
สรุปรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี

๒. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี

๔. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี

๕. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๖. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๗. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๘. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

๙. นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาล 

๑๐. นายถาวร  เดชปองหา  รองปลัดเทศบาล 

๑๑. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๑๒. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

๑๓. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๑๔. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๕. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนการบรหิารงานการคลัง 

๑๖. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยสํานักการศึกษา 

๑๗. นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 

๑๘. นายสุรสีห  ใจหาญ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

๑๙. นายวีระชาติ  สานุสันต  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบวั 

๒๐. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๑. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  

๒๒. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๒๓. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๒๔. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๒๕. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๖. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 

๒๗. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   

๒๘. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

๒๙. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที ่

๓๐. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๓๑. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓๒. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 

๓๓. นางสุดารัตน  แกวกลึงกลม  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมการกอสราง 

๓๔. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 

 

 

-๒-/๓๕. นางสาวภัสรา... 



-๒- 

 

๓๕. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักการชาง 

๓๖. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

๓๗. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๓๘. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๙. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๔๐. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๔๑. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๔๒. นายธรรมนูญ  ชาติแดง   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี    

๒. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี   

๓. นางศิริพร  แจมใส   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑   

๔. นายอนันต  บัวระภา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒   

๕. นางสุภาวดี  บุบผา   หัวหนาฝายสถิติการคลัง    

๖. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย  

๗. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๘. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๙. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   

๑๐. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง  

๑๑. นายสุรศักดิ ์  สุระวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ    
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  นางภัทริฌา  คําผง   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

๒.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

๓.  นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ  

๔.  นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๕.  นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                                                                                                                                                                                                                  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดย นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปน

ประธานดําเนินการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ การประชุมสภาเทศบาลสมยัสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐ 

   -  ในวันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๐ เทศบาลจะจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 

๒๕๖๐ เรียนเชิญผูอํานวยการสํานัก/กอง รวมประชุม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๒… 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-๓- 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(ตรวจสอบไดที่ http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 

    

        
   

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจาํป ๒๕๖๐  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการเบิกจาย

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ ในรอบ ๕ เดือน ดังนี้ งบกลางดําเนินการเบิกจายแลว ๔๓.๘๙% สํานักปลัดเทศบาล 

๒๘.๘๒% งบลงทุนเบิกจายแลว ๒๘.๗๐% หนวยตรวจสอบภายใน ๓๙.๕๒% งบลงทุนอยูระหวางดําเนินการสํานักการคลัง 

๓๒.๘๔% งบลงทุนเบิกจายแลว ๓.๗๗% กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๒๘.๓๑% กองวิชาการและแผนงาน ๓๑.๖๔% งบ

ลงทุน ๓.๗๗%  กองสวัสดิการสังคม ๑๘.๕๒% งบลงทุนอยูระหวางดําเนินการ สํานักการศึกษา ๓๔.๑๕% งบลงทุน ๒.๕๕% 

นักการชาง ๒๘.๘๖% งบลงทุน ๑.๕๕% งบลงทุนเบิกจายแลวในภาพรวม ๓.๗๓% ภาพรวมการเบิกจายทุกรายการ ๓๓.๑๑%  

 

 

 

 
 

       
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑  สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ –   

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐   (กองวิชาการและแผนงาน)  

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอสรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานโครงการในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ดังนี้ งบกลาง ๔ โครงการ ดําเนินการแลว ๑ 

โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๓ โครงการ สํานักปลัดเทศบาล ๑๗ โครงการ ดําเนินการแลว ๑ โครงการ อยูระหวาง

ดําเนินการ ๒ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๑๔ โครงการ สํานักการคลัง ๒ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๒ โครงการ     กอง

วิชาการและแผนงาน ๗ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๗ โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๑๙ โครงการ   อยู

ระหวางดําเนินการ ๑๑ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๘ โครงการ กองสวัสดิการสังคม ๔ โครงการ อยูในระหวางดําเนินการทั้ง ๔ 

โครงการ สํานักการศึกษา ๖๙ โครงการ ดําเนินการแลว ๙ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๓๗ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๒๓ 

โครงการ สํานักการชาง ๑๓ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๑๒ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๑ โครงการ หนวยตรวจสอบภายใน 

๑ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ในภาพรวม ๑๓๖ โครงการ ดําเนินการแลว ๑๑ โครงการ       คิดเปน ๘.๐๙% อยูระหวาง

ดําเนินการ ๗๙ โครงการ คิดเปน ๕๘.๐๙% ยังไมไดดําเนินการ ๔๖ โครงการ คิดเปน ๓๓.๘๒% 

 

