สรุปรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผูมาประชุม
๑. นายยอดยุทธ
๒. นายประชา
๓. นายชัยยงค
๔. นายนพพร
๕. นายสุระจิต
๖. นางนันทิยา
๗. นายอธิปไตย
๘. นายกฤชพล
๙. นางเดือนลอย
๑๐. นายวิสุทธิ์
๑๑. นายมนตตรี
๑๒. นายเสรี
๑๓. นายกรศิริ
๑๔. นายสุรสีห
๑๕. นายสวาท
๑๖. นายประสพ
๑๗. วาที่รอยโทคมกริช
๑๘. นางศิริวรรณ
๑๙. นางสุจิตรา
๒๐. นางสมลักษณ
๒๑. นางสาวปยะดา
๒๒. นางสาวณัฐกฤตา
๒๓. นายรัชตสุกิจ
๒๔. นางสาวธัญญพัทธ
๒๕. นางกรรณิกา
๒๖. นางสาวสมพิศ
๒๗. นางสาวณัฐสิมา
๒๘. นายสมเดช
๒๙. นายเชิดศักดิ์
๓๐. นางนิตยา
๓๑. นางสาวลําพรรณ

เดชรุงเรือง
กิจตรงศิริ
โคตะสิ น
เตชะวิวัฒนบูลย
เต็งศิริอรกุล
สระแกว
โยธามาตย
เมืองเหนือ
คําแดงสด
เสนาภักดิ์
ธนะคุณ
ทองเลิศ
มิ่งไชย
ใจหาญ
ดวงคํา
ปรุโปรง
ศรีสวัสดิ์
วิชัยโย
นามพิทักษ
บุญณพัฒน
วงศละคร
ศรีทา
วรภัคพิธายงนิธิ
ศรีบุญสถิตพงษ
นิธิพานิช
โพธิ์คํา
ทุมโมง
คําโสม
ดอกพิกุล
ขวัญนู
คุณประชา

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลั ดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรีย นเทศบาลบูรพาอุบล
รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามั คคีวิทยาคาร
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุ บาลพระเจาใหญองคตื้อ
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒
ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
หัวหนาฝายการเจาหนาที่
หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว
หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายสถิติการคลัง
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
-๒-/๓๒.นางปยะมาศ...

-๒๓๒. นางปยะมาศ
๓๓. นางประไพศรี
๓๔. นายโกวิท
๓๕. นางวิไลลักษณ
๓๖. นายพิศาล
๓๗. นางภัททิยาภรณ
๓๘. นางสาวระวีวรรณ
๓๙. นายพรนิรันดร
๔๐. นางอรอินทร
๔๑. จ.อ.นนทธวัช
๔๒. นางเสาวลักษณ
ผูไมมาประชุม
๑. นางสาวสมปรารถนา
๒. นายศักดิ์
๓. นายวิทวัส
๔. นายอดิศักดิ์
๕. นางวารุณี
๖. นางสาวพยอม
๗. นางสุพิศศรี
๘. นายศรัณย
๙. นายวรวิทย
๑๐. นางรุงณภา
๑๑. นายสุรศักดิ์

หลินหะตระกูล
ศิริทรัพย
เริงนิรันดร
อัครอํานวย
ดีพรอม
ใครบุตร
จันทรสอง
จัยสิน
ไชยแสง
ทาศิริ
กันธิยา

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
(แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

วิกรัยเจิดเจริญ
เลรุงรดิศ
พันธนิกุล
กุลวงศ
สงวนรัษฎ
โอภาส
ถิระพัฒน
ศรีเมือง
หลาทอง
จันทรเกษ
สุระวงศ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง
หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย
หัวหนาฝายผังเมือง
หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร
หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา
รก.หัวหนาฝายนิติการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นางภัทริฌา
๒. นางสาวศรีสุดา
๓. นางพิณผกา
๖. นายพงศธร

คําผง
แถมศิริ
แกนอาษา
โชติมานนท

รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม
รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง

เริ่ ม ประชุ ม เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยนายยอดยุ ท ธ เดชรุ ง เรื อ ง รองนายกเทศมนตรี น ครอุ บ ลราชธานี
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําพนักงานเทศบาล/พนักงานครูโอน (ยาย) จํานวน ๕ ราย
มติที่ประชุม –ทราบ
-๓-/ระเบียบวาระที่ ๒...

