
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครั้งท่ี 11/๒๕๖3 

วันจันทร ท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ผูมาประชุม 
1. นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหินาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
2. นายเจษฎา  ชังอิน       รองปลัดเทศบาล 
3.  นายกฤชพล  เมืองเหนือ      รองปลัดเทศบาล 
4.  นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร      รองปลัดเทศบาล 
5.  นายพิศาล  ดีพรอม       หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
6.  นายนเรต  ศรีเมือง       ผูอํานวยการสํานักการชาง 
7.  นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข      รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง  
8.  นายมนตตรี  ธนะคุณ       ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
9.  นายกรศิริ  มิ่งไชย       ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
10.  นายไพสิฐ  ศรีสมุทร      ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
11.  นายสวาท  ดวงคํา       ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
12.  นายประสพ  ปรุโปรง          ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

13.  วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์      ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
14.  นายโกวิท  เริงนิรันดร      รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
15.  นางสุจิตรา  นามพิทักษ      ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
16.  นางสมลักษณ  บุญณพัฒน      ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
17.  นางอรอินทร   ไชยแสง       หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
18.  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 
19.  นางนราคณุตม  เช้ือแนน            (แทน)หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
20.  นางสาวณฐอร  ทีปวัฒน       (แทน)หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
21.  จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ       รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
22.  นางสาวนิตยา  สมาน       หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
23.  นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน       หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
24.  นางสาวลําพรรณ คุณประชา      หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
25.  นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล      หัวหนาฝายพัฒนารายได 
26.  นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักการชาง 
27.  นายนพคุณ  เดชเสน       ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
28.  นายวิชยพงศ  สาลีสิงห       ผูอํานวยการสวนการโยธา 
29. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 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.  นายสรวิชญ  แสงดี       หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
36.  นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา      หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
37.  นางภัทริฌา  คําผง       หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
38.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ       หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
39.  นางพิณผกา  แกนอาษา      หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม  

1. นายเชน  ตันเลียง       ผูจัดการสถานธนานุบาล 
2. นางวรนุช  จันทะสิงห      ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
3. นางสาวพยอม   โอภาส       หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
4. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล      หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สํานักการชาง 
5. นางรุงณภา  จันทรเกษ      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
6. นายปญญา  ทองสรรค      รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
7. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน      หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
8. นางประไพศรี  ศิริทรัพย      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 
9. นายวรวิทย  หลาทอง      หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
10. นายศรัณย  ศรีเมือง       หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
11. นายเสรี  ทองเลิศ        ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
12. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง      หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
13. สิบเอกสมชาย  เดชะคําภู      หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางภาวินี  ไตรศิวะกุล      รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

2. นางณภัสนันท  วงศลา       หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
3. นายพงศธร  โชติมานนท      หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร 
4. นางสาวหัสยา  เวชชูศักดิ์ชัยกุล      นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
 

 
 

                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นายอัมพล  ทองพุ ปลัด เทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตร ี              
นครอุบลราชธานี เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
1.1 แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) จํานวน 2 ราย 
1.2 มอบใบประกาศเกียรติคุณผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดนประจําป 2563 ประเภทผูสอน 

นายสุริยา สินชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
  1.3 การจัดการประชุมของคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ เดิมจัดประชุมทุกวันอังคารของ
สัปดาห และจัดประชุมประจําเดือนทุกวันจันทรที่สองของเดือน มอบหมายนโยบายใหจัดประชุมประจําสัปดาหเปน 2 
สัปดาห/ครั้ง สัปดาหที่มีการจัดประชุมประจําเดือนใหเวนไปเปนการจัดประชุมเดือนแทน ระเบียบรายงานการประชุม
กําหนดใหสํานัก/กอง รายงานขอมูลความเคลื่อนไหวสาระสําคัญ ภารกิจที่ตองมีการติดตอประสานงานกับสํานัก/กองอื่น 
พรอมปญหาและอุปสรรคมารวมกันหารือ 

 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/๒๕๖๓     
เมื่อวันที ่19 ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบไดที่  
  
   
 
 

    
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.1 งานพิธบีวงสรวงและสดุดีวรีกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ (เจาคําผง) ประจําป พ.ศ. 

