
สรุปรายงานการประชมุผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจาํป ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

วันอังคารท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ผูมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 

๒. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๗. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๙. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๐. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๑. นายสุรสีห  ใจหาญ   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

๑๒. นายเรืองศักดิ์  ตรีราช   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๓. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๔. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  

๑๕. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๖. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๗. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๘. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๙. นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

๒๐. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   

๒๑. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

๒๒. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ 

๒๓. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๒๔. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๕. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๒๖. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

๒๗. นางสาวลําพรรณ  คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 

๒๘. นางสุดารัตน  แกวกลึงกลม  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมการกอสราง 

๒๙. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 

๓๐. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 

๓๑. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

๓๒. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๓๓. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

-๒-/๓๔.นางภัททิยาภรณ... 



-๒- 

 

๓๔. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๓๕. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๓๖. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

๓๗. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

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

๓๙. นางเสาวลักษณ  กันธิยา   นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 

๒. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๕. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

๖. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง   

๗. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย 

๘. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง  

๙. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๑๐. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๑๑. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   

๑๒. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

๑๓. นายสุรศักดิ์  สุระวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ    
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  นางภัทริฌา  คําผง   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

๒.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

๓.  นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ  

๖.  นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                                                                                                                                                                                                                  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยนางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                

เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑  แนะนําพนักงานเทศบาล/ผูจัดการสถานธนานุบาลโอน (ยาย)  จํานวน  ๔  ราย 

 

 

 

 

 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๒... 

 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๓- 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

 

    

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑ รายงานผลการประหยัดพลังงาน (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ

ดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดังน้ี มาตรการการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 

การจัดเก็บขยะมูลฝอย ในปฐาน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ จํานวน  ๒๘,๖๓๕.๔๓ ตัน 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ จํานวน ๓๒,๐๐๐ ตัน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ เดือนกันยายน ปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ ๒๓,๐๐๐ ตันประมาณการขยะมูลฝอยที่จัดเก็บในปงบประมาณ ๒๕๖๐ นาจะเกิน ๓๐,๐๐๐ ตัน

มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟา  เปรียบเทียบหนวยการใชกับปฐาน ป๒๕๕๘ จํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ หนวย ป ๒๕๕๙

เพิ่มขึ้น ๐.๕๗% เปรียบเทียบงบประมาณป ๒๕๕๘ จํานวน ๙๑๐,๐๐๐ บาท ป ๒๕๖๐ ลดลง ๙.๔๙% มาตรการประหยัด

พลังงานนํ้ามันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบหนวยการใชกับปฐาน ป ๒๕๕๘ จํานวน ๔๑๓,๑๓๒ ลิตร ปงบประมาณ ๒๕๖๐

จํานวน ๔๗๖,๓๗๙ ลิตร เพิ่มขึ้น ๑๕.๒๗% เปรียบเทียบงบประมาณ ป ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ ลานบาทเศษ ป ๒๕๖๐

จํานวน ๑๒ ลานบาทเศษ เพิ่มขึ้น ๙.๘๙% มาตรการประหยัดน้ําประปา เปรียบเทียบหนวยการใชกับปฐาน ป ๒๕๕๘

จํานวน ๗๔,๕๘๙ ลิตร ป ๒๕๖๐ จํานวน ๗๑,๐๐๐ ลิตร เปรียบเทียบงบประมาณ ป ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทเศษ 

ป ๒๕๖๐ งบประมาณในการใชลดลง  

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือทราบ 

๔.๑  โครงการขยายฐานผูรับประโยชนในการเขาถึงองคความรูดานสุขภาพ (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักงานกองทุนสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ไดดําเนินโครงการขยายฐานผูรับประโยชนในการเขาถึงองคความรูดานสุขภาพ โดยจัดทําสื่อเผยแพรในหลาย      

รูปแบบเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ดานสุขภาพของประชาชน เชน โครงการงดเหลาเขาพรรษา โครงการเยาวชนตาน

บุหรี่ ถนนสายวัฒนธรรม โครงการสรางเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน เปนตน 
 

 

 

-๔-/๔.๒ โครงการพัฒนา... 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๔- 

 

  ๔.๒ โครงการพัฒนาสวนสาธารณทุงศรีเมือง ศาลหลักเมือง และพื้นที่โดยรอบ (กองวิชาการและแผนงาน) 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การพัฒนาสวนสาธารณทุงศรีเมือง 

