
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจำป ๒๕๖3 
คร้ังที่ 1/๒๕๖4 

วันจันทร ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ผูมาประชมุ 
1. นายอัมพล ทองพ ุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
2.  นายเจษฎา  ชังอิน       รองปลัดเทศบาล 
3.  นายกฤชพล  เมืองเหนอื      รองปลัดเทศบาล 
4.  นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร      รองปลัดเทศบาล 
5.  นายพิศาล  ดีพรอม       หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
6. นายนเรต  ศรีเมือง       ผูอำนวยการสำนักการชาง 
7.  นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข      รก.ผูอำนวยการสำนักการคลงั  
8.  นางอรพรรณ  สมสวย       ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
9.  นายมนตตรี  ธนะคุณ       ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 
10.  นายกรศิร ิ  มิ่งไชย       ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
11.  นายไพสิฐ  ศรีสมทุร      ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
12.  นายสวาท  ดวงคำ       ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
13.  นายประสพ  ปรุโปรง        (แทน)ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

14.  วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์      ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
15.  นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ       ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
16.  นางสุจิตรา  นามพิทักษ      ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม 
17.  นางสมลกัษณ  บุญณพัฒน      ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
18.  นางอรอินทร   ไชยแสง       หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
19.  นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ      หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สำนักปลัดเทศบาล 
20.  นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง       หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
21.  นางสาวนิตยา  สมาน       หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
22.  นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน       หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
23.  นางสาวลำพรรณ คุณประชา      หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
24.  นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล      หัวหนาฝายพัฒนารายได 
25.  นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ      หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สำนักการชาง 
26.  นางรุงณภา  จันทรเกษ      หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
27.  นายนพคุณ  เดชเสน       ผูอำนวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
28.  นายวิชญพงศ  สาลสีิงห       ผูอำนวยการสวนการโยธา 
29.  นายจตุรพิธ  สมหอม       หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 
30.  นางประไพศร ี  ศิริทรัพย           หัวหนาฝายนิติการ 
31. นางสาววิรุณภัสร   ฐิติภัสรศุภเดช      หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
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32.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร            หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
33.  นายเสร ี  ทองเลิศ       ผูอำนวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
34. นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา      หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
35.  นางสาวสุพัตรา  จัยสิน       หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สวนบริหารการศึกษา 
36.  นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง      หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
37.  นายสรวิชญ  แสงด ี       หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
38.  นางภัทริฌา  คำผง       หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
39.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ       หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
40.  นางพิณผกา  แกนอาษา      หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม  

1. นางวรนุช  จันทะสิงห      ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
2. นางกรรณิกา  นิธิพานิช      หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
3. นางสาวพยอม   โอภาส       หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
4. นางเสาวลักษณ กันธิยา       รก.หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
5. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล      หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สำนักการชาง 
6. นายปญญา  ทองสรรค      รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
7. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน      หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
8. นายวรวิทย  หลาทอง       หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
9. นายศรัณย  ศรีเมือง       หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
10. นายโกวิท  เริงนริันดร      หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 
11. นางวิไลลักษณ  อัครอำนวย      หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12. นางเพ็ญศร ี  เถาวโท       ผูอำนวยการสวนบรหิารการศึกษา 
13. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย       หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 
14. พ.จ.อ.อดิศร  ประจำ       หัวหนางานรักษาความสงบ 
15. สิบเอกสมชาย  เดชะคำภู      หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางณภัสนันท  วงศลา       หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
2. นางณัฐปภัสร    ฏปวรนันท      นักวิชาการคลังชำนาญการ 

3. นางจุฑารัตน  สัตนันท       นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
4. นางจรรยารกัษ  พิมพพรรค      นายชางไฟฟาชำนาญงาน 
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5. นางสุธีลาพร  ริพล       นักประชาสัมพันธชำนาญการ 
6. นายพงศธร  โชติมานนท      นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
 

 

                 เริ ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่นายกเทศมนตรี               
นครอุบลราชธานี เปนประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) จำนวน 2 ราย 
1.2 การเชิญประชุม  
นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- การประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ(ประจำเดือน) จะเชิญผูบริหาร ผูอำนวยการสำนัก/

กอง หัวหนาฝาย หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 8 แหง 
ขอใหทุกทานเขารวมประชุม สวนการประชุมหารือขอราชการคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ(ประจำสัปดาห) 
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จะเชิญผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ หากมีขอราชการเรงดวนจะเชิญผูบริหารสถานศึกษา
และหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/๒๕๖๓     
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ตรวจสอบไดที ่ 
  
   
 
 
    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ  

 - กองวิชาการและแผนงานขอรายงานสรุปรายงานรายรับจร ิง ประจำปงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ขอมูลจากฝายผลประโยชน สำนักการคลัง  รับจริง 
10,379,207.56 บาท ประมาณการรายรับ 104,618,300 บาท งบประมาณคงขาด – 94,239,092.44 บาท  
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รายไดหมวดภาษีอากรจัดสรร ประมาณการรายรับ 342,500,000 บาท รับจริง 78,778,705.34 บาท เงินอุดหนุน 
ทั่วไปมิไดตั้งรับในเทศบัญญัติ  เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค รับจริง 13,009,700 บาท บำเหน็จบำนาญ     
ขาราชครู บุคลากรถายโอนของสำนักปลัด คาเชาบาน ศึกษาบุตร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค 13 ลานเศษไมไดตั้งในเทศบัญญัติใชหรือไม 
 นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

 - ตามหลักเกณฑไมไดตั้งรับในเทศบัญญัติเหมือนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไมไดของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางปนี้มีการขยายเวลาในการชำระภาษีหรือไม 
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข  รักษาการผูอำนวยการสำนักการคลัง 
- ยังคงเก็บภาษีของป พ.ศ.2563 อยูที่ 10% บวกเงินเพิ่ม ซึ่งอัตราการจัดเก็บนี้เริ่มเก็บเมื่อ

เดือนสิงหาคม 2563 สวนการจัดเก็บภาษีป 2564 จะเริ่มเก็บเดือนมีนาคมยังไมมีคำสั่งใหจัดเก็บเทาใดแตมีแนวโนม
เก็บที่ 10 % หรือ 50 % 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - ควรมีการวางแผนการเงินใหดีเพราะหมวดภาษีอากรประมาณการรายรับ 67,150,000 

บาท รับจริง 2,535,302.70 บาท หากไมมีการวางแผนจะมีปญหาเมื ่อสิ้นป ไดปรึกษากับนางศิริเพ็ญ พุทธจักร        
รองปลัดเทศบาลผูรับผิดชอบสำนักการคลังทำอยางไรยอดการจัดเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้น  ซึ่งเกี่ยวของกับคะแนนโบนัสที่
ประเมินไดคะแนนนอย เดิมทีการจัดเก็บขยะมูลฝอยเอาจำนวนครัวเรือนทั้งหมดมาเปนฐานแลวออกจัดเก็บขยะทุก
ครัวเรือน  แตการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บไดนอย ซึ่งที่ผานมายอดจัดเก็บคาธรรมเนียมไมเพิ่มข้ึนเลย แนะนำใหนำรายชื่อ
ผูที่มายื่นจายภาษีมาเปนฐานหากในปถัดไปมีผูมายื่นเพิ่มขึ้นการจัดเก็บก็จะเพิ่มขึ้นตาม ฐานการจัดเก็บก็จะขยายเพิ่มขึ้น
ไปดวย 

 นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

 - สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.