 

 

 

 

 

-๔-/...๔.๒ การเพิ่มเติมโครงการ... 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๔- 

 

  ๔.๒ การเพิม่เติมโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)    (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน แผนพัฒนาสามปของเทศบาลนครอุบลราชธานีมผีล

บังคับใชถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หลงัจากนั้นจะบงัคับใชแผนพัฒนา ๔ ป สวนราชการใดทีม่ีความประสงคจะเพิ่มเติมโครงการ

ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๒) ขณะนี้สามารถดําเนินการเพิม่เติมได ซึ่งหากจะนําไปเพิ่มเติมในแผนใหม คือ 

แผนพัฒนา ๔ ป จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่ยุงยาก 

 
 

 

    

  ๔.๓  การจัดงานประเพณีสงกรานต และงานเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ประจําป ๒๕๖๐    (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี   ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานประเพณีสงกรานตและงานเทศกาล

อาหารไทย อินโดจีน กําหนดการจัดงานในวันที่ ๑๒ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ ปนี้พื้นที่จัดกิจกรรมถนนดอกไมและสายน้ําจัด

บริเวณหนาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี การอุดหนุนชุมชนจัดขบวนแหปนี้อุดหนุน ๑๓ ชุมชน จัดขบวนแหในวันที่ ๑๓ 

เมษายน ๒๕๖๐ จุดตั้งขบวนและพิธีเปดหนาวัดศรีอุบลรัตนาราม ขบวนแหของเทศบาลตั้งขบวนภายในวัด วันที่ ๑๔ เมษายน 

๒๕๖๐ จัดกิจกรรมตุมโฮม สถานที่จัดบริเวณทุงศรีเมือง งบประมาณในการจัดงานฯ ปนี้ตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

  

 
 

 

๔.๔ การประเมินสมรรถนะและทดสอบคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐  (สาํนักการศึกษา) 

 นายมนตตรี   ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ที่ผานมา 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลไดดําเนินการประเมินสมรรถนะและทดสอบคุณภาพผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จะมีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน  NT 

เพื่อทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ทั่วประเทศ 
 

   นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

   - เ รี ยนท านประธานและผู เ ขาร วมประชุมทุกท าน การทดสอบนัก เรี ยนใชขอสอบของ

กระทรวงศึกษาธิการในการทดสอบเด็กนักเรียน การตรวจขอสอบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูตรวจ การสอบ NT ใน

วันพรุงนี้ เปนการทดสอบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนครั้งแรก สวนการสอบในวันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ที่ผานมาเปนการทดสอบสมรรถนะดานการสื่อสาร ความคิด ความสามารถในการแกปญหา ทักษะการ ใช

ชีวิต และการใชเทคโนโลยี ผลการทดสอบเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ดานการสื่อสารเพิ่มขึ้น ๖.๗๓% สิ่งที่ตองดําเนินการแกไข

จากผลการทดสอบในครั้งนี้ คือ ทักษะความสามารถในการแกไขปญหา ซึ่งคะแนนในดานนี้ลดลง 

 

 
    

 

 

 

 

-๕-/ระเบียบวาระที่๕... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๕- 

 

ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑  การใชมาตรา ๔๔ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่นายกรัฐมนตรีไดประกาศใชมาตรา ๔๔  

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงผลใหอํานาจในการคัดเลือก การสอบคัดเลือก 

การสอบแขงขัน และโอน (ยาย) เปนอํานาจของ กท. 

    

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น  ๆ

 ๗.๑  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   นายถาวร  เดชปองหา   รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทกุทาน ขอสรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอตอที่ประชุม พ.ร.บ.ประกาศใชวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชภายใน 

๑๘๐ วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  สาระสําคัญวิธีการจัดซื้อจัดจาง  มี ๓ วิธี   คือ 

วิธีประกาศทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ใหม เสนอใหทุก

หนวยงานที่จะจัดซื้อจัดจางเรงดําเนินการในระบบเดิมใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  

  
 

 
 
 

๗.๒  ปญหาการโอนเงินงบประมาณยอนหลังกับการใชระบบ e-Laas  

   นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนการบริหารงานการคลัง 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดนํา       ระบบ 

e-Laas มาใช การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินตองดําเนินการใหเปนปจจุบัน มีกรณีการโอนเงินคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของสํานักการศึกษา ที่เดินทางไปราชการระหวางเดือนธันวาคม แตมาดําเนินการโอนยอนหลังในชวงเดือน

