
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
คร้ังที่ 12/๒๕๖2 

วันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ (ชั้น 2) 

 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
4. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานากเทศมนตร ี
5. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

6. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
7. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

8. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
9. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
10. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
11. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

12. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

13. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
14. นายสวาท    ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
15. นางภีมพิสทุธิ์  เพียรสุขเวช  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตื้อ 
16. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
17. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

18. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

19. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
20. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

21. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

22. นางสาวณฐอร   ทีปวัฒน   (แทน)หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

23. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
24. นางสาวยุรีพร  คุณสุทธิ์   หัวหนางานการเจาหนาที ่
25. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
26. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
27. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
28. นางสาวจรรยารักษ พิมพพรรค  (แทน)หัวหนาฝายสาธารณูปโภค  
29. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

30. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
31. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
32. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 

-๒-/33. นางศศิกาญจน... 



- ๒ - 
 

33. นางศศิกาญจน   โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
34. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
35. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
36. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
37. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
1. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
4. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
7. นางวรนุช  จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

8. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
9. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
10. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
11. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
12. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
13. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
14. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
15. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
16. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
17. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
18. นายสุระศักดิ ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ 
19. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
20. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
21. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางเสาวลักษณ  กันธิยา   นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
3. นายวีระศักดิ์  สินปร ุ   นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 
4. นางลักขณา  แยมพิวัน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
5. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
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                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                       
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 11/๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.๓๐ น. ณ หองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ                   

ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานี เปนการรายงานเพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหา                     
อุปสรรค ในการดํา เนินการ เพื่ อ ใหการดํา เนินงานและการ เบิกจ ายงบประมาณเปนไปตามที่วางแผนไว                                      
ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เปนการรายงานในรอบ 2 เดือน แบงเปน 2 สวน คือ โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการที่
ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทั้งหมด 145 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 318,410,900 บาท ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 98 โครงการ คิดเปน 68 % ขออนุมัติขั้นตน 
คือ การจัดทําราคากลาง ขออนุมัติโครงการ จํานวน 19 โครงการ คิดเปน 13 % ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง การบริหาร
สัญญา ยังไมมีการดําเนินการ อื่นๆ คือ โครงการที่มีการดําเนินการบางสวนแลวแตยังไมครบตามเปาหมาย                
จํานวน 18 โครงการ คิดเปน 12 %  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ คิดเปน 7 % โครงการที่ไดรับอนุมัติ
จายขาดเงินสะสม ตามที่สภาเทศบาลไดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม 8 ครั้ง จํานวน 202 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ 
จํานวน 14 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 438,072,971 บาท สรุปผลการดําเนินโครงการไดรบัอนุมตัิใหจายขาดเงิน
สะสม ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 26 โครงการ คิดเปน 12.88 % ขออนุมัติขั้นตน คือ การจัดทําราคากลาง การขอ
อนุมัติโครงการ จํานวน 88 โครงการ คิดเปน 43.56 %  อยูในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 7 โครงการ คิดเปน 
3.46 % การบริหารสัญญา จํานวน 59 โครงการ คิดเปน 29.20 % โดยแบงเปน อยูในชวงการกอสราง 39 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จแตยังไมดําเนินการตรวจรับงาน จํานวน 20 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 20 โครงการ                   
คิดเปน 9.90% ไดแก โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน 11 โครงการ โครงการไฟฟาแสงสวาง จํานวน 8 โครงการ 
โค ร ง ก าร พา ร าแอส ฟ ลท ติ ก คอนก รี ต  จํ า น วน  1  โ ค ร งก า ร  ยก เ ลิ ก โค ร ง ก า ร  จํ า น วน  2  โค ร ง ก า ร                                   
ครุ ภัณฑ  จํ านวน 14 ร ายการ  อยู ในขั้ นตอนขออนุมัติ ขั้ นตน  จํ านวน 1  โคร งการ  คิ ด เป น  7 .14 %                                 
บริหารสัญญา จํานวน 8 โครงการ คิดเปน 57.14 %  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ คิดเปน 28.58 %                                
.   .        . 
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สรุปรายรับของเทศบาลซึ่งมาจาก 3 สวน คือ รายไดที่จัดเก็บเอง รายไดหมวดภาษีจัดสรร รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 แบงเปน 3 กลุม คือ เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน 
339,820,900 บาท คิดเปน 42.50% รายไดหมวดภาษีจัดสรร จํานวน 341,600,000 บาท คิดเปน 42.73% 
รายไดจั ดเก็บเอง จํานวน 118,079,100 บาท คิดเปน 14.77 % รายไดที่จั ดเก็บเอง รับจริง  จํานวน 
6,563,463.46 บาท  คิดเปน 5.55% หมวดภาษีจัดสรร รับจริง จํานวน 58,118,826.87 บาท คิดเปน 17% 
รายรับหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่ รับจริง 100,017,253.83 คิดเปน 29.43% รายรับหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับในงบประมาณ รับจริง 6,052,615.46 บาท รวมรายรับทั้งสิ้น 164,699,544.16 บาท               
คิดเปน 20.60% สรุปการเบิกจาย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ
อนุมัติ 799,500,000 บาท เบิกจายไปแลว จํานวน 110,856,098 บาท  การเบิกจายแยกตามหนวยงาน หนวยงาน
ที่มีการเบิกจาย งบกลาง คิดเปน 27.29% สํานักการคลัง คิดเปน 18.71% หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปน 15.18% 
การเบิกจายตามหมวดรายจาย หมวดงบกลาง คิดเปน 27.29% หมวดคาใชสอย คิดเปน 19.51% หมวดคา
สาธารณูปโภค คิดเปน 15.40% หมวดคาครุภัณฑ คิดเปน 0.90% หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ยังไมมีการเบิกจาย 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดมีการอนุมัติจายขาดเงินสะสมไปแลว 

