
สรุปรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
๒. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
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. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
๑๔. นายวิชาญ  ไทยแท   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  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

๒๔. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
๒๕. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๖. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
๒๗. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๒๘. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
๒๙. นางสาวลําพรรณ  คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
๓๐. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
๓๑. นางสุดารัตน  แกวกลึงกลม  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมการกอสราง 
๓๒. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
๓๓. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 
๓๔. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

 
-๒-/๓๕.นายพิศาล... 



-๒- 
 

๓๕. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 
๓๖. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
๓๗. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
๓๘. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
๓๙. นายธรรมนูญ  ชาติแดง   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
๒. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายวิทวัส  พันธุนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
๔. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี    
๕. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๖. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี  
๗. นายอาทิตย  คูณผล   ปลัดเทศบาลนครอบุลราชานี  
๘. นายอนันต  บัวระภา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