2563 
นายมนตรี ธนะคณุ ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา 

 - จังหวัดอุบลราชธานีรวมกับสวนราชการและภาคเอกชนทุกหมูเหลา จะรวมกันจัดพิธีสดุดี
วีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ (เจาคําผง) ขึ้นระหวางวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 กําหนดการวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตบริเวณทุงศรีเมือง ผูเขารวมพิธีแตงกายปกติขาว หรือ
ชุดขาราชการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น. จัดตั้งขบวนแหเครื่องยศเจาเมืองตามแบบโบราณ จากวัด
หลวงเคลื่อนขบวนมายังบริเวณอนุสาวรียประทุมวรราชสุริยวงษ ผูเขารวมพิธีแตงกายชุดผาไทย ประสานแจงมอบหมาย
ภารกิจใหสํานัก/กอง ดําเนินการ ดังนี้ สํานักการชางจัดเตรียมสถานที่ สํานักปลัดเทศบาลจัดเตรียมอาหารวางและ
เครื่องดื่มรับรองแขกผูมีเกียรติตลอดงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมดูแลรักษาความสะอาดทั้งกอนและหลังพิธี  
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มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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3.2  การจัดงานวันรําลึกแหงความดีชาวอุบลราชธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
นายมนตรี ธนะคณุ ผูอํานวยการสํานกัการศกึษา 

- ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดอุบลราชธานีรวมกับสวนราชการและประชาชนทุก
หมูเหลาจัดงานวันรําลึกแหงความดีชาวอุบลราชธานี ณ บริเวณอนุสาวรียแหงความดีทุงศรีเมืองอุบลราชธานี มีการตั้ง
ขบวนแหจากอาคารโบราณสถานศึกษาโรงเรียนเบญจะมะมหาราชเคลื่อนขบวนมายังอนุสาวรียแหงความดี ประสานแจง
มอบหมายภารกิจใหสํานักการชางจัดเตรียมสถานที่ สํานักปลัดเทศบาลจัดเตรียมอาหารวาง และเครื่องดื่มรับรองแขกผูมี
เกียรติ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมดูแลความสะอาดบริเวณจัดงาน 
 

 

 

 3.3 รายงานผลการดําเนินงานศูนยรับ เรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาล         

นครอุบลราชธานีประจําเดือนระหวางวันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2563   

นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 

 - ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนของเทศบาลนครอุบลราชธานีขอ
รายงานผลบรรเทาเหตุศูนยรับเรื่องราวรองทุกขซึ่งไดรับเร่ืองราวรองทุกขที่สงถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันที่  
28  กันยายน – 22 ตุลาคม 2563 จํานวน 324 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ ดํ าเนินการแลวเสร็จ 190 เรื่อง          
อยูระหวางการดําเนินการ  134 เรื่อง สํานักปลัดเทศบาล จํานวนคํารอง 12  เร่ือง  ฝายรักษาความสงบ  12  เรื่อง 
ขอตรวจสอบกลอง CCTV  7  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 7 เร่ือง ขอตรวจสอบการรุกล้ําพื้นที่กอเหตุรําคาญ 5 เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ 2 เร่ือง อยูระหวางการดําเนินการ 3 เรื่อง สํานักการชาง จํานวนคํารอง  237  เรื่อง (วันที่ 23 
กันยายน – 22 ตุลาคม 2563)  สวนการโยธา  230 เรื่อง งานบํารุงรักษาทางและสะพาน  45  เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 21 เร่ือง อยูระหวางการดําเนินการ 24 เรื่อง งานสถานที่และไฟฟา (ไฟฟาดับ/ยืมเต็นท)  149  เรื่อง
ดําเนินการแลวเสร็จ 72 เร่ือง อยูระหวางการดําเนินการ 77 เร่ือง งานสวนสาธารณะ (ตัดตกแตงก่ิงไมและตัดตนไม) 
23 เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ 21 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการ 2 เรื่อง งานสัญญาณไฟจราจร 3 เรื่อง อยู
ระหวางการดําเนินการ 3 เร่ือง ฝายชางสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ทอระบายนํ้าอุดตัน) 10 เร่ืองดําเนินการแลวเสร็จ 6
เร่ือง อยูระหวางการดําเนินการ 4 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสราง (กอสรางถนน/ซอย) 7 เรื่อง อยูระหวางการ
ดําเนินการ 7 เร่ือง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  จํานวนคํารอง  75  เรื่อง งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถัง
ขยะ)  28  เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ 14 เร่ืองอยูระหวางดําเนินการ 14 เรื่อง งานรักษาความสะอาด (เก็บกิ่งไม/