ศาลหลักเมือง และพื้นที่โดยรอบ ในบางสวนที่สามารถดําเนินการไดเลย โดยใชงบประมาณของเทศบาลเอง คือ รายการ

ซอมแซม ปรับปรุง และการตกแตงสวน โดยอยูในความรับผิดชอบของสํานักการชาง  
 

นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในคราวประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวน 

เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โครงการในสวนปรับปรุงพัฒนาทุงศรีเมือง ปรากฏในแผนพัฒนา ๔ ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

จํานวน ๔ โครงการ คือ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสาธารณูปโภคโดยรอบทุงศรีเมือง และศาลหลักเมือง  งบประมาณ 

๑๒ ลานบาท  โครงการปรับปรุงทางเดินรอบศาลหลักเมืองและบริเวณดานลางโดยรอบ งบประมาณ ๕.๗ ล านบาท 

โครงการปรับปรุงบอน้ําพุบริเวณศาลหลักเมือง ๓ จุด  งบประมาณ ๒.๘ ลานบาท   โครงการตกแตงภายในศาลหลักเมือง 

งบประมาณในการดําเนินการมาจาก งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๒ เงินจายขาดเงิ นสะสมและเงินอุดหนุนจาก

สวนกลาง 

 

 
 

 

๔.๓ การเปด – ปดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน เทศบาลนครอุบลราชธานีไดประกาศ

กําหนดการเปด – ปดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ เปดภาคเรียนที่      

๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปดภาคเรียนในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ เปดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปดภาคเรียน

ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

 

 

 
 

  ๔.๔ การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอารยะธรรมอีสานใต 

จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  (ฝายสงเสริมการทองเท่ียว) 

   นางสาวณัฐสิมา  ทุงโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝายสงเสริมการทองเที่ยวรวมกับสํานักการชาง

ไดเดินทางเขารวมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาการทองเที่ยวอารยะธรรมอีสานใต ที่

จังหวัดสุรินทร โครงการที่เสนอ ๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทุงศรีเมืองและศาลหลักเมือง งบประมาณ ๑๐ ลานบาท 

โครงการที่ ๒ โครงการสรางนักทําเทียนรุนใหม งบประมาณ ๑ ลานบาท ที่ประชุมเสนอแนะใหเทศบาลเสนอโครงการ

เพิ่มเติมไดอีก ซึ่งไดเสนอโครงการสายไฟฟาลงดิน งบประมาณ ๙๓ ลานบาท ขั้นตอนตอไปก็คือรอฟงผลการพิจารณาของ

กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

 

-๕-/๔.๕ กองทุนชวยเหลือ... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



 

-๕- 

 

 ๔.๕ กองทุนชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติ (ฝายสงเสริมการทองเที่ยว) 

นางสาวณัฐสิมา  ทุงโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจักตั้ง

กองทุนชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยวชาวตางชาติ  เพื่อใหความชวยเหลือนักทองเที่ยวชาวตางชาติ กรณี ประสบอุบัติเหตุ

จากภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุจากการกอการราย  หรือการจลาจล   ถูกทํารายรางกาย  ถูกขมขืน  การหยุดชงักการเดินทาง  

อัตราการเยียวยาเปนไปตามประกาศของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ชองทางการแจงเหตุนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

สามารถแจงเหตุกับสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาประจําจังหวัดที่เกิดเหตุ 
 

  นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหฝายสงเสริมการทองเที่ยวจัดทําวิดิทัศน 

ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลออกเผยแพร 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๗.๑ การลงทะเบียนและการมอบหมายหนาที่จิตอาสา 

 นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   ในหางระยะเวลาระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีการลงทะเบียนจิตอาสาในเขตอําเภอเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานีขอความรวมมือใหเทศบาลจัดสง

เจาหนาที่สนับสนุนการลงทะเบียน เสนอใหมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดสงเจาหนาที่สนับสนุนการลงทะเบียน

ดังกลาว จิตอาสามี ๘ ประเภทภารกิจ ในสวนของจิตอาสาดานการโยธาสํานักการชางไดรับมอบหมายภารกิจ และจัดทํา

ตารางการทํางานเสร็จเรียบรอนแลว อีกเรื่องคือ จังหวัดอุบลราชธานีฝากตามเรื่องการชึ้นปายเชิญชวนประชาชนเขารวม

