
สรุปรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 

๒. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๖. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๗. นายถาวร  เดชปองหา  รองปลัดเทศบาล 

๘. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 

๙. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๑. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนการบริหารงานการคลัง 

๑๒. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยสํานักการศึกษา 

๑๓. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

๑๔. นายวีระชาติ  สานุสันต  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๕. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๖. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  

๑๗. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๘. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๙. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๐. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๑. นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

๒๒. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   

๒๓. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

๒๔. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ 

๒๕. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๒๖. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๗. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 

๒๘. นางสุดารัตน  แกวกลึงกลม  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมการกอสราง 

๒๙. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 

๓๐. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

๓๑. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๓๒. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๓. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๓๔. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

-๒-/...๓๕. นางอรอินทร... 



-๒- 

 

๓๕. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๓๖. นายธรรมนูญ  ชาติแดง   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 

๒. นายวิทวัส  พันธุนิกุล  รองนายกเทศมนตรี    

๓. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

๕. นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชานี  

๖. นางศิริพร  แจมใส   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑   

๗. นายอนันต  บัวระภา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๘. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกชํานาญการ   

๙. นางสุภาวดี  บุบผา   หัวหนาฝายสถิติการคลัง  

๑๐. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง   

๑๑. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย  

๑๒. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๑๓. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๑๔. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   

๑๕. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง  

๑๖. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

๑๗. นายสุรศักดิ์  สุระวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ    
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  นางภัทริฌา  คําผง   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

๒.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

๓.  นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ  

๔.  นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๕.  นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                                                                                                                                                                                                                  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดย นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี       เปน

ประธานดําเนินการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑  การมอบเครื่องกรองน้ําไฮเทค จากบริษัทยูนิเพียว จํากัด  

 
 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

    

        

 

 

-๒-/ระเบียบวาระที่ ๓... 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม –รับรอง 



-๓- 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 

 ๓.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ประจําป ๒๕๖๐  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินโครงการ ประจําป ๒๕๖๐ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้  รายจายหมวด

งบกลาง ๔ โครงการ ดําเนินการแลว ๑ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๓ โครงการ สํานักปลัดเทศบาล ๑๗ โครงการ 

ดําเนินการแลว ๑ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๒ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๑๔ โครงการ สํานักการคลัง     ๒ โครงการ 

อยูระหวางดําเนินการทั้ง ๒ โครงการ กองวิชาการและแผนงาน ๗ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๓ โครงการ ยังไมได

ดําเนินการ ๔ โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๑๙ โครงการ ดําเนินการแลว ๒ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๑๐ 

โครงการ ยังไมไดดําเนินการ ๖ โครงการ ยกเลิกการดําเนินการ ๑ โครงการ กองสวัสดิการสังคม            ๕ โครงการ 

ดําเนินการแลว ๑ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๔ โครงการ สํานักการศึกษา ๖๙  โครงการ ดําเนินการแลว ๑๒ โครงการ 

อยูระหวางดําเนินการ ๓๙ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๑๘ โครงการ สํานักการชาง ๑๓ โครงการ ดําเนินการแลว ๑ โครงการ อยู

ระหวางดําเนินการ ๑๒ โครงการ หนวยตรวจสอบภายใน ๑ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ           ในภาพรวมมี ๑๓๖ 

โครงการ ดําเนินการแลว ๑๗ โครงการ คิดเปน ๑๒% อยูระหวางดําเนินการ ๗๖ โครงการ คิดเปน ๕๖% ยังไมดํา เนินการ ๔๓ 

โครงการ คิดเปน ๓๒%  

 

 

 

 

 
 

 ๓.๒ สรุปผลการประชุมประชาคมทองถิ่นระดับชุมชน   (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอสรุปผลการประชุม

ประชาชมทองถิ่น ระดับชุมชน เพื่อรับทราบปญหา ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน นํามาใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) ดังนี้  

   เขต ๑ ตองการถังขยะเพิ่ม และการดูแลรักษาความสะอาด รอยละ ๑๘ ตองการใหแกไขปญหาน้ํา

เสีย ลอกคลองระบายน้ําอุดตัน ซอมแซมฝาทอที่ชํารุด รอยละ ๑๖ ตองการไฟฟาสาธารณะ การจัดระเบียบสายไฟ ติดตั้งกลอง

วงจรปด รอยละ ๑๕ ตองการใหจัดระบบจราจร จัดระเบียบการจอดรถ ปายจราจร รอยละ ๑๒ ตองการใหตัดแตง  กิ่งไม และ

