
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครั้งท่ี 8/๒๕๖3 

วันจันทรท่ี 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ผูมาประชุม 
1. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
3.  นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
6. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

7. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 
8. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
10. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

11. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

12. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
13. นายไพสิฐ  ศรีสมุทร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
14. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

15. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 

16. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
17. นางสุชญา  ฤทธิ์เปยม  (แทน) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

18. นางณภัสนันท  วงศลา   (แทน) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

19. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

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

29. นายนพคุณ  เดชเสน   ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
30. นายวิชยพงศ  สาลีสิงห   ผูอํานวยการสวนการโยธา 

 
 

/31. นางวิไลลักษณ... 
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31.  นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนการโยธา 
32.  นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
33. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

34. นายจตุรพิธ  สมหอม   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

35. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
36. นายจิรวัสส  ฉวีรักษ   (แทน) รก.หัวหนาฝายนิติการ 

37.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

38. นายเสรี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
39. นางเพ็ญศรี  เถาวโท   ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
40. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่  สํานักการศึกษา 
41. นายสรวิชญ  แสงดี   หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
42. นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
43.  นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

44.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
45.  นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 

1.  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
2.  นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7.  นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาล 
8.   นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
9. นางวรนุช   จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

10. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

11. นางกรรณิกา  นางกรรณิกา  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

12. นางสาวพะยอม   โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
13. นางภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สํานักการชาง 
14. นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
15. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
16. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
17. นางสาววีรวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

 
 
 

/ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร 
2. นางสาววัชรา พวิวัลย   นักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 

                เริ่มประชุม เวลา 09.๓๐ น. โดย นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) จํานวน 6 ราย 
 

 
 

1.2 นายกเทศมนตรีติดภารกิจเดินทางไปชี้แจงขอมูลประกอบคําขอรับงบประมาณรายจายเงินอุดหนุน
ประจําป 2564 ตอคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร  ไดมอบหมายใหนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรี
เปนประธานในการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการประจําป ๒๕๖3 คร้ังที่ 8/๒๕๖3 

 
 

  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 7/๒๕๖๓     
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ตรวจสอบไดที่  
  
   
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ  
๓.1 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

นางณภัสนันท วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- กองวิช าการและแผนงานขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล  ขอมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดังน้ี  การดําเนินโครงการเงินคางจายปงบประมาณ 2562 
ประกอบดวย สํานักการคลัง 2 โครงการ คือโครงการปรับปรุงเคาเตอรและระบบไฟฟา อยูระหวางตรวจรับ  โครงการ
ปรับปรุงสถานที่เก็บเอกสารพื้นที่ชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ 
คือ โครงการปรับปรุงหองนํ้าตลาดสดเทศบาล 2  กําลังดําเนินการแจงยกเลิกการดําเนินโครงการ  โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาล 5   

