
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครั้งท่ี 10/๒๕๖3 

วันจันทร ท่ี 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 
6. นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร  รองปลัดเทศบาล 
7. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
9. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

10. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
11. นายไพสิฐ  ศรีสมุทร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
12. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

13. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

14. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 

15. นายโกวิท  เริงนิรันดร  รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
16. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

17. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

18. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

20. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
21. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
22. นางสาวนิตยา  สมาน   หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
23. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
24. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
25. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักการชาง 
26.  นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

27. นายนพคุณ  เดชเสน   ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
28. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 
29. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

30. นายจตุรพิธ  สมหอม   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
31.  นายสุรศักดิ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ 
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32. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

33. นางเพ็ญศรี  เถาวโท   ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
34. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ  สํานักการศึกษา 
35. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
36. นายสรวิชญ  แสงดี   หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
37. นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
38. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

39. นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
40. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 
 1. พ.ต.อ.สามารถ  แกวเนตร  รองนายกเทศมนตรี 
 2. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายสราวุธ  ฟุงสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาล 
 8. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
 9. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง (เดินทางไปอบรม) 
 10. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
 11. นางวรนุช   จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

 12. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
 13. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพัฒนารายได   
 14. นางสาวพยอม   โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
 15. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สํานักการชาง 
 16. นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
 17. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
 18. นายวิชยพงศ  สาลีสิงห   ผูอํานวยการสวนการโยธา 
 19. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
 20. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 21. นายเสรี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร 
2. นางณภัสนันท วงศลา   หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
3. นางจุฑารัตน สัตนันท   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
4. นายชัยยุทธ  จันทรนวล  นายชางเครื่องกลงานศูนยเคร่ืองจักรกล 1 
5. นายภูวรรณ  ปนมณี   นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

 
 
 

                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) จํานวน 4 ราย 

 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 9/๒๕๖๓     
เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ตรวจสอบไดที่  
  
   
 
 

    
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ  
๓.1 การติดตามผลการดําเนินโครงการ ประจําป พ.ศ. 2563 

นางณภัสนันท วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการดําเนินโครงการในงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2563  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน 80 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 38 โครงการ ยกเลิก 
จํานวน 32 โครงการ รวมทั้งหมด 150 โครงการ โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 30,700 บาท งบเบิกจาย 30,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ โครงการ
กอสรางอาคารเรียนชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนบานกานเหลือง งบประมาณ 
10,174,100 บาท เบิกจาย 992,500 บาท  จํานวน 9 งวด เบิกจายแลวจํานวน 1 งวด สิ้นสุดสัญญา พ.ค.2564  
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ผลการดําเนินการเบิกจายครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2563 สํานักปลัดเทศบาล อนุมัติ 38 รายการ ดําเนินการแลว
เสร็จ 37 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 1 รายการ สํานักการคลัง อนุมัติ 18 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 17 โครงการ 
ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ กองวิชาการและแผนงาน อนุมัติ 23 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 23 โครงการ  
กองสวัสดิการสังคม อนุมัติ 9 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 8 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม อนุมัติ 42 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 42 โครงการ สํานักการชาง อนุมัติ 48 รายการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 48 โครงการ สํานักการศึกษา อนุมัติ 98 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 91 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 7 
โครงการ หนวยตรวจสอบภายใน อนุมัติ 1 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ อนุมัติรวม 277 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จรวม 267 โครงการ คิดเปน 96.39 % ยังไมไดดําเนินการรวม 10 โครงการ  คิดเปน 3.61 % 
โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชเงินสะสม 11 ครั้ง จํานวน 270 โครงการ  งบประมาณ  398,049,371 บาท จัดหา
ครุภัณฑ 33 รายการ งบประมาณ 186,899,910 บาท ผลการดําเนินการใชจายเงินสะสม จํานวน 270 โครงการ 
งบประมาณ 398,049,371 บาท แลวเสร็จ 133 โครงการ ยกเลิก 7 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 130 โครงการ 
ผลการจัดหาครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติใหใชเงินสะสม จํานวน 33 รายการ งบประมาณ 186,899,910 บาท แลวเสร็จ 
20 รายการ อยูระหวางจัดทําราคากลาง 1 รายการ อยูระหวางดําเนินการ / อื่นๆ 12 รายการ 
  3.2 การประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 2564  

