
สรุปรายงานการประชมุผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ผูมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 

๒. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายสุระจิต  เต็งศริิอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๖. นางนันทิยา  สระแกว   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๗. นายอาทิตย  คณูผล   ปลัดเทศบาล 

๘. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๙. นายถาวร  เดชปองหา  รองปลัดเทศบาล 

๑๐. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 

๑๑. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๒. นางศิริพร  แจมใส   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๑๓. นายวิสุทธิ ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๔. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนการบริหารงานการคลัง 

๑๕. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๖. นายสุรสีห  ใจหาญ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

๑๗. นายเรืองศักดิ์  ตรีราช   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๘. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๙. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนบุาลพระเจาใหญองคตื้อ  

๒๐. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๒๑. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒๒. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๓. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๔. นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธ ิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

๒๕. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   

๒๖. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

๒๗. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ 

๒๘. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๒๙. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓๐. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๓๑. นางนิตยา  ขวัญน ู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

๓๒. นางสาวลําพรรณ  คุณประชา  หัวหนาฝายการเงนิและบัญชี 

๓๓. นางสุดารัตน  แกวกลึงกลม  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมการกอสราง 

๓๔. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 

 

 

 

-๒-/๓๕.นายโกวิท... 



-๒- 

 

๓๕. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

๓๖. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๓๗. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๘. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๓๙. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๔๐. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

๔๑. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๔๒. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายศกัดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 

๒. นายประชา  กิจตรงศริิ  รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายอาทิตย  คณูผล   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

๖. นางศิริพร  แจมใส   ผูจัดการสถานธนานุการ ๑ 

๗. นายอนันต  บัวระภา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๘. นางสุภาวด ี  บุบผา   หัวหนาฝายสถิติการคลัง  

๙. นางวารุณ ี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง   

๑๐. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย 

๑๑. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ไป สํานักการชาง  

๑๒. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๑๓. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๑๔. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคณุภาพน้ํา   

๑๕. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมอืง 

๑๖. นายสุรศักดิ์  สุระวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ    
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  นางภัทริฌา  คําผง   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี

๒.  นางสาวศรีสดุา  แถมศิร ิ   รก.หวัหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวดัมหาวนาราม 

๓.  นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หวัหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวดัใตพระเจาใหญองคต้ือ  

๔.  นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๕.  นางณภสันันท  วงศลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๖.  นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                                                                                                                                                                                                                  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยนางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี               

เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

 

 

 

 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๑... 

 
 



-๓- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   - ขอบคณุทุกสํานัก/กอง ในการใหความรวมมือการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ 

การจัดงานสําเร็จลุลวงดวยดีทุกประการ 

 

 

 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

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

    

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย  ประจําป ๒๕๖๐   (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานสรุปผลการ

เบิกจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๐ ดังนี้ ภาพรวมการเบิกจายในรอบ ๙ เดือน ๖๓.๗๘% รายจายหมวดงบกลาง ๗๖.๓๓%  

สํานักปลัดเทศบาล ๕๓.๖๗% งบลงทุน ๖๘.๘๒% หนวยตรวจสอบภายใน ๖๓.๐๕% งบลงทุน ๖๙.๒๐%     สํานักการคลัง 

๕๗.๗๒% งบลงทุน ๙๘.๔๒% กองวิชาการและแผนงาน ๖๔.๓๐% งบลงทุน ๙๖.๔๗% กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๕๓.๓๑% งบลงทุน ๔.๗๓% กองสวัสดิการสังคม ๖๓.๑๐% งบลงทุน ๙๓.๑๓% สํานักการศึกษา ๖๗.๖๒%  งบลงทุน 

๑๘.๘๑% สํานักการชาง ๖๑.๗๙% งบลงทุน ๒๓.๖๔% สรุปผลการเบิกจายในรอบ ๙ เดือน ๖๓.๗๘% งบลงทุน๑๙.๒๑% 

 

 

 