/ขั้นตอนการ... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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ขั้นตอนการดําเนินการทางพัสดุ   สํานักการศึกษา  5 โครงการ  โครงการปูยางนิ่มของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาใหญอยู
ระหวางการกอสราง  สํานักการชาง  13 โครงการ  รวม 23 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 11  โครงการ  อยูระหวาง
เตรียมการดําเนินงาน 2  โครงการ อยูในขั้นตอนพัสดุ  8  โครงการ  ยกเลิกการดําเนินงาน  2  โครงการ  คือ  โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบศาลหลักเมือง  ยกเลิกเนื่องจากไมมีผูประกอบการเสนอราคา  โครงการกอสรางถนนคสล.และระบบ
ระบายน้ําซอยอุบล - ตระการ  ยกเลิกเนื่องจากผูจางทิ้งงาน   การดําเนินโครงการงบประมาณจายขาดเงินสะสม  สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เปนตนมาจํานวน 11 ครั้ง  รวม 
270 โครงการ งบประมาณ 398,049,371 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 124 โครงการ  อยูในขั้นตอนทางพัสดุ 61 
โครงการ  เตรียมการดําเนินงาน 71 โครงการ  ยกเลิกการดําเนินงาน 5 โครงการ  ติดตามการจัดหาครุภัณฑที่ไดรับ
อนุมัติใหจัดหาโดยจายขาดเงินสะสม  รวม 33 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 12 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ  
15  โครงการ  สงมอบงาน 2 โครงการ  อยูระหวางเตรียมการดําเนินงาน  4 โครงการ  ติดตามการดําเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป 2563 รายจายงบกลาง  5 โครงการ  สํานักปลัด  19 โครงการ  สํานัก
การคลัง  6  โครงการ  กองวิชาการและแผนงาน  7  โครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  14 โครงการ  กอง
สวัสดิการสังคม  7  โครงการ  สํานักการศึกษา  74 โครงการ  สํานักการชาง 15 โครงการ  สถานธนานุบาล 1 1 
โครงการ สถานธนานุบาล 2 1 โครงการ  งบประมาณ 321,495,300 บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ  44 โครงการ  อยู
ระหวางเตรียมความพรอมและขออนุมัติ 58 โครงการ อยูในขั้นตอนทางพัสดุ  13  โครงการ   อยูระหวางการดําเนินการ
และรอสงมอบ  22 โครงการ  ยกเลิกการดําเนินงาน 12  โครงการ  คือ  โครงการศึกษาอบรมของสํานักปลัดเทศบาล  
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สํานักการคลังโอนไปตั้งจายโครงการอื่น 2 โครงการ  
โครงการจัดงานวัน อสม. ยกเลิกเนื่องจากสถานการณระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการงานประเพณีของสํานัก
การศึกษา  ยกเลิกเนื่องจากสถานการณระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โครงการการจัดงานวันสถานธนานุบาล  ของ
สถานธนานุบาล 1 และ 2 ยกเลิกเนื่องจากสถานการณระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ติดตามการดําเนินโครงการ
จัดหาครุภัณฑตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 สํานักปลัด  264  รายการ  ดําเนินการแลว  
262 รายการ  ยังไมไดดําเนินการ 2 รายการ  คือโครงการจัดหารถกระบะและเครื่องแสกนเนอร  สํานักการคลัง  79  
รายการ  ดําเนินการแลว  31  รายการ ยังไมไดดําเนินการ 48 รายการ  กองวิชาการและแผนงาน  54  รายการ  
ดําเนินการแลว  54 รายการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 250 รายการ  ดําเนินการแลว  237  รายการ ยังไมได
ดําเนินการ 13  รายการ  คือ  โครงกาจัดหาพัดลมระบายอากาศ  รถบรรทุก  รถพยาบาล  เครื่องกระตุกคลื่นหัวใจ  
กองสวัสดิการสังคม  41  รายการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 31 รายการ  ยังไมไดดําเนินการ 10  รายการ คือโครงการ
จัดหาเครื่องปรับอากาศ  ตองดําเนินการจัดหาหลังจากดําเนินการปรับปรุงหองแลวเสร็จ   สํานักการศึกษา 1,185 
รายการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 1,181  รายการ  ยังไมไดดําเนินการ  4  รายการ  เปนความรับผิดชอบในสวนของ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการชาง 112 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 103  รายการ ยังไมไดดําเนินการ 9 
รายการ  คือโครงการจัดหาบรรทุก และเครื่องสูบน้ํา  หนวยตรวจสอบภายใน  1  รายการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 1 
รายการ  สรุปครุภัณฑดําเนินการแลวเสร็จ  1,900  รายการ  ยังไมไดดําเนินการ 86 รายการ  ติดตามการดําเนิน
โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปพ.ศ.2563 โครงการในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา 2 โครงการ  
ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ อยูระหวางการกอสราง  1  โครงการ  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาล 5 
ชุมชนกานเหลือง  สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ.2563 ไดรับการอนุมัติ 
799,500,000 บาท  ดําเนินการเบิกจายแลว 573,648,077 บาท คงเหลือ 225,851,923 บาท รายละเอียดดังนี้  
งบกลาง งบประมาณอนุมัติ  118,572,000 บาท  ผลการเบิกจาย 91,216,696 บาท   
 

/สํานักปลัดเทศบาล... 
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สํานักปลัดเทศบาล 81,637,600 บาท  งบประมาณอนุมัติ 48,456,462 บาท หนวยตรวจสอบภายใน งบประมาณ
อนุมัติ  1,336,000  บาท ผลการเบิกจาย 993,893 บาท สํานักการคลังงบประมาณอนุมัติ  34,926,200 บาท  
ผลการเบิกจาย 24,882,705 บาท  กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณอนุมัติ  19,102,900 บาท ผลการเบิกจาย 
14,723,313 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณอนุมัติ  100,778,900 บาท ผลการเบิกจาย
72,816,104 บาท กองสวัสดิการสังคม งบประมาณอนุมัติ  9,059,700 บาท ผลการเบิกจาย 5,245,557 บาท 