เตาเผาศพไรมลพิษ 

   เขต ๒ ตองการใหแกไขปญหาเรื่องขยะ รอยละ ๒๑ ไฟฟาสาธารณะ กลองวงจรปด รอยละ ๑๘ 

แกไขปญหาน้ําเสีย รอยละ ๑๗ ระบบจราจร รอยละ ๑๕ 

   เขต ๓ ตองการใหแกไขปญหาเรื่อง ถนน และระบบระบายน้ํา รอยละ ๒๗ ตัดแตงกิ่งไม เตาเผาศพไร

พิษ ปญหาน้ําเสีย การจราจร และขยะมูลฝอย 

   เขต ๔ ตองการใหแกไขปญหาเรื่อง ถนน และระบบระบายน้ํา ขยะมูลฝอย ไฟฟาสาธารณะ ปญหาน้ํา

เนาเสีย และระบบจราจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔-/ระเบียบวาระที่ ๔... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๔- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปการศึกษา ๒๕๕๙  (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษา ขอรายงานผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้           การ

ทดสอบ ทดสอบในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรโรงเรียน

เทศบาลบูรพาอุบล ผลการทดสอบเปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ ภาษาไทยกับวิทยาศาสตร 

ผลการทดสอบเพ่ิมขึ้น โดยเฉลี่ยทุกรายวิชา ลดลง ๑.๗๒% ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ เพ่ิมขึ้นในกลุมสาระสังคมศึกษา โดยเฉลี่ย

ลดลง ๒.๐๓% โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เพ่ิมขึ้นในกลุมสาระวิชาภาษาไทย โดยเฉลี่ยลดลง 

๓.๔๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เพ่ิมขึ้นในกลุมสาระสังคมศึกษา  โดยเฉลี่ยลดลง ๒.๐๓% โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพ่ิมขึ้นในกลุมสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๒๔% โรงเรียน

เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  เพิ่มขึ้นในกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร  โดยภาครวม

ลดลง ๒.๑๗% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เพ่ิมขึ้นในกลุมสาระวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

๑.๖๕% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพ่ิมขึ้นทุกกลุมสาระวิชา โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ๓.๓๒% โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

เพ่ิมขึ้น ๒.๑๘% 

 

 

 

 

  ๔.๒ กําหนดการเปด – ปดภาคเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กําหนดการเปด – ปดภาคเรียน ของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  มีดังนี้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ กําหนดการปดภาคเรียน  วันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๖๐ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ปดภาคเรียน วันที่ ๑๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 

 

    

 

  ๔.๒ การบริหารงานการเงินและพัสดุ ปงบประมาณ ๒๕๖๐  (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษาไดจัดอบรมการบริหารการเงิน 

และพัสดุใหแกเจาหนาที่ในสถานศึกษา   และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี    ซึ่งขั้นตอนตอไปจะมี

คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่การเงิน เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕-/๔.๔ การจัดงานประเพณี... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๕- 

 

  ๔.๔  การจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว ประจําป ๒๕๖๐ (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี   ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษาขอแจง กําหนดการจัดงานการ 

จัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว ประจําป ๒๕๖๐  ดังนี้  วันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา

ประมาณ ๑๐.๐๐ น. พิธีรดน้ําขอพรคณะผูบริหาร เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปดถนนดอกไมและสายน้ํา  วันที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงค ๙๙ รูป ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข ทุงศรีเมือง ตอดวยพิธีสรงน้ํา        อนุสาวรียพระ

ประทุมวรราชสุริยวงษ (เจาคําผง) ,พระอุบาลีคุณูปมาจารย, สมเด็จพระมหาวีรวงศและศาลหลักเมือง เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปด

งานประเพณีสงกรานต ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ และงานตุมโฮม รายละเอียด

จะนําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานการจัดงานประเพณีสงกรานต วันผูสูงอายุแหงชาติและวันครอบครัว ประจําป ๒๕๖๐ อีก

ครั้ง  

 

  

 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑  การจัดงานวันเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐  

นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน วันเทศบาลปนี้ ตรงกับวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน 

๒๕๖๐ กําหนดการจัดงานจะมีพิธีทําบุญตักบาตร บวงสรวงศาลพระพรหม ที่ผานมาจะมีการจัดงานกีฬาสีดวย การแบงสี 

แบงเปน ๔ สี  สีฟา สีสม สีชมพู และสีเขียว ประเภทกีฬา ฟุตบอลชาย – หญิง ตระกรอชาย แชรบอลหญิง และกีฬา

นันทนาการ ปที่ผานมากีฬาสีจัดที่สนามกิจตรงยามาฮา เรื่องกีฬาสีขอนําเขาหารือกับทานนายกฯ กอน ผลเปนประการใดจะนํา

เรียนเพื่อทราบอีกครั้ง  

    