จํานวน 8 ครั้ง ขอใหผูอํานวยการสํานักการคลังชี้แจงยอดเงินสะสมคงเหลือ 
นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เพื่อใหการรายงานขอมูลเงินสะสมถูกตอง  

ขอตรวจสอบยอดเงินสะสมอีกครัง้ กอนที่จะรายงานเสนอคณะผูบริหาร ในสวนรายรับของเทศบาลจะเกิดปญหาอุปสรรค
อีกมากเนื่องจากสํานักการคลังจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ซึ่งจะตองประกาศใหทัน 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีผูเสียภาษี 12,000 กวาราย ในรอบแรกไดประกาศรายชื่อ
ผูเสียภาษี 6,000 กวาราย เนื่องจากจะตองทําการสํารวจพื้นที่ใหม เดิมจะคํานวณภาษี คาเชา จากราคาประเมิน 
ปจจุบันเปลี่ยนใหม จะตองราคาประเมินจากธนารักษ และพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีกวางมาก มีปญหาการ
ตรวจสอบขอมูลอายุการใชงานของอาคารที่ตองนํามาคํานวณคาเสื่อมราคา และการเขาตรวจสอบอาคารซึ่งตองลงสํารวจ
ใหม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือแจงใหขยายระยะเวลาการจัดเก็บ เดิมเดือนมกราคา 2563           
เปนเดือนสิงหาคม 2563 รายรับของเทศบาลจะลดลงประมาณ 60 กวาลานบาท ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แจงวาจะมีการเยียวยา แตไมทราบวาจะเยียวยาไดเทาไร 

นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของผลการดําเนินโครงการของสํานัก

การชาง ผมไดรายงานใหทานประธานสภาเทศบาลทราบทุกวันพุธแลว โดยสํานักการชางกําลังดําเนินการในสวนโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 200 กวาโครงการ โดยการดําเนินงานมี 2 ชวง คือ ชวงแรก การสํารวจ
ประมาณการ จัดทํารูปแบบ และการจัดทําราคากลาง ดําเนินการแลว คิดเปน 35 %  ชวงที่ 2 การขออนุมัติโครงการ 
การจัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญา ดําเนินการแลว คิดเปน 65 % และพยายามจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิ้น
เดือนมกราคม 2563 เพื่อจะดําเนินการโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตอไป   

 
 

-5-/นายเจษฎา... 
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นายเจษฎา  ชังอิน รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี            

จัดโครงการอบรมพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และจะเชิญองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด
อุบลราชธานีเขารวมอบรม ระหวางวันที่ 25-26 ธันวาคม 256 

 

.  
 

