
สรุปรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูมาประชุม 

๑. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี

๒. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๓. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๔. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

๕. นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาล 

๖. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๗. นางศิริพร  แจมใส   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๘. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๙. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนการบรหิารงานการคลัง 

๑๐. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๑. นายสุรสีห  ใจหาญ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล 

๑๒. นายวีระชาติ  สานุสันต  รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๓. นายอุทิศ  ฝายเพ็ชร  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๔. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  

๑๕. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๖. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๗. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๘. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๙. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 

๒๐. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   

๒๑. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

๒๒. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที ่

๒๓. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๒๔. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๕. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 

๒๖. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

๒๗. นางสาวลําพรรณ  คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี

๒๘. นางสุดารัตน  แกวกลึงกลม  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมการกอสราง 

๒๙. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 

๓๐. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 



๓๑. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๓๒. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๓. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๓๔. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 

-๒-/๓๕.นางอรอินทร... 

-๒- 

 

๓๕. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๓๖. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี

๒. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี

๔. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นายสุรจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเททมนตร ี

๖. นายถาวร  เดชปองหา  รองปลัดเทศบาล 

๗. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๙. นางศิริพร  แจมใส   ผูจัดการสถานธนานุการ ๑ 

๑๐. นายอนันต  บัวระภา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๑๑. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๒. นายเสร ี  ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๓. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

๑๔. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

๑๕. นางสุภาวดี  บุบผา   หัวหนาฝายสถิติการคลัง  

๑๖. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั  

๑๗. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

๑๘. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย 

๑๙. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง  

๒๐. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๒๑. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๒๒. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   

๒๓. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 

๒๔. นายทักษิณ  กอนศิลา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 

๒๕. 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.  นางณภัสนันท  วงศลา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๖.  นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                                                                                                                                                                                                                  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนประธาน

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๑... 
 

-๓- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ สถานการณนํ้าทวมภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - กําชับหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังและติดตามสถานการณนํ้าทวม   เตรียมความพรอมในการ  

ใหความชวยเหลือเยียวยา แนะนําการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัตหินาที่ใหความชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณน้ําทวมใหปฏิบัตหินาที่ดวยความอดทน อดกลัน้ ปฏิบัติหนาที่ใหมีความเสมอภาคและเหมาะสม 
 

 

 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

    
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจาํป ๒๕๖๐   (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานสรุปผลการ

เบิกจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๐ ดังนี้ ระยะเวลาในการเบิกจายคงเหลือประมาณเดือนเศษ ยอดการเบิกจายขณะนี้   

อยูที่ ๖๘.๒๗% แผนงาน/โครงการที่ยังไมดําเนินการเบิกจายมี ดังนี้ สํานักปลัดเทศบาล ยังไมดําเนินการเบิกจายในสวน   

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 



เงินผลประโยชนตอบแทนอื่น (โบนัส) โครงการมอบโลประกาศเกยีรติคุณผูเกษียณอายุราชการ โครงการสนับสนุนการจดัพิธี

ถวายดอกจันทน  สํานักการคลัง คาเชาทรัพยสิน (ตลาดสด) อยูระหวางดําเนินการเบิกจาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เชน คาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ โครงการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่ โครงการจัดหา

รถบรรทุกน้ํา โครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอย สํานักการศึกษา โครงการกอสรางหองสุขาของโรงเรียนเทศบาล ๕ 

ชุมชนกานเหลือง โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม โครงการปรับปรุงและซอมแซม

อาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานการใชพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล   ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ 

ดําเนินงาน ตามมาตรการการประหยัดพลังงาน ดังนี้  หนวยการใชพลังงานไฟฟา ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน 

๑๓๓๕๑๕๔หนวย ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๔.๑๒% ป ๒๕๖๐  ลดลง ๐.๒๘% น้ํามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ ๒๕๕๘          

-๔-/จํานวน...               

-๔- 

 

จํานวน ๒๙๒๔๗๙ ลิตร ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๒.๘๑% ปงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น๑๔.๑๙% น้ําประปา 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๕๓,๐๓๘ ลูกบาศกลิตร ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๔.๙๘% ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

เพิ่มขึ้น ๑.๒๙% งบประมาณรายจาย เบิกจายเปนคาไฟฟา ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๖๔๐,๐๐๐.- บาท ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ ลดลง ๑.๔๐% ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ลดลง ๑๒.๑๔% เบิกจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ลดลง ๑๕.๘๒% ปงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น ๖.๔๙% เบิกจายเปน

คาน้ําประปา ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓๐,๗๙๘.- บาท ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คาใชจายเพิ่มขึ้น ปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ยอดการเบิกจายลดลง  
 

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอแนะแนวทางการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