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(ตรวจสอบไดที่ http://www.cityub.go.th/modules/meeting)
มติที่ประชุม –รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
๓.๑ รายงานผลการประหยัดพลังงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
- เรียนทานประธานและผูเข ารวมประชุม ทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ
ดํา เนิ นงานตามมาตรการประหยั ด พลั ง งาน ประจํ าเดือ นตุ ลาคม ๒๕๖๐ ดัง นี้ มาตรการการลดปริม าณขยะมู ลฝอย
ป ๒๕๖๐ จั ดเก็บขยะมู ลฝอย จํา นวน ๒,๔๔๗ ตัน ต อเดือน หรื อ ประมาณ ๘๑ ตัน ตอวัน เปรี ย บเทีย บกั บปฐาน คื อ
ป ๒๕๕๘ เฉลี่ย ๘๐ ตันตอวัน มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟา เปรียบเทีย บหนวยการใชกับปฐาน ป๒๕๕๘ หนวย
การใชในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น ๑.๔๖% งบประมาณลดลง ๘.๑๐% มาตรการประหยั ดพลังงานน้ํามั นเชื้อเพลิง
เปรียบเทียบหนวยการใชกับปฐาน ป ๒๕๕๘ หนวยการใช เพิ่ ม ขึ้ น ๑๗.๖๑% งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น ๑๓.๔๕% มาตรการ
ประหยัดน้ําประปา เปรียบเทียบหนวยการใชกับปฐาน ป ๒๕๕๘ หนวยการใช ลดลง ๔.๖๑% งบประมาณลดลง ๓.๔๑%
นายชัยยงค โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหเก็บขอมูล และเปรียบเทียบสถิติใน
รอบเดือน
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เรื่องการใชน้ําประปา ปญหาที่พบบอย คือ
การรั่วซึม กรณีมีรอยรั่ว เสนอใหผูรับผิดชอบสํารวจและซอมแซม
มติที่ประชุม –ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําป ๒๕๖๐ (กองวิชาการและแผนงาน)
นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ โครงการตามแผนพัฒนา ๓ ป ในป ๒๕๖๐-๒๕๖๒
-๔-/จํานวน ๓๕๒ โครงการ...

-๔จํานวน ๓๕๒ โครงการ นําเขาจัดทํางบประมาณรายจาย ๑๔๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๔๐–๖๐ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป ๒๕๖๐ โครงการพื้นฐาน ๑๑ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ ๑๐๐% เศรษฐกิจ ๓ โครงการ ดําเนินการ
แล ว เสร็ จ ๑๐๐% ทรัพ ยากร ดํา เนิ น การแล ว เสร็ จ ๑๐๐% งานคุ ณ ภาพชีวิ ต ๗๒ โครงการ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ
๖๓ โครงการ คิดเปน ๘๗.๕% ระบบบริหารงานแบบมุ งสัม ฤทธิ์ จํานวน ๕๔ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ ๔๗ คิดเปน
๘๗.๐๓% จาก ๑๔๑ โครงการ ดําเนิน การได ๑๒๕ โครงการ คิดเปน ๘๘.๖๕% การเบิ กจายงบประมาณ ๘๘.๕๐%
โครงการที่ ไม ได ดํา เนิ น การ โครงการรณรงค ป องกัน ยาเสพติ ดในสถานศึก ษาไม ได ดํา เนิ นการ เนื่ องจากไม ไ ดจั ดสรร
งบประมาณจากกรม โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา ไมไดดําเนินการเนื่องจากไม ไดจัดสรรงบประมาณ
จากกรม โครงการจัดพิธีบวงสรวงเจาคําผงและบวงสรวง ๔ มุมเมือง ไมไดดําเนินโครงการเนื่องจากเปนหวงระยะเวลาของ
การไวทุกข โครงการจัดการเลือกตั้ง ตั้งจายไวรองรับการจัดการการเลือกตั้ง โครงการจัดตั้งศูนยการเรีย นรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา ไมไดดําเนินโครงการเนื่องจากไมไดจัดสรรงบประมาณจากกรม โครงการเทศบาลเมื องคูมิ ตร จัดตั้ง
ไวรองรับการตอนรับเทศบาลเมืองคูมิตร โครงการที่ยกเลิกการดําเนินโครงการ โครงการปรับปรุงเตาเผาศพแบบไรม ลพิ ษ
วัดปาแสนอุดม โครงการสํารวจขอมูล จปฐ. ยกเลิกการดําเนินโครงการเนื่องจากพัฒนาชุมชนไดตั้งจายงบประมาณเพื่ อการ
นี้ไวแลว โครงการจางนักเรีย น/นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรีย น ยกเลิกดําเนินโครงการเนื่องจากไม มี หนวยงานแจง
ความประสงคขอจาง โครงการแขงขันกีฬาสี หวงระยะเวลาดําเนินโครงการเปนหวงระยะเวลาของการไวทุกข โครงการ
สนับสนุนอุปกรณกีฬาใหกับชุมชน ยกเลิกการดําเนินโครงการเนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินทักทวงวาตั้งจายเงินผิด
หมวด ผลการสํารวจความพึงพอใจการดําเนินการตามแผนพั ฒนาเทศบาล จากแบบประเมิ นคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
หัวขอประโยชนที่ประชาชนไดรับ ๖.๗๒ การประชาสัมพันธ ๖.๗๑ การนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน ๖.๕๑ การ
รายงานผลการดําเนินการใหประชาชนทราบ ๖.๔๕ ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ ๖.๓๑ การดําเนินงานในหวง
ระยะเวลาที่กําหนด ๕.๔๗ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น ๔.๗๑
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุม ทุกทาน ข อสังเกตการณการจัดทําแผน จัดทําแผนใน
ลักษณะการจัดทําเผื่อไว หรือบางโครงการสภาไม ผานงบประมาณให เสนอใหสํานัก/กอง เจาของโครงการปรับแผนให
สามารถดําเนินงานได เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
นายชัยยงค โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากขอเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณที่
ไมไดรับการจัดสรรจากกรม หนวยงานที่เกี่ยวของไดสอบถามถึงสาเหตุของการไมไดรับการจัดสรรหรือไม
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน หลักเกณฑการจัดตั้งงบประมาณของโครงการ
ดังกลาว กรมเปนผูแจงใหดําเนินการตั้งจายเพื่อรอการจัดสรรงบประมาณ การพิ จารณาจัดสรร กรมเปนผูพิ จารณาจัดสรร
ในปงบประมาณถัดไปก็ตั้งจายในลักษณะเดียวกัน มีโครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหกับชุมชนที่ไมไดตั้งจาย
นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการเสนอแผนงาน/โครงการในปถัดไป
เสนอใหสํานัก/กอง คัดกรองกอนการนําเสนอ
-๕-/๔.๒ แผนการดําเนิน