นางณภัสนันท วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใชเมื่อวันที่ 

23 กันยายน 2564 ประกอบดวย งบประมาณรายจายทั่วไป 799,500,000 บาท งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
26,953,500 บาท รวมทั้งสิ้น 826,453,500 บาท ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน 799,500,000 บาท ประกอบดวย 1. รายไดจัดเก็บเองภาษีอากร ไดแก ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย จํานวน 104,618,300 บาท  2.รายไดที่รัฐบาล
อุดหนุนให  เงินอุดหนุนทั่ วไป สํ าหรับการดํา เนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจถ ายโอนเลือกทํา จํานวน  
352,381,700 บาท 3. รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให เชน ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน  342,500,000 บาท 
งบประมาณรายจายจําแนกแผนงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนก
ตามแผนงานจํานวน 799,500,000 บาท ประกอบดวย 1.งบกลาง จํานวน 122,290,200 บาท 2.งบดําเนินงาน 
จํานวน 168,874,200 บาท 3.งบบุคลากร จํานวน 321,303,600 บาท 4.งบลงทุน จํานวน 81,081,000 บาท 
5.งบเงินอุดหนุน จํานวน 105,841,000 บาท 6.งบรายจายอื่น 110,000 บาท สรุปยอดงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2564 แยกตามหนวยงาน งบกลาง รายจายประจํา 122,290,200 บาท รวม 122,290,200 บาท 
สํานักปลัดเทศบาล รายจายประจํา 70,994,700 บาท  ครุภัณฑ 4,979,600 บาท คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
1,000,000 บาท รวม 76,974,300 บาท หนวยตรวจสอบภายใน รายจายประจํา 1,391,000 บาท ครุภัณฑ 
20,000 บาท คาที่ดิน รวม 1,411,000 บาท สํานักการคลัง รายจายประจํา 33,755,200 บาท ครุภัณฑ 
777,600 บาท รวม 34,532,800 บาท กองวิชาการและแผนงาน รายจายประจํา 17,793,100 บาท ครุภัณฑ 
4,979,600 บาท คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง 1,000,000 บาท รวม 76,974,300 บาท หนวยตรวจสอบภายใน 
รายจายประจํา 1,391,000 บาท ครุภัณฑ 20,000 บาท รวม 1,411,000 บาท สํานักการคลัง รายจายประจํา 
33,755,200 บาท ครุภัณฑ 777,600 บาท รวม 34,532,800 บาท กองวิชาการและแผนงาน รายจายประจํา 
17,793,100 บาท ครุภัณฑ 2,060,500 บาท รวม 19,853,600 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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รายจายประจํา 92,191,500 บาท ครุภัณฑ 4,149,500 บาท คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง 7,530,000 บาท รวม 
103,871,000 บาท กองสวัสดิการสังคม รายจายประจํา 8,525,800 บาท ครุภัณฑ 185,500 บาท  รวม 
8,711,300 บาท สํานักการศึกษา รายจายประจํา 241,107,100 บาท ครุภัณฑ 12,967,100 บาท คาที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง 11,118,000 บาท รวม 265,192,200 บาท สํานักการชาง รายจายประจํา 130,370,400 บาท
ครุภัณฑ 7,898,200 บาท คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง 28,395,000 บาท รวม 166,663,600 บาท รวมทั้งสิ้น 
799,500,000 บาท  แผนงาน/โครงการที่กองวิชาการและแผนงานจะดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ในป 2564 โครงการพัฒนา   จํานวน 146 โครงการ ครุภัณฑ จํานวน 286 รายการ  แยกตามยุทธศาสตร
ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน 21 โครงการ ดานเศรษฐกิจ 6 โครงการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 
โครงการ ดานคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 76 โครงการ การพัฒนาบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
40 โครงการ แยกตามหนวยงาน ประกอบดวย งบกลาง จํานวน 5 โครงการ สํานักปลัด จํานวน 27 โครงการ สํานักการ
คลัง จํานวน 6 โครงการ กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 7 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 11 
โครงการ กองสวัสดิการสังคม จํานวน 7 โครงการ สํานักการศึกษา จํานวน 68 โครงการ สํานักการชาง จํานวน 23 
โครงการ สถานธนานุบาล 1 จํานวน 1 โครงการ สถานธนานุบาล 2 จํานวน 1 โครงการ 
 

