
 รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหวัหนาสวนราชการ ประจำป ๒๕๖4 
ครั้งที่ 2/๒๕๖4 

วันจันทร ที่ 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

ผูมาประชุม 
1. นายอัมพล ทองพุ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
2.  นายเจษฎา  ชังอิน       รองปลัดเทศบาล 
3.  นายกฤชพล  เมืองเหนือ      รองปลัดเทศบาล 
4.  นางศิริเพ็ญ  พุทธจักร      รองปลัดเทศบาล 
5.  นายพิศาล  ดีพรอม       หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
6.  นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข      รก.ผูอำนวยการสำนักการคลัง  
7.  นางสาวปรียาพร แนบเนื้อ       (แทน)ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
8.  นายมนตตรี  ธนะคุณ       ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 
9.  นายกรศิริ  มิ่งไชย       ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
10.  นายไพสิฐ  ศรีสมุทร       ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
11.  นายสวาท  ดวงคำ       ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
12.  นางภีมพิสุทธิ์  เพียรสุขเวช       (แทน)ผูอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคต้ือ 

13.  วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์       ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
14.  นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ       ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
15.  นางสุจิตรา  นามพิทักษ      ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
16.  นางสมลักษณ  บุญณพัฒน      ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
17.  นางอรอินทร   ไชยแสง       หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
18.  นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัดเทศบาล 
19.  นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง       หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
20.  นางสาวนิตยา  สมาน       หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
21.  นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน       หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
22.  นางสาวลำพรรณ คุณประชา      หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
23.  นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สำนักการชาง 
24.  นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล      หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สำนักการชาง 
25.  นายนพคุณ  เดชเสน       ผูอำนวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
26.  นายวิชญพงศ  สาลีสิงห       ผูอำนวยการสวนการโยธา 
27.  นายโกวิท  เริงนิรันดร      หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
28.  นางวิไลลักษณ  อัครอำนวย      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
29. นางประไพศรี  ศิริทรัพย           หัวหนาฝายนิติการ 
30. นางสาววิรุณภัสร   ฐิติภัสรศุภเดช      หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
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31.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร            หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
32.  นายเสรี  ทองเลิศ       ผูอำนวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
33.  นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา      หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
34.  นางสาวสุพัตรา  จัยสิน       หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สวนบริหารการศึกษา 
35.  นางพรพรรณ  ศรีลาชัย       หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 
36.  นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง      หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
37.  นายสรวิชญ  แสงดี       หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
38.  นางภัทริฌา  คำผง       หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
39.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ       หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
40.  นางพิณผกา  แกนอาษา      หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ 
41. สิบเอกสมชาย  เดชะคำภู      หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 
ผูไมมาประชุม  

1. นายนเรต  ศรีเมือง       ผูอำนวยการสำนักการชาง 
2. นางวรนุช  จันทะสิงห      ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
3. นางกรรณิกา  นิธิพานิช      หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
4. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล      หัวหนาฝายพัฒนารายได 
5. นางสาวพยอม   โอภาส       หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
6. นางเสาวลักษณ กันธิยา       รก.หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
7. นางรุงณภา  จันทรเกษ      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
8. นายปญญา  ทองสรรค      รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
9. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน      หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
10. นายวรวิทย  หลาทอง       หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
11. นายศรัณย  ศรีเมือง       หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
12. นายจตุรพิธ  สมหอม           หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
13. นางเพ็ญศรี  เถาวโท       ผูอำนวยการสวนบริหารการศึกษา 
14. พ.จ.อ.อดิศร  ประจำ       หัวหนางานรักษาความสงบ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางณัฐปภัสร    ฏปวรนันท      นักวิชาการคลังชำนาญการ 

2. นายพงศธร  โชติมานนท      นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
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                 เร ิ ่มประช ุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน าท ี ่นายกเทศมนตรี               
นครอุบลราชธานี เปนประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) จำนวน 1 ราย  

 
 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้ งที่  1/๒๕๖4     
เม่ือวันที ่15 มกราคม  2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบไดที ่ 
  
   
 
 
    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ  

 -  กองวิชาการและแผนงานขอรายงานสรุปรายงานรายรับจร ิง ประจำปงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ 2564 รับจริง 258,832,618.62 บาท ประมาณการ
รายรับ 799,500,000 บาท งบประมาณคงขาดยังจัดเก็บไมถึงเปา 540,667,381.38 บาท รายไดจัดเก็บเองหมวด
ภาษีอากร ประมาณการรายรับ 67,150,000 บาท รับจริง 4,093,732.58 บาท (โรงเรือนสิ่งปลูกสราง ภาษีปายและ
ภาษีบำรุงทองที่) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต ( คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย คาปรับผูกระทำผิดกฎหมาย
จราจรทางบก คาปรับการผิดสัญญา) หมวดรายไดจากทรัพยสิน (ดอกเบี้ย คาเชาบริการสถานที่) หมวดรายไดจา ก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย (เง ินชวยเหลือจากสถานธนาน ุบาล)  หมวดรายไดเบ ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับ 
1,627,000 บาท รับจริง 785,781.10 บาท รายไดหมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 342,500,000 บาท รับ
จริง 89,790,267.21 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทำ ประมาณการ รายรับ 
352,381,700 บาท รับจริง 152,537,200 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปมิไดตั้งรับในเทศบัญญัติ  เงินอุดหนุนทั่ว ไป
กำหนดวัตถุประสงค รับจริง 13,009,700 บาท บำเหน็จบำนาญ ขาราชครู บุคลากรถายโอนของสำนักปลัด คาเชาบาน 
ศึกษาบุตร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล รวมรับจริง 271,842,318.62 บาท  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- สอบถามการลงพื้นที่จัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
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นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาล 
- จากการลงพื้นที่จำนวน 4 วัน ยอดจัดเก็บ 7,000 - 8,000 บาท/วัน หากประชาชนอยูบาน

จายทุกราย หากบานใดไมอยูบานแจงใบเตือนมาจายทีหลัง การปรับอัตราจัดเก็บใหมไมพบปญหาประชาชนเขาใจ ได
ทราบปญหาในการลงพ้ืนที่ จะขอปรึกษาทานผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เรื่องถังขยะจำเปนเรงดวนตอง
นำไปวางไวเพราะถังเดิมชำรุด  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- เปาหมายโครงการจัดเก็บภาษี คือ เพ่ือชี้แจงทำความเขาใจและประชาสัมพันธใหประชาชน

ไดรับทราบ ที่สำคัญมีรายไดเพิ่มขึ้น เม่ือสิ้นปมีการประเมินโบนัสจะเกี่ยวของกับตัวชี้วัดการจัดเก็บภาษี หากจัดเก็บภาษี
ไดเพิ่มขี้น จะไดคะแนนสูงขึ้น ที่ผานมาไดคะแนนต่ำ สาเหตุที่ใหทานรองปลัดเทศบาลลงพื้นที่เพ่ือปองกันการทุจริต  

นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชำนาญการ 

- สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564  งบกลาง 
งบประมาณอนุมัติ 126,875,760 บาท ผลการเบิกจาย 49,196,500 บาท คงเหลือ 77,679,260 บาท สำนัก
ปลัดเทศบาล งบประมาณอนุมัติ 73,488,740 บาท ผลการเบิกจาย 16,841,206 บาท คงเหลือ 57,007,534 
บาท หนวยตรวจสอบภายใน งบประมาณอนุมัติ 1,411,000 บาท ผลการเบิกจ าย 425,520 บาท คงเหลือ 
985,480 บาท สำนักการคลัง งบประมาณอนุมัติ 33,732,800 บาท ผลการเบิกจาย 12,308,890 บาท คงเหลือ 
21,423,910 บาท กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณอนุมัติ 19,853,600 บาท ผลการเบิกจาย 5,360,347 
บาท คงเหลือ 14,493,253 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณอนุมัติ 103,871,000 บาท ผลการ
เบิกจาย 26,321,504 บาท คงเหลือ 77,549,496 บาท กองสวัสดิการสังคม งบประมาณอนุมัติ 8,711,300 บาท 
ผลการเบิกจาย 1,982,078 บาท คงเหลือ 6,729,222 บาท สำนักการศึกษา งบประมาณอนุมัติ 265,192,200 
บาท ผลการเบิกจ าย 89,121,729 บาท คงเหลือ 176,070,471 บาท สำน ักการชาง งบประมาณอนุมัติ 
166,363,600 บาท ผลการเบิกจาย 22,660,579 บาท คงเหลือ 143,703,021 บาท รวมผลการเบิกจายทั้งสิ้น 
223,858,353 บาท คิดเปนรอยละ 28.00 % สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย(ตามหมวดรายจาย) หมวดงบ
กลาง งบประมาณอนุมัติ 126,875,760 บาท ผลการเบิกจาย 49,196,500 บาท คงเหลือ 77,679,260 บาท 
หมวดเงินเดือน งบประมาณอนุมัติ 315,109,440 บาท ผลการเบิกจ าย 93,280,905 บาท คงเหลื อ 
221,828,535 บาท หมวดคาตอบแทน งบประมาณอนุมัติ 10,272,100 บาท ผลการเบิกจาย 2,025,968 บาท 
คงเหลือ 8,246,132 บาท หมวดคาใชสอย 93,533,200 บาท ผลการเบิกจาย 32,252,279 บาท หมวดคาวัสดุ 
งบประมาณอนุมัติ 54,087,800 บาท ผลการเบิกจาย 19,961,428 บาท คงเหลือ 34,126,372 บาท หมวดคา
สาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 12,150,400 บาท ผลการเบิกจาย 4,159,403 บาท คงเหลือ 7,990,997 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 106,220,400 บาท ผลการเบิกจ าย 20,214,000 บาท คงเหลือ 
86,006,400 บาท หมวดรายจ ายอื ่น งบประมาณอนุมัติ 110,000 บาท ผลการเบิกจ าย 450 บาท คงเหลือ 
109,550 บาท หมวดคาครุภัณฑ งบประมาณอนุมัติ 33,097,900 บาท ผลการเบิกจาย 85,500 บาท คงเหลือ 
33,012,400 บาท หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร าง งบประมาณอนุมัติ 48,043,000 บาท ผลการเบิกจาย 
2,681,920 บาท คงเหลือ 45,361,080 บาท รวมผลการเบิกจายทั้งสิ้น 223,858,353 บาท  สรุปเงินคง เหลือ
จากการเบิ กจ ายต าม เทศบัญญ ัต ิง บประมาณรายจ ายประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564  รายร ับจริ ง 
258,832,618.62 บาท รายจายจริง 223,858,353 บาท คงเหลือเปนเงิน 34,974,265.62 บาท  
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 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 - สรุปการเบิกจายงบประมาณประจำป 2564 เงินคงเหลือ 34, 974,265.62 บาท ในสวน

รายจายที่จำเปนที่ตั้งไวโดยเฉพาะรายจายประจำ หากมีความจำเปนปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีสา มารถ
ดำเนินการได หากเปนโครงการไมสามารถดำเนินการไดเปนอำนาจของนายกเทศมนตรี 

   

 
 
 
3.2  รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางสาววิรุณภัสร  ฐิต ิภัสรศุภเดช    หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- โครงการในปงบประมาณ 2562 ที่กันเงินและขยายเวลาเบิกจายปงบประมาณ 2564   

จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 ผลการดำเนินงานแลวเสร็จ โครงการปรับปรุงงาน
ประติมากรรมตนเทียนภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง ผลการดำเนินงานอยูระหวางจัดทำราคากลาง โครงการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยมขางสวนสาธารณะหวยมวง ผลการดำเนินงานกอสรางแลว 20 % สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2564  
โครงการกอสรางถนน คสล. และทอลอดเหลี่ยม(ชวงถนนเลียบแมน้ำมูลชุมชนบุงกาแซว) ผลการดำเนินงาน อยูระหวาง
เชิญผูประกอบการทำสัญญา โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 36 โครงการ เตรียมความพรอม 2 โครงการ จัดทำราคากลาง 3 โครงการ ขออนุมัติ 1 โครงการ ขอซื้อขอจาง 1 
โครงการ ทำสัญญา 1 โครงการ อยูระหวางกอสราง 5 โครงการ สงมอบงาน 4 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ แลวเสร็จ 
17 โครงการ อื่นๆ 1 โครงการ คือ โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษวัดปทุมมาลัย สั่งหยุดงาน แกไขแบบแปลน  
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ผลการดำเนินการแลวเสร็จ โครงการกอสราง
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน การกอสรางอยูระหวางการตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
ผลการดำเนินงานเบิกจายแลว 5 งวดสิ้นสุดสัญญา พฤษภาคม 2564  โครงการและครุภัณฑที่ ได รั บอนุมัติ ใ หใช
จายเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม 13 ครั้ง ปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 – 8 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 – 11  ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 – 13 
งบประมาณทั ้งสิ ้น 773,342,881 บาท โครงการ 311 โครงการ งบประมาณ 554,312,971 บาท ยกเลิก 8 
โครงการ งบประมาณ 64,101,000 บาท คร ุภ ัณฑ  39 รายการ งบประมาณ 219,029,910 บาท  คงเหลือ
งบประมาณทั้งสิ้น 709,241,881 บาท สรุปการติดตามโครงกรที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมปงบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2564 จำนวน 311 โครงการ อนุมัติ 13 ครั้ง  เตรียมความพรอม 2 โครงการ จัดทำราคากลาง 46 โครงการ 
ขออนุมัติโครงการ 19 โครงการ ขอซื้อขอจาง 33 โครงการ ขายแบบ 1 โครงการ เชิญทำสัญญา 6 โครงการ ทำสัญญา 
1 โครงการ อยูระหวางกอสราง 9 โครงการ สงมอบงาน 29 โครงการ ยกเลิก 8 โครงการ แลวเสร็จ 156 โครงการ อื่น 
ๆ 1 โครงการ โครงการที่แลวเสร็จคิดเปนรอยละ 50.16 %  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- อื่นๆ คือโครงการใด 
นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  รก.ผูอำนวยการสำนักการคลัง 
-  คือโครงการปร ับปร ุงผ ิวจราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสุขาอ ุปถัมภ 11 ผู รับจาง        

ไมเขาทำงาน 
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นางสาววิรุณภัสร  ฐิต ิภัสรศุภเดช หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- โครงการที่ดำเนินการเบิกจายขาดเงินสะสมและมีการยกเลิก   คือ โครงการปรับปรุงถนน 

