
สรุปรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

คร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี

๒. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๓. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

๔. นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาล 

๕. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๖. นายถาวร  เดชปองหา  รองปลัดเทศบาล 

๗. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๙. นางศิริพร  แจมใส   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๑๐. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๑. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  ผูอํานวยการสวนการบรหิารงานการคลัง 

๑๒. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๓. นายสุรสีห  ใจหาญ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล 

๑๔. นายเรืองศักดิ ์  ตรีราช   รองผูอํานวยการสถานศึกษา 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   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๙. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๒๐. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๑. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 

๒๒. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   

๒๓. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

๒๔. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที ่

๒๕. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๒๖. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๗. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 

๒๘. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 



๒๙. นางสาวลําพรรณ  คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี

๓๐. นางสุดารัตน  แกวกลึงกลม  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมการกอสราง 

๓๑. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 

๓๒. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 

 

-๒-/๓๕.นายโกวิท... 

-๒- 

 

๓๓. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

๓๔. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๓๕. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๖. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๓๗. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๓๘. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

๓๙. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

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

ผูไมมาประชุม 

๑. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี

๒. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี

๔. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี

๕. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๖. นางศิริพร  แจมใส   ผูจัดการสถานธนานุการ ๑ 

๗. นายอนันต  บัวระภา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๘. นางสุภาวดี  บุบผา   หัวหนาฝายสถิติการคลัง  

๙. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั   

๑๐. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย 

๑๑. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง  

๑๒. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๑๓. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๑๔. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   

๑๕. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 

๑๖. 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.  โดยนางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                

เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๑... 
 

-๓- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑  แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย)  จํานวน  ๒  ราย 

 ๑.๒ การจัดกิจกรรม “ Car Free Day” รณรงคเดินทางรวมกนัวันพาหนะสวนรวม ในวันที่ ๒๓   

กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 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 กองวิชาการและแผนงานขอรายงานสรุปผล

การเบิกจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๐ ในรอบ ๑๑ เดือน ดังนี้ ประมาณการการเบิกจายในรอบ ๑๑ เรือน ๙๑.๖๗% 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 



เบิกจายจริง ๘๒.๓๐%  งบกลาง เบิกจายแลว ๙๒.๓๒% สํานักปลัดเทศบาล ๖๒.๘๗% โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ

เบิกจาย คือ คาตอบแทนประโยชนอื่นเปนกรณีพิเศษ พิธีถวายดอกไมจันทน พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณผูเกษียณอายุ

ราชการ โครงการจางนักเรียนนักศึกษาในชวงปดภาคเรียน โครงการฝกอบรมการดับเพลิง โครงการจัดหารเครื่องมือ

เครื่องใชในการดับเพลิง  กองวิชาการและแผนงาน ๘๒% กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๘๔.๓๐% โครงการที่ยังไมได

ดําเนินการ คือ โครงการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ โครงการจัดหารถบรรทุกขยะ     

แบบอัดทาย โครงการจัดหารถบรรทุกขยะแบบตูคอนเทรนเนอร  สํานักการชาง ๘๒.๓๐% โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ

คือโครงการในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

-๔-/๓.๒ รายงานผลการติดตาม... 

 

 

 

-๔- 
 

๓.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทกุทาน กองวชิาการและแผนงานขอรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําป ๒๕๖๐ รอบ ๑๑ เดือน ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้  โครงการ/ 

กิจกรรมทั้งหมด ๑๓๙ โครงการ ดําเนินการแลวเสรจ็ ๑๒๒ โครงการ คิดเปน ๘๘% อยูระหวางดําเนินการ ๑๐ โครงการ 

คิดเปน ๗% ยังไมดําเนินการ ๒ โครงการ คิดเปน ๑% ยอเลิกการดําเนินโครงการ ๕ โครงการ คิดเปน ๔% โครงการที่ยัง

ไมดําเนินการ คือ โครงการจัดการเลอืกตั้ง โครงการเทศบาลเมอืงคูมิตร โครงการที่ยกเลิกการดําเนินโครงการ คือ โครงการ

แขงขันกีฬาสี โครงการจางนกัเรียน/นักศึกษาในชวงปดภาคเรียน โครงการสํารวจขอมูล จปฐ. โครงการกอสรางเตาเผาศพ

แบบไรมลพิษของวัดปาแสนอุดม โครงการสนบัสนุนอุปกรณกีฬาใหกับชุมชน  

  

 

 

๓.๓ รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลงังาน (กองวิชาการและแผนงาน) 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



นายพิศาล   ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานสถิตกิาร 

ใชพลังงานตามมาตรการประหยัดพลงังาน ดังนี้ มาตรการลดปริมาณขยะมลูฝอย สถิติปริมาณขยะมลูฝอย ในรอบ ๗ เดือน 