กวาดถนน/ขอรถน้ํา/ขอรถสุขาเคลื่อนที่)  8  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 8 เร่ือง งานสัตวแพทย (ฉีดวัคซีน/สุนัข/แมว/เหตุ
รําคาญจากสัตวเล้ียง) 3  เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ 3 เรื่อง งานควบคุมโรค (ฉีดพนกําจัดยุง/ฆาเชื้อโควิด 19/เห็บ/
หมัด) 36 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 36 เร่ือง 

   นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล  

   - มี เรื่องราวรองทุกขจากเหตุรําคาญหองน้ําอาคารสถาปตยกอมลพิษ หนวยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการบรรเทาเหตุแลวหรือยัง เน่ืองจากเรื่องดังกลาวมีการฟองรองถึงศาลปกครอง 

 

 

- 5 -/นายมนตรี... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 



- 5 – 

   นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - ในเรื่องการบรรเทาเหตุสํานักการศึกษาไดขอความรวมมือใหสํานักการชางตอทอระบาย

อากาศใหระบายกลิ่นไปที่อื่นแลว ติดตั้งถังพักนํ้าเพื่อทําความสะอาดเพิ่มอีก 1 ถัง จางบุคลากรดูแลความสะอาด 2 คน 

และจะดําเนินการจัดทําที่กั้นบริเวณโถปสสาวะชาย เรื่องการรองเรียนไดทําเรื่องเขาหารือกับทางปลัดเทศบาลแลวแจงให

สวนการงานที่รับผิดชอบจัดทําตารางการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อบรรเทาเหตุที่ผานมา เร่ืองดังกลาวสํานักการศึกษาได

สงมอบใหฝายนิติการ กองวิชาการและแผนงานดําเนินการ 

  นายสุรศักดิ์  สุรวงศ รักษาการหัวหนาฝายนิติการ 

  - เร่ืองดังกลาวยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครอง กรณีมีการรองเรียนเขามาอีก

ขอใหสํานักการศึกษาสงเรื่องใหกับฝายนิติการเพื่อจะไดดําเนินการแจงผูรองเรียนทราบความคืบหนาในการบรรเทาเหตุ

ตอไป 

  

 

 3.4 สรุปรายงานรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 

  นางณภัสนันท  วงศลา หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 

  - สรุปรายงานรายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 

ตุลาคม 2563 (1 เดือน) รายไดที่จัดเก็บเอง ประมาณการรายรับรวม 104,618,300 บาท รับจริง 2,695,282.51 

บาท งบประมาณคงขาด -101,923,017.49 บาท แยกเปนหมวดภาษีอากร ประมาณการรายรับ 67,150,000 บาท 

รับจริง 756,318.64 บาท งบประมาณคงขาด -66,393,681.36 บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 

ประมาณการรายรับ 13,607,300 รับจริง 1,475,783.20 บาท งบประมาณคงขาด -12,131,516.80 บาท หมวด

รายไดจากทรัพยสิน ประมาณการรายรับ 17,884,000 บาท รับจริง 300,125.00 บาท หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและการพาณิชย ประมาณการรายรับ 4,350,000 บาท  งบประมาณคงขาด -4,350,000 บาท หมวด