 
 

 
 

 3.3 การจัดงานวันออกพรรษา ลอยกระทงไหลเรือไฟ และแขงเรือยาว ประจําป 2563 
นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 - การจัดงานวันออกพรรษา ลอยกระทง ไหลเรือไฟ และแขงเรือยาวประจําป 2563 ในวันที่ 

2 ตุลาคม 2563  มีพิธีไหลเรือไฟ ประธานในพิธีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี พันตํารวจ

เอกสามารถ แกวเนตร รองนายกเทศมนตรี เปนผูกลาวรายงาน มีหัวหนาสวนราชการในเขตพื้นที่รวมเปนเกียติในพิธีเปด

อยางพรอมหนา ในงานมีการประกวดกระทงมีประชาชนในชุมชนสงกระทงเขารวมการประกวด 11 กระทง เรือไฟเขา

รวมพิธี 11 ลํา วันที่ 3 ตุลาคม 2563 จัดพิธีทําบุญตักบาตรบริเวณทาน้ําวัดหลวง และในวันที่ 24 ตุลาคม 2563     

จะจัดแขงเรือยาวประเพณี ณ ลําน้ํามูล 

 นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรี 

 - ฝากเรงรัดการเบิกจายคากระทงและคาตอบแทนเรือไฟใหกับชุมชน 
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3.4 การรวมงานประเพณีชักพระเนื่องในวันออกพรรษาที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - การ เ ดินทาง เข า ร ว มพิ ธี ชั ก พระ เนื่ อ ง ใน วั นออก พรรษา ที่ จั งหวั ดสุ ร าษฎร ธ า นี                   

นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีและนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรี  นําทีมงานพรอม

เทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดกลางรวมพิธี ขบวนแหเทียนพรรษาของเทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับความสนใจ

จากผูเที่ยวชมงานเปนจํานวนมาก 

 

 

 

 3.5 การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - เทศบาลนครอุบลราชธานีไดจัดสงโรงเรียนในสังกัดเขารวมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับ

รางวัลพระราชทานการประเมินคราวนี้เปนการประเมินเพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนระดับจังหวัดและตัวแทนในระดับเขต

พื้นที่การศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนในระดับจังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาขนาด

เล็กและโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับกอน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก  

 

 

 

 3.6 การดําเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝายเปนสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล 

คนมีธรรม”  ปที่ 12 ประจําป 2563 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - การดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝายเปนสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมี

ธรรม”  ประจําป 2563 ปนี้เปนปที่ 12 กําหนดหวงระยะเวลาการดําเนินโครางการระหวางวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 

2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลเรื่องการจัดสถานที่ ติดตั้งเต็นท จัดหาโตะใชในพิธี ดูแล

รักษาความสะอาดบริเวณจัดงานและจัดการแสดงบนเวที จะมีพิธีเปดในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. 
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 3.7 การทอดกฐินพระราชทาน 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - วันที่  15 ตุลาคม 2563 เจาคุณพระสินีนาฎพิลาสกัลยาณีจะเดินทางมาถวายเทียน ณ       

วัดสุปฏนารามวรวิหาร เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับการประสานใหดําเนินการตัดแตงกิ่งไมภายในบริเวณวัด ดูแลรักษา

ความสะอาดและประดับโตะหมูบูชา  

  - วันที่ 16 ตุลาคม 2563 มีพิธีทอดกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการเปนประธานฝายฆารวาสทอดถวาย ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ยอดรวมประมาณ 2 ลานบาทเศษ 

  - วันที่  18 ตุลาคม 2563 มีพิธีทอดกฐินพระราชทานของธนาคารออมสิน ทอดถวาย        

วัดมหาวนาราม ยอดรวมประมาณ 6 ลานบาทเศษ 

  - วันที่ 27 ตุลาคม 2563 จะมีพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองปาพง พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร

ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีจะ

เสด็จมาทอดถวาย 
 

 