อีกหนึ่งชองทาง จากการสํารวจยานพาหนะของเทศบาลมีสภาพเกา เสื่อมโทรม เสนอแนะใหพิจารณาจําหนายรถยนตอายุ

ใชงานเกิน ๑๐ ป ซึ่งจะสงผลใหสิ้นเปลืองคาบํารุงรักษา และสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

 

 

 

  ๔.๒ ระบบกลองวงจรปดของเทศบาลนครอุบลราชธานี (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลการติดตั้งกลองวงจรปดของ

เทศบาลนครอบุลราชธานี ดังนี้ เปาหมายการติดตั้ง ติดตั้งชุมชนละ ๑ จุด รวมเปน ๑๐๖ จุด และติดตั้งทีส่วนสาธารณะ  

อีก ๙ จุด รวมเปน ๑๑๕ จุด โดยรวมกับผูนําชุมชนพิจารณาหาจุดติดตั้งในจุดที่ความเสี่ยง และจุดทีเ่กิดเหตุบอย ขณะนี้

ผูประกอบการไดดําเนินการติดต้ังแลวเสรจ็ทัง้ ๑๑๕ จุด  พรอมมเิตอรคาไฟ ในการดําเนินงานการตรวจสอบ จะมีตูล็อค

ควบคุมอยูที่ฝายรักษาความสงบ มีจอรบัภาพควบคุม ๒ จอ ๆ ละ ๖๔ เครื่อง พรอมแผนผังการติดตั้งในแตละจุด มีเครื่อง

เซิรฟเวอรเพื่อเกบ็ขอมลู ๒ เครื่อง มีฮารดดิส ๔ ชุด จาการทดลองการใชงาน ขอมลูภาพจะถูกเกบ็ไวในฮารดดิสไดประมาณ 

๒๐ วัน ข้ันตอนการทํางานของระบบเกบ็ขอมลู ภาพจะถูกเก็บในฮารดดสิชุดที่ ๑ กอน เมื่อฮารดดิสชุดที่ ๑ เต็ม ภาพจะถูก

สงไปเก็บในชุดที่ ๒,๓ และ๔ ตามลําดับ เมื่อฮารดดิสชุดที่ ๒,๓ และ ๔ เต็ม ก็จะรักษาเก็บไวที่ชุดที่ ๑ หมุนเวียนกันไป 
  

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การประชาสัมพันธแผนผังการติดตั้งกลอง  

วงจรปดเหมือนดาบสองคม  ถาไปอยูในมือมิจฉาชีพจะมีชองทางการหลบหลีกเพื่อกอเหตุ   จากการตรวจสอบเบือ้งตน 

เครื่องเซริฟเวอรผมมองวายังอยูในจุดที่ไมเหมาะสม  
 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เครื่องเซริฟเวอรขณะนี้ไดดําเนินการกั้นหอง  

เพื่อติดต้ังเครื่องปรับอากาศแลว เพราะโดนปกติแลวเครื่องเซิรฟเวอรตองอยูในหองที่ควบคุมอุณภูม ิ

   นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - ฝากผูเกี่ยวของ กําชับเจาหนาทีผู่ควบคุมใหปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือหลักการตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

 

 

-๕-/นางสมลักษณ... 

 

-๕- 

 

   นางสมลัษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  งานปรบัปรุงหองควบคุม งบประมาณรายจาย

ตั้งจายในปงบประมาณ ๒๕๖๑ สวนเรื่องแนวทางการปฏิบตัิในการจัดเจาหนาที่ควบคุมดูแล การขอเขาตรวจสอบขอมลู 

เสนอใหสํานกัปลัดเทศบาลดําเนนิการ 

 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ๕.๑  สถานที่ท้ิงขยะเศษวัสดุบริเวณริมมูล 

   นางศิริวรรณ  วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

มติที่ประชุม –ทราบ 



   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  จากการตรวจสอบพื้นที่เก็บเศษวัสดุ พื้นที่ ๔๒ 

ไร มีประชาชนนําเศษวัสดุสิ่งของมาทิ้งเปนจํานวนมาก เสนอใหจัดทํารั้วเพื่อปองกันการนําเศษวัสดุสิ่งของมาทิ้ง 

 

 

 

๕.๒  การมอบถุงยังชีพชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

 นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีพิธีมอบถุงยังชีพ 

ชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย คณะผูบริหารไดมอบหมายหนาที่ใหสวนการงานดําเนินการดังนี้ กองสวัสดิการสังคม

จัดเตรียมถุงยังชีพ ๘๘๐ ชุด ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน จัดทําปายฉากหลังเวที เครื่องเสียง และพิธีกร 

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดระเบียบการเขารับถุงยังชีพ ฝายรักษาความสงบจัดระเบียบจราจร ฝายบริหารงาน

ทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล จัดเตรียมน้ําดื่ม-นํ้าแข็ง พรอมเจาหนาที่ รับรองผูรับถุงยังชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