ของป ๒๕๕๘ จํานวน ๑๘,๗๙๒.๐๙ ตัน ป ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐,๐๐๐ ตันเศษ ป ๒๕๖๐ ๒๕,๐๐๐ ตันเศษ เปรียบเทียบกับ

ปฐาน ปริมาณขยะเพิม่ขึ้น มาตรการประหยัดพลงังานไฟฟา สถิติการใชพลงังานไฟฟาในรอบ ๑๐ เดือน ป ๒๕๕๘ จํานวน 

๑,๗๐๐,๐๐๐ หนวยเศษ ป ๒๕๖๐ ปริมาณการใชลดลง -๐.๒๒%  งบประมาณคาไฟฟา ป ๒๕๕๘ จํานวน ๘,๒๐๐,๐๐๐  บาทเศษ 

ป ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ งบประมาณรายจายลดลง ๑๐.๖๘% มาตรการประหยัดพลงังานน้ํามันเชื้อเพลิง 

ปริมาณการใชพลงังานน้ํามันเชื้อเพลิง ป ๒๕๕๘ จํานวน ๓๗๐,๐๐๐ ลิตร ป ๒๕๖๐ จํานวน ๔๒๐,๐๐๐ ลิตร ปริมาณการ

ใชเพิ่มขึ้น ๑๓.๒๑% งบประมาณคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ป ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ปงบประมาณ 

๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น ๐.๕๐% มาตรการประหยัดน้ําประปา ปริมาณการใช ป ๒๕๕๘ จํานวน ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศกลิตร ป ๒๕๖๐ 

ปริมาณการใชลดลง ๑.๙๗% งบประมาณคาน้ําประปา ป ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น ๐.๗๓% 

   ขอเสนอขอมูลการสํารวจเครื่องปรับอากาศของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

รายละเอียด ดังนี้ จํานวนเครื่องปรับอากาศโดยรวม จํานวน ๒๔๓ เครื่อง แยกเปน จัดหาในชวงปงบประมาณ ๒๕๓๑ – 

๒๕๔๐ จํานวน ๖๐ เครื่อง จัดหาในชวงปงบประมาณ ๒๕๔๑-๒๕๕๐ จํานวน ๗๒ เครื่อง จัดหาในชวงปงบประมาณ 

๒๕๕๑-๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๑ เครื่อง 

 

 

 

 

-๕-/ระเบียบวาระที่ ๔... 

 

-๕- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑  สอบถามความคืบหนาการจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สอบถามความคืบหนาการจายเงินประโยชน 

ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําป ๒๕๖๐ 
 

   นายอาทิตย  คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน งบประมาณเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี

พิเศษ (โบนัส) ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งจาย จํานวน ๑๕ ลานบาทเศษ หลักเกณฑการจายมี ๓ องคประกอบ คือ ใน

ปงบประมาณนั้นมีการตั้งจายงบประมาณหมวดงบลงทุนไมนอยกวา ๑๐% ผลการประเมินความพึงพอใจผานเกณฑ และ

มติที่ประชุม –ทราบ 



ผลการประเมินสมรรถนะผานเกณฑ ถาผลการประเมินองคประกอบทั้ง ๓ ดาน ผานเกณฑคาดวานาจะสามารถเบิกจายได

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  

 

 

 

  ๔.๒ การสงผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี และการรับผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - กําหนดการรบั – สงผูวาราชการจังหวัดอบุลราชธานี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  มีดังนี้ 

กําหนดการสงผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี   ดร.สมศักดิ ์ จังตระกลู   เดินทางไปรบัราชการเปนผูวาราชการ          

เปนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ชวงเชา เวลา ๐๗.๐๐ น. สักการะศาลหลกัเมอืง กําหนดการตอนรับผูวาราชการ     

จังหวัด  อุบลราชธานี นายสฤษดิ์  วิฑูรย ยายมาจากจังหวัดรอยเอ็ด ชวงบายสักการะศาลหลกัเมือง พิธีบายศรสีูขวัญ               

ณ วัดไชยมงคล เทศบาลนครอบุลราชธานีไดรับมอบหมาย คือ จัดสถานที่บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี     

กางเตนท ๖ หลัง จัดหาโตะหนาขาววางตามซุมอาหาร จัดทาํเวที พรอมประดับตกแตง จัดรถสุขาเคลื่อนที ่

 

 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ๕.๑ การรองเรียนประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ  

   นายอาทิตย  คูณผล  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดรับหนังสือรองเรียนจากประชาชน มีผูลุกล้ํา

ที่สาธารณะบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย มอบหมายสํานักการชางสํารวจ โดยประสานงานกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

 

 

 

 

-๕-/๕.๒ การทิง้ขยะมลูฝอย... 