คสล.และระบบระบายน้ำถนนพรหมราช โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยแจงสนิท 5 (ขาง
บานเลขที่ 23) โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชลประทาน - ทาบอ 10 (บอน้ำโจก) โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟาแสงสวาง ถนนแจงสนิท โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหวยมวง โครงการปรับปรุงทางเดิน - ลูวิ่ง สวนสาธารณะทุงศรีเมือง สรุปการ
ติดตามครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564  จำนวน 39 รายการ งบประมาณ 
219,029,910 บาท จัดทำราคากลาง 6 โครงการ ขอซื้อ/ขอจาง 2 โครงการ ขายแบบ 2 โครงการ ประกาศผูชนะ 1 
โครงการ ทำสัญญาแลว 6 โครงการ สงมอบ 1 โครงการ แลวเสร็จ 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.85 % โครงการที่
ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสม โครงการที่เกี่ยวกับถนน/ระบบระบายน้ำ/ปรับปรุงภูมิทัศน/ปายชื่อ/ลอกทอระบายน้ำ 
จำนวน 100 โครงการ ไฟฟาแสงสวาง จำนวน 184 โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะ จำนวน 7 โครงการ ติดต้ังระบบ
กลองวงจรปด 3 โครงการ สัญญาณไฟจราจร จำนวน 7 โครงการ อื่น ๆ (ปาย ปชส. LED ,เตาเผาศพ) จำนวน  2 
โครงการ รวม 303 โครงการ ครุภัณฑ จำนวน 39 รายการ สรุปโครงการและครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติใ นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 146 โครงการ งบประมาณ 322,767,700 บาท 
เบิกจาย 33,180,100 บาท เตรียมความพรอม 103 โครงการ ขออนุมัติ 1 โครงการ ขอซื้อ/ขอจาง 12 โครงการ อยู
ระหวางดำเน ินการ 18 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ แลวเสร ็จ 11 โครงการ คร ุภ ัณฑ  จำนวน 279 โครงการ 
งบประมาณ 33,336,400 บาท เบิกจาย 64,000 บาท  เตรียมความพรอมเบื้องตน 117 โครงการ จัดทำราคากลาง 
3 โครงการ ขออนุมัติซื้อจาง 92 โครงการ ขอซื ้อ/ขอจาง 59 โครงการ ประกาศเชิญชวน 1 โครกงาร สงมอบ 2 
โครงการ แลวเสร็จ 5 โครงการ รวมงบประมาณ 356,104,100 บาท รวมเบิกจาย 33,244,100 บาท  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- ขอใหกองวิชาการและแผนงานรายงานผลการประเมิน ITA ดวยเหตุใดจึงไดคะแนนต่ำ 
นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เปนการลง

ขอมูลในระบบซึ่งลงขอมูลครบถวน คะแนนความโปรงใสไมไดเพราะวางไวใน ITA ศูนยขอมูลขาวสารซึ่งเปนหัวขอยอยลึก
ลงไป ไดรับแจงวาโจทยความโปรงใสตองวางไวดานหนา เว็บไซตทำใหคะแนนลด 50 % มีบางสวนลงในระบบแลว ไม
พรอม ไดมีการประชุมเตรียมความพรอม ปนี้จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดวางไวตามเมนูเว็บไซตตามที่กำ หนด มีการ
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลทั้งภายในและภายนอก ขอความรวมมือเจาหนาที่ทุกทานไดตอบแบบ
ความพึงพอใจในการทำงานและบุคคลภายนอกที่รับบริการจากเทศบาล ปที่ผานมาคะแนนในสวนนี้ไดคะแนนดี ขณะนี้
กำลังขอความรวมมือจากทุกหนวยงานรวบรวมขอมูล จะมีการประชุมและติดตามอีกครั้ง สวนการประเมินธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการที่ดีเทศบาลไดสงเขาประกวดไดรับรางวัลประเภททั่วไป ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจา ใหญอ งค
ตื้อ และปตอมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมโครงการผูสูงอายุ ปนี้ไดเสนอโครงการเศรษฐกิจ พอ เพีย งศูน ย
การศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ไดหารือกับทานผูอำนวยการโรงเรียนไดขอมูลครบถวน จัดสงเอกสาร
รอบที่ 1 รอการตอบรับ หากผานรอบเอกสารใหจัดทำวีดีทัศนนำ เสนอหากอยูในชวงมีโรคระบาดโควิด – 19  อีก
โครงการที่จะสง คือ เมืองนาอยูชวงเดือนพฤษภาคมขอศึกษาขอมูลรวมกับกองสาธารณสุขกอนสงผลงาน  
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 2 ปที่ผาน

มาคะแนนต่ำ เน ื ่องจากหนวยงานที่ตรวจสอบไมสามารถตรวจสอบขอมูลได ฉะน ั ้นป นี ้เป นปท ี ่ 3 ไมอยากใหเกิด
ขอผิดพลาดอีก การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) จากเดิมคะแนนได 70 – 80 ปที่แลวได 
90 กวา คะแนนเปนที่นาพอใจ ประเมินโบนัสเคยได 85 คะแนน ปที่แลวได 91 คะแนน เปนที่นาพอใจ เหลือประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) หากคะแนนได 85 – 90 จะเปนความภาคภูมิใจ
ในการทำงาน เปนการการันตีในการทำงานของเทศบาล 

 
 

 

3.3 การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และ พ.ศ. 2564 

 นางพรพรรณ ศรีลาชัย   หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 

- สำนักการศึกษาขอรายงานผลการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณหมวดคาครุภัณฑที่ ดิน และ

สิ่งกอสรางประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่กันเงินไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 19 โครงการ ดังนี้ 

โครงการกอสรางหลังคาคลุมโดมอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล(งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน อยูระหวางขอ

อนุมัติดำเนินโครงการ โครงการตอเติมใตถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำหองสมุดโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (งบ

เทศบาล) ผลการดำเนินงาน อยูระหวางจัดทำราคากลาง โครงการกอสรางหองศูนยสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ ก

เล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงแบบ โครงการกอสรางรานเบเกอรี่สำหรับการ

สาธิตการฝกวิชาชีพโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงแบบ โครงการกอสรางอาคาร

โดมหนาอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี ผลการดำเนินงาน จัดทำ TOR โครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วเหล็กดัด

ดานทิศเหนืออาคารฉลองขวัญโรงเรียนเทศบาลบูรพา (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน แลวเสร็จ โครงการปรับปรุ ง

ซอมแซมหองน้ำอาคารเรียนจงกลนีโรงเรียนเทศบาลบูรพา (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน อยูระหวางกอสราง โครงการ

ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน  แลวเสร็จ โครงการปรับปรุง

โรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (งบเทศบาล)  ผลการดำเนินงาน อยูระหวางสงมอบงาน โครงการติดตั้งเหล็กดัด

กันตกพรอมประตูเขาออกอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน แลวเสร็จ 

โครงการปรับปรุงพื้นที่หองเรียน อาคารเรียน 4.5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน อยู

ระหวางกอสราง โครงการกอสรางสะพานเชื่อมอาคาร 5 และอาคาร 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (งบเทศบาล) ผล

การดำเนินงาน แลวเสร็จ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคต้ือ (งบเทศบาล)  

ผลการดำเนินงาน แลวเสร็จ โครงการปรับปรุงซอมแซม ประตู / หนาตางหองเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจา

ใหญองคตื้อ (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน แลวเสร็จ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน

กานเหลือง (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน แลวเสร็จ โครงการกอสรางอาคารสวม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 5 

ชุมชนกานเหลือง (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน แลวเสร็จ โครงการปรับปรุงพื้นยางนิ่ม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโร งเรี ยน

เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  
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 (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน อยูระหวางสงมอบ โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน

บูรพาอุบล ผลการดำเนินงาน แลวเสร็จ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ผลการดำเนินงาน อยูระหวางสงมอบ โรงเรียน

เทศบาล 3 สามัคคีว ิทยาคาร ผลการดำเนินงาน สงมอบ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ ผลการ

ดำเนินงาน แลวเสร็จโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง ผลการดำเนินงาน แลวเสร็จ โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 