สํานักการศึกษา งบประมาณอนุมัติ  267,170,600  บาท ผลการเบิกจาย 177,439,123 บาท สํานักการชาง
งบประมาณอนุมัติ  166,915,600 บาท ผลการเบิกจาย 137,874,224  บาท การเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 (ตามหมวดรายจาย) ขอมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 ( 10 เดือน ) 
รายละเอียดดังนี้  หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ  118,572,500 บาท ผลการเบิกจาย 91,216,696  บาท  
หมวดเงินเดือน งบประมาณอนุมัติ 292,063,830 บาท ผลการเบิกจาย 224,737,784 บาท หมวดคาตอบแทน 
งบประมาณอนุมัติ 20,920,970บาท ผลการเบิกจาย 6,747,923 บาท หมวดคาใชสอย งบประมาณอนุมัติ  
102,185,400 บาท ผลการเบิกจาย 65,213,035 บาท  หมวดคาวัสดุ งบประมาณอนุมัติ  65,612,400  บาท  
ผลการเบิกจาย 42,512,253 บาท หมวดคาสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ  14,540,300  บาท  ผลการเบิกจาย  
10,486,227  บาท  หมวดเงินอุดหนุน  102,235,100 บาท ผลการเบิกจาย  90,651,086 บาท หมวดรายจาย
อื่น  110,000 บาทไมมีการเบิกจาย หมวดคาครุภัณฑ  41,787,800 บาท ผลการเบิกจาย  25,808,780 บาท 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 41,471,700 บาท ผลการเบิกจาย  16,274,293 บาท 

นายกรศิริ ม่ิงไชย ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
- ขอความรวมมือ สํานักการชางเรงรัดดําเนินการออกแบบและประเมินการราคาโครงการ

กอสรางโดมและปูพื้นกระเบื้องของโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ซึ่งระยะเวลาไดลวงเลยมานานแลว   เนื่องจากพื้นที่
ดังกลาวโรงเรียนเทศบาลบูรพาในการรับการประเมินสถานศึกษาดีเดน  ที่สําคัญคือหากการประเมินในครั้งนี้ผานจะเปนป
ที่ 3 ตอเน่ืองที่ไดรับรางวัล  และจะไดรับโลหประกาศเกียรติคุณทองคํา 

นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
                               - โครงการในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา อยูระหวางการจัดทําแบบแปลน  และ
ประมาณการราคาเพื่อจัดทําราคากลาง จํานวน 17 โครงการ ซึ่งประกอบดวย  โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําอาคาร
เรียนจงกลณีโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ําโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  โครงการ
กอสรางหลังคาคลุมโดมอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  โครงการกอสรางรานเบเกอรี่สําหรับการสาธิตการฝก
วิชาชีพโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 
สามัคคีวิทยาคาร  โครงการตอเติมใตถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทําหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  โครงการ
กอสรางโดมหนาอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล
พระเจาใหญองคตื้อ  โครงการปรับปรุงซอมแซมประตู/หนาตางหองเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง  โครงการกอสรางหองศูนยสื่อสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ ฝากสํานักการชางเรงรัดดําเนินการดวย 
 
 
 
 

/นายยอดยุทธ... 
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 นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรี 
 - ผูอํานวยการสํานักการชาง กํากับดูแลและเรงรัด 
 นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
 - การใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนตองดําเนินโครงการใหแลวเสร็จและครบถวน   เพราะจะมี
ผลตอการพิจารณาใหเงินอุดหนุนในคร้ังตอไป  ปงบประมาณ 2564 เทศบาลขอรับการอุดหนุน 357 ลานบาท ขณะนี้
อยูในขั้นตอนที่ตองชี้แจงทําความเขาใจกับคณะกรรมาธิการรัฐสภา   คณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร  และสํานัก
งบประมาณ กรณีที่มีการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนในปที่ลวงมาไดครบถวนสมบูรณ  จะไดรับการพิจารณาอุดหนุน
ตามที่รองขอ 
 
 
 
 
 

 3.2 สรุปรายรับจริงและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
นางณภัสนันท วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 

 - กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ดังนี้ รายงานรับจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งแตวันที่   1 ตุลาคม 2562 – 31 

กรกฎาคม 2563  ประมาณการรายรับ 799,500,000 บาท รับจริง 643,894,801.10 บาท งบประมาณคงขาด 

155,605,198.90 บาท รายไดที่จัดเก็บเองประมาณการรายรับ 118,079,100 บาท รับจริง 59,525,583.79