 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ  

  ๖.๑  การตรวจราชการของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

นายถาวร  เดชปองหา     รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขณะนี้เจาหนาที่ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  

ไดเขาตรวจผลการปฏิบัติงานที่เทศบาลดําเนินการ ประเด็นการตรวจการดําเนินการถูกตองตามระเบียบ/ขอกฎหมายหรือไม 

มีความคุมคาหรือไม    เพื่อใหการดําเนินการดําเนินไปดวยความถูกตอง    ไมถูกสํานักงานตรวจเงินแผนดินทักทวง  ในการ 

จัดซื้อ/จัดจาง เสนอใหจัดทําบันทึกอางเหตุผลความจําเปนที่ตองมีการจัดซื้อ/จัดจาง รายละเอียดของสิ่งที่จะจัดซื้อหรือจาง มี

งบประมาณที่จะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ผลประโยชนที่ทางราชการ หรือประชาชนจะไดรับ การดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง มี

ความประหยัด และคุมคาอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-๖- 

 

  ๖.๒  คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น 

นายถาวร  เดชปองหา  รองปลัดเทศบาล 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติเกี่ยวกับการ 

บริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น การคัดเลือกหัวหนาสวนราชการในระดับฝายบริหารงาน ตองเขาสูการสอบแขงขัน 

ผูรับผิดชอบในการจัดสอบเปนสวนราชการจากสวนกลาง 

 

 
 

 
 

  ๖.๓  การจัดกิจกรรมบริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น 

นายโกวิท   เริงนิรันดร   หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐   เทศบาลจะจัด 

กิจกรรมปนจักรยาน ภายใตชื่อ “สงกรานตบานเฮา บสูบ บเมา กะมวนได” ลงทะเบียน เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ บริ เวณถนนสาย

วัฒนธรรม (หลังวัดหลวง) เสนทางการปน จุดเริ่มตนปลอยขบวนถนนสายวัฒนธรรม ผานตลาดสดเทศบาล ๓ มุงหนาสูทุงศรี

เมือง ปนรอบทุงศรีเมือง ยอนกลับมาจุดเริ่มตนบริเวณหลังวัดหลวง ผูรวมกิจกรรมสวมเสื้อสีขาว 
 

 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น  ๆ

 ๗.๑  การรณรงคการติดต้ังกลอง  CCTV 

   นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - ไดรับการแจงประสานขอความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ขอความรวมมือ

รณรงคใหหอพัก อพารทเมนท ติดต้ังกลอง CCTV เพื่อเฝาระวังเรื่องความปลอดภัย   

 
 

 

 

 
 

๗.๒  พระราชพิธีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกําหนดการประกาศพระราชพิธีประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     พ.ศ.

๒๕๖๐  ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐  แจงใหพนักงาน/เจาหนาที่  ติดตามความเคลื่อนไหวกฎหมายตาง ๆ ที่จะ

ประกาศใชตามมา ตลอดจนเตรียมความพรอมดานงบประมาณเพื่อการจัดการเลือกตั้งที่จะตามมา  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-๗-/พิธีสรงน้ําประทาน… 
 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-๗- 

 
 

๗.๓  พิธีสรงน้ําพระราชทานพระเจาใหญอินทรแปลง 

นายอธิปไตย  โยธามาตย   รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ ๘-๑๒ เมษายน  ๒๕๖๐ จะมีพิธีสรงน้ํา

พระราชทานพระเจาใหญอินทรแปลง  วันที่  ๘  เมษายน ๒๕๖๐   เวลา ๐๗.๐๐ น.  พิธีอัญเชิญน้ําสรงพระราชทาน

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ จากสนามบินมาวัดมหาวนาราม  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกอบ

พิธีสรงน้ํา วันที่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๐  พิธีแหผเวสสันดรเขาเมือง 

  

 
 

 

๗.๔  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

   นางสาวสมพิศ  โพธ์ิคํา  หัวหนาฝายการเจาหนาที่ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เทศบาลจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ขอความรวมมือสํานัก/กอง รวบรวมและนําสง

แบบประเมินฯ ใหฝายการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล  

 

 

 

 

 

  ๗.๕ การฝกอบรมลูกเสือชาวบานทบทวน 

   นางสาวระวีวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สํานักการศึกษา

จะดําเนินการฝกอบรมลูกเสือชาวบานทบทวน สถานที่ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการฝก  

เปนบุคคลที่เคยเปนลูกเสือชาวบานมากอน  หลักสูตรเปนการฝกทบทวน หนาที่ของการเปนลูกเสือที่ดี  รูจัก  รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

  
 

 

 

 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูสรุปรายงานการประชุม 

             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                         หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 