2563 - 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ งบกลาง ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 29.89 % สำนักปลัดเทศบาล ผลการ
เบิกจายคิดเปนรอยละ 17.17 %  หนวยตรวจสอบภายใจ ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 22.62 %   สำนักการคลัง    
ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 24.67 %  กองวิชาการและแผนงาน ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 20.12 % กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 18.48 % สำนักการศึกษา ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 
23.51 %  สำนักการชาง ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 9.33 %  รวมผลการเบิกจาย 20.22 %  

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- รายรับจริง 234 ลานบาทเศษผลการเบิกจาย161 ลานบาทเศษ คงเหลือเงินประมาณ 72 

ลานบาทเศษ เพื่อใหสำนัก/กองไดรับทราบวาเงินในคลังเหลือเทาไหรยังคงมีรายจายอีก คืออุดหนุนการไฟฟาตาม
โครงการสายเคเบิ้ลไฟฟาลงใตดินอีก 59 ลานบาทอยากทราบวายอดที่ตองอุดหนุนตองอุดหนุนตามยอดเต็ม 118 ลาน
หรือไม 
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 นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ สำนักการชาง 
 -ตามที ่ทีมสตรองไดเขาตรวจสอบ  เทศบาลไดเชิญการไฟฟาเขาสรุปผลการดำเนินงาน         

และงบประมาณตาม MOU ทั้งหมด 118,130,000 บาท จายงวดแรกเมื่อป พ.ศ. 2563 จำนวน 59 ลานบาท สวนที่
เหลือจายป 2564 จำนวน 59 ลานบาทเศษ งานโยธาไฟฟาไดหาผูรับจางไดอยูที่ 103,135,631.87 บาท จะเหลือ
เงิน สวนตาง 14,994,539 บาท ไดสอบถามการไฟฟาแลวไดรับแจงวาจะตองโอนเต็มยอดสวนที่เหลือจะโอนคืนเมื่อ
การกอสรางแลวเสร็จจายเงินผูรับเหมาเรียบรอย 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- ตามหลักของเงินอุดหนุนหากอุดหนุนไปแลวใชจายไมหมดตองโอนคืนมาในสวนตาง 14 ลาน

บาทเศษ ทำอยางไรถึงจะไดคืนกอนเดือนกันยายน 
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอำนวยการสำนักการคลัง 
- อยากใหทบทวนขอตกลง MOU อีกครัง้ ดวยสถานการแบบนี้โอนเฉพาะยอดที่ใชจริงได

หรือไม  เพราะการจัดเก็บภาษีไมรูวาจะเกบ็ไดเทาไหรเกรงวาหากการไฟฟาทำโครงสรางเพิ่มจะไมไดเงินสวนตางคืน 
 นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

- สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามหมวดรายจาย) 
หมวดงบกลาง การเบิกจายคิดเปนรอยละ 29.89 %  หมวดเงินเดือน  การเบิกจายคิดเปนรอยละ 21.79 %  หมวด
คาตอบแทน การเบิกจายคิดเปนรอยละ 15.93 %  หมวดคาใชสอย การเบิกจายคิดเปนรอยละ 24.51 % หมวดคา
วัสดุ การเบิกจายคิดเปนรอยละ 13.49 % หมวดคาสาธารณูปโภค การเบิกจายคิดเปนรอยละ 24.68 % หมวดเงิน
อุดหนุน การเบิกจายคิดเปนรอยละ 19.10 % หมวดรายจายอื่น การเบิกจายคิดเปนรอยละ 0.41 % หมวดคาครุภัณฑ  
ไมมีการเบิกจาย ดานงานเผยแพรวิชาการไดเขาชี้แจงกับทางจังหวัดอุบลราชธานีเรียบรอยแลวผลการชี้แจงผานทุก
รายการจังหวัดกำลังดำเนินการสงมติที่ประชุมมาใหหมวดคาครุภัณฑคอมพิวเตอร หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ไมมีการ
เบิกจาย 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - หมวดคาครุภัณฑไมนาหวง เพราะสวนมากใชวิธีเฉพาะเจาะจง ที่นาหวงคือเงินอุดหนุนทั่วไป

ของงบประมาณป พ.ศ.2564 ตั้งคาใชจายในหมวดใด 
 นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

 - เงินอุดหนุนทั่วไปที่ขอสำนักงบประมาณไปของป 2564 กำหนดวัตถุประสงคไปจะมีเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจแตไมไดขอ เงินอุดหนุนทั่วไปจะมีเงินอำนาจหนาที่ คือเงินล้ำซำ 56 ลานบาทเศษ จะชวยในสวนเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ ลงในรายการครุภัณฑแตละสำนัก/กอง บางรายการที่เหลือขออำนาจหนาที่ คาที่ดินสิ่ง
ปลูกสรางไมไดลงไว 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- โครงการของปพ.ศ. 2562 ทอเลี่ยมบุงกาแซวมีปญหายังไมเริ่มสัญญาพอทำสัญญาเสร็จตอง

แจงหยุดงานเพราะสงมอบพื้นที่ไมได ทางหลวงชนบททำการกอสรางทับซอน สอบถามกันเงินเหลื่อมปไดกี่ป 
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอำนวยการสำนักการคลัง 
- หากยังไมทำสัญญากันได 2 ป หากทำสัญญาแลวยึดตามระยะเวลาในสัญญาจาง 
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นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

- สรุปรายงานคำขอตั ้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั ้งสิ้น 
668,332,700 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรป 2564 จำนวน 347,145,200 บาท คำขอ
งบประมาณป พ.ศ.2565 จำนวน 599,612,700 บาท วงเงินเพิ่ม/ลด 252,467,500 บาท รอยละ 72.73 เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2564 ไมไดของบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 68,720,000 บาท วงเงินที่เพิ่ม/ลด งบประมาณ 
68,720,000 สรุปรายงานคำขอตั้งงบประมาณรายจาย พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป (รายการใหญๆที่เพิ่มขี้นจาก
งบประมาณจัดสรรป 2564)  1. เงินอุดหนุนสำหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (สงเสริมพัฒนาการศึกษา
และประเมินผล)งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรป 2564 (พ.ร.บ) 2,584,000 บาท คำของบประมาณ พ.ศ.2565 
เปาหมาย 8 แหง งบประมาณ 10,617,000 บาท วงเงินที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 8,033,000 รอยละ 310.87 2. เงิน
อุดหนุนสำหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) งบประมาณตามที่
ไดร ับจัดสรรป 2564 (พ.ร.บ) 252,000 บาท คำของบประมาณ พ.ศ.2565 เปาหมาย 706 คน งบประมาณ 
1,008,000 บาท วงเงินที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 756,000 รอยละ 300.00 3. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรป 2564 (พ.ร.บ) 23,226,000 บาท คำของบประมาณ 
พ.ศ.2565 เปาหมาย 81 คน งบประมาณ 49,140,900 บาท วงเงินที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 25,914,900 รอยละ 
111.58 4.เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอน  งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรป 2564 
(พ.ร.บ) 56,357,400 บาท คำของบประมาณ พ.ศ.2565 เปาหมาย 1 แหง งบประมาณ 65,094,400 บาท วงเงิน
ที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 8,737,000 บาท รอยละ 111.58 และเงินชดเชยรายไดที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใช
กฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง งบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรป 2564 (พ.ร.บ) ไมไดรับการจัดสรร คำขอ
งบประมาณ พ.ศ.2565 เปาหมาย 1 แหง งบประมาณ 147,450,000 บาท วงเง ินที ่ เพ ิ ่ม/ลดงบประมาณ 
147,450,000 บาท รอยละ 100 สรุปรายงานคำขอต้ังบประมาณรายจาย พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 
6 รายการ  ดังนี้ สำหรับสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ คำของบประมาณ พ.ศ.2565 เปาหมาย 
3 แหง งบประมาณ 18,799,900 บาท วงเงินที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 18,799,900 บาท รอยละ 100 ของโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 4 ชั้น 12 หอง และโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคต้ือ  