บาท  หมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ 83,700,000 บาท  รับจริง 21,599,759.51 บาท หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับ และใบอนุญาต ประมาณการรายรับ 10,417,000 บาท รับจริง 17,823,256.41 บาท  หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน ประมาณการรายรับ 17,935,100 บาท  รับจริง 16,592,677.56 บาท หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย 4,350,000 บาท รับจริง 1,403,006.06 บาท  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  ประมาณการรายรับ 

1,677,000 บาท รับจริง 2,106,884.25 บาท  รายไดหมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 341,600,000 บาท 

รับจริง 264,614,542.31 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับ 

339,820,900 บาท รับจริง 319,754,675 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.3 รายงานผล... 
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 3.3 รายงานผลการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 

นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 

- ไดรับเรื่องราวรองทุกขในหวงระยะเวลาระหวางวันที่  26  พฤษภาคม – 25  มิถุนายน  

2563 จํานวน 474 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 295  เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ 12 เรื่อง รอดําเนินการ 166 เรื่อง 

ไมสามารถดําเนินการได 1 เรื่อง คือ(คํารองลําดับที่ 1712 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ เหรียญรักษวงศ     

เรื่องตัดตนไมที่หักโคลนที่เกิดจากพายุ บานเลขที่ 12 ซอยแจงสนิท 8 ตรวจสอบแลว ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก 

เปนตนไมสูงใหญ อยู ในเขตบานไมทราบเจาของ และไดแจงไปยังผูรองทราบดวยแลว)รายละเอียด ดังนี้ สํานัก

ปลัดเทศบาล จํานวนคํารอง  8  เรื่อง ฝายรักษาความสงบ  6  เรื่อง ขอตรวจสอบกลองCCTV 3 เรื่อง ดําเนินการ

บรรเทาเหตุแลว 3 เรื่อง ขอตรวจสอบการลุกล้ําพื้นที่กอเหตุรําคาญ 3 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 3 เรื่อง งาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  2  เรื่อง ตัดตนไมใหญที่เกิดจากพายุ 2 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 1เรื่อง ไม

สามารถดําเนินการได 1 เรื่อง สํานักการชาง จํานวนคํารอง  265  เรื่อง (วันที่ 25 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 

2563) สวนการโยธา 238 เรื่อง งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 37 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 7 เรื่องอยู

ระหวางการดําเนินการ 1 เรื่อง รอดําเนินการ 29 เรื่อง งานสถานที่และไฟฟา (ไฟฟาดับ/ยืมเต็นท) 161 เรื่อง

ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 65 เรื่อง รอดําเนินการ 96 เรื่องงานสวนสาธารณะ (ตัดตกแตงกิ่งไมและตัดตนไม)  31  

เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 8 เรื่อง รอดําเนินการ 23 เรื่อง ฝายชางสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ทอระบายน้ําอุดตัน)  

15  เรื่องดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 8 เรื่อง รอดําเนินการ 7 เรื่อง งานสัญญาณไฟจราจร  4  เรื่อง อยูระหวางการ

ดําเนินการ 3 เรื่อง รอดําเนินการ 1 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสราง (กอสรางถนน/ซอย)  9  เรื่อง อยูระหวางการ

ดําเนินการ 4 เรื่อง รอดําเนินการ 5 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง (งานขอนุญาตสราง/ซอมแซม

อาคาร)  8  เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 4 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ 4 เรื่อง กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม  จํานวนคํารอง  197  เร่ือง งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ)  45  เรื่องดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 

43 เรื่อง รอดําเนินการ 2 เรื่อง งานรักษาความสะอาด (เก็บกิ่งไม/กวาดถนน/ขอรถน้ํา/ขอรถสุขาเคลื่อนที่) 8 เรื่อง 

ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 8 เรื่อง งานสัตวแพทย (ฉีดวัคซีน/สุนัข/แมว/เหตุรําคาญจากสัตวเลี้ยง) 5  เรื่อง ดําเนินการ

บรรเทาเหตุแลว 2 เรื่อง รอดําเนินการ  3 เรื่อง งานควบคุมโรค (ฉีดพนกําจัดยุง/ฆาเชื้อโควิด 19/เห็บ/หมัด)  139  

เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 139 เรื่อง สํานักการศึกษา  จํานวนคํารอง  4  เรื่อง ขอเลนดนตรีพื้นเมืองในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี 1 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 1 เรื่อง เหม็นกลิ่นสวมขางบาน  3  เรื่อง ดําเนินการ

บรรเทาเหตุแลว 3 เรื่อง 

 

 

 

 

/3.4 การอํานวยความสะดวก... 