จัดบูธบริการตรวจสุขภาพ สํานักการชาง จัดเตรียมสถานที่ 
 

   นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดรับการประสานจากเจาของราน  หองขายยา

อินทรโอสถ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร จะนําสิ่งของมามอบใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี และกองบิน ๒๑ มีความประสงคที่จะนํากําลังพลพรอมถุงยังชีพมาชวยเหลือ แตติขัดตรงแนวทางการปฏิบัติ 

ตอการใหเทศบาลจัดทําเปนหนังสือขอรับการสนับสนุนเปนลายลักษณอักษรไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - 

 

 

 

-๖-/ระเบียบวาระที่ ๗... 

 

 

-๖- 

 

  ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืนๆ 

   ๗.๑ งบประมาณเงินเหลือจายปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน แจงกําชับทุกสํานัก/กอง ตรวจสอบงบประมาณ

เงินเหลอืจาย ปงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จแลวสงยอดงบประมาณเหลือจายใหกองวิชาการและแผนงานโดยตรง เพื่อจะได

โอนไปตั้งจายเปนงบประมาณในการซอมแซมครุภัณฑ 

 

 
 

  

   ๗.๒ อัตราการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

    นางพิมพนภัส ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนการบริหารงานการคลัง 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากเหตุการณที่มีขาวลือวาคณะ

ผูบริหารมีนโยบายใหพนักงานเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราราครึ่งราคา ขอชี้แจงขอเท็จจริงวา

อัตราการเบิกคาตอบแทนในวันราชการ เบิกไดในอัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท ไมเกิน ๔ ชั่วโมง วันหยุดราชการ อัตราช่ัวโมงละ 

๖๐ บาท ไมเกิน ๗ ชั่วโมง จาการสังเกตการณในวันราชการผูปฏิบัติงานนอกเวลา ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน ๓ ชั่วโมง จึงเบิกจาย

ไดในอัตรา ๑๐๐ บาท ในวันหยุดราชการ ปฏิบัติหนาที่ไมเกิน ๔ ชั่วโมง จึงเบิกไดในอัตรา ๒๔๐ บาท  

 

 

 
 

๗.๓ อัตราการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนนครอุบลราชธานี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ 

ราชการในเรื่องการเสนอหนังสอืราชการตอคณะผูบรหิารเพื่อพจิารณาสั่งการ เสนอใหจัดทําขอชี้แนะในฐานะผูปฏิบัติไปดวย 

เพื่อเปนแนวทางการพิจารณาสั่งการของผูบริหาร และการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ในการจัดงานตาง ๆ เสนอแนะให

ผูจัดทําคําสั่ง จัดทําคําสั่งใหครอบคลุมทั่วถึงทุกหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ 

  

 

 

  ๗.๔ การรับมอบรถยนตดับเพลิง/กูภัยจากสโมสรโรตารี่ในประเทศญ่ีปุน 

   นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน รถยนตดับเพลิง/กูภัยที่รับบริจาค จาก

สโมสรโรตารี่ในประเทศญีปุ่น ขณะนี้สภาพรถมีความพรอมสําหรับการใชงานแลว รถยังมีสมรรถะสูง ขณะนี้ยังเหลือขั้นตอน

ของการขึ้นทะเบียนเปนทรัพยสินของเทศบาล ซึ่งเอกสารขึ้นทะเบียนอยูระหวางจอการจัดสงจากกรมศุลกากร สําหรับ

รถดับเพลิงตึกสูง ซึ่งจะปลดระวางในชวงเดือนพฤศจิกายน เทศบาลไดตั้งงบประมาณสําหรับการรับโอนในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

  

 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



 

-๗-/๗.๕ การขอรับการสนันสนุน... 

-๗- 

 

๗.๕ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน 

   นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง 

   - เรงรัดติดตามการจัดทําเอกสารของโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กระทรวงพลังงาน จํานวน ๕๒ ลานบาท ซึ่งจะหมดเขตสงในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น  

   นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เอกสารขอมูลเกี่ยวกับการใชพลังงาน

ไฟฟา ผอ.ศรัณย ศรีเมือง ดําเนินการแลงเสร็จ และนําเสนอตอคณะผูบริหารแลว 

นางพิมพนภัส ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนการบริหารงานการคลัง 

    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เงื่อนไขการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ

การสนับสนุนตองมีการแตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจน ซึ่งเทศบาลตองดําเนินการเปดบัญชีกับฝาก ๒ บัญชี และแตงตั้ง

มอบหมายผูมีอํานาจในการลงนามเบิกจายในสวนนี้ สํานักการคลังดําเนินการเรียบรอยแลว 

 

 

 
 

     

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูสรุปรายงานการประชุม 

             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                         หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 