 
๓.2 โครงการอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
นางศิริวรรณ  วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการอบรม กําหนดการจัดอบรม จํานวน  

4  รุน รุนที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 63 รุนที่ 2 18 ธ.ค. 62 รุนที่ 3 19 ธ.ค. 62 รุนที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กําหนด
ศึกษาดูงาน รุนที่ 1ระหวางวันที่ 29-31 มกราคม 2563  กลุมเปาหมาย คือ อสม. เขต 1 จํานวน 314 คน รุนที่ 1 
ระหวางวันที่ 29-31 มกราคม 2563  กลุมเปาหมาย คือ อสม. เขต 1 จํานวน 314 คน รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 5-7 
กุมภาพันธ 2563  กลุมเปาหมาย คือ อสม. เขต 2 จํานวน 275 คน รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2563  
กลุมเปาหมาย คือ อสม. เขต 3 จํานวน 262 คน รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2563 กลุมเปาหมาย             
คือ อสม. เขต 4 จํานวน 332 คน สถานที่ศึกษาดูงาน คือ โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการศึกษาดูงานโดยหลักแลวเมื่อดําเนินการ

อบรมแลวตองมีการศึกษาดูงานเลย เมื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกําหนดการตามที่แจงใหที่ประชุมทราบ           
เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินเขาตรวจจะตองสามารถตอบคําถามในสวนน้ีไดดวย 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากปจจุบันมีหลายหนวยงานที่จะเขา

ตรวจสอบเทศบาล กอนที่จะจัดทําโครงการ ขอใหทุกสํานัก/กอง/ฝาย ปรึกษาทานปลัดเทศบาลกอนที่จะดําเนินการ 
นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมพิจารณาปรับเปลี่ยนกําหนดการการศึกษาดูงานใหเหมาะสม 
 

.  
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การตรวจสอบครุภัณฑประจําป 
นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการตรวจสอบพัสดุประจําป เนื่องจาก

เทศบาลมีครุภัณฑที่ใชมานาน ซึ่งสํานัก/กองที่ไดตรวจสอบและสงเรื่องคืนพัสดุใหฝายพัสดุและทรัพยสิน เปนการสงเพียง
เอกสารให แตครุภัณฑที่ทําเรื่องสงคืนพัสดุยังอยูทีส่ํานัก/กองเหมือนเดิม ฝากผูที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑที่
ชํารุดเสียหายใหแลวเสร็จ 

-6-/นางพิมพนภัส... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อสํานัก/กองสํารวจครุภัณฑที่ชํารุดและ

รายงานมาที่ฝายพัสดุและทรัพยสินแลว ฝายพัสดุและทรัพยสินจําทําเรื่องขอจําหนายพัสดุ แตขอใหสํานัก/กอง              
เก็บครุภัณฑที่จะจําหนายไวกอน เนื่องจากฝายพัสดุและทรัพยสินไมมีพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุ เมื่อฝายพัสดุและทรัพยสิน
ดําเนินการขออนุมัติจําหนายพัสดุเรียบรอยแลวจะไปตรวจสอบพัสดุที่สํานัก/กองเก็บไว 

 

 
 

4.2 การจัดงานมหกรรมรวมพลคนไทยสุขภาพด ี(ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)   
นางลักขณา  แยมพิวัน  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากจะมีการจัดงานมหกรรมรวมพลคน

ไทยสุขภาพดี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานคนไทยสุขภาพดี โดยกําหนดจัดงาน ทั้งหมด 4 
ภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการรับนโยบายจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข คนไทยสุขภาพดี ภายใตคอนเซ็ป กินเปลี่ยนชีวิต ฟตรางกาย ผอนคลายอารมณ กําหนดจัดงานทั้งหมด 3 จุด 
คือ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ลานทุงศรีเมือง เวลา 17.00 น. ตลาดโตรุงราชบุตร วันที่ 18 
ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสุนีย แกรนด เพื่อใหการจัดงานสําเร็จลุวงตามวัตถุประสงค จึงขอความ
อนุเคราะหเทศบาลนครอุบลราชธานี คือ เต็นท เกาอี้ พรอมเจาหนาที่จัดสถานที่บริเวณลานทุงศรีเมืองบริเวณตลาดโตรุง
ราชบุตร และวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ขอเชิญชมรมผูสูงอายุรวมงานเปดมหกรรมเมืองสุขภาพดี 
จํานวน 200 คน การแตงกาย อสม.และผูสูงอายุ ชุดสีเหลือง คณะผูบริหาร ชุดสีขาว 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เนื่องจากวันที่ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 จะตองเดินทางไปราชการเพื่อประชุมคัดเลือก

คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ จึงไดมอบหมายให ทานประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เปนผูกลาวรายงาน
บริเวณตลาดโตรุงราชบุตร 

 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1 การตรวจสอบการใชและรักษารถยนต ประจําป 2562 (หนวยตรวจสอบภายใน) 

นางอรอินทร  ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากหนวยตรวจสอบภายในไดดําเนินการ 

ตรวจสอบการใชและรักษารถยนต ประจําป 2562 ขอสรุปผลการดําเนินการ ดังนี้ ปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธาน ี            
มีรถยนตและรถจักยานยนต รวมทั้งสิ้น 215 คัน มีรถยนตที่ชํารุดไมสามารถใชงานไดและไดรับรายงานวาจะสงคืนพัสดุ
เพื่อขอจําหนาย จํานวน 35 คัน คงเหลือรถยนตและรถจักยานยนตที่สามารถใชงานได จํานวน 180 คัน                   
รวมจํานวนรถยนตและรถจักยานยนตที่ไดรับงบประมาณจากจายขาดเงินสะสม ป 2562 และงบประมาณ                    
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 จํานวน 222 คัน มีรถยนตและรถจักยานยนตที่สามารถใชงานได 
ประกอบดวย รถยนต 160 คัน รถจักยานยนต 62 คัน รถยนตและรถจักยานยนตที่มีอายุการใชงานมากกวา 20 ป                        
. 

-7-/ไดแก สํานักปลัดเทศบาล... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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ไดแก สํานักปลัดเทศบาล รถยนต จํานวน 13 คัน รถจักยานยนต จํานวน 2 คัน สํานักการชาง รถยนต จํานวน 19 คัน             
สํานักการศึกษา รถยนต จํานวน 3 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 คัน กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 
1 คัน รวมทั้งสิ้น จํานวน 41 คัน 
 

 
 

5.2 การประชาสัมพันธเปลี่ยนชื่อถนนหมอมเจียงคํา 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดประกาศเปลี่ยน

ชื่อถนนหมอมเจียงคํา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ชวงระหวางถนนอุปราช หนาศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานี ตัดกับถนน               
ผาแดง คาดวาประชาชนยังไมทราบ ฝากใหผูมีสวนเกี่ยวของประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยงานราชการบริเวณน้ัน
ใหทราบดวย 

นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่มูลนิธิหมอมเจียงคํามีความประสงค

ที่ตั้งถนนหมอมเจียงคํา เพื่อเปนศักดิ์ศรีแกหมอมเจียงคํา บริเวณถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนผาแดง มีครัวเรือนที่ไดรับ
ผลกระทบ คือ ศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานี รานขาวหมูแดงนครปฐม และอาคาร ECC ซึ่งประชาชนบริเวณนั้นที่เห็น
ดวยที่จะมีการเปลี่ยนชื่อถนน โดยทานนายกเทศมนตรีไดประกาศเปนถนนหมอมเจียงคําแลว ลําดับตอไปสํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีจะสงเรื่องไปขอรหัสถนนกับสํานักทะเบียนกลาง เมื่อไดรหัสถนนแลวจึงจะแจงให
ประชาชนบริเวณน้ันและสงหนังสือแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- เมื่อดําเนินการเสร็จทุกอยางแลว ขอใหฝายบริการและเผยแพรวิชาการชวยประชาสัมพันธ

การเปลี่ยนช่ือถนนใหประชาชนทราบดวย 
 

 
 

5.3 การจัดงานกาชาดประจาํป 2563 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ตามที่ไดรับการประสานงานจากจังหวัดอุบลราชธานีแลววาเทศบาลนครอุบลราชธานีมีพื้นที่

จัดนิทรรศการ ผลงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ขนาด 12 × 7 เมตร บริเวณทางเขาลานขวัญเมืองฝงธนารักษ  
และไดมีการประชุมเรือ่งการจดับูธนิทรรศการของเทศบาลไปแลว โดยมอบหมายใหสํานักการชางออกแบบบูธนิทรรศการ 
ซึ่งภายในบูธประกอบดวย มุมนวดฝาเทาของ อสม. นิทรรศการผลงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซุมกาแฟ และให
สํานักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่ทุกสํานัก/กองประจํานิทรรศการ วันละ 5 คน 

 
 

-8-/นายชัยยงค... 