 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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 3.4 การอํานวยความสะดวกดานการจราจร  การจัดระเบียบสายสื่ อสารตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย 

  จาเอกนนทธวัช  ทาศิริ  รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

  - ไดรับการประสานจากการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัด

อุบลราชธานี ขอความรวมมือเทศบาลนครสนับสนุนเจาหนาที่อํานวยความสะดวกจราจร เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี จะดําเนินการจัดระเบียบสายไฟฟาบริเวณพื้นที่สี่แยกปมเอสโซถึง

สี่แยกสวนวนารมย ฝายรักษาความสงบรวมกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหนาที่อํานวย

ความสะดวกแลว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 
 

   
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

- ไมมี - 
  
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
 5.1 การจัดตั้งกองจิตอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 
  นายเจษฎา  ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
  - กองจิตอาสาพระราชทาน 904 ไดดําเนินการจัดตั้งกองอํานวยการจิตอาสาปองกันภัยใน

สวนกลางเพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกันของกองจิตอาสาทุกระดับ จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งกองจิต
อาสาปองกันภัยพลเรือน  เพื่อสนับสนุนการทํางานของกองจิตอาสาระดับจังหวัด  ฝากสํานักปลัดเทศบาลติดตามความ
คืบหนาการจัดตั้งกองจิตอาสาปองกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 
 
 

 5.2 การจัดตั้งกองจิตอาสาฝายพลเรือน 
  นายเจษฎา  ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
  - ทราบวาเทศบาลนครอุบลราชธานีเคยมีอาสาปองกันภัยฝายพลเรือนแตไดยกเลิกไป  ดาน

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดตองศูนยอาสาปองกันภัยฝายพลเรือนขึ้นมาใหมก็จะสามารถใชกําลังพลเหลานี้ดําเนินงาน
ดานปองกันภัยฝายพลเรือนใหกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งอาสาปองกันภัยฝายพลเรือนมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย
รองรับทองถิ่นสามารถจัดหาเครื่องแบบใหได 

 
 
 
 

/5.3 การจัดต้ัง... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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 5.3 การจัดตั้งสถานีดับเพลิงยอย 
  นายเจษฎา  ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
 - จากการประชุมหารือขอราชการและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันอังคารที่ 4 

สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมคณะผูบริหาร ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบ
ใหเทศบาลนครอุบลราชธานี ดําเนินการขอถอนสภาพหนองน้ําสาธารณะหนองแลง ชุมชนบานกานเหลือง  เพื่อถมสราง
อาคารเอนกประสงคและสรางสถานีดับเพลิงยอยของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ฝากสํานักปลัดเทศบาลติดตามความ
คืบหนา 

 
 

 
 
 5.4 การจัดกิจกรรมโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 

  นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
  - วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผานมา เทศบาลนครอุบลราชธานีรวมกับเหลากาชาด จังหวัด

อุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ อาคารปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย  การดําเนินกิจกรรมสําเร็จลุลวงดวยดี  ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  สํานัก/กองที่ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ในลักษณะดังกลาว  ในคราวที่ผานมาสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดอุบลราชธานี ไดทวงติงวาไมใชอํานาจหนาที่ของ

เทศบาล  ในปตอไปเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไวแลว 

 

 
 
 

  5.5 การใหการสนับสนุนจุดคัดกรองใหกับผูชุมนุมหนาศาลหลักเมือง 
   นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
   - กรณีที่มีการชุมนุมของประชาชนบริเวณหนาศาลหลักเมืองอุบลราชธานี  เพื่อเรียกรองทาง
การเมือง  มีหนังสือขอความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีใหจัดสงเจาหนาที่จุดคัดกรองทําการคัดกรอง
ผูเขารวมชุมนุม  เพื่อปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะปฏิบัติหนาที่ไดรับการตําหนิจากตํารวจบาง
นายวาทางเทศบาลใหการสนับสนุนการชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 

/5.6 การประชุม... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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  5.6 การประชุมเตรียมความพรอมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 จาเอกนนทธวัช  ทาศิริ  รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
   - การประชุมเตรียมรับการเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ขอรับการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่จากเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่โรงเรียนบานปากลา  
อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 28 – 29 กันยายน 2563 นําเรียนประสานแจงกองสาธารณสุข
เพื่อทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น. 
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มติที่ประชุม – รับทราบ 