๓.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําเดือนมิถุนายน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ ดังนี้ งบกลาง ๔ โครงการ ดําเนินการแลว ๑ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๓ 

โครงการ สํานักปลัดเทศบาล ๑๘ โครงการ ดําเนินการแลว ๖ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๗ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๕ 

โครงการ สํานักการคลัง ๒ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๒ โครงการ กองวิชาการและแผนงาน       ๗ โครงการ อยูระหวาง

ดําเนินการ ๖ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๑ โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๑๙ โครงการ ดําเนินการแลว ๘ โครงการ 

อยูระหวางดําเนินการ ๘ โครงการ ยงัไมดําเนินการ ๒ โครงการ ยกเลิกโครงการ 

 

 

 

 

-๔-/๑ โครงการ... 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๔- 

 

๑  โครงการ    กองสวัสดิการสังคม ๕  โครงการ    ดําเนินการแลวเสร็จ ๔ โครงการ    อยูระหวางดําเนินการ ๑  โครงการ  

สํานักการศึกษา ๗๐ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ ๕๒ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๑๕ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๓ 

โครงการ สํานักการชาง ๑๓ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ ๙ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๓ โครงการ ยกเลิกโครงการ ๑ 

โครงการ หนวยตรวจสอบภายใน ๑ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ ๑ โครงการ ในภาพรวม ๑๓๙ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

๘๑ โครงการ และอยูระหวางดําเนินการ ๔๕ โครงการ คดิเปน ๙๐.๖๕% ยังไมไดดําเนินการ ๑๑ โครงการ     คิดเปน ๗.๙๑% 

ยกเลิกการดําเนินการ ๒ โครงการ 

  

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล   ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ 

ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ของเทศบาลนครอุบลราชธาน ีดังนี้ ดานที่ 

๑  ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมิน ๗๗.๑๔% ดานที่ ๒ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ผลการประเมิน 

๘๐.๔๗%  ดานท่ี ๓ ดานการบริหารงานการเงินการคลัง ผลการประเมิน ๖๑.๖๓% ดานที่ ๔ ดานการบริการสาธารณะ ผลการ

ประเมิน ๘๕.๘๑%  ดานที่ ๕ ดานธรรมาภิบาล ๙๗.๑๔% ฝากทุกสํานัก/กอง ปฏิบัติตามขอชี้แนะที่คณะกรรมการตรวจ

ประเมินไดใหขอชี้แนะไว ซึ่งกองวิชาการและแผนงานไดสรุป และแจงเวียนใหทุกสํานัก/กอง เพ่ือทราบ และดําเนินการแลว 
  

 

 

 

  ๔.๒ รายงานคาใชจายดานพลังงานและปริมาณขยะ (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เทศบาลไดประกาศเปนหนวยงานลดการใชพลังงาน  

มีเปาหมายที่จะลดการใชพลังงาน ๕% ในป ๒๕๖๔  โดยใชปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนปฐาน  พลังงานที่ จะลดปริมาณการใช

มีไฟฟา ประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง ปริมาณการใชพลังงานป ๒๕๕๘ พลังงานไฟฟา ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ หนวย ประปา 

ประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ หนวย   น้ํามันเชื้อเพลิง ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐  ลิตร  คิดเปนเงินประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- 

บาท การใชพลังงานในป ๒๕๕๙ พลังงานไฟฟาเพ่ิมขึ้น ๔.๑๒% ประปาเพ่ิมข้ึน ๔.๙๘% น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น ๒.๘๑% 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ในรอบ ๘ เดือน คือ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เปรียบเทียบกับปฐาน พลังงานไฟฟา

ลดลง ๗.๕๗% น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น ๐.๓๙% น้ําประปาลดลง ๔.๒๐%   
 

   นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการประชุมคราวถัดไป รบกวนขอขอมูลการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

-๕-/๔.๓ การใชรถยนตสวนกลาง... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๕- 

 

   ๔.๓ การใชรถยนตสวนกลางของเทศบาลนครอุบลราชธานี (หนวยตรวจสอบภายใน) 