-๕๔.๒ แผนการดําเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ (กองวิชาการและแผนงาน)
นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน แผนการดําเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มี ๑๒๕ โครงการ งบประมาณ ๒๖๔,๔๗๐,๒๐๐ บาท แยกเปน ยุทธศาสตรคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน ๗๐ โครงการ คิดเปน ๗๓.๑๑% ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ๓๗ โครงการ คิดเปน
๒๙.๖๐% โครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ ๑๓.๒๑% ที่เหลือเปนดานเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติลดหลั่นกันไป งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมี ๕ โครงการ คือ โครงการกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว งบประมาณ ๕ ลานบาท โครงการ
กอสรางอาคารเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง โครงการพัฒนาระบบการศึกษาดวยระบบ
เทคโนโลยีสาระสนเทศ ของโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรีย นเทศบาล ๒ หนองบัว โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
นายชัยยงค โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหสํานัก/กอง ที่เปนเจาของโครงการ
เรงรัดจัดทําคําขออนุมัติ และจัดสงใหฝายพัสดุโดยดวน เพราะบางโครงการมีหวงระยะเวลาการดําเนินโครงการเป นระยะ
ยาวนาน
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหสํานัก/กอง ที่เปนเจาของโครงการ
กอสรางพื้นฐานเรงดําเนินการ เพราะถาดําเนินโครงการในชวงฤดูฝน ผลงานออกมาจะไมมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม –ทราบ
๔.๓ การกําหนดวันเขาเฝาฯ รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจําป การศึกษา ๒๕๕๙ (สํานักการศึกษา)
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลไดรับพระราชทาน
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๙ นายกรศิริ มิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษาไดเดินทางไปเข าเฝาสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุม ารี เพื่ อ รับ พระราชทานรางวั ล ในวัน ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ในวั น ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดทําพิธีอัญเชิญถวยรางวัลพระราชทานไปประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
มติที่ประชุม –ทราบ
๔.๔ การรับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําป การศึกษา ๒๕๖๐
(สํานักการศึกษา)
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- เรีย นทานประธานและผูเข ารวมประชุม ทุกท าน ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มี โรงเรีย นในสังกั ด
เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานการประถมศึกษา เขต ๑ อุบลราชธานี ใหเปนตัวแทนประเมิ น
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด คือ โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ คณะกรรมการ
-๖-/ประเมินจะเดินทาง...