มกราคม ไมสามารถดําเนินการในระบบ e-Laas ได 

 

 
 

 

 

๗.๓  มาตรการการประหยัดพลังงาน 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหมกีารสํารวจเครื่องปรบัอากาศตาม

สํานักงาน เครื่องใดทีม่ีอายุการใชงานเกิน ๑๕ ป เสนอใหเปลี่ยนเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา  

 

 

 

-๖-/๗.๔ การจัดสถานที่... 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 



-๖- 
 

๗.๔  การจัดสถานที่ในงานพิธี 

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากการสงัเกตการณการจัดสถานที่ในงานพิธีตาง ๆ 

ผูวากลาวรายงานไมมีโพเดียมหรือแทนสําหรบัยืนกลาวรายงาน เสนอใหมีการจัดตั้งแทนสําหรับกลาวรายงานในงานพิธีที่

เทศบาลดําเนินการ 

 

 

 

 

  ๗.๕ อุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากการไดมีโอกาสไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครอบุลราชธานี สังเกตเห็นวาอปุกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอบุลราชธานี ยังมี

อุปกรณการเรียนการสอนไมครบถวนสมบรูณ ฝากสํานักการศึกษาชวยดูแล  

 
 

 

 

๗.๖  การจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุเขาเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

   นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนการบริหารงานการคลัง   

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอเรื่องการจัดทําแผนงาน/โครงการบรรจุ  เขา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   ใหมีรายละเอียดชัดเจนสามารถจัดซือ้จัดจางไดในปจจบุัน   มีกรณีตัวอยางโรงเรียนเทศบาล 

๓ สามัคคีวิทยาคาร จัดทํางบประมาณรายจายจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ๔ กอก  ขั้นตอนของการจัดหาไมสามารถจัดหาได 

เนื่องจากไมมผีูประกอบการรายใดผลิตแลว ประกอบกบัราคาที่ตั้งจาย ตั้งจายในราคาต่ํา 

 

    นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เกี่ยวกับเรือ่งโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนคร

อุบลราชธานี การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ เสนอใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

   วาที่รอยโทคมกริช  ศรีสวัสดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

   -  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลอืง  มีขอ        

จํากัดในดานงบประมาณ งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวไดรบัเงินอุดหนุน ๙๐,๐๐๐.-บาท ตอภาคเรียน ใชจายเปนคาวัสดุ ก็ไม

เพียงพอแลว คาใชจายอื่น ๆ ตองขอรับการจัดสรรจากเทศบาล 

 
 

 

 

๗.๗  การทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 

   นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

   -  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองสวสัดิการสงัคมขอรายงานผลความคืบหนา

การดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี ดังนี้ กําหนดการ 

ดําเนินโครงการฯ วันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เปาหมายการดําเนินโครงการฯ ประมาณ ๔๕๐ คน 

 

 

 

-๗-/๗.๘ บุญผเวสเทศมหาชาติ... 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 



-๗- 

 

  ๗.๘  บุญผเวสเทศมหาชาติวัดบานนาควาย 

   นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

    - ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ วัดบานนาควายมีพิธีทําบุญผเวสเทศมหาชาติ ขอเชิญคณะผูบริหาร 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง พนักงาน/เจาหนาที่ รวมงานบุญตามกําหนดการ  
 

 

 

 

๗.๙  วันทองถ่ินไทย ป ๒๕๖๐  

   นายกฤชพล  เมืองเหนือ   รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เปนวันทองถิ่นไทยจัด

ขึ้นบริเวณหนาศาลากลางจงัหวัด (หลังเกา) ขอเชิญคณะผูบริหาร ผูอํานวยการสํานัก/กอง พนักงาน/เจาหนาที่ รวมงานตาม

กําหนดการ  
 

 

 
 

๗.๑๐  โครงการจัดกิจกรรมปนจักรยาน “นครอุบลฯ ปนมวน มวน ชวนชมคายทหาร ตามรอยพอ    

สานตอความพอเพียง”  

   นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  - ในวันที่  ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๐  จะมีกิจกรรมปนจักรยาน เริ่ม ๐๕.๓๐ น.    บริเวณโรงเรียน 

เบ็ญจะมะมหาราช  ปลายทางมณฑลทหารบกที่ ๒๒  ภายใตช่ือกิจกรรม “นครอุบลฯ ปนมวน  มวน  ชวนชมคายทหาร     

ตามรอยพอ สานตอความพอเพียง”   
 

 

 

 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูสรุปรายงานการประชุม 

             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                         หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 