   นางอรอินทร  ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอรายงานผลการตรวจสอบการใชรถยนต

สวนกลางของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้   มีรถยนตสวนกลางในครอบครองเทศบาลจํานวน 

๑๘๙ คัน  อายุการใชงานไมเกิน ๑๐ ป  ๔๘ คัน  อายุการใชงานระหวาง ๑๑ – ๒๐ ป ๗๒ คัน  อายุการใชงานมากกวา     ๒๐ 

ป ๖๙ คัน  รถยนตสวนกลางในครอบครองสวนมากมีอายุการใชงานยาวนาน สงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่  การบํารุงรักษา 

ตลอดจนการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ตามระเบียบฯ เอกสารแบบพิมพที่เก่ียวของกับการใชรถยนตสวนกลาง  มแีบบ ๒ คือ 

ทะเบียนคุมรถยนตสวนกลาง แบบ ๓ แบบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง และแบบ ๔ บันทึกการใชรถยนตสวนกลาง จากการ

ตรวจสอบมีบางหนวยงานยังไมดําเนินการจัดทําเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง จึงขอความรวมมือใหเรงรัดดําเนินการ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ  

  ๖.๑  การเตรียมสถานที่พิธีถวายดอกไมจันทน 

นายอาทิตย  คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เรื่องการเตรียมสถานที่พิธีถวายดอกไมจันทน 

ขอความรวมมือสํานักการชางสํารวจความตองการใชตนดาวเรือง พรอมประมาณการราคาเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดหา ไดรับ

แจงจากเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีใหการสนับสนุนมา ๔๐,๐๐๐ ตน สําหรับงบประมาณในการดําเนินการเทศบาลไดทําหนังสือ

ขอทําความตกลงยกเวนระเบียบฯ เพ่ือจายขาดเงินสะสม โดยจะนําเขาขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลในสมัยการประชุม

สามัญ 
 

   นางสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

   - ปอเทืองที่ปลูกในเกาะกลางถนนชยางกูร จากสี่แยกเนวาดาถึงสี่แยกวนารมย ไมออกดอก แนะนําให

รื้อออก และปลูกพืชที่มีใบสีเหลืองทดแทน 
 

   นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การเปดประชุมในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ กําหนดสมัย

ประชุมภายใน ๓๐ วัน  สําหรับงานพิธีถวายดอกไมจันทน วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีการจัดซุมอาหาร โรงทาน    ๔ จุด 

หนาศาลหลักเมือง มูลนิธิจีตัมเกาะรับผิดชอบ หนาศาลแขวงมูลนิธิจี้กง หนาศาลากลางหลังเกามูลนิธิพุทธจักร หนาโรงเรียน

อนุบาลอุบลมูลนิธิสวางบูชาธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖-/๖.๒ การจายเงิน... 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๖- 

 

  ๖.๒ การจายเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิศษ (โบนัส) 

   นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอทราบผลความคืบหนาเรื่องการจายเงิน

ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) เนื่องจากในปที่ลวงมาการดําเนินการเบิกจายงบลงทุนไมถึง ๑๐%  
 

   นางสมพิศ  โพธิ์คํา  หัวหนาฝายการเจาหนาที ่

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สอบถามวิทยากรท่ีจัดอบรม แจงวาถามีการตั้ง 

จายไวไมนอยกวา ๑๐% แตในรอบปดําเนินการเบิกจายไมถึง ๑๐% ก็ถือวาเขาหลักเกณฑการจายโบนัสได แตจํานวนที่ตั้งจาย

แลวไมไดเบิกจายตองไมโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 

   นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  ผูอาํนวยการสวนการบริหารงานการคลัง 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน หลักเกณฑการโอนตองโอนไปตั้งจายในหมวด 

งบลงทุนเหมือนเดิม 
 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เพื่อประโยชนของประชาชนเห็นควรโอนภายใต