-๖ประเมินจะเดินทางมาประเมินในชวงวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในสวนของนักเรีย นพระราชทาน เสนอนักเรีย นใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จะมีการประเมินในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม –ทราบ

นายประสพ ปรุโปรง ผูอํานวยการโงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดรับการแจงประสานจากคณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน จะเขาประเมินโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ในการเตรียมความพรอม ไดรับความรวมมือจากสํานักการศึกษาในการจัดเตรียม
เอกสารขอมูลสถิติ สํานักการชางใหความรวมมือในการตกแตงสถานที่ เรีย นเชิญคณะผูบริหาร ผูอํานวยการสํานัก/กองรวม
ใหการตอนรับคณะประเมิน
นายกรศิริ มิ่งไชย ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การเตรียมความพรอมรับการประเมินในสวน
ของนักเรีย นพระราชทาน โรงเรีย นเทศบาลบูรพาอุบลไดซักซอมนักเรีย นที่เปนตัวแทน ในการนําเสนองานทั้ง ๕ ดาน มีการ
แตงกลอนสด การกลาวสุนทรพจน ในหัวขอเศรษฐกิจพอเพียง และความกตัญู
มติที่ประชุม – ทราบ
๔.๕ การจัดทําบั นทึกขอตกลงความรว มมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการศึกษาระหว างเทศบาล
นครอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สํานักการศึกษา)
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- เรีย นทานประธานและผูเข ารวมประชุ ม ทุก ทาน เทศบาลนครอุบลราชธานีจะจัดทํา บันทึ ก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการเรียน การศึกษากับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ จะมี ก ารประชุม เพื่ อจัด ทํา รายละเอีย ดข อ ตกลงที่ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏอุ บลราชธานี เรี ย นเชิญ คณะผู บริ หาร
รวมประชุม
มติที่ประชุม – ทราบ
๔.๖ การประกวดเจาบานนอยที่ดี (สํานักการศึกษา)
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุม ทุกทาน นักเรีย นในสังกัดโรงเรีย นเทศบาลบูรพาชนะ
การประกวดเจ า บ า นน อ ยที่ ดี ได เ ป นตั ว แทนระดั บภาคเข า ร วมประกวดในระดั บ ประเทศในระหว างวั น ที่ ๑๖-๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดชลบุรี
-๗-/นายกรศิริ...

-๗นายกรศิริ มิงไชย ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เปนหวงเรื่องนักเรียนที่เปนตัวแทนเขาประกวด
เจาบานนอยที่ดี เด็กไมมีเวลามาซอมเพราะตองชวยเหลือครอบครัวขายของ รบกวนทานผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ประสานขอความรวมมือกับผูปกครอง
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการตอนรับคณะกรรมการประเมินทั้งการ
ประเมินทั้งการประเมินโรงเรีย นพระราชทาน และนักเรียนพระราชทาน รบกวนคณะผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติใหการ
ตอนรับ เรื่องการตอนรับ/รับรอง หากโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ มีบุคลากรไมเพียงพอ ใหประสานขอ
ความรวมมือกับสํานักการศึกษา และสํานักปลัดเทศบาล สําหรับนักเรียนที่เปนตัวแทนการประกวดเจาบานนอยเสนอใหไป
ทําความเขาใจกับผูปกครอง เพราะผลการประกวดมีสวนตอการพิจารณารับนักศึกษาเขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม – ทราบ
๔.๗ เงื่อนไขการใหบริการรถสุขาเคลื่อนที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
นางศิริวรรณ วิไชยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เทศบาลนครอุบลราชธานีไดจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยคันใหม จึงไดประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการใหมดังนี้ อัตราคาธรรมเนียมรถสุขาเคลื่อนที่
อัตรา ๕,๐๐๐.- บาท/วัน หองสุขาเคลื่อนที่ อัตรา ๕๐๐.-บาท/วัน ผูขอใชบริการขนยายเอง กอนสงคืนใหดูดสิ่งปฏิกูล
และทําความสะอาดกอน การยกเว นการปฏิบัติตามระเบียบเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี
มติที่ประชุม – ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายชัยยงค โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน นักกีฬาตัวแทนของโรงเรีย นในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี ที่จะเดินทางไปแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่ นระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ต เสนอใหมี
การฝกซอมกอนเดินทางไปรวมการแขงขัน
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเข ารวมประชุม ทุกทาน นักกีฬาที่จะเดินทางไปรวมการแข งขั นกีฬา
นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวยนักกีฬา ๒๒ คน จากกีฬาประเภทเปตอง
ฟุตซอล ปงปอง และวิ่งผลัด คณะผูควบคุมและฝกสอน ๑๑ คน ยานพาหนะในการเดินทางใชรถบรรทุก ๖ ลอ ๑ คัน รถตู
๒ คั น รั บโอวาสจากคณะผู บ ริห ารในวัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ ออกเดิ น ทางในวั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐
หวงระยะเวลาการแข งขั น วั นที่ ๑-๑๐ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ดว ยข อ จํากั ดดา นงบประมาณ จึง ไม ส ามารถทํ าการเก็ บตั ว
เพื่อฝกซอม
-๘-/นายเสรี...