รายไดเบ็ด เตล็ด  ประมาณการรายรับ 1,627,000 บาท รับจริง 163,055.67 บาท งบประมาณคงขาด                  

-1,463,944.33 บาท รายไดหมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 342,500,000 บาท รับจริง 13,951,923.26 

งบประมาณคงขาด -328,548,076.74 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณ

การรายรับ 352,381,700 บาท รับจริง 7,104,600 บาท งบประมาณคงขาด -345,277,100 บาท รวมรายรับ

ทั้งสิ้น 799,500,000 บาท รับจริง 23,751,805.77 บาท งบประมาณคงขาด -775,748,194.23 บาท สรุปการ

เบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563      

งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 122,290,200 บาท ผลการเบิกจาย 10,912,447 บาท คงเหลือ 111,377,753 บาท 

สํานักปลัดเทศบาล 76,974,300 บาท ผลการเบิกจาย 5,027,736 บาท คงเหลือ 71,946,564 บาท          

หนวยตรวจสอบภายใน งบประมาณอนุมัติ 1,411,000 บาท ผลการเบิกจาย 106,380 บาท คงเหลือ 1,304,620 

บาทสํานักการคลัง 34,532,800 บาท ผลการเบิกจาย 4,675,894 บาท คงเหลือ 29,856,906 บาท กองวิชาการ

และแผนงาน  งบประมาณอนุมัติ 19,853,600 บาท ผลการเบิกจาย 1,430,803 บาท คงเหลือ 18,422,797 บาท 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม งบประมาณอนุมัติ 103,871,000 บาท ผลการเบิกจาย 5,226,786 บาท คงเหลือ 

98,644,214 บาท กองสวัสดิการสังคม งบประมาณอนุมัติ 8,711,300 บาท ผลการเบิกจาย 486,828 บาท 

คงเหลือ 8,224,472 บาท สํานักการชาง งบประมาณอนุมัติ 166,663,600 บาท ผลการเบิกจาย 4,412,344 บาท 

คงเหลือ 162,251,256 บาท ผลการเบิกจายรวมทั้งสิ้น 43,012,401 บาท คิดเปนรอยละ 5.38 % สรุปการ

เบิกจายงบประมาณรายจาย (ตามหมวดรายจาย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 

ตุลาคม 2563 หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ 122,290,200 บาท ผลการเบิกจาย 10,912,447 บาท คงเหลือ 

111,377,753 บาท หมวดเงินเดือน งบประมาณอนุมัติ 321,303,600บาท ผลการเบิกจาย 23,278,897 บาท

คงเหลือ 298,024,703 บาท หมวดคาตอบแทน งบประมาณอนุมัติ 13,288,800 บาท ผลการเบิกจาย 393,070 

บาท คงเหลือ 12,895,730 บาท หมวดคาใชสอย งบประมาณอนุมัติ  89,247,200 บาท ผลการเบิกจาย 

5,548,202 บาท คงเหลือ 83,698,998 บาท หมวดคาวัสดุ งบประมาณอนุมัติ  53,877,800 บาท ผลการเบิกจาย 

1,679,003 บาท คงเหลือ 52,198,797 บาท หมวดคาสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ  12,460,400 บาท     

ผลการเบิกจาย 1,200,782 บาท คงเหลือ 11,259,618 บาท หมวดเงินอุดหนุน  งบประมาณอนุมั ติ  

105,841,000 บาท ยังไมมีผลการเบิกจาย หมวดรายจายอ่ืน งบประมาณอนุมัติ  110,000 บาท ยังไมมีการเบิกจาย 

หมวดคาครุภัณฑ งบประมาณอนุมัติ 33,018,000 บาท ยังไมมีการเบิกจาย หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง งบประมาณ

อนุมัติ  48,063,000 บาท ยังไมมีการเบิกจาย  รวมทั้งส้ินงบประมาณอนุมัติ  799,500,000 บาท ผลการเบิกจาย 

43,012,401 บาท คงเหลือ 456,487,599 บาท คิดเปนรอยละ 5.38 % 

 

 

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 การแกปญหาพื้นที่การจอดรถและการจัดระเบียบการจราจรบริเวณพื้นที่สํานักงานเทศบาล               