 
 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในชวง

ปลายเดือนธันวาคม ขอใหผูมีสวนเกี่ยวของดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบทุงศรีเมืองดวย และปจจุบันเขาสูฤดูแลง 
ตนไมและหญาเริ่มตายแลว ขอใหสํานักการชางสงเจาหนาที่ดูแลตนไมและหญาบริเวณเกาะกลางถนนดวย 

 
 
 

5.4 การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 (สาํนักการศึกษา) 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563  ซึ่งจะจัดในวันเสารที่ 11 มกราคม 2563               

ไดมีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของแลว สรุปรูปแบบการแตงกาย คือ ผูหญิงชุดโทนสีชมพู ผูชายชุดโทนสีฟา 

นางวิจิตรา  ถังยิ้ม  นักสันทนาการชํานาญการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563   

ไดรับการตอบรับจากหนวยงานในเทศบาลเขารวมงานวันเด็กแหงชาติแลวบางสวน  และกําลังดําเนินการจัดทําหนังสือ
เชิญหนวยงานภายนอก 

 

 
 
 

5.5 การรณรงคประชาสัมพันธการสวมหมวกกันน็อค 
นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากมีตํารวจจราจรมาตั้งจุดตรวจ

บริเวณหนาวัดศรีอุบลรัตนาราม ชวงเย็นวันศุกร เสารและอาทิตย หลายทานที่มาถนนคนเดินไมไดสวมหมวกกันน็อค              
แลวถูกจับปรับ ขอใหผูมีสวนเกี่ยวของในโครงการถนนคนเดินชวยรณรงค ประชาสัมพันธการสวมหมวกกันน็อคใหแก
ประชาชนที่มาซื้อสินคาภายในถนนคนเดินดวย 

 

 
 
 

5.6 โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี ดวยหัวใจ ประจําเดือนธันวาคม 2562 
นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อวันศุกรที่ผานมาไดมอบหมายใหเขารวม

ประชุมการจัดงานครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี ดวยหัวใจ ประจําเดือนธันวาคม 2562 โดยไดมีการมอบหมาย
ภารกิจใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ กําหนดจัดงาน วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ เรือนจําจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมทําความสะอาดสถานที่เย่ียวญาติ การตัดแตงกิ่งไมและปรับปรงุภูมิทัศนบริเวณโยรอบเรอืนจํา                 
การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ใหบรกิารผูตองขังภายในเรือนจํา และการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โยมอบหมายใหเทศบาล
นครอุบลราชธานีดําเนินการ คือ การจัดสถานที่ เวที ปาย โตะหมูบูชา ดอกไมประดับ พระบรมฉายาลักษณ เครื่องเสียง  
. 

-9-/จัดประชาชนจิตอาสา... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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จัดประชาชนจิตอาสาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 30 คน รถบรรทุกเททาย รถบรรทุกขยะ อุปกรณ           
ทําความสะอาด รถฉีดน้ํา รถกระเชาไฟฟา โดยประสานงานสํานัก/กองที่เกี่ยวของแลว 

 

 
 
 

5.7 การตั้งสถานีดับเพลิงยอยชั่วคราว 
นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามมติที่ประชุมคณะผูบริหารและหัวหนา

สวนราชการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การตั้งสถานีดับเพลิงยอยชั่วคราว บริเวณโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
กานเหลือง เห็นควรมีการตรวจสอบพื้นที่ใหละเอียดรอบคอบ ซึ่งเปนการใชสถานที่ภายในโรงเรียนเปนสถานีดับเพลิง 
อาจสงผลกระทบตอเด็กนักเรียน จึงอยากจะลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาจุดที่เหมาะสมและปลอดภัย     
ตอเด็กนักเรียน 

5.8 การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดรับการคัดเลือก

จากคณะอนุกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีเปนตัวแทนผูบริหารเทศบาลรวมคัดเลือก
คณะกรรมการระบบปฐมภูมิ ตามมาตรา 5(3) แหงพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดจัด
ประชุมคัดเลือก ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ 

 

 
 
 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น. 
  
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
          เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                               หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 