-๘นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน งบประมาณในการดําเนินโครงการ มี
๑๘๐,๐๐๐ บาท ใชเปนคาใชจายคาที่พัก ใหคณะครูเปนผูเบิก ใหเด็กนักเรียนพักดวยหองละ ๒ คน คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับ
นักกีฬาผูควบคุมทีมและผูฝกสอน ซึ่งเทศบาลไมไดจัดทําโรงครัวใหผูเขารวมโครงการดูแลตัวเอง สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ ใชในการเดินทาง รถบรรทุก ๖ ลอ เบิกจายจากสํานักการศึกษา รถยนตตู ๒ คัน เบิกจายจากสํานักปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม – เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ โครงการจัดการแขงขันเยาวชนอยากรู
นายอธิปไตย โยธามาตย รองปลัดเทศบาล
- เรียนทานประธานและผูเข ารวมประชุม ทุกทาน ยุ วธิกะสมาคมไดจัดดําเนินโครงการแข งขั น
เยาวชนอยากรู ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ ๑ ชิงถ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุม ารี รางวั ลที่ ๒ โลป ระกาศเกี ย รติคุ ณจากทานนายกรัฐมนตรี รางวั ลที่ ๓ โลป ระกาศเกี ย รติคุ ณจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนโรงเรีย นในสังกัดสงนักเรีย นเข ารวมการแข งขั น รายละเอีย ดจะจัดสงให
ในภายหลัง
มติที่ประชุม – ทราบ
๗.๒ การจัดดําเนินโครงการถนนคนเดิน
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรี
- การดําเนินโครงการถนนคนเดิน ระยะที่ ๙ จากการสํารวจมี ผูคา ๑,๔๐๐ คน ล็อคจําหนาย
สินคามีจํานวน ๑,๒๐๐ ล็อค มีกรณีพิพาท ผูประกอบการคารายเดิมรองเรียนสิทธิ์ในการใชพื้ นที่ โดยยื่นเรื่องตอศูนย ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายปราโมทย ธัญพืช รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้ นที่รับฟ งความคิดเห็นในวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปสาระสําคัญแนวทางที่จะดําเนินการ คือ จะดําเนินการจับสลากใหม ทั้งหมด โดยมี คาสมั คร
๑๐๐ บาท คาธรรมเนียมจัดทําบัตร ๕๐ บาท คาล็อค ๕๐๐ บาท โดยจะขยายเขตพื้นที่การดําเนินโครงการใหไดครบทุกคน
นายเสรี ทองเลิศ รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน พื้นที่การดําเนินโครงการฯ สามารถดําเนินการขยาย
ไดไมเกิน ๓๐๐ ล็อค ถาสมัครเกินจะเกิดปญหาพื้นที่ไมเพียงพอ

-๙-/นายนพพร...

-๙นายนพพร เตชะวัฒนบูลย เลขานุการนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหกําหนดเงื่อนไข หนึ่งผูประกอบการ
ตอ ๑ ล็อค การรับสมัคร รับสมัครพรอมกั นทั้งผูประกอบการรายเกาและรายใหม เพื่อปองกันการเกณฑคนมาลงทะเบียน

มติที่ประชุม – ทราบ

๗.๓ ขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาที่
นายชัยยงค โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝากสวนราชการสํารวจและเก็บตนดวงเรืองที่
ใชประดับตามสถานที่ตาง ๆ ฝากสอบถามความคืบหนาการขายทอดตลาดของทรัพยสินที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความ
จําเปนที่ตองใชในราชการตอไป และเสนอใหจัดทําวิดิทัศนประชาสัมพั นธการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลออกเผยแพร
มติที่ประชุม – ทราบ
๗.๔ ขอความอนุเคราะหตัดแตงกิ่งไม
นายสวาท ดวงคํา ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอความอนุเคราะหสํานักการชางตัดแตงกิ่งไม
ภายในพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร มีกิ่งไมยื่นคอมหลังคาอาคารเรีย นและยื่นใกลสายไฟฟ า เบื้องตนได
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปแลว
มติที่ประชุม – ทราบ

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม
(นายวสันต ไชยโยธิน)
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