ชั้น 12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง (งบเทศบาล) ผลการดำเนินงาน อยู

ระหวางกอสราง 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
- โครงการปรับปรุงพื้นหองเรียน อาคารเรียน 4, 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มีปญหาพื้นที่

จริงมากกวาพื้นที่ในแบบ ขอใหชางเรงรัดดวย 

 

 

 

3.4 การแขงขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ป 2564  วันที่ 18 – 

19 กุมภาพันธ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

   นางสาวระวีวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

- สำน ักการศึกษาขอรายงานผลความคืบหนาการแข งข ันก ีฬาน ักเร ียนสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครอุบลราชธานี ป 2564  วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

เนื่องดวยสถานการณโรคระบาดโควิด – 19 ยังคงระบาดอยูจึงขอเลื่อนการแขงขันออกไปจนกวาสถานการณจะดีขึ้น 
 

 

 

3.5 การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กประจำปงบประมาณ 2564 

 นางสาวระวีวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับแจงจากกรมปศุสัตววา การประชุมคณะกรรมการ

อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2564 ไดมีมติเรื่องแนวทางการจัดสงนมโรง เรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 กรณีที่มีการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (covid-19)  ดังนี้ ใหผูประกอบการผลิตภัณฑนมที่ไดรับสิทธิการจำหนายนมโรงเรียน สงนมชนิด ยู เอช 

ที ทั้งนี้ในวันที่จัดสง ผลิตภัณฑนมดังกลาวตองมีอายุสำหรับการบริโภคเหลือไมนอยกวา 4 เดือน  หรือ สงนมชนิดพาส

เจอไรส กรณีที่ผูประกอบการและหนวยจัดซื้อ /โรงเรียน ไดตกลงกันจะสงเปนนมชนิดพาสเจอไรส ซึ่งในการตกลง

ดังกลาว คูสัญญาตองปฏิบัติตามเงื่อนไข การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑนม ขณะขนสงและการเก็บรักษาคุณภาพนมชนิด

พาสเจอไรส ที่ตองรักษาอุณหภูมิไวไมเกิน 4 องศาเซลเซียส และจัดสงวันเวนวันหรือวันเวน 2 วัน แลวแตกรณี 
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   

- นมพาสเจอไรสมีปญหาหรือไม 

นางสาวระวีวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

- ไมเคยไดรับแจงปญหาจากทางโรงเรียน 

นางพรพรรณ ศรีลาชัย   หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ สำนักการศึกษา 

- นมพาสเจอไรสสั่งใหสงเดือนมกราคม - เมษายน ไดรับการประสานจากผูประกอบการวา

จะจัดสงเปนนม ยู เอช ที แทนทั้งหมดในชวงสถานการณโควิด – 19   

 

  
 3.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ใน
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
 นางสาวระวีวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในสถานณการการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 

2019 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แหง มาตรการปองกันการแพรระบา ดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19 ) ออกโดยผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีใหกำกับดูแลอยางใกลชิ ดและ

ถือปฏิบัติโดยเครงครัด หากมีการปดสถานศึกษาใหรายงานใหจังหวัดอุบลราชธานีทราบดวย สำหรับสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัยที่ยังเปดการเรียนการสอนไดตามปกติใหพิจารณาปฏิบัติตามมาตรการในการเปดสถานศึกษาระดับปฐมวั ยสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2563 ในชวงสถานการณการแพรระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซักซอมความเขาใจ เกี่ ยวกับ

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชยการอนุมัติการจบการศึกษาละการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

ปการศึกษา 2563 การนับเวลาเรียนและการสอนชดเชย ใหสถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางการเปด – ปดภาคเรียน 

และแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการศึกษา ปการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือที่อางถึง 1  การอนุมัติการจบการศึกษา กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

ครบตามโครงสรางเวลาเรียน และเกณฑการจบแตละระดับใหอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 

กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไมสมบูรณ (ติด 0,ร,มส) ใหสถานศึกษากำกับ ติดตามชวยเหลือ สอนซอมเสริม และดำเนินการ

วัดและประเมินผลใหเสร็จสิ้นและอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที ่ 15 พฤษภาคม 2564 สำหร ับน ักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ดำเนินการแกไขการเรียนใหแลวเสร็จภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เพ่ือใหทันตอการยื่น ขอมูล

ประกอบการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เนื่องจากปการศึกษา 

2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดกำหนดวันประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หลังจากวันที่นักเรียนจลการศึกษาแลว (ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564) ทำใหสถานศึกษา 
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ไมสามารถออกระเบียนแสดงผลการเรียนไดทันตามกำหนด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอนักเรียนไปสมัครเขาศึกษาตอหรือ ใช

ในการอื่น ดังนั้น ในปการศึกษา 2563 สถานศึกษาอาจไมตองนำผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) กรอก

ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หากสถานศึกษาใดหรือหนวยงานใดมีความประสงคที่จะใชผลทดสอบดังกลาวให

แนบใบแจงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปกับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 - การอนุมัติการจบการศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม  2564 ทันตอการยื่นขอมูลเพื่ อเขาศึ กษา  
ตอหรือไม 
 นายกรศิริ  มิ่งไชย ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
 - การสอบใชใบรับรองออกโดยสถานศึกษา ใบอนุมัติการจบการศึกษาทันวันมอบตัว สวนนักเรียน
ที่ติด 0,ร,มส. ทางโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลไดมีการสำรวจนักเรียนที่มีความเสี่ยงใหดำเนินการแกไขเรียบรอยกอนจบ
การศึกษา 

 

3.7 โครงการแหลงเรียนรูศิลปะพื้นบาน อาหารพื้นถิ่นดิน แดนวัฒนธรรม สูอารธรรมไทย นคร
อุบลราชธานี  

นายสรวิชญ  แสงดี  หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
      - เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครอุบลราชธานีขึ้นเพื่อ เปน

แกนนำในการขับเคลื่อนดานเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลใหกลาแสดงออกอยางสรางสรรค ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่
สามารถพัฒนาและสงเสริมเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 30,000 บาท เพ่ือจัดกิจกรรมตามโครงการแหลงเรียนรูศิลปะพื้นบาน อาหารพื้นถิ่นดิน 
แดนวัฒนธรรม สูอารธรรมไทย นครอุบลราชธานี และเปดศูนยการเรียนรูภายในเดือนกุมภาพันธ เพื่อใชเป น ศูน ย
ประสานงานของเด็กและเยาวขนเพื่อเปนพื้นที่ตนแบบใหกับองคกรอื่น ๆ ศึกษาดูงาน การดำเนินกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับความอนุเคราะหสถานที่จัดทำแหลงเรียนรูฯ จำนวน 1 หองจากโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 ทานปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีไดมอบหมาย ให
ผูอำนวยการสำนักการศึกษาเปนประธานประชุมการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ สภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการเปดศูนยการเรียนรูฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564  ณ หอง
ประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
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3.8  รายงานการดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาลนคร

อุบลราชธานีระหวางวันที่  28 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564  

  นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล 

  - ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนของเทศบาลนครอุบลรา ชธานี ขอ
รายงานบรรเทาเหตุศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งไดรับเรื่องราวรองทุกขสงถึงเทศบาลนครอุบลราชธานี ในวันที่  28 
ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564 จำนวน 226 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการแลวเสร็จ 143 เรื่อง อยู
ระหวางการดำเนินการ 82 เรื่อง ไมสามารถดำเนินการได 1 เรื่อง  (คำรองเลขที่ลงรับลำดับที่ 4346 วันที่  29 
ธันวาคม 2563 น.ส. ลัดดา หมื่นทาว เรื่องตัดแตงกิ่งไมที่พาดสายไฟ หนาบานเลขที่ 221 ถ.แจงสนิท เขาตรวจสอบ
แลวไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากติดไฟฟาแรงสูง และไดแจงใหผูรองทราบดวยแลว) เรื่องรองทุกขจำแนกตาม
หนวยงาน ดังนี ้สำนักปลัดเทศบาล จำนวนคำรอง  13  เรื่อง ฝายรักษาความสงบ  13  เรื่อง ขอตรวจสอบกลอง 
CCTV  5  เรื่อง  ดำเนินการแลวเสร็จ ขอตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่กอเหตุรำคาญ  8  เรื่องดำเนินการแลวเสร็จ   8 
เรื่อง สำนักการชาง จำนวนคำรอง  145  เรื่อง (วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564)  สวนการโยธา 
141 เรื่อง งานบำรุงรักษาทางและสะพาน  27  เรื่องเนินการแลวเสร็จ 9 เรื่อง  อยูระหวางการดำเนินการ  18 
เรื่อง งานสถานที่และไฟฟา (ไฟฟาดับ/ยืมเต็นท)  92 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 59 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 
33 เรื่อง  งานสวนสาธารณะ(ตัดตกแตงกิ่งไมและตัดตนไม) 9 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ  2 เรื่อง อยูระหวางการ
ดำเนินการ  6 เรื่อง ไมสามารถดำเนินการได 1 เรื่อง งานสัญญาณไฟจราจร 7 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 7 
เรื่อง ฝายชางสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ทอระบายน้ำอุดตัน) 6 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ  4 เรื่อง อยูระหวางการ
ดำเนินการ 2 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสราง (กอสรางถนน/ซอย) 1 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 1 เรื่อง ฝาย
ควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง (งานขออนุญาตสราง/ซอมแซมอาคาร) 3 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ  1 เรื่อง อยู
ระหวางการดำเนินการ 2 เรื่อง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  จำนวนคำรอง  68  เรื่อง  งานจัดเก็บรักษา 
(เก็บขยะ/ขอถังขยะ)  17  เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ  8 เรื่อง ยกเลิกคำรอง  9 เรื่อง งานรักษาความสะอาด (เก็บก่ิง

ไม/กวาดถนน/ขอรถน้ำ/ขอรถสุขาเคลื่อนที่) 8 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 8 เรื่อง  งานควบคุมโรค (ฉีดพนกำจัดยุง/ฆาเชื้อ
โควิด 19/เห็บ/หมัด)  39  เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ  39 เรื่อง งานสุขาภิบาล (เหตุรำคาญกลิ่น/เสียง) 4 เรื่อง อยู
ระหวางการดำเนินการ 4 เรื่อง รับเรื่องราวรองทุกข ผานระบบ Traffy Fondue จำนวน 51 เรื่อง ดำเนินการ
แลวเสร็จ 39 เรื่อง อยูระหวางการดำเนินการ 1 เรื่อง รอดำเนินการ  11 เรื่อง  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
- เรื่องราวรองทุกขมีแจงเขามาคอนขางเยอะมีเกือบทุกสวนราชการ โดยเฉพา ะงานที่

เกี่ยวของกับสำนักการชางและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีแจงเขามาประจำ มีเรื่องการจัดเก็บขยะ ทำความ
สะอาด ตัดแตงกิ่งไม ไฟฟาสาธารณะ มีการรายงานทางไลนทำงานวันราชการและหยุดราชการเห็นถึงความตั้ง ใจใน
การปฏิบัติหนาที่ ปญหาที่แกไขยาก คือ ปญหาเรื่องเกี่ยวกับเสียง ตามรานอาหารที่เปนรานเปดในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีมีการรองเรียนเขามาเยอะมาก รองเรียนไปทางศูนยดำรงธรรมจังหวัด จังหวัดสงเรื่องตอมาที่ เทศบาล
นครใหออกตรวจสอบ หากลงแลวตรวจสอบแลวรานใดไมปฏิบัติตามยังมีการองเรียนเขามาอีกตองมีการสั่งปด ขอให
หามาตรการควบคุมผูปฏิบัติหนาที่ก็ควรศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ฝากสำนักปลัดและกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม การหาบเรแผงลอยตามฟุตบาท หากไมเริ่มจัดระเบียบตั้งแตชวงแรกที่มีการตั้งรานจะแกไขยา ก ฝาก
ผูเกี่ยวของดวย  
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3.9 สรุปรายงานการส่ังจองเหรียญหลวงปูมั่น ภูริทัตโต 150 ป ชาตกาล  
 นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล 
 - ตามที่ไดรับหนังสือจากจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการบูชาเหรียญหลวงปูมั่นภูริทัตโต 150 ป    

ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี สรุปยอดการสั่งจองเหรียญ ดังนี้ พระหลวงปูม่ันเนื้องผงพุทธคุณ (พรอมเหลี่ยมกรอบ)       
สีขาว 181  เหรียญ สีเหลือง 133 เหรียญ สีแดง 123 เหรียญ สีเทา128 เหรียญ รวม 565 เหรียญ จำนวนเงิน 
44,635 บาท ไดรับเหรียญและแจกจายตามสำนัก/กอง เรียบรอยแลว   

 
 

. 

3.10 รายงานความคืบหนาโครงการกอสราง 

นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณสำนักการชาง 

- สำนักการชางขอรายงานความคืบหนาโครงการกอสราง ประจำเดือน กุมภาพันธ ดังนี้ โครงการ

อยูระหวางการกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่กันเงินและขยายเวลาเบิกในปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โครงการ

กอสร างถนน คสล. ทอลอดเหลี ่ยมหวยมวงความคืบหนาการก อสร างได 20% โครงการอยู ระหวางการกอสราง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จ ายขาดคร ั ้งที ่ 2 / 2562 โครงการปร ับปร ุงผ ิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกร ีต ถนน

ชลประทาน -ทาบอ ความคืบหนาการกอสรางได 15% โครงการอยูระหวางการกอสรางปงบประมาณ พ.ศ.2562 จาย

ขาดครั้งที่  3 / 2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 ความคืบหนาการกอสราง

ได 50 % โครงการอยูระหวางการกอสราง  ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จายขาดครั้งที่  5 / 2562 โครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหนองบัวความคืบหนาการกอสรางได 10 % โครงการอยูระหวางการกอสราง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จายขาดครั้งที่  6 / 2562 โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ) ความ

คืบหนาการกอสรางได 65 % โครงการปรับปรุงทางเดิน – ลูวิ่งสวนสาธารณะหวยมวงความคืบหนาการกอสรางได 65 

% โครงการปรับปรุงทางเดิน – ลูวิ่ง สวนสาธารณะหนองบัวความคืบหนาการกอสรางได 10 % โครงการอยูระหวางการ

กอสราง  ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จายขาดครั้งที่ 8 /2562 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี 

(หนาสนามบินนานาชาติ) ความคืบหนาการกอสรางได 100 % ตรวจรับแลวรอเบิกจายโครงการ ปรั บปรุ งภู มิทั ศน

สวนสาธารณะบูรพานอกความคืบหนาการกอสรางได 20 % โครงการอยูระหวางการกอสราง  ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  

เทศบาลนครอุบลราชธานีความคืบหนาการกอสรางได 60 % โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 

12 ความคืบหนาการกอสรางได  95  % โครงการอยูระหวางการกอสรางปงบประมาณ พ.ศ.2563 จายขาดครั้งที่  2 / 