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- การสรางอาคารของโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคต้ือ จะสรางบริเวณใด 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอำนวยการสำนักการคลัง 
- ชวงทำเขาแผนคือมีโครงการจะยายไปวัดมหาวนาราม มีขอเสนอจากโรงเรียนปริยัติธรรมและ

ขอตกลงระหวางทานเจาอาวาสถาจะยายโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อไปวัดมหาวนาราม จะตองมี
อาคารเรียนหลังใหมดานทิศตะวันตก จึงไดนำอาคารเรียน 3 ชั้น 12 หอง เขาแผน 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
- หากไดงบมาแลวสามารถสรางไดหรือไม แนะนำใหขออนุญาตใชสถานที่ใหเรียบรอย งบมาจะ

ไดกอสราง หรือไมหากไมไดก็ตั้งงบเทศบาล 
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นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

- รายการที่ 2 โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย ทองถิ่นไทยผานการเลน (สนามเด็กเลน
สรางปญญา) คำของบประมาณ พ.ศ.2565 เปาหมาย 3 แหง งบประมาณ 510,000 บาท วงเงินที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 
510,000 บาท รอยละ 100 เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รายการที่ 3 สำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 คำของบประมาณ พ.ศ. 2565 เปาหมาย      
6 แหง งบประมาณ 2,700,000 บาท วงเงินที่เพิ่ม/ลด งบประมาณ 270,000,000 บาท รอยละ 100 เปนของ
สำนักการศึกษา 1 แหง โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน รายการที่ 4 สำหรับกอสรางและปรับปรงุซอมแซมหอกระจายขาว 
(เสียงตามสาย/ไรสาย)  106 ชุมชน งบประมาณ 12,910,100 บาท วงเงินที่เพิ่ม/ลด งบประมาณ 12,910,100 
บาท รอยละ 100 รายการที่ 5 คาครุภัณฑการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(รถบรรทุกขยะ/ฯลฯ) กองสาธารณสุข 4 คัน 
งบประมาณ 3,800,000 บาท วงเงินที่เพิ ่ม/ลด งบประมาณ 3,800,000 บาท รอยละ 100 รายการที ่ 6 คา
สิ่งกอสรางการจดับริการสาธารณะดานอื่นๆ เปนแผนบูรณาการภาค เปาหมาย 1 แหง งบประมาณ 30,000,000 บาท 
วงเงินที่เพิ่ม/ลด งบประมาณ 30,000,000 บาท รอยละ 100 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- โครงการทั้งหมดนี้ตองไปชี้แจงตอสำนักงบประมาณ คณะกรรมาธิการ สส. สว. ตองเตรยีม

รายละเอียดใหครบถวน หอกระจายขาว (เสียงตามสาย/ไรสาย) ในเมืองอาจมีปญหา 
นางสมลักษณ  บุณณพัฒน  ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- รายการซอมแซมหอกระจายขาว ขอทบทวนเนื่องจากความตองการของแตละชุมชนตางกัน 

จะสอบถามไปยังผูนำชุมชนทั้ง 106 แหงกอน  การกระจายเสียงมี 2 ระบบ ระบบแรกสงจากเทศบาลนคร ระบบที่สอง
คือชุมชนจัดรายการเองโดยที่เทศบาลสงขอมูลให ขณะนี้ยื่นรายการผานระบบยังไมเรียกเอกสารจะขอความชัดเจนจาก
หนวยงานทุกรายการอีกครั้ง 

นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- ฝากทุกสำนัก/กอง ที่เกี่ยวของที่ของบประมาณใหเตรียมเอกสารแตละรายการใหชัดเจน

สมบูรณเพื่อสะดวกในการเขาช้ีแจง  
 
 
 
3.2 รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

   นางณภัสนันท  วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- โครงการในปงบประมาณ 2562 ที ่กันเงินและขยายเวลาเบิกจายปงบประมาณ 2564  

จำนวน 4 โครงการ ของสำนักการชาง 3 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 โครงการ จัดทำราคากลาง 1 
โครงการ โครงการปรับปรุงประติมากรรมตนเทียนภายในสวนสาธารณทุงศรีเมือง อยูระหวางการกอสราง 1 โครงการ 
โครงการทอลอดเลี่ยมหวยมวง อยูระหวางดำเนินการ 1 โครงการ โครงการทอลอดเลี่ยมบุงกาแซว สงมอบงาน 1 
โครงการ โครงการตลาดสดเทศบาล 5 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- โครงการปรับปรุงประติมากรรมตนเทียนภายในสวนสาธารณทุงศรีเมืองจะแลวเสร็จเมื่อใด 

   นายนเรต  ศรีเมือง ผูอำนวยการสำนักการชาง 
   - เนื่องจากขอความประวัติตนเทยีนมีการแกไขเปลีย่นแปลง กรมศิลปากรกำลังดำเนินการเขยีน
ใหเปนภาษาอังกฤษคาดวาภายในสัปดาหนี้จะแลวเสร็จจะไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางตอไป 

นางณภัสนันท  วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- โครงการปงบประมาณ 2563 ที่กันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 36 

โครงการ ดังนี้ เตรียมความพรอม 3 โครงการ จัดทำราคากลาง 3 โครงการ ขออนุมัติโครงการ 1 โครงการ ขอซื้อขอจาง 
1 โครงการ ทำสัญญา 2 โครงการ อยู ระหวางกอสราง 5 โครงการ อยู ระหวางดำเนินการ 1 โครงการ สงมอบ 1 
โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ แลวเสร็จ 13 โครงการ  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
- โครงการที่รายงานมานี้เมื่อไปชี้แจงงบประมาณจะถูกสอบถามหมดหากมีคางโครงการเยอะ

อาจจะโดนตัดงบประมาณเพราะถูกมองวาบริหารงานงบไมได โครงการป พ.ศ.2562 เหลือ 2 โครงการ โครงการป พ.ศ.
2563 ทำอยางไรถึงจะแลวเสร็จ เตรียมความพรอมมีโครงการใดบาง 

นางณภัสนันท  วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- เตรียมความพรอม 3 โครงการ โครงการกอสรางหลังคาคลุมโดมโรงเรียนเทศบาลบูรพา