 

 3.8 การจัดงานเชิดชู เกียรติและรําลึกหมอมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา ประจําป 2563                             

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - การจัดงานเชิดชูเกียรติและรําลึกหมอมเจียงคํา ชุมพล ณ อยุธยา ประจําป 2563 ในวันที่ 

20 ตุลาคม 2563  เวลา 07.00 น. จะมีขบวนแหออกจากศาลหลักเมืองอุบลราชธานีไปยังวัดสุทัศนาราม เวลา 

08.30 น. มีพิธีวางขันหมากเบ็ง เวลา 09.00 น. พิธีเปดถนนหมอมเจียงคํา เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับมอบหมาย

ใหดําเนินการจัดสถานที่ ติดตั้งเต็นทจัดหาโตะ เกาอี้ จัดที่วางขันหมากเบ็ง และรถประชาสัมพันธนําขบวนแหจาก

ศาลหลักเมืองมายังวัดสุทัศนาราม นัดหมายรถนําขบวนเวลา 06.30 น.  
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 3.9 กิจกรรมทําบุตรตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดจัดกิจกรรมตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย    

เพื่อถวายเปนพุทธบูชา สํานักการศึกษาไดจัดทํากําหนดการ ขอความรวมมือสวนการงานในสังกัดใหจัดพนักงาน/

เจาหนาที่รวมกิจกรรมทุกวันอาทิตยตลอดป  อาทิตยละ10 คน ไดรับความรวมมือจากทุกสํ านัก/กอง ดวยดี 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 3.10 แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

  นางอรอินทร  ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

  - กรมสงเสริมปกครองทองถิ่นไดแจงแนวทางการดําเนินงานการตรวจสอบภายใน ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 โดยกําหนดใหมีกระบวนการทํางานดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํา
รายงานและขั้นตอนที่ 3 การติดตามผล ในกระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานหนวยตรวจสอบภายในไดจัดสงแบบ
ประเมินความเสี่ยงและแผนการออกตรวจใหทุกสํานัก/กอง ประเมินความเสี่ยงของตนเองแลว ขั้นตอนในการตรวจสอบ
จะสงหนังสือแจงกําหนดการ และประเด็นการตรวจสอบแลวจัดประชุมเปดตรวจ การตรวจจะบันทึกผลการตรวจใน
กระดาษทําการ กอนสรุปผลการตรวจจะมีการประชุมปดตรวจอีกครั้ง เสร็จแลวเสนอรายงานตอคณะผูบริหารเพื่อ
พิจารณาสั่งการ กรณีมีขอเสนอแนะใหสํานัก/กอง ดําเนินการ หนวยตรวจสอบภายในจะจัดทําหนังสือติดตามการ
ดําเนินการตามขอชี้แนะหลังจากการจัดสงรายงานผลการตรวจและขอสั่งการของผูบริหารเปนระยะ 

 

 

 

 3.11  การจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับป 2563 

  นางสุนทรี ทินกรวงศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

  - การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป 2563 หนวยตรวจสอบ

ภายในไดจัดทําหนังสือแจงใหสวนการงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดทํารายงานและรวบรวมสงหนวย

ตรวจสอบภายในกอนการประชุมในตนเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ 
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 3.12 การจัดทําแผนการตัดตนไมกอนเขาฤดูฝนของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  นายจตุรพิธ  สมหอม หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

  - เสนอใหสวนการงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่รับผิดชอบพื้นที่ที่มีตนไม จัดทํา

แผนการตัดแตงตนไมกอนเขาฤดูฝนของทุกป สงเรื่องใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อจะไดเตรียมความพรอมใน

การบริหารจัดการดูแลสภาพแวดลอมในเขตพื้นที่เทศบาลของเรา ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจะไดบูรณาการ

รวมกับสํานักการชางดําเนินการ 

  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนากยกเทศมนตรี 

  -มีอีกหนวยงานหนึ่งที่สามารถดําเนินการในกิจกรรมนี้ได คือ งานปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัย กรณีมีความจําเปนเรงดวน มอบหมายใหประสานและแบงหนาที่กัน ตัดแตงในรูปแบบที่เรียบรอย สวยงาม 