นครอุบลราชธานี   

  นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  - สํานักปลัดเทศบาลขอนําเสนอแนวทางการแกปญหาพื้นที่การจอดรถและการจัดระเบียบ

การจราจรบริเวณพื้นที่สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับพนักงานเจาหนาที่ตลอดจน
ประชาชนผูมาติดตอราชการ ดังนี้ 

  1. เสนอใหมีปอมยามและที่กั้นเปด - ปดเพ่ือตรวจคัดกรองการเขาจอดใหเปนโซนจอดรถยนต
สวนราชการ รถยนตพนักงาน และประชาชนผูมาติดตอราชการในพื้นที่โรงจอดรถดานทิศตะวันออกอาคารสํานักงาน 

  2. เสนอใหมีการจาง รปภ.ควบคุมการเปด – ปด แผงกั้นจัดระเบียบการจอดรถและรักษา
ความปลอดภัยทรัพยสินของทางราชการ 

  3. เสนอใหจัดทําปายหามจอด บังคับ หามจอดกีดขวางทางเขา – ออก บริเวณทางออกโรง
จอดรถฝงทิศตะวันออกอาคาร ใหรถยนตสวนกลางของเทศบาลสามารถเขา – ออก ไดโดยสะดวก  

  4. เสนอใหทาสีขอบถนนทางออกดานหนาอาคารสํานักงานเปนขาว+เหลืองอนุโลมใหสามารถ
จอดไดชั่วคราว 
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  5. เสนอใหทาสีขอบถนนดานทิศตะวันออกอาคารสํานักงานฝงชิดอาคารเปนขาว+แดง เพื่อ
หามจอด ใหรถที่จอดดานหลังอาคารสํานักงานสามารถออกไดอยางสะดวกและทาสีขอบถนนฝงทิศตะวันออกเปน      
ขาว – ดํา อนุโลมใหรถจอดได 

  6. เสนอให เปดประตูเขา – ออกดานหลัง เพื่อลดความแออัดการจราจรดานหนาอาคาร
สํานักงาน 

  7. เสนอใหปรับปรุงสนามหญาดานหลังอาคารสํานักงาน เปนสถานที่จอดรถจักรยานยนต   
แทนพ้ืนที่เต็นทที่ใชเปนพื้นที่จอดขางศูนยยานยนต 

  8. เสนอใหมีการทาสีลูกศรบังคับเล้ียวบนพ้ืนถนนลานจอดรถ เพ่ือบังคับเสนทางสัญจรของรถ 
  9. เสนอใหมีการจัดทําปายขอความหามจอดบนพื้นลานจอดบริเวณโรงจอดรถของผูบริหาร 

เพ่ือบังคับหามจอดกีดขวางทางเขา – ออกของรถคณะผูบริหาร 
  10. เสนอใหซอมแซมเสาโรงจอดรถ โซนดานทิศตะวันออกอาคารขณะนี้โคนเสาขึ้นสนิม       

ผุกรอน เกรงจะเกิดอันตรายตอทรัพยสินของทางราชการ พนักงาน ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการ  
  สรุปการทดลองในเบื้องตน ไดขอความรวมมือใหฝายรักษาความสงบจัดระเบียบการสัญจรและ

การจอดรถในพ้ืนที่ถึงเวลาเที่ยงวัน และตอไปจะขอความรวมมือสํานักการชางจัดทําสัญลักษณการจราจรตางๆ จัดทําปาย
ทะเบียนรถแขวนในชองจอด และในระยะยาวจะพิจารณาจาง รปภ. ปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนตดานหนาอาคาร
สํานักงาน กอสรางปอมยามพรอมสิ่งกีดขวางเปด – ปด บริเวณทางเขาโรงจอดรถดานทิศตะวันออกอาคารสํานักงาน 

  นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
  - เสนอใหติดตั้งกลองวงจรปดประตูทางเขา – ออก พื้นที่อาคารสํานักงานทุกชองทาง และจุด