อุบล โครงการกอสรางลานเบเกอรี่สาธิตเพื่อสรางอาชีพ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โครงการปรับปรุงหองเรียนอาคาร
หองเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดทำราคากลาง 3 โครงการ โครงการตอเติมใตถุนอาคารเรียนจัดทำหองสมุด
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โครงการปรับปรุงหองทำงานและหองน้ำ กองสวัสดิการสังคม โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคตลาดทาวังหิน สำนักการชาง โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 2 
โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ อยูระหวางกอสราง 1 โครงการ คือโครงการกอสรางอาคารเรียน 12 หองเรียน โรงเรียน
เทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง งบประมาณ 10,174,100 บาท เบิกจาย 3 งวดงาน (2,977,500 บาท)จาก 9 งวดงาน 
สัญญาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม 12 ครั้ง ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ครั ้งที่ 1 - 8 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั ้งที ่ 9 - 11 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั ้งที ่ 12 งบประมาณทั้งสิ้น 
730,202,281 บาท จำนวน 309 โครงการ งบประมาณ 511,172,371 บาท ครุภัณฑ จำนวน 39 รายการ 
งบประมาณ 219,029,910 บาท ผลการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสม โครงการ 309 โครงการ 
เบิกจายจริง 167,144,660.83 บาท รอยละ 32.69 ครุภัณฑ 39 รายการ เบิกจาย 62,485,550 บาท รอยละ 
28.52 รวม เบิกจาย 229,630,210.83 รอยละ 31.44  

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
- ขอใหอัพเดทขอมูลตามจริงโครงการใดอนุมัติแลวไมไดทำใหตัดออก 
นางณภัสนันท  วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- สรุปการติดตามโครงการทีไ่ดรับอนุมัติใหจายเงนิสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

ขอมูล ณ 8 มกราคม พ.ศ.2564 อนุมัติครั้งที่ 1 จำนวน 24 โครงการ อยูระหวางกอสราง 1 โครงการการ  แลวเสร็จ 
23 โครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 27 โครงการ อยูระหวางกอสราง 2 โครงการการ สงมอบงาน 2 โครงการ ยกเลิก 3 
โครงการ แลวเสร็จ 20 โครงการ  ครั้งที่ 3 จำนวน 37 โครงการ อยูระหวางกอสราง 1 โครงการการ สงมอบงาน         
1 โครงการ  
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ยกเลิก 1 โครงการ แลวเสร็จ 34 โครงการ ครั้งที่ 4 จำนวน 33 โครงการ อยูระหวางกอสราง 2 โครงการการ สงมอบ
งาน 3 โครงการ  แลวเสร็จ 28 โครงการ ครั้งที่ 5 จำนวน 49 โครงการ อยูระหวางกอสราง 1 โครงการการ สงมอบงาน 
12 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ แลวเสร็จ 33 โครงการ ครั้งที่ 6 จำนวน 4 โครงการ อยูระหวางกอสราง 3 โครงการ
การ  ยกเลิก 1 โครงการ สรุปติดตามโครงการที่ไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 7 จำนวน 2 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ ครั้งที่ 8 จำนวน 26 โครงการ ทำสัญญา 2 โครงการ อยูระหวาง
กอสราง 2 โครงการ สงมอบงาน 9 โครงการ แลวเสร็จ 13 โครงการ ครั้งที่ 10 จำนวน 67 โครงการ จัดทำราคากลาง 
29 โครงการ ขอซื้อขอจาง 38 โครงการ ครั้งที่ 11 จำนวน 1 โครงการ สงมอบงาน 1 โครงการ ครั้งที่ 12 จำนวน 39 
โครงการ เตรียมความพรอม 39 โครงการ  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
-อนุมัติครั้งที่10และครัง้ที่12สวนมากเปนไฟฟาสาธารณะขอใหเรงรัดดำเนินการใหแลวเสร็จ  
นางณภัสนันท  วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
-สรุปการติดตามโครงการที่ไดรบัอนุมัตจิำนวน 309 โครงการ งบประมาณ 511,172,371 

บาท เตรียมความพรอม 39 โครงการ คิดเปน 12.62 % จัดทำราคากลาง 29 โครงการ คิดเปน 3.39 % ขอซื้อขอจาง 
38 โครงการ คิดเปน 12.30 % ทำสัญญา 3 โครงการ คดิเปน 0.97 %  อยูระหวางกอสราง  11 โครงการ คิดเปน 
3.56 % สงมอบงาน 28 โครงการ คิดเปน 9.06 % ยกเลกิ 8 โครงการ คิดเปน 2.59 % แลวเสรจ็ 153 โครงการ   คิด
เปน 49.51 %  สรุปการติดตามครุภัณฑที่ไดรับอนมุัติใหจายเงินสะสมปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 อนุมัติครัง้ที่ 
2 จำนวน 4 โครงการ แลวเสรจ็ 4 โครงการ ครั้งที่ 3 จำนวน 2 โครงการ แลวเสรจ็ 2 โครงการ ครัง้ที่ 4 จำนวน 6 
โครงการ แลวเสร็จ 6 โครงการ ครั้งที่ 5 จำนวน  2 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ ครั้งที่ 9 จำนวน 16 โครงการ ขอซือ้
ขอจาง 3 โครงการ ประกาศเชิญชวน 1 โครงการ ประกาศผูชนะ 3 โครงการ ทำสัญญาแลว 6 โครงการ สงมอบ 2 
โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ ครัง้ที่ 10 จำนวน 3 โครงการ แลวเสรจ็ 3 โครงการ ครัง้ที่ 12 จำนวน 6 โครงการ เตรยีม
ความพรอม 6 โครงการ รวมเตรียมความพรอม 6 โครงการ รอยละ 15.39 ขอซื้อขอจาง 3 โครงการ รอยละ 7.69 
ประกาศเชิญชวน 1 โครงการ รอยละ 2.56 ประกาศผูชนะ 3 โครงการ รอยละ 7.69 ทำสัญญาแลว 6 โครงการ รอยละ 
15.39 สงมอบ 2 โครงการ รอยละ 5.12 แลวเสรจ็ 18 โครงการ รอยละ 46.16 ผลการจัดหาครุภัณฑที่ไดรับอนมุัตใิห
ใชเงินสะสม จำนวน 39 รายการ งบประมาณ 219,029,910 บาท แลวเสร็จ 18 รายการ เตรียมความพรอมเบื้องตน 
6 รายการ ขั้นตอนทางพัสดุ 15 รายการ สรุปโครงการและครุภัณฑในแผนการดำเนินงานประจำป งบประมาณ พ.ศ.
2564 (งบในเทศบัญญัต)ิ จำนวน 146 โครงการ งบประมาณ 322,046,600 บาท เบิกจาย 4,027,962 บาท       
รอยละ 1.25 ครุภัณฑ จำนวน 286 โครงการ งบประมาณ 33,276,500 ไมมกีารเบิกจาย รวม 355,353,100 บาท 
เบิกจาย 4,027,962 บาท รอยละ 1.25  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
- ครุภัณฑควรดำเนินการได 
นางณภัสนันท  วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- ผลการดำเนินโครงการในเทศบญัญัติ งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2564 จำนวน 