นาดู 

  นายกรศิริ  มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

  - ฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เรื่องการเก็บขยะมูลฝอยโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล     

มีขยะมูลฝอยตกคาง ฝากสํานักการชางตรวจสอบระบบไฟฟาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เนื่องจากเกิดเหตุ

หมอแปลงระเบิดและมีไฟฟาลัดวงจร เกรงจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - สํานักการศึกษาไดจัดทําหนังสือใหสํานักการชางสงเจาหนาที่เขาดําเนินการตรวจสอบใน

หลายโรงเรียนซึ่งมีไฟฟาลัดวงจร และสายไฟฟาไหม ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่โรงเรียนติดต้ังอุปกรณการใชไฟฟาเพิ่มจาก 

การสํารวจ มีหลายจุดอยูในอํานาจหนาที่ของการไฟฟา ซึ่งสํานักการศึกษาไดประสานแจงเพื่อใหการไฟฟาเขา    

ดําเนินการแลว 

   นายนเรต  ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง 

  - แจงทุกสวนงานการตรวจสอบหมอแปลงวาสมดุลกับการใชกระแสไฟในอาคารที่รับผิดชอบ

หรือไม ปญหาที่ตรวจพบคือ มีการติดต้ังเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกินกําลังแรงจายของหมอแปลงจะทําใหอายุการใช

งานหมอแปลงไฟฟาลดลงและอาจเกิดการระเบิดได 

  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนากยกเทศมนตรี 

  - ฝากสํานักการชางตรวจสอบไฟฟาสองสวางสาธารณะในชวงฤดูฝนมีหลายจุดไฟสองสวาง

สาธารณะดับเปนอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

- 10 - /สํานักการศึกษา... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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 3.13 รายงานผลการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาล         

นครอุบลราชธานีประจําเดือนระหวางวันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2563   

นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 

- ไดรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวน ขอรายงานผลการการบรรเทาเหตุเรื่องราว
รองทุกข รอบวันที่  26  มิถุนายน – 25  สิงหาคม  2563 ดังน้ี  ไดรับเรื่องราวรองทุกขจํานวน 354 เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 246 เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ 103 เรื่อง ไมสามารถดําเนินการได 5 เรื่อง คือ  คํารองเลขที่ลงรับลําดับ
ที่ 3004 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ประชาชนโทรแจง เรื่องไฟฟาหนาบานแตกมีประกายไฟ หนาบานเลขที่ 755 ถนน
สรรพสิทธิ์ เขาตรวจสอบแลวไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนระบบจําหนายไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค และได
แจงใหผูรองทราบดวยแลว  คํารองเลขที่ลงรับลําดับที่ 3023 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ผูรอง นางสุภาวดี บุญลือพันธ 
บานเลขที่ 30 ถนนศรีณรงค เรื่องตัดตนไมใหญในสวน (ตนยาง) เขาตรวจสอบแลวไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก
เปนที่สวนบุคคล และไดแจงใหผูรองทราบดวยแลว คํารองเลขที่ลงรับลําดับที่ 3088 วันที่ 1 กันยายน 2563 ผูรอง 
พระอ.อธิการณรงคชัย จิตญาโณ วัดศรีแสงทอง เรื่องขอความอนุเคราะห ตัดกิ่งไม บริเวณกําแพงวัดศรีแสงทอง เขา
ตรวจสอบแลวไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากตนไมสูงเกินไปและติดไฟฟาแรงสูง และไดแจงใหผูรองทราบดวยแลว  
คํารองเลขที่ลงรับลําดับที่ 3088 วันที่ 1 กันยายน 2563 ผูรอง ทานนพพร เรื่องเถาวัลยขึ้นตามเสาไฟ ทางเขาเอเจ
มอเตอร ซอยชยางกูร 2.1 เขาตรวจสอบแลวไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดไฟฟาแรงสูง และไดแจงใหผูรองทราบ
ดวยแลว  คํารองเลขที่ลงรับลําดับที่ 3194 วันที่ 10 กันยายน 2563 ผูรอง นายจรัสรัตน เรืองชาติ เรื่องขอความ
อนุเคราะหตัดตนไมในซอยตรงขาม โรงเรียนเทศบาลบูรพา      เขาตรวจสอบแลวไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปน
หญาขึ้นตามถนนและเถาวัลยขึ้นตามสายไฟ แจงไปยังกองสาธารณสุขฯ แลว และไดแจงใหผูรองทราบดวยแลว)      
สํานักปลัดเทศบาล จํานวนคํารอง  7  เรื่อง  ฝายรักษาความสงบ  4  เรื่อง ขอตรวจสอบกลอ ง  CCTV 1   เ รื่ อ ง 
ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง  ขอตรวจสอบการรุกล้ําพื้นที่   กอเหตุรําคาญ 3 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 3 เรื่อง งาน
ปองกันสาธารณะภัย  4  เรื่อง ตัดตนไมใหญที่เกิดจากพายุ  3  เรื่องดําเนินการแลวเสร็จ 3 เรื่อง สํานักการศึกษา 
จํานวน คํารอง 2 เรื่อง ขออนุญาตเลนดนตรีพื้นเมืองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 2 
เรื่อง สํานักการชาง จํานวนคํารอง  230  เรื่อง (วันที่ 21 สิงหาคม – 22 กันยายน 2563) สวนการโยธา 223 เรื่อง 
งานบํารุงรักษาทางและสะพาน  28  เรื่องดําเนินการแลวเสร็จ 15 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ 13 เรื่อง งาน
สถานที่และไฟฟา (ไฟฟาดับ/ยืมเต็นท)    139  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 89 เรื่องอยูระหวางการดําเนินการ 49 เรื่อง       
ไมสามารถดําเนินการได  1 เรื่อง งานสวนสาธารณะ (ตัดตกแตงกิ่งไมและตัดตนไม) 35 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 20
เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ 11 เรื่อง ไมสามารถดําเนินการได 4 เรื่อง งานสัญญาณไฟจราจร 8 เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 1 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ 7 เรื่อง ฝายชางสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ทอระบายน้ําอุดตัน) 13 เรื่อง 
ดําเนินการแลวเสร็จ 7 เรื่อง  อยูระหวางการดําเนินการ 6 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสราง (กอสรางถนน/ซอย) 2 เรื่อง 
อยูระหวางการดําเนินการ 2 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง (งานขอนุญาตสราง/ซอมแซมอาคาร)     
5 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ 4 เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวนคํา
รอง  115  เรื่อง งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ)  15  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 5 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ     
10 เรื่อง   งานรักษาความสะอาด (เก็บกิ่งไม/กวาดถนน/ขอรถน้ํา/ขอรถสุขาเคลื่อนที่) 20  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 
20 เรื่อง งานสัตวแพทย (ฉีดวัคซีน/สุนัข/แมว/เหตุรําคาญจากสัตวเลี้ยง) 5  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 5 เรื่อง          
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งานควบคุมโรค (ฉีดพนกําจัดยุง/ฆาเชื้อโควิด 19/เห็บ/หมัด)  74  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 132 เรื่อง           
งานสุขาภิบาล (เหตุรําคาญกลิ่น/เสียง) 1  เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 1 เรื่อง 
 

 

 

 

3.14 การอํานวยความสะดวกดานการจราจรงานบุญประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ/ตักบาตรเทโว

โรหณะและวิ่งอุบลมาราธอน 2020 

จาเอกนนทธวัช  ทาศิริ รักษาการหัวหนาฝายรักษาความสงบ 

- ฝายรักษาความสงบขอรายงานผลการปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกการจราจรในงาน

ประเพณีและเทศกาลสําคัญในรอบเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น. – 09.00 น. 

อํานวยความสะดวกการจราจรกิจกรรมวิ่งมินิฮาฟมาราธอนระหวางจุดปลอย ณ ทุงศรีเมือง ผานสี่แยกวนารมยออกสาย

รอบเมืองอําเภอวารินชําราบและวนกลับมาเสนชัยบริเวณทุงศรีเมือง อํานวยความสะดวกจราจรในงานบุญประเพณีออก

พรรษาไหลเรือไฟ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ทาน้ําลําน้ํามูล อํานวยความสะดวกการจราจรพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ 

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ทาน้ําวัดหลวง 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