 

-๖- 

 
 

๕.๒ การทิ้งขยะมูลฝอยพื้นที่สาธารณะ ๔๒ ไร  

   นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม – มอบสํานักการชาง 



   - จาการสํารวจพื้นทีส่าธารณะ ๔๒ ไร มีประชาชนนําขยะมูลฝอยมาทิ้ง ขอความรวมมือสํานกั

การชางสํารวจขอบเขต จําทํารั้วกั้นและจัดทําปายหามทิ้งขยะ 
 

   นายวิสุทธิ์     เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เรื่องการสาํรวจแนวเขตพื้นทีส่าธารณะ ๔๒ ไร 

เทศบาลนครอบุลราชธานีไดจัดทําหนังสือประสานไปยงัอําเภอเมืองอบุลราชธานีและที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรงัวัด

ที่ดินแลว 

 

 

 
 

 

๕.๓ การติดตั้งกลอง CCTV  

   นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - จากที่ไดตรวจสอบหองควบคุมกลอง CCTV หองควบคุมยงัไมมีความมิดชิดพอ สามารถเขาออก

ไดงายเกินไป ตองการใหแตงตัง้เจาหนาที่รบัผิดชอบในการควบคุม การตรวจสอบ โดยกําชับใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบ 

ระหมัดระวัง มอบหมายใหสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการ 
 

   นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน    ในการขอใชบริการตรวจสอบภาพ และการ

คัดลอกภาพ ไดกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้  การตรวจสอบภาพ  กําหนดใหผูขอรบับริการเขียนคํารองพรอมแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน การขอคัดสําเนาภาพเพือ่ใชประกอบการดําเนินการในคดีความ กําหนดใหผูขอใชบริการเขียนคํารอง 

แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และบันทึกประจําวันของตํารวจ เสนอตอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดพจิารณาอนญุาต

กอน 

 

 
 

 

๕.๓ มอบหมายภารกิจ 

 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   เสนอใหสํานักการศึกษาจัดทําโครงการเสนอ 

ตอ Rimg Powver ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางสนามฟุตซอลและเสนอใหโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชน

กานเหลือง จําทําหนังสือขอใชรถยนตบรรทุก ๖ ลอ ไปใชในการรับ – สงนักเรียน และเสนอใหดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณที่เปนปา จัดทํารั้ว 

 

 
 

-๗-/ระเบียบวาระที่ ๖... 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – มอบสํานักการศึกษา 



 

 

-๗- 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  -  

 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๗.๑ ขยะการคางตามชุมชน 

 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   ไดรับการประสานแจงมีขยะมูลฝอยตกคาง

ตามชุมชนที่เปนถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล ขอความรวมมือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กํากับดูแลเปนพิเศษ 

เนื่องจากเปนเสนทางที่แขกบานแขกเมืองสัญจรผานไป-มา 
 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๒ การจัดกิจกรรม Big Cieaning Day อาคารตลาดสดเทศบาล ๓ 

 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหมีการจัดกิจกรรม Big Cieaning Day ตลาดสด

เทศบาล ๓ พรอมปรับปรุงพื้นที่ใชสอยใหสามารถใชการไดในทุกชั้น 

 

 

 

 

๗.๓ การบรรจุสิ่งของจากการรับบริจาคลงถุงยังชีพ 

 นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - เรื่องจากบรรจุสิ่งของจาการบริจาค เพื่อจัดเปนถุงยังชีพ เยียวยาผูประสบอุทกภัย มอบหมาย

ใหสํานักปลัดเทศบาล แตงตั้งคณะทํางาน และกําหนดวันดําเนินการ แจงเชิญชวนสํานัก/กอง จัดเจาหนาที่สนับสนุน     

การดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



 

 

 

 

 

-๘-/๗.๔ การเตรียมความพรอม... 
 

 

 

 

 

-๘- 
 

 

 

 

๗.๔ การเตรียมความพรอมเสนอขอมูลตอสภาเทศบาลใหการแปรญัตติ 

 นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เทศบาลนครอุบลราชธานีไดเสนอรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ ตอสภาเทศบาล ขณะนี้อยูในหวงระยะเวลาการแปรญัตติ และทานนายกฯ จะ

เสนอรางแปรญัตติเพิ่มเติม งบประมาณ ๑๑๗ ลานบาท แจงทุกสํานัก/กอง เตรียมการเสนอขอมูลตอสภา 

  

 

 

 

     

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูสรุปรายงานการประชุม 

             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                         หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 