146 โครงการ จำนวน 146 โครงการ เตรียมความพรอม 108 โครงการ รอยละ 73.97 ขออนุมัติโครงการ 3 โครงการ 
รอยละ 2.05 ขอซื้อ/ขอจาง 15 โครงการ รอยละ 5.46 อยูระหวางดำเนินการ 15 โครงการ รอยละ 10. 29 ยกเลิก 1 
โครงการ รอยละ 0.68 แลวเสรจ็ 11 โครงการ รอยละ 7.55  
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
- โครงการ/กจิกรรมขณะนี้ยงัไมมีความชัดเจนเนื่องจากสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 

(โควิด – 19) ควรชะลอไวกอน  
นางณภัสนันท  วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- ครุภัณฑในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 จำนวน 286 รายการ 

งบประมาณ 33,276,500 บาท จำนวน 286 โครงการ เตรียมความพรอมเบื้องตน 282 โครงการ ขออนุมัติซื้อจาง 1 
โครงการ ขอซื้อ/ขอจาง 3 โครงการ ยังไมมีการเบิกจาย 

 

 

3.3 รายงานสถานการณโรคโควิด19 

นางรัชนี อุทธสิงห หัวหนางานปองกันควบคุมโรคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

- โควิด-19 เปนโรคอันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 หามนำเขามา

ในราชอาณาจักรไทยผลการถอดรหัสพันธุกรรมจังหวัดสมุทรสาครเปนโควิดรอบสองสายพันธ GH ตรงกับที่ระบาด

ประเทศเมียนมา ตนกำเนิดจากประเทศอินเดียแพรระบาดเขามารัฐยะไขและจังหวัดทาขี้เหล็กประเทศเมียนมา ยังไม

กลายพันธแตติดตองาย นิยามโควิด-19 คือ คนที่ตรวจ SWAB แลวมีผลยืนยันจากหองปฏิบัติการเปนบวก ปจจุบันพบมี

กลุมความเสี่ยงสูง อาการของโรค ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เพิ่มมาในรอบนี้คือจมูกไมไดกลิ่นลิ้นไมไดรส โรคนี้จะทำลายปอดทำ

ใหมีอัตราการเสียชีวิต จะทราบไดอยางไรวาติดโควิด - 19  ขอมูลจากประวัติหากเดินทางมาจากพื้นที่เสี ่ยงประมาณ 

100 % สามารถติดเชื้อ การสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโควิด-19 การรักษาปจจุบันสามารถรักษาไดแตคนไขปดบังขอมูล 

ควรแจงเจาหนาที่  อสม. ในพื้นที่เพื่อกักตัวที่บาน 14 วัน (Home quarantine) จะเขาสูการรักษาของแพทยและสถานที่

กักกันของรัฐ (Stage quarantine) ของจังหวัดอุบลราชธานีอยูที่บานยางนอย อำเภอเขื่องใน โรงพยาบาลเอกชนที่ผาน

การประเมินจาก สสจ.แลวคือ โรงพยาบาลอุบลรักษธนบุรี โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาล

มหาวิยาลัยอุบลราชธานี การตรวจระบบเอกชนอัตราคาบริการขั้นต่ำ 28,000 บาท/เคส ปญหาที่พบในปจจุบันที่ทำให

โควิดระบาดรวดเร็ว คือ กลุมแรงานตางดาว ซึ่งมีนายหนาเปนคนไทย กลุมเสี่ยง คือ เด็ก ผูสูงอายุ ผูที่มีโรคประจำตัว

ภูมิคุมกันบกพรอง เอดส SLE คนดูแลใกลชิดหรือบุคลากรทางการแพทย สถานการณเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 2563 

ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรันโคโรนา2019 (สบค.)ไดประกาศพบผูติดเชื้อ 548 รายที่จังหวัด

สมุทรสาคร และประกาศใหผูทีเ่ดินทางไปตลาดกุงตองไดรับการตรวจโควิดทุกราย การดำเนินงานใชรูปแบบเดิมตามโควิด

รอบแรก ทานนายกรัฐมนตรีไดประกาศมาตรการ 8 ขอ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ดังนี้ หามใชอาคารหรือสถานที่ที่

เสี่ยงตอการแพรโรคหรือการหามใชอาคารและสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สี

แดงทั ้งหมด 28 จังหวัด หามจัดกิจกรรมที ่มีความเสี ่ยงตอการควบคุมโรค  การปดสถานที่เสี่ยงตอการแพรโรค  
รานอาหารใหจัดระเบียบการเขาใชบริการ จำนวนผูนั่งบริโภคในราน การจัดสถานที่ตามแนวปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

โรค  มอบอำนาจใหผูวาราชการจังหวัด สั่งปดหรือเปดพื้นที่นอกเหนือจากที่กำหนดได ไมไดหามเรื่องการเดินทางขาม

จังหวัด ยังสามารถเดินทางได แตตองตรวจคัดกรองตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ การทำงาน Work From Home 
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สลับวันเวลา เหลื่อมวันทำงาน  ใหคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผอนคลายขอบังคับการใชมาตรการปองกันและ

ยับยั ้งเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื ่ออนุญาตใหผอนคลายหรือกระชับมาตรการที่บังคับใชกับสถานที่ตางไดตามความ

เหมาะสม สถานการณวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ทั่วโลก จำนวนผูติดเชื้อ 90 ลานคน เสียชีวิต 1.9 

ลานคน อาการรุนแรง 100,000 คน สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่พัฒนาที่สุดมีผู ติดเชื้อ 22 ลานเศษ ผูติดเชื้อราย

ใหม 2 ลานคน/วัน ประเทศไทยอยูอันดับที่ 129 ผูติดเชื้อ 10,218 ราย เสียชีวิต 67 ราย เมื่อวันที่ 1-9 มกราคม 

2564 มีการอพยพยายถิ่นมีการปกปดขอมูลทำใหระบาดรวดเร็ว ผูติดเชื้อรายใหมสวนใหญมาจากพื้นที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยง 

สัมผัสผูปวย เมื่อไหรจะเชื่อไดวาจังหวัดอุบลราชธานีมีผูติดเชื้อโควิด-19 ใหรอผูวาราชการจังหวัดปรากศเทานั้น จากกรณี

นักเรียนโรงเรียนเบญจะมะมหาราชที่มีอาการปวย ไข  หนาว สั่น จากการสอบสวนโรคและผลแล็ปออกมาไมพบเชื้อโค

วิด-19 สถานการณในจังหวัดอุบลราชธานี พบผูติดเชื้อ 3 ราย รายที่ 1 พบที่อำเภอวารินชำราบ สบค.ไดประกาศหาม

เดินทางไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร แตรายนี้เดินทางไปโดยรถยนตสวนตัวเพื่อนำสินคามาขายตามสถานที่ตางๆ 

รายที่ 2 พบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เพศชาย อายุ 39 ป ไปตรวจโควิด19เอง มีประวัติ คือ วันที่ 25 – 30 

ธันวาคม 2563 พักอยูที่จังหวัดนนทบุรีเขาไปพื้นที่เสี่ยงปดบังประวัติ จนวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ไดรับการตรวจที่

โรงพยาบาลแหงหนึ่งรอผลตรวจ ระหวางรอไดเดินทางมาอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถึงเวลา 15.00 น 

โดยประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรับรายงานจากสวนกลางทีมปฏิบัติการฉุกเฉินไดไปรับตัวเขารับการรักษาที่

โรงพยาบาลนาตาล  บุคคลที่คลุกคลีทั้งหมดไดกักตัวทันที รายที่ 3 ลูกชายทำงานที่จังหวัดสมุครสาครเดินทางกลับบาน

เยี่ยมพอแมชวงปใหม วันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 ผูปวยคือพอ อายุ 62 ป ขายผัก เริ่มปวยวันที่ 6 

มกราคม 2564 มีอาการไอ ไข มีเสมหะ หอบ เหนื ่อย ไดไปตรวจที่โรงพยาบาลสวางวีระวงศผลออกมาเปนบวก 

ขอขอบคุณสถานศึกษาที่ไดปดเรียนเนื่องจากวาสัปดาหนี้อยูระหวางฝกตัว ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานียังไมเคส

ผูปวยติดเชื้อโควิด-19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทีมสื่อสารความเสี่ยงรวมกับอสม.ไดดำเนินการตั้งแตวันที่ 4 

กุมภาพันธ 2563 ไดดำเนินการเดินรณรงคแจกแมสสื ่อสารความเสี ่ยงหนาโรงเรียนไดมีหนังสือแจงใหผู ที ่มาจาก

ตางประเทศตองปฎิบัติตัวอยางไร มีการจัดอบรม 4 ครั้ง สอนการทำแมสผา ออกเตือนตามมาตรการ 218 ครั้ง กิจกรรม

คัดกรอง 375 ครั้ง ตามตลาดมีปายประชาสัมพันธ อางลางมือทุกตาลาด ตูปนสุขรอบแรก 28 แหง ดูแลแจกโรงทาน 

65 ครั้ง กิจกรรมลางตลาดสถานที่สาธารณะ กิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงนวด สปา 85 ครั้ง ในรอบแรกผูบริหารออกเคาะ

ประตูบานทั้ง 106 ชุมชน การฉีดพนทุกหนวยงาน บาน วัด โรงเรียน 428 ครั้ง ปจจุบันยังคงดำเนินการอยู การฉีดพน

ยาฆาเชื้อจะฉีดพนกอนทำความสะอาด 30 นาที ไมควรฉีดยาฆาเชื้อลงบนรางกายผลจากการวิจัยอาจทำใหตาบอด 

มะเร็งผิวหนังเขาสูกระแสเลือด  การใชอุโมงคฆาเชื้อไมนิยม การฉีดพนยาฆาเชื้อใหผูปวยไมนิยมเพราะทำใหเชื้อกระจาย  

รอบแรก Home quarantine 718 ราย ผลการตรวจเปนลบทุกราย ปจจุบันเริ่ม Home quarantine รอบสองเริ่ม 1 

ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 จำนวน 65 ราย ผลตรวจแล็ปเปนลบ Home quarantine จังหวัดอุบลราชธานี 

26,268 ราย ผลบวก 3 ราย เทศบาลนครอุบลราชธานีไดทำประกาศโควิด-19 ตั้งแต 23 ธันวาคม 2563 โดยทาน

ปลัดปฏิบัติหนาที่นายกและไดจัดนำสงชุมชนทั้ง 106 ชุมชน ทีมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรวมกับสาธารณสุขอำเภอ

เพื่อหาแนวทางปองกัน ประชุมซอมแผนรับมือโควิด - 19 จังหวัดอุบลราชธานีไดปฏิบัติมาโดยตลอด  โดยหัวหนาศูนย

ประชุมทุกเชา แนวทางการดำเนินการตองปดสถานศึกษา ทีมอสม.คนหากลุมเสี่ยงดวยการเดินเทา 
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มีหัวหนาสาธารณสุขทุกที่  มีการรวมประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ EOC ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตองปดสถาน

ประกอบการหรือไม ตามหลักวิชาการแจงวา หากไมเจอเคสไปตองปด พื้นที่เสี่ยงมีทั้งหมด 28 จังหวัด ภาคกลางพื้นที่

ควบคุมสูงสุด จังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด หากจำเปนตองตองเดินทางใหขอใบอนุญาตที่นายอำเภอ  ควรชะลอ

หรืองดการเดินทางจนถึง 1 กุมภาพันธ 2564 ใหติดตาม Real time ดวย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ผูวาจังหวัด

อุบลราชธานีใหสถานบันเทิงปดเวลา 23.00 น ปดบอนไกถึงวันที่  15 มกราคม 2564 คาดวาจะมีมาตรการอื่นๆ

ตามมา ควรสวมแมส 100 % ขณะนี้กรุงเทพมหานครคือพื้นที่เสี่ยง หากทานใดเดินทางไปขออยาปดบังขอมูลเพราะจะ

สงผลกระทบตอหนวยงาน มาตรการจังหวัดอุบลราชธานี หากมีการประชุมสัมมนา จำนวน 50 – 500 คน ขออนุญาต

ที่วาการอำเภอเมือง หากมากวา 500 คน ขออนุญาตปกครองจังหวัด วัคซีนโควิด-19 สาธารณสุขวางแผนเปน 3 ระยะ 

คือ ระยะแรกเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2564  จำนวน 2 ลานโดส ใน 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด ครอบคลุมอสม. 

เจาหนาที่ทางการแพทย เจาหนาที่ควบคุมโรค กลุมเสี่ยง ระยะที่ 2 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 จำนวน 26 

ลานโดส กลุมเสี่ยงทั่วประเทศ ระยะที่ 3 ปลายป 2564 คนไทยทั้งหมด  การปองกันที่ดีที่สุดคือ การสวมแมสทั้งสอง

ฝาย อยูหาง 2 เมตร สายดวน 8 สาย จังหวัดอุบลราชธานีไดสงเจาหนาที่  CDCU ลงชวยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอ

ละ 5 คน ในวันที่ 9 – 22 มกราคม 2564 รอบแรก มีการสับเปลี่ยนจนกวาจังหวัดสมุทรสาคารจะสงบ อยากใหโควิด

จบไวคนไทยตองอยูบานใหมากกวานี้ 

นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ     ผูอำนวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

- ไดดำเนินการเฝาระวังโควิด – 19 ทั้งศูนยราชการ งานทะเบียน โรงเรียน ตลาดสด มีการลางทำ

ความสะอาดตลาดนอย วันจันทร ตลาดสดเทศบาล 3 วันศุกร  ตลาดสดเทศบาล 5 วันพุธ ตลาด 6 วันพฤหัสบดี ตลาด

ราชบุตร วันศุกรเชา ขอบคุณทุกภาคสวนที่ใหความรวมมอื  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

- ขอบคุณกองสาธารณสุขทำงานอยางเขมแขง็ ขอฝากอยาประมาท หากไมจำเปนอยาออกนอก

พื้นที่ตางจงัหวัดหากมีความจำเปนตองขออนุญาต ขอทำขอตกลงวา หากเดินทงไป 28 จังหวัดเสี่ยง ไมตองมาทำงาน ถา

ไมไดขออนุญาตกอนเดินทางจะไมไดรับสิทธิตามมาตรการโควิด - 19 จะตองใชวันลา วันหยุดเองหากไมครบตองขาดงาน 

ไดมีการสัง่หยุดโรงเรียนและศูนยพฒันาเด็กเลก็ในสังกัด 5 วัน ในชวงวันหยุดควรมีมาตรการเพือ่ใหเดก็ไมหยุดอยูกบัที่ 

ทางสำนักการศึกษามมีาตรการอยางไร 

นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 

- การปดเรียนในวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะหกองสาธารณสุขในการฉีด   

พนยาฆาเชื้อทุกโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เจลลางมือ เครื่องตรวจวัดอุณภูมิแบบใหม สำหรับชวงปดเรียน

หยุดเฉพาะนักเรียนครูยังคงมาปฏิบัตหินาที่ นักเรียนเรียนออนไลน สำหรับผูที่ไมมีอุปกรณจะไดใบงาน มอบหมายใหทาน

ผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชุมหารือในโรงเรียน  ชวงเวลาที่ปดเรียนหามบุคคลภายนอกเขาใน

สถานศึกษา ไมวาจะเปนการออกกำลงักายเพื่อเปนการปองกัน ควรทำความเขาใจกับบุคคลทีม่าใชบริการสถานที่ดวย 
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

-มอบผูอำนวยการสถานศึกษาวางมาตรการในการจัดการเรยีนการสอน สวนอปุกรณเครื่องมือใน

สถานการณแบบนี้สามารถใชเงินสะสมไดไหม 

นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- มีงบประมาณ 1 ลานบาท จัดซื้อใหทั้ง 106 ชุมชน ในสวนของโรงเรียนอยูในงบนี ้

นายเจษฎา  ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 

- เครื่องสแกน 15 ครั้ง ติดต้ังที่ใดบางขอรายละเอียด 

นางรัชนี  อุทธสิงห  หัวหนางานปองกันควบคุมโรคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
- ผูปวยที่ติดเชื้อทั้ง 3 ราย เดินทางโดยรถยนตสวนตัวทั้งหมด หากไมจำเปนขอความรวมมอือยา

ออกนอกพื้นที่ตาม Time line มีการแวะปมน้ำมันและเซเวนอิเลเวนตลอด  สวนการฉีดพนไดกำหนดแผนไวแลว  การฉีด

พนยาฆาเชื้อจะฉีดทิง้ไว 30 นาที แลวทำความสะอาด  ฝากใหคลุมคอมพิวเตอร ฉีดพนเสร็จตองบิก๊คลีนนิ่ง  เพราะหาก

โดนรางกายทำใหคัน มีผื่น เดิมทีไดเครื่องสแกนมือ 20 เครื่อง ออกชุมชนทัง้หมด เครื่องสแกนแบบขาตั้ง 15 เครือ่ง  

ติดต้ังที่หนาเทศบาล 1 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 1 เครื่อง ศูนยบริการสาธารณสุขทัง้ 7 แหง อีก 5 เครื่อง

มอบใหโรงเรียนทั้งหมด 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

-ขอใหเร งรัดดำเนินการจัดซื ้ออุปกรณใหเรียบรอย โครงการถนนคนเดินไดสั ่งให หยุด มี

ผูประกอบการสอบถามเขามาแนะนำใหไปขออนุญาตที่จังหวัด หากจังหวัดอนุญาตก็พรอมเปด 

นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 

- โครงการถนนคนเดินปดตัง้แตวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ไดมีการพูดคุยผานกรุปไลนกบั

ผูประกอบการคา วันนี้จะมีการรวบรวมรายช่ือเสนอจังหวัดตอไป 

 

 

 
 

3.4  งดจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2564 

นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 

- งดจัดกจิกรรมวันเด็กแหงชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผานมาเปนไปตามสถานการณและ

นโยบายของรัฐ 
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 3.5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรยีนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
   นายมนตตรี  ธนะคณุ   ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 
  - ไดรับคัดเลือกใหเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารอบที่ 1 รอบ Portfolio ได 12 คน จาก
นักเรียนทั้งหมด 16 คน ติดมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 7 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 คน เหลือ 4 คนยังไมมี
ขอมูลดานการศึกษาตอ 
  นายกรศิริ  มิ่งไชย  ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
     - จบทั้งหมด 16 คน ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 12 คน ศึกษาตอระดับปวส.วิทยาลัยเทคนิค 1 
คน ศึกษาตอระดับปวส.อาชีวศึกษา 1 คน อีก 2 คนไมประสงคศึกษาตอ 
 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 - ขอแสดงความยินดีกับผูทีจ่บการศึกษาและกำลงัจะศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยทุกคน 

 

 

3.6 รถยนต 6 ลอ 

นายมนตตรี  ธนะคณุ   ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 

- รถยนต 6 ลอ คันแรกประจำที่โรงเรยีนเทศบาลบูรพาอุบล  คันที่สองประจำที่โรงเรียนเทศบาล 2 

หนองบัว คันที่สามประจำที่โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร หากสำนัก/กองใดประสงคจะใชรถยนต 6 ลอ ให

ดำเนินการประสานสำนักการศึกษา และประสานโรงเรียนโดยตรง 

 3.7 การจัดกิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม 2564 
นายมนตตรี  ธนะคณุ   ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 
- ดร.ศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา ขอหารือในที่ประชุมควรจัดกิจกรรมวันครูหรือไม มีครูจำนวน 66 คน 

พนักงานจางทั่วไป พนักงานภารกิจ บุคลากร รวมทั้งหมด 330 คน ตามมาตรการหากไมเกิน 500 คน ขออนุญาตที่
อำเภอเมือง หากเกิน 500 คนขออนุญาตที่ปกครองจังหวัด  
       นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
        - บุคลากรมีเฉพาะบุคคลภายในและหองประชุมตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญมีพื้นที่กวางพอที่จะ
รองรับได ใหดำเนินการตามมาตรการอยางเครงครัดทำตามขั้นตอนขออนุญาตใหถูกตอง 

นายมนตตรี  ธนะคณุ   ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 
- จะตองจัดทำแผน รายละเอียด จำนวนผูเขารวม วิธีการ และมาตรการเสนอไปที่อำเภอ 
นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
- เนื่องจากสำนักการศึกษาจะจัดกิจกรรมวันครู ซึ่งจะมีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรทุกป เมื่อ

วันที่ 24 เม.ย. 2562 มีกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ ไดมีการเสนอช่ืออาจารยทะนงศักดิ์ 
วรรณพฤกษ ซึ่งเปนจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะทุงศรีเมือง การมอบครั้งที่ผานมาทานติดภารกิจ จึงขอ
เสนอใหมอบรวมในครั้งนี้ดวย 
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 3.8 รายงานความคืบหนาโครงการกอสราง 
 นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณสำนักการชาง 

 - รายการโครงการการกอสรางกอหนี้ผูกพันแลวโครงการสาธารณหวยมวง งบประมาณป 2562 กัน
เงินไวจายป 2564 กอสรางได 10 % ไดลงนามแลวจายขาดครั้งที่ 1 /2562 เหลือ 1 โครงการ คือการปรบัปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟลทคอนกรีต สุขาอุปถัมถ 11 จายขาดครั้งที่ 2/2562  โครงการกอสรางถนนชลประธาน - ทาบอ กอสรางได 
7 % จายขาดครั้งที่ 3/2562 โครงการกอสรางปรบัปรุงผวิจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 กอสรางได 
30 %จายขาดสะสมครั้งที่ 4,5 เปนโครงการไฟฟา 18 โครงการ การกอสรางแลวเสรจ็ รอตรวจรบั ครั้งที่ 6 มี 3 โครงการ 
คือ โครงการเตาเผาศพไรมลพิษวัดใหมกุดคูณ กอสรางได 60% ปรบัปรุงทางเดินสาธารณะลูวิ่งหวยมวงกอสรางได 50% 
โครงการลูวิ่งสวนสาธารณหนองบัว 80% จายขาดครั้งที่ 8 มี 13 โครงการ เหลือ 2 โครงการ คือ ปรับปรงุผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1 กอสรางได 80 % ปรับปรงุภูมิทัศน ถ.อุปลีสาน - ถ.เทพโยธี สนามบินนานาชาติ 
กอสรางได 60 % งบประมาณป 2563 เหลือ 2 โครงการที่กอหนี้ คือโครงการกอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติในโอกาส  
มหามงคล  กอสรางไดประมาณ 80 % สัญญาใกลสิ้นสุดระยะเวลา โครงการปรบัปรุงถนน คสล. ซอยชยางกรู 12 อยู
ระหวางกอสราง โครงการสายไฟเคเบิล้ใตดิน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564  กอสรางได 35 % 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

 - ปญหาของสำนักการชางคือ เมื่องานแลวเสร็จสงมอบแลว คณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถ

ตรวจรบังานได เนื่องจากบันทึกของชวงควบคุมงานไมเรียบรอย หลังจากสงงานผานไป 1 – 2 เดือน จึงออกตรวจงาน

ปรากฏวางานไมเรียบรอยตองมีการปรับ ตอจากนี้ไปในสวนของชางควบคุมงานเมื่อสงมาแลวภายใน 1 สัปดาหหากบันทึก

รายงานประจำวันไมเรียบรอยใหทำบันทึกวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษรเปนรายๆไป 

 

 

3.9รายงานการดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาลนคร

อุบลราชธานีระหวางวันท่ี  26 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563  

 นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบญุสถิตพงษ   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 

 - ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอรายงานบรรเทา
เหตุศูนยรับเรื ่องราวรองทุกข ซึ่งไดรับเรื่องราวรองทุกขสงถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 25
ธันวาคม 2564 จำนวน 309 เรื่อง รายละเอียดดังนี ้ดำเนินการแลวเสร็จ 242 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 63 
เรื่อง ไมสามารถดำเนินการได 2 เรื่อง ยกเลิกคำรอง  2 เรื่อง (คำรองเลขที่ลงรับลำดับที่ 4191 วันที่ 14 ธันวาคม 
2563 คุณนฤมล โชติพันธ เรื่องพิจารณารากตนไทร บานเลขที่ 36/1 ซ.ชยางกูร 2.2 เขาตรวจสอบแลวไมสามารถ
ดำเนินการได เนื่องจากเปนพื้นที่สวนบุคคล และไดแจงใหผูรองทราบดวยแลว) (คำรองเลขที่ลงรับลำดับที่ 4255 วันที่ 
17 ธันวาคม 2563 คุณกนกวรรณ เรื่องขอความอนุเคราะหตัดแตงกิ่งไมที่พาดสายไฟ หนาบานเลขที่ 30/1 ถ.ชวาลา
นอก เขาตรวจสอบแลวไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากติดไฟฟาแรงสูง และไดแจงใหผูรองทราบดวยแลว)(คำรองเลขที่
ลงรับลำดับที่ 4146 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายพิชิต ภูทอง เรื่องขอใชรถสุขาเคลื่อนที่ 2 ตู บานเลขที่ 88/2 ซ.ชยาง
กูร 14 ผูรองแจงยกเลิกคำรอง เนื่องจากงดจัดงาน) (คำรองเลขที่ลงรับลำดับที่ 4180 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นาย
บรรจง เหลาหลา เรื่องขอยืมรถสุขาเคลื่อนที่ บานเลขที่ 99/1 ถ.เลี่ยงเมือง ผูรองแจงยกเลิกคำรอง เนื่องจากงดจัดงาน) 
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สำนักปลัดเทศบาล จำนวนคำรอง  13  เรื่อง ฝายรักษาความสงบ  13  เรื่อง  ขอตรวจสอบกลอง CCTV  9  เรื่อง
ดำเนินการแลวเสร็จ 9 เรื่อง ขอตรวจสอบการรุกลำ้พื้นทีก่อเหตุรำคาญ  4  เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 4 เรื่อง สำนักการ
ชาง จำนวนคำรอง  211 เรื ่อง (วันที ่ 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2563) สวนการโยธา 201 เรื ่อง  งาน
บำรุงรักษาทางและสะพาน  19  เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 8 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 11 เรื่อง งานสถานที่และ
ไฟฟา (ไฟฟาดับ/ยืมเต็นท)  144  เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 108 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ  36 เรื่องงาน
สวนสาธารณะ (ตัดตกแตงกิ่งไมและตัดตนไม) 25 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 20 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 3 เรื่อง 
ไมสามารถดำเนินการได  2 เรื่องงานสัญญาณไฟจราจร 3 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ  1 เรื่องอยูระหวางการดำเนินการ 
2 เรื่อง ฝายชางสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ทอระบายน้ำอุดตัน) 10 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 8 เรื่อง อยูระหวางการ
ดำเนินการ  2 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสราง (กอสรางถนน/ซอย) 5 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 4 เรื่อง อยูระหวางการ
ดำเนินการ 1 เรื ่อง ฝายควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง (งานขออนุญาตสราง/ซอมแซมอาคาร) 5 เรื ่อง 
ดำเนินการแลวเสร็จ 4 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 1 เรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จำนวนคำรอง  85  
เรื่อง  งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ)  23  เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ21 เรื่อง ยกเลิกคำรอง  2 เรื่อง งานรักษา
ความสะอาด (เก็บกิ่งไม/กวาดถนน/ขอรถน้ำ/ขอรถสุขาเคลื่อนที่)  13  เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ  13 เรื่อง งานสัตว
แพทย (ฉีดวัคซีน/สุนัข/แมว/เหตุรำคาญจากสัตวเลี้ยง) 3  เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ  1 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 
2 เรื่อง งานควบคุมโรค (ฉีดพนกำจัดยุง/ฆาเชื้อโควิด 19/เห็บ/หมัด)  41  เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 41 เรื่อง งาน
สุขาภิบาล (เหตุรำคาญกลิ ่น/เสียง) 5 เรื ่อง ไมมีการตอบกลับ 5 เรื ่อง  รับเรื ่องราวรองทุกข ผานระบบ Traffy 
Fondue จำนวน 44 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ  21 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 14 เรื่อง รอดำเนินการ 7 เรื่อง 
ไมเกี่ยวของ 2 เรื่อง 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

- หากมีประชาชนทำเรื่องรองเรียนมาขอใหมีความชัดเจนหากทำไดใหรีบทำ หากทำไมไดใหระบุ
เหตุผล หากไมใชอำนาจหนาที่ตองชี้แจง หากไมมีงบประมาณใหตั้งงบประมาณขอใหมีความชัดเจนกับประชาชนผูมา
รองเรียน 

 

 

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  
- ไมมี - 

 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น.  
 

      (ลงชื่อ)                                          ผูจดรายงานการประชุม 
            (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

                          เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

             (ลงชื่อ)                                             ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

         หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

มติที่ประชุม - รับทราบ 