พิธีถวายดอกไมจันทน เทศบาลดําเนินการหรือยัง 
 

  นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   เรื่องการขึ้นปายเชิญชวนประชาชนเขารวมพิธี

ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดปฏนารามวรวิหาร ดําเนินการแลว สวนเรื่องรายละเอียดของกําหนดการ แผนผังตาง ๆ 

ขอประสานขอทราบความชัดเจนกับประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง 

 

-๖-/นางเดือนลอย... 
 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-๖- 

 

   นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   ไดเขารวมประชุม VDO Conference       

เรื่องการเตรียมความพรอมและแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไมจันทน รายละเอียดแนวทางการจัดพิธีจะแจงเวียนเพื่อทราบ

อีกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

๗.๒ การปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ 

 นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการประชุมคราวถัดไประเบียบวาระการ

ประชุมเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว จะนําเสนอขอมูลสภาพอาคารตลาดสดเทศบาล ๓ ซึ่งขณะนี้ไดมอบหมายให

ชางภาพไปเก็บภาพ และรวบรวมขอมูลไวแลว เพื่อระดมความคิดใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง/ซอมแซมตอไป 

  

 

 

 

๗.๓ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(LPA) ประจําป ๒๕๖๐ 

 นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   - เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๐ ไดแจงผลการประเมินของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดคะแนน ๘๕.๗๕ 

คะแนน นํามาเปรียบเทียบเพื่อจายเปนผลประโยชนตอบแทนอื่น (โบนัส) สามารถจายไดในอัตรา ๑ เทา ของเงินเดือน 

ขณะนี้มีงบประมาณเพื่อการน้ี ๑๔ ลานบาทเศษ หากมติ กทจ. ใหความเห็นชอบคงสามารถจายไดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๔ ไฟฟาสองสวางสาธารณะ 

 นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - ไดรับแจงจากประชาชนในหลายชุมชน แจงเหตุไฟฟาสองสวางสาธารณะตามถนนตาง ๆ 

ภายในเขตเทศบาลดับหลายจุด ฝากสํานักการชางตรวจสอบและดําเนินการแกไข 

  

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-๗-/๗.๕ พิธีลดธงครึ่งเสา... 

 

-๗- 
 

๗.๕ พิธีลดธงครึ่งเสาแสดงความไวอาลัย 

 นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

- วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนวันครบรอบ ๑ ป การสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะรัฐมนตรี

ทีมติใหสวนราชการลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความไวอาลัยระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  ในการนี้เทศบาลนคร 

อุบลราชธานีจะทําพิธีลดธงครึ่งเสาเพื่อไวอาลัยในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหนาเสาธงอาคาร

สํานักงานเทศบาล (หลังใหม) เชิญชวนพนักงาน/เจาหนาที่รวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน กิจกรรมในพิธี ยืนสงบนิ่งไวอาลัย 

๘๙ นาที การแตงกายของผูเขารวมพิธี ชุดสีดําไวทุกข  
  

 

 

 

๗.๖ การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ 

 นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในหวงระยะเวลาระหวางวันที่  ๑ – ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลจะเปดรับลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูติดเชื้อ HIV เพื่อขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ คุณสมบัติของ

ผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในรอบนี้ เปนบุคคลสัญชาติไทย เกิดกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ ไมเปนผูไดรับสวัสดิการอื่นจาก

ราชการ หากเปนพระภิกษุตองไมมีสมณศักดิ์ การรับลงทะเบียนสําหรับผูพิการ รับลงทะเบียนตลอดป ประชาสัมพันธเพื่อ

ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการมอบเบี้ยยังชีพในขณะนี้ เนื่องจากงบประมาณยังไมประกาศใช เทศบาลไดทําเรื่องขอตกลง

ยกเวนระเบียบเพื่อขอจายเงินดังกลาว เมื่อไดรับอนุมัติแลวจะดําเนินการเบิกจายทันที และขอประชาสัมพันธอีกเรื่อง กรณี

พบเห็นผูยากไร หรือคนเรรอน ขอความรวมมือแจงกองสวัสดิการสังคม  

 

 
 

๗.๗ การประชาสัมพันธขาวสารผานสื่อ IT ของเทศบาล 

 นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เชิญชวนสํานัก/กอง/ฝาย สงขาวสาร/สาระ 

ประชาสัมพันธผานสื่อ IT ชองเทศบาล  
   

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูสรุปรายงานการประชุม 

             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                         หวัหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 