 4.1 การขออนุญาตใชพื้นท่ีศาลากลางหลังเกา (ลานขวัญเมือง) 
  นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง หัวหนางานสถาปตยกรรม สํานักการชาง 
  - ความคืบหนาการพัฒนาพื้นที่ลานขวัญเมือง สืบเนื่องจากการปะชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2563 ที่ผานมามีมติเห็นชอบใหจัดตั้งทีมงานออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ลานขวัญเมือง กําหนดรับฟงความคิดเห็นของ
คณะทํางานในวันที่ 31 ตุลาคม 2563   

  นายนเรต  ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง 
  - นายจตุรวัฒน  สิมงาม ตัวแทนผูประกอบการถนนคนเดินมีหนังสือสงถึงนายกเทศมนตรีขอใช

พื้นที่ลานขวัญเมืองเปนที่จําหนายสินคา สืบเนื่องจากพื้นที่ดังกลาวตามแผนผังเปนสวนราชการระดับอําเภอ ซึ่งมี
ขอกําหนดวาหากจะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางหรือกระทําการในลักษณะอื่น ใหเสนอแบบแปลนใหธนารักษพื้นที่
พิจารณากอน จึงนําเรียนตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี 
  - ตามบันทึกขอตกลงพื้นที่ลานขวัญเมืองไมไดมอบใหเทศบาลแตทําขอตกลงใหพัฒนาใน

รูปแบบเปนพื้นที่สาธารณะใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ใหแจงผูประกอบการวาเทศบาลไมมีอํานาจอนุญาตใหใชเพื่อ
การดังกลาวได 
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  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนากยกเทศมนตรี 
  - เสนอแจงใหผูประกอบการจัดทําหนังสือสงถึงสํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนผู

มีหนาที่รับผิดอบดานเศรษฐกิจโดยตรง หากขอใชพื้นที่ผานสํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานีจะมีน้ําหนักมากกวา 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
 5.1 การเตรียมความพรอมรับมือสถานการณน้ําทวม 
  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี 
  - ขณะนี้ระดับน้ําของลําน้ํามูลเริ่มสูงขึ้นมีประชาชนไดรับผลกระทบแลว คือ ชุมชนวังแดงซึ่งได

อพยพขึ้นมาริมฝงหวยมวงแลว 9 ครัวเรือน มอบหมายใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจพื้นที่ และเฝาระวังใน
พื้นที่ดังตอไปนี้  พื้นที่ชุมชนหาดวัดใต ชุมชนบูรพานอก ชุมชนวัดโรมัน และใหสํารวจเตรียมความพรอมเครื่องมือในการ
ใหความชวยเหลือตางๆเปนตนวาเรือทองแบน เต็นท รถสุขาเคลื่อนที่  

นายพิศาล  ดีพรอม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  - เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีพรอมดวยคณะจาก  

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมใหกําลังใจผูอพยพบริเวณหวยมวง 
และไดมอบนโยบายใหเตรียมความพรอมรองรับสถานการณจัดทําฐานขอมูลผูประสบภัย เสนอแนะใหตั้งเต็นทยกพื้นสูง
ติดต้ังใหมีความแข็งแรง กําหนดหมายเลขเต็นท ขอมูลประเด็นขอความชวยเหลือในแตละเต็นท เชน มีเด็กออน คนชรา
สัตวเลี้ยง เสนอใหโรยปูนขาวรอบเต็นทปองกันสัตวเลื้อยคลาน ขอสังเกตจากการตรวจเยี่ยม เต็นทหลังที่ 7 มีเด็กออน
สถานที่ตั้งอยูไกลจากจุดบริการน้ําอุปโภค/บริโภคและหองสุขา เสนอใหยายมาอยูดานหนาหรือติดตั้งเต็นทเพิ่มเติม 
ประสานแจงสํานักการชางแลว สํานักการชางแจงวาจะติดตั้งเต็นทเพิ่มเติมใหในชวงบาย เสนอใหเพิ่มจุดบริการน้ํา
อุปโภค/บริโภคและหองสุขาในชวงทายจุดอพยพและเสนอใหเทศบาลจัดตั้งจุดอํานวยการอยูในพื้นที่อพยพเพื่อติดตอ
ประสานงาน 
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