2562 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยแยกเลี่ยงเมือง 7 (ขางบานเลขที่ 8 ) ความคืบหนาการกอสราง

ได 80 %  
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

- โครงการกอสรางถนน คสล. ทอลอดเหลี่ยมหวยมวง ดินที่ขุดขึ้นมาใหนำไปถมบริเวณที่มีพื้นที่ต่ำ

หากโครงการนี้แลวเสร็จจะชวยระบายน้ำไดดีขึ้น โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ถนนชลประทาน -  

ทาบอ จากที่ไดลงพ้ืนที่มีการวางทออยูเลนที่ 2 ดานขวามือเปนผิวถนนมีระดับต่ำกวา น้ำจะขังอยูบริเวณนั้นเมื่อมีการเสริม

ผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตเสริมใหผิวถนนสูงขี้นมาอีกอยาใหต่ำกวาทอ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท

คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 ไดรับการรองเรียนเยอะมากเนื่องจากยกฝาบอพักน้ำขึ้นมา รถสวนกันไมไดเกิดอุบัติเหตุหลาย

ครั้ง จากประสบการณตรงนี้ทำอยางไรจะไมเกิดการรองเรียน ฝากสำนักการชางคิดแกปญหา โครงการปรับปรุงทางเดิน – 

ลูวิ่ง สวนสาธารณะหนองบัว ลงสีเพ่ิมหรือยังสีไมเขมไมสม่ำเสมออาจโดนตำหนิทำงานไมมีคุณภาพฝากดูแลดวย 

 

 
 

 3.11 รายงานสถานการณโรคโควิด - 19 
นางรัชนี อุทธสิงห หัวหนางานปองกันควบคุมโรค 
- โควิด-19 เปนโรคอันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 หามนำเขา

มาในราชอาณาจักรไทยผลการถอดรหัสพันธุกรรมจังหวัดสมุทรสาครเปนโควิดรอบสองสายพันธ GH ตรงกับที่ระบาด

ประเทศเมียนมา ตนกำเนิดจากประเทศอินเดียแพรระบาดเขามารัฐยะไขและจังหวัดทาขี้เหล็กประเทศเมียนมา ยังไม

กลายพันธแตติดตองาย มีพบผูติดเชื้อสายพันธแอฟริการายแรก เดินทางมาจากตางประเทศ ได stage quarantine เชื้อ

ไมแพรกระจายเพราะควบคุมไดทัน นิยามโควิด-19 คือ คนที่ตรวจ SWAB แลวมีผลยืนยันจากหองปฏิบัติการ เปนบวก 

ปจจุบันพบมีกลุมความเสี่ยงสูง อาการของโรค ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เพ่ิมมาในรอบนี้คือจมูกไมไดกลิ่นลิ้นไมไดรส ปจจุบันผู

ติดเชื้อไมมีอาการปวย จึงเกิดซูเปอรสเปรดเดอร โรคนี้จะทำลายปอดทำใหมีอัตราการเสียชีวิต จะทราบไดอยางไรวาติด  

โควิด - 19  ขอมูลจากประวัติหากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีผลยืนยัน การสัมผัสใกลชิดกับผูปวย พบปญหาแรงงานตาง

ดาว การรักษาปจจุบันสามารถรักษาไดแตคนไขปดบังขอมูล กลุมเสี่ยง คือ เด็ก ผูสูงอายุ ผูที่มีโรคประจำตัวภูมิคุ มกัน

บกพรอง เอดส SLE คนดูแลใกลชิดหรือบุคลากรทางการแพทย สถานการณเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2564 จำนวน 

109 ลานราย เสียชีวิต 2 ลาน 4 แสนกวาราย คนไทยเพ่ิมขึ้นรวดเร็วจากรอบแรก 4,000 บาท รอบสอง 24,571 ราย 

สถานการณผูปวยรายใหมในประเทศไทย วันที่ 14 กุมภาพันธ 2564 จำนวน  166 ราย ภาคกลางเปนพื้น ที่สี แดง 

จำนวน 19,367 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 186 ราย พื้นที่ควบคุมสูงสุด เดิมที่ประชุมคณะกรรมการโร คติดตอ

จังหวัดประกาศ 11 จังหวัด เหลือ 5 จังหวัด ใหมีการกักตัวต้ังแต วันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ 2564 จากการประชุม

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ ที่ผานมา ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศลดเหลือ 1 

จังหวัด คือ จังหวัดสมุทสาครแตยังไมมีคำสั่ง ที่จังหวัดมหาสารคามเกิดซูเปอรสเปรดเดอร เนื่องจากเดินทางไปกรุงเทพขับ

รถสวนตัวไปเองมีการจัดสังสรรค เกิดซูเปอรสเปรดเดอรที่อำเภอเมืองและอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามปจจุบันมี 
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ผูติดเชื้อ 23 ราย ซูเปอรสเปรดเดอร คือ การแพรเชื้อจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เม่ือไหรจะเชื่อไดวาจังหวัดอุบลราชธานีมี

ผูติดเชื้อโควิด - 19 เม่ือผูวาราชการจังหวัดประกาศเทานั้น ผูติดเชื้อจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย รายที่ 1 และ

รายที่ 2 รักษาหายเรียบรอย รายที่ 3 เปนผูสูงอายุยังใชเครื่องชวยหายใจ   รายที่ 4 ยังรักษาอยู ผูปวยทั้ง 4 รายเขาไป

พื้นที่เส่ียงกลับมาไมแจงทางการจนเกิดอาการปวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมทีมสื่อสารความเสี่ยงรวมกับ อสม. ได

ดำเนินการตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 ไดดำเนินการเดินรณรงคแจกหนากากอนามัยสื่อสารความเสี่ยงหนาโรงเรียน 

ไดมีหนังสือแจงใหผูที่มาจากตางประเทศตองปฎิบัติตัวอยางไร มีการจัดอบรม 4 ครั้ง สอนการทำหนากากอนามัยผา ออก

เตือนตามมาตรการ 238 ครั้ง กิจกรรมคัดกรอง 390 ครั้ง ตามตลาดมีปายประชาสัมพันธ อางลางมือทุกตลาด ตูปนสุข

รอบแรก 28 แหง ดูแลแจกโรงทาน 65 ครั้ง กิจกรรมลางตลาดสถานที่สาธารณะ กิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงนวด สปา 

95 ครั้ง ในรอบแรกผูบริหารออกเคาะประตูบานทั้ง 106 ชุมชน การฉีดพนทุกหนวยงาน บาน วัด โรงเรียน 485 ครั้ง 

ปจจุบันยังคงดำเนินการอยู การฉีดพนยาฆาเชื้อจะฉีดพนกอนทำความสะอาด 30 นาที ไมควรฉีดยาฆาเชื้อลงบนรางกาย

ผลจากการวิจัยอาจทำใหตาบอด มะเร็งผิวหนังเขาสูกระแสเลือด  การใชอุโมงคฆาเชื้อไมนิยม การฉีดพนยาฆาเชื้อให

ผูปวยไมนิยมเพราะทำใหเชื้อกระจาย  รอบแรก Home quarantine 718 ราย ผลการตรวจเปนลบทุกราย ปจจุบันเริ่ม 

Home quarantine รอบสองเริ่ม 1 ธันวาคม 2563 – ปจจุบัน จำนวน 165 ราย ผลตรวจแล็ปเปนลบ ไดรับการแจง

จากประชาชนวามีแรงงานตางดาวเขามาพักบริเวณธนาคารกรุงไทยถนนชยางกูร เปนบริษัทกอสรางทั้ง 16 ราย บัตรตาง