เงื่อนไขตั้งจายในหมวดงบลงทุน 

 

 

 

 

๖.๓ การติดตั้งกลอง CCTV 

 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน แจงกําชับหนวยงานที่เก่ียวของ กํากับดูแล 

กลอง CCTV ที่ติดตั้งแลวท้ัง ๑๑๕ จุด ใหสามารถใชงานไดอยางเปนปกติทุกจุด เนื่องจากชวงนี้อยูระหวางการเตรียมงานพระ

ราชพิธ ี

   นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอทราบแนวทางการขอตรวจสอบภาพ 

ยอนหลังของกลอง CCTV เนื่องจากมีประชาชนมาขอตรวจสอบเนื่องจากรถจักรยานยนตสูญหาย 
 

นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขั้นตอนการขอตรวจสอบยอนหลัง ผูมีความประสงค

ขอตรวจสอบเขียนคํารองแจงความประสงค แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีทรัพยสินสูญหายใหแนบบันทึกประจําวัน

ของตํารวจแนบ 
 

   นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหจัดทําแนวทางการขอตรวจสอบเพ่ือใช 

เปนแนวทางใหพนักงาน/เจาหนาที่ถือปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

-๗-/๖.๔ โครงการบริจาคโลหิต... 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติทีป่ระชุม – ทราบ 



-๗- 

 

  ๖.๔  โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลฯ 

   นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เชิญชวนพนักงาน/เจาหนาที่ บริจาคโลหิตตาม 

โครงการบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันคลายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

๖.๕  การจดัทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๑ 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดทํารางเทศบัญญัติรายจาย ประจําป ๒๕๖๑ 

ประมาณการรายจาย ๗๓๙  ลานบาท ซึ่งสูงกวาประมาณการรายรับ งบลงทุนตั้งจายสูงกวาประมาณการรายรับประมาณ ๑๐๐ 

ลานบาท ขอความรวมมือสํานัก/กอง ทบทวนและปรับลด 

 

  
 

 

 

๖.๖  การรับมอบรถยนตดับเพลิง/รถกูภัยจากสโมสรโซกาซ ูประเทศญี่ปุน 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอทราบผลความคืบหนาการรับบริจาครถยนต 

ดับเพลิง/รถกูภัยจากสโมสรโซกาซ ูประเทศญ่ีปุน 
 

นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน พิธีรับมอบรถยนตดับเพลิง/รถกูภัยจากสโมสร  โซ

กาซู ประเทศญี่ปุน ดําเนินการแลวเสร็จแลวในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการเรื่องเอกสารสิทธิ์ 

งบประมาณต้ังจายเพ่ือการนี้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ใชจายเรื่องการดาํเนินการของสโมสรโซกาซูแลว ๒๔๐,๐๐๐.- บาท คาใชจายที่

ตองจายเพ่ิมอีกคือ คาจอดรถของทาเรือแหลมฉบังวันละ ๑,๙๘๒.- บาท/วัน มีรถอีกคันที่ญี่ปุนจะปลดระวางในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๐  คาใชจายในการรับโอนงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขณะนี้สวนราชการแสดงความประสงคขอรับโอน

แลว ๒ หนวยงาน คือ เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
 

   นายถาวร  เดชปองหา  รองปลัดเทศบาล 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เรื่องการดําเนินการเก่ียวกับเอกสิทธิ์กับดาน 

ศุลกากร เสนอใหเจาหนาที่เดินทางไปติดตอเองโดยตรงจะรวดเร็วกวา เพราะยิ่งลาชาเทศบาลตองจายคาจอดเปนเงินจํานวน

เพ่ิมขึ้น สําหรับการรับโอนรถคันที่สาม เสนอใหตั้งจายเปนงบประมาณรายจาย 

 

 

 

 

 

 

 

-๗-/ระเบียบวาระที่ ๗... 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-๘- 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 

  - 

     

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูสรุปรายงานการประชุม 

             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                         หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 