อับสายตาทุกจุด มอบหมายใหสํานักปลัดเทศบาลดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยพื้นที่โดยรอบอาคารสํานักงาน ฝาก
เรงรัดการซอมแซมอาคารและหองประชุมสภา 

  นายพิศาล  ดีพรอม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  - ขณะนี้สํานักปลัดเทศบาลไดจัดทําเรื่องขอความรวมมือสํานักการชาง ดําเนินการสํารวจและ

ประมาณการราคาซอมแซมหองนํ้าอาคารสํานักงาน มีหลายหองอุปกรณชํารุด ทอนํ้าอุดตัน และมีน้ําร่ัวซึมจากฝาเพดาน 
นายนพคุณ เดชเสน    ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 

   - สํานักการชางไดรับเร่ืองแลว ขณะนี้ไดจัดสงเจาหนาที่ออกสํารวจแลวหากดําเนินการแลว
เสร็จจะรีบจัดสงใหสํานักปลัดเทศบาลโดยทันที 

 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรือ่งอื่นๆ 
 5.1 การจัดเจาหนาทีร่วมพิธีทาํบุญตกับาตร ถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย 
  นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
  - ขณะนี้ไมมีคณะผูบริหารมีปลัดเทศบาลรักษาการขอมอบหมายภารกิจใหรองปลัดเทศบาล

เปนผูนําทีมนําคณะเจาหนาที่รวมพิธีหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ไดรับแจงวาธรรมาสนและโตะหมูบูชาชํารุด ใหจัดหาชุด
ใหมมาทดแทน 
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  5.2 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 2563 
   นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
   - การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป 2563 จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล การประชุมสภาทุกครั้งที่ผานมา คณะสมาชิกสภาจะติดตามเรื่องผลการ
ปฏิบัติงาน งบประมาณประจําป เงินจายขาดเงินสะสม ใหทําสรุปความกาวหนา การประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานีจะเสนอยื่นญัตติเพื่อจายขาดเงินสะสม ขอความรวมมือสํานัก/กองที่เกี่ยวของจัดทําขอมูลแยกเปนโครงการ
ใหชัดเจน  เทาที่ทราบจะมีโครงการกอสรางอุโมงคน้ําทอเหลี่ยมผานสถาบันการศึกษานอกโรงเรียน ลูวิ่งภายในสถาบัน
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
  5.3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
   - ความคืบหนาการเตรียมความพรอมเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะมาถึง  สํานักปลัดเทศบาลไดแตงตั้ง
คณะทํางานออกสํารวจหนวยเลือกตั้งแลวมีสถานที่ตองเปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้งประมาณ 25 หนวย ขณะนี้ไดขอสรุป
และนําเสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งเพิ่มแลว สวนเรื่องรายชื่อผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งฝายทะเบียนราษฎรฯ ไดจัดเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบและเรงดําเนินการจัดพิมพ สวนคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง ไดทําเร่ืองขอความรวมมือสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดจัดสงบุคลากรมาเปนประธานประจําหนวยให 
ขณะนี้ไดครบทุกหนวยแลว คณะกรรมการสํารองก็ไดเตรียมการแลว 
   นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
   - แจงกําชับเร่ืองการวางตัว ใหขาราชการตลอดจนพนักงานจางวางตัวเปนกลางในการเลือกตั้ง
คราวนี้ 
 
 
 
  5.4 การจัดทําแบบแปลนและรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจาง 
   นายมนตตรี ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
   - ขอแจงประสานขอความรวมมือสํานักการชาง เรื่องรูปแบบรายการละเอียดโครงการที่จะ
จัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 2564 ในโครงการเรงดวนดังนี้ โครงการกอสรางหองน้ําโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และขอความรวมมือฝากชางผูควบคุมดูแลรายละเอียดกับผูประกอบการ 
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นายนพคุณ  เดชเสน   ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
- เร่ืองการดูแลโรงเรียน สํานักการชางจะจัดเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือความสะดวกและ

รวดเร็วในการติดตอประสานงาน 
    
 
 
 
 
 
 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น.  
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