ดาวหมดอายุนายจางอางวากำลังดำเนินการตออายุให แรงงานตางดาวไดรับการตรวจจากโรงพยาบาลเอกชน เม่ือวันที่  

27 มกราคม 2564 ผลตรวจเปนลบทุกราย ไมมีใบอนุญาตเคลื่อนยายแรงงานตางดาว ไดนำทีมภาคเครือขายลงพื้นที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดไดแจงวา รัฐบาลอนุโลมแตไมใหเคลื่อนยาย ตม.รับแจงวาทีแรงงานตางดาวเขามา ในพื้น ที่  

ตำรวจและปกครองจะดูขอกฎหมายที่ เกี่ยวของ วันที่ 3 กุมภาพันธ ไดรับแจงอีกครั้งไดลงพ้ืนที่พรอมแจงเก่ียวกับ พ.ร .ก

ฉุกเฉิน ไดรวมปรึกษาหารือที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพรอมภาคีเครือขาย วันที่ 4 กุมภาพันธ ประชุมที่

ปกครองจังหวัดมีฝายนิติกรเทศบาลนครอุบลราชธานีเขารวมดวย ปกครองจังหวัดแจงวาคำสั่งยังไมชัดเจน แรงงานตาง

ดาวไดมีการ Home Quarantine ทุกวันโดยนายจางคนไทยวัดไขทุกวัน มีทีม อสม. ใชกุญแจล็อคหนาแคมปคนงานไมให

แรงงานออกมาขางนอก นายจางไดจัดสงอาหาร 3 มื้อ หากไมปฏิบัติตามจะมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินลงพ้ืนที่ทันที วันนี้ครบ

กำหนดตรวจโควิด – 19 สงตรวจที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ผลเปนอยางไรจะนำเรียนผูบริหารตอไป กรมควบคุม

โรคแจงวาผูที่ติดเชื้อหากปกปดขอมูลจะดูกดำเนินการตามกฎหมาย เทศบาลนครอุบลราชธานีไดทำประกาศโควิด – 19 

ตั้งแต 23 ธันวาคม 2563 โดยทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกและไดจัดนำสงชุมชนทั้ง 106 ชุมชน ทีมสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมรวมกับสาธารณสุขอำเภอเพื่อหาแนวทางปองกัน ประชุมซอมแผนรับมือโควิด – 19 จังหวัดอุบลราชธานีได

ปฏิบัติมาโดยตลอด  ทีม อสม. คนหากลุมเสี่ยงดวยการเดินเทามีหัวหนาสาธารณสุข 7 แหง 8 ศูนย  มาตรการจังหวัด

อุบลราชธานี หากมีการประชุมสัมมนา จำนวน 50 – 500 คน ขออนุญาตที่ทำการปกครองอำเภอเมือง หากมากวา 

500 คน ขออนุญาตปกครองจังหวัด ผูจัดประชุมสัมมนาตองรายงานนำเสนอตอผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการ

ถึงมาตรการควบคุมโรค เทศบาลนครอุบลราชธานีมีแอปพลิเคชั่นไชยชนะ ทีม อสม.ไดออกติดตั้งทั้ง 106 ชุมชน จำนวน 

398 จุด ทั่วเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกจะนำเขามาในเดือนกุมภาพันธ จำนวน 2 แสนโดส  
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ชื่อซิโนแวค ลอตที่สองแอสตราเซนเนกา คนหนึ่งจะฉีด 2 โดส หางกัน 1 – 2 เดือน ราคาโดสละ 200 บาท ไมสามารถ

ซื้อมาฉีดเองได กลุมแรกที่ฉีดคือใน 5 จังหวัดควบคุมสูงสุด ครอบคลุม อสม. เจาหนาที่ทางการแพทย เจาหนาที่ควบคุม

โรคกลุมเสี่ยงจะฉีดโดยผูเชี่ยวชาญและมีเครื่องชวยชีวิตรองรับ จังหวัดอุบลราชธานีไดสำรวจกลุมแรก 99 ราย จำนวน 

150 โดส ไดประมาณป 2564 –  2565 จ ังหวัดอุบลราชธานีย ังคงจัดสงเจาหนาท ี ่  CDCU ลงชวยพื ้นท ี ่จ ังหวัด

สมุทรสาคร มีการสับเปลี่ยนกันทุก 1 เดือน การสวมหนากากอนามัยและอยูหาง 2 เมตร เปนการปองกันดีที่สุดทั้งผูปวย

และไมปวย 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

- ขอใหทุกทานปฏิบัติตามมาตรการหากไมจำเปนขอความรวมมืออยา เดินทาง ไปตา งจั งหวัด 

เทศบาลนครอุบลราชธานีมีจุดคัดกรองดานหนาแตยังมีบางกลุมยังเขา - ออกประตูดานหลัง ขอใหผูเกี่ยวของดำเนินการ

ดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดปฏิบัติงานอยางเขมงวดไมเวนวันหยุดราชการ ขอใหทุกทานรับผิดชอบตอสังคม  

 

 

 

  3.12 การซอมแซมหลังคา ดูแลความสะอาดบริเวณศาลหลักเมือง 
  นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอำนวยการสำนักการคลัง 
  - หลังคาศาลหลักเมืองรั่วมีน้ำไหลซึมลงมา เคยมีการซอมแซมตั้งแตป พ.ศ. 2557 ขอใหสำนัก
การชางออกสำรวจ 

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

- ปายศาลหลักเมืองบริเวณลวดลายกรอบผุพัง ผานไป 3 สัปดาหแลวสำนักการชางออกแบบ
เปนอยางไรบาง มีงบประมาณอุทิศประมาณจำนวน  2 ลานบาท ผูวาราชการจังหวัดมีนโยบายใหลางทำความสะอาด
บริเวณพ้ืนศาลหลักเมืองอยางนอย 2 สัปดาห/ครั้ง หนวยงานใดรับผิดชอบ 

  นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอำนวยการสำนักการคลัง 

 - การทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองมีระบุในสัญญาจำหนายดอกไมธูปเทียนบริ เวณ
ศาลหลักเมืองใหดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทั้งหมด รายไดนำสงเทศบาลเดือนละ 10,000 บาท ระยะเวลา 
2 ป ในสวนของสวนสาธารณะทุงศรีเมืองสำนักการชางรับผิดชอบจางบุคคลดูแลเดือนละ 25,000 บาท  

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

 - การกำกับดูแลเรื่องความสะอาดสำนักการศึกษาดูแลหรือไม 

นายเสรี ทองเลิศ ผูอำนวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- ไดลงพื้นที่ติดตามประสานทุกวัน 

นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 

- ทานผูวาราชจังหวัดไดเดินทางมาศาลหลักเมืองทานขอใหจัดเจาหนาที่ทำ ความสะอาด
ประจำศาลหลักเมืองบริเวณโดยรอบ จัดตกแตงภูมิทัศนและเปดบอน้ำพุประดับใหสวยงาม 
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 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

- บริเวณภายนอกศาลหลักเมืองมอบใหสำนักการชาง บริเวณภายในศาลหลักเมืองมอบ ให
สำนักการศึกษากำกับดูแลทำความสะอาดการซอมแซมมอบใหสำนักการชาง แบงภารกิจใหชัดเจนจะไดประสานงาน
ไดถูกตอง 

 

 
 

  3.13 รายงานสถานะการเงิน 

 นางพิมพนภัส   ภัทรกอพงศสุข   รก.ผูอำนวยการสำนักการคลัง 

 - เม่ือสิ้นเดือนมกราคม 2564 ไดทำงบประมาณเงินมีรายรับเกินรายจายจำนวน 58 ลานบาท

เศษ จายเงินเดือนพนักงานประมาณ 20 ลานบาทเศษ คาครุภัณฑเรงจาย 33 ลานบาทเศษ สำนักการคลังไดมีการเฝา

