริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ซึ่งทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเห็นดวย และเสนอใหทําอุโมงคลอดระหวางทุงศรีเมืองกับลานขวัญเมือง                   
. 

.    -10-/โดยที่ยังไมสงเอกสาร... 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



- 10 - 
 
โดยที่ยังไมสงเอกสารใดๆ จึงใหสํานักการชางนําสงเอกสารในรอบบาย สวนที่เหลือขอใหสํานักการชางประสานงาน             
กับทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ในสวนที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบ
ออกแบบเวที หองน้ํา และลานอเนกประสงค หากแลวเสร็จจะสามารถจัดกิจกรรมไดทั้งจังหวัดและเทศบาล เทศบาลจะ
เขามาดูแลเรื่องการทําความสะอาด โครงการนี้จะได 4 อยาง คือ เวที หองน้ํา ลานอเนกประสงค จัดสวนปรับปรุงภูมิ
ทัศนโดยรอบ ระยะเวลาแลวเสร็จป 2564 

 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากมีโครงการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ

หลายโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมือง 7 นาเปนหวงมาก เนื่องจากระดับถนนสูงกวาฝงในเมือง หากฝนตกหนัก                   

น้ําอาจไหลเขาทวมในเมืองได และไมแนใจวาทอระบายน้ําไดเชื่อมตอกับทางเทศบาลไวหรือไม ขอใหเจาหนาที่ตรวจสอบ

ดวย และฝากผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง ตรวจสอบบริเวณรอบๆอาคารที่มีรอยราวใหแจง           

สํานักการชางเขาตรวจสอบดวย 

 
 

 ๕.๔ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

 นางสมลักษณ  บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 - เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน ขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม             

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสรวมทั้งคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลดวย กลุมเปาหมาย             

คือ 10% ของบุคลากรทั้งหมด โดยแบงเปน สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 21 คน สํานักการคลัง จํานวน 14 คน                

สํานักการชาง จํานวน 20 คน สํานักการศึกษา จํานวน 12 คน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 18 คน            

กองสวัสดิการสังคม จํานวน 3 คน หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 3 คน กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 15 คน 

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 5 คน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 5 คน โรงเรียนเทศบาล 3                  

สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 2 คน โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ จํานวน 2 คน โรงเรียนเทศบาล 5             

ชุมชมกานเหลือง จํานวน 2 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม จํานวน 4 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญ

องคตื้อ จํานวน 2 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 1 คน สถานธนานุบาล 1 และ

สถานธนานุบาล 2 แหงละ 1 คน คะแนนนี้เปนสวนหนึ่งในแบบประเมิน LPA มิติในดานที่  5 และเปนสวนหนึ่ง                   

ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ              

ผลคะแนนมีประกาศใหประชาชนไดรับทราบทั่วประเทศ 

 นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล  

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการปฏิบัติงานของเทศบาลมีศักยภาพมาก 

เพียงแตไมมีการเก็บขอมูลหลักฐานไวใหเปนระบบ หากวาการปฏิบัติงานของเทศบาลไดรับรางวัลระดับประเทศ                   

รางวัลนั้นจะสามารถวัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานและสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเองและองคกร             

ไดอยางดี ขอใหทุกสํานัก/กอง ใหความสําคัญในการประกวดและการสรางนวัตกรรมตางๆ ดวย 

 

   -11-/๕.๕ การเขาตรวจ... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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๕.๕  การเขาตรวจของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดรับการประสานงานจากสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินจะเขาตรวจเทศบาลนครอุบลราชธานีประมาณตนเดือนกรกฎาคม โดยเนนหมวดเงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตร รายรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เรื่อง การประกอบการคาอันเปนอันตรายตอสุขภาพ คาใชจาย         

โควิด 19 ฝากทุกสํานัก/กองที่มีสวนเกี่ยวของเตรียมขอมูลในการตรวจสอบดวย 
 

 
 

 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น. 
  
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 
                               หวัหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

มติที่ประชุม – รับทราบ 