ระวังรายรับรายจาย มีประเด็นเรื่องธนาคารเกิดขึ้น เงินสะสมเทศบาลมีประมาณพันกวาลานบาทไดกระจายฝา กตาม

ธนาคารตาง ๆ ฝากมากที่สุดธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินเนื่องจากมีการจายขาดเงินสะสมต้ังจาย 600 ลานบาท

เศษ  ดำเนินการเบิกจายจำนวน 200 ลานบาทเศษ การจายโครงการใหญ ๆ จะเปนธนาคารกรุงไทยมีเงินคง เหลื อใน

ธนาคารกรุงไทยประมาณ 200 ลานบาทเศษ มีพนักงานกูระหวางเดือนซึ่งควบคุมไมไดทำใหยอดต่ำ ซึ่งในขอตกลง MOU 

ระบุวาตองมีเงินฝากไมต่ำกวาเงินกู ธนาคารแจงวามีเงินกูไป 200 ลานบาทเศษติดลบระหวางเดือน 3 ลานบาท ทำให

ดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่ 6 บาท ซึ่งหากมีเงินฝากมากกวาเงินกูจะไดดอกเบี้ยพิเศษที่ 3 บาท ปจจุบันนำเงินเขา 150 ลาน

บาท เพ่ือใหทานไดชี้แจงใหพนักงานในสำนัก/กองไดรับทราบ 

 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

  - เน ื ่องจากเปนโครงการที่นำเงินฝากไวเพื ่อใหธนาคารไดจัดสวัสดิการใหพน ักงาน เกิด

ขอผิดพลาดเนื่องจากไมทราบรายละเอียด MOU กับธนาคาร ไดดำเนินการแกไขเรียบรอยแลว  

 

 
 

  3.14 ปญหาเรื่องหองน้ำอาคารสถาปตยสงกล่ินเหม็นรบกวนผูอยูอาศัยใกลเคียง 

   นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 

   - จากที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับหองน้ำอาคารสถาปตยเขามาไดหามาตรการการเปด - ปดประตู  

การจำกัดกลิ่นเหม็น มีเจาหนาที่ทำความสะอาดประจำหองน้ำ สำนักการศึกษาไดประสานงานสวนที่เกี่ยวของดำเนินการ

แลวยังไมมีการดำเนินการประตูเปด - ปด ตองรายงานใหผูที่ร องเรียนและศาลปกครอง คดีอยูระหวางพิจารณา ศาล

ปกครองยังไมกำหนดวันสิ้นสุดแสวงหาขอเท็จจริงศาลสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอนกอนจะนัดพิจารณาครั้งแรก ฝาก

ใหผูที่เกี่ยวของดำเนินการ 
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  3.15 เตรียมความพรอมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

   นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาล 
   - คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิก 
สภาเทศบาลตองมีอายุไมต่ำกวา 25 ป นับถึงวันเลือกต้ังสำหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตองมีอายุไม
ต่ำกวา 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง สำหรับผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ตองสำเร็จ
การศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา   

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1 รูปถายหนาตรงไม
สวมหมวก หรือ รูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเองขนาดกวางประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 
เซนติเมตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน ใบรับรองแพทย หลักฐานการศึกษา (กรณี
สมัครนายกเทศมนตรี)  หลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน 3 ป นับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้ง  
เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษีเงินได ใหทำหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสี ยภา ษีตา มแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ. 4/2 ทั้งนี้ ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 3 ป(2561 
, 2562 , 2563) ไดที่สำนักงานสรรพากรเขตพ้ืนที่ในจังหวัด  บางรายไมเรียบรอยไดแจงใหไปดำเนินการใหเรียบรอย
คุณสมบัติตองหามมี 26 ขอ ตองตรวจสอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับรอง วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 ประกาศรายชื่อ
ผูสมัคร จัดทำรางประกาศกำหนดหนวยเลือกต้ัง/ที่เลือกต้ัง/บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 2 มีนาคม 2564 ประกาศ
กำหนดหนวยเลือกต้ัง/ที่เลือกตั้ง/ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตงต้ังกรรมการหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่ประจำ
หนวยตองเปนขาราชการ เจาหนาที่เทศบาล 2 คน พนักงานจาง หรือลูกจาง ผูแทนชุมชน 6 คน  

  นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
   - ในวันรับสมัครเลือกต้ังดำเนินการไดเรียบรอยไมมีปญหาไดรับคำชมจาก กกต. ระหวางนี้ถึง
วันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนวันเลือกตั้งตองมีการดำเนินการหลายอยางตามไทมไลน ฝากสำนักปลัดเทศบาลดูแล
รายละเอียด วันนี้ตองประกาศสถานที่ปดปายประกาศใหผูสมัครรับทราบ หากปดปายประกาศนอกเหนือจากที่กำหนดให
เจาหนาที่สามารถเก็บออกได คณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งแตงตั้งเพิ่มเติมผูที่จะปฏิบัติหนาที่ไดตองเปนผู มีสิ ทธิ์
เลือกต้ังไมไดระบุในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล เปนขาราชการและพนักงานเทศบาลหากไมเพียงพอคัด เลื อก
ลูกจางภารก ิจเขามาชวย ฝากสำน ักปลัดเทศบาลประสานแตละสำน ัก/กอง หนวยละ 3 คน ประธรรมการ 1 คน 
คณะกรรมการ 2 คน ตัวแทนจากชุมชน 6 คน รวม 9 คน ฝากสำนักการชางเรื่องไฟฟาและเต็นทใหเพียงพอในแตละ
หนวยเลือกตั้ง การเลือกตั้งในครั้งนี้ขอใหดำเนินการดวยความโปรงใส ยุติธรรม ฝากนายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล
ศึกษารายละเอียดรวมกับสำนักปลัดเทศบาล 
 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอำนวยการสำนักการศึกษา 

   - ตามที่ไดรับนโยบายใหสรรหาคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง 103 หนวย หนวยละ 3 
คน รวม 309 คน ไดสำรวจขอมูลจากสำนักปลัดเทศบาลปรากฎรายละเอียด ดังนี้ พนักงานเทศบาล 244 ตำแหนง วาง 
37 ตำแหนง รวม 207 คน พนักงานครูเทศบาล 166 ตำแหนง วาง 3 ตำแหนง รวม 163 คน รวม 370 คน มีปฏิบัติ
หนาอื่น ๆ เหลือ 319 คน จะขอแตงต้ังคณะกรรมการตาม จ.18 คำสั่งเลื่อนเงินเดือน  
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นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 - จากขอมูลที่นำเสนอพนักงานเทศบาลคงไมพอตองคัดลูกจางภารกิจที่มีความรับผิ ดชอบ มี
ความรูความสามารถเขามาชวยประมาณ 30 – 40 คน เพ่ือใหมีขาราชการบางสวนไดประจำศูนยการปร ะสาน งาน
เลือกต้ัง  

 

 

 

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไมมี – 

  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
  5.1 ขอเชิญรวมงานพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจาท่ีและรวมกิจกรรมปนรักษ เมือง 

   นายวิสุทธิ์  ศิริคุณ  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   - เรียนเชิญรวมงานพิธีบวงสรวงต้ังศาลพระภูมิเจาที่ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา 
๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณงานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี การแตงกายเสื้อสีขาว 
และเชิญรวมกิจกรรมปนรักษเมืองสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2564 เวลา 06.00 น. 
ณ สวนสาธารณะหวยมวง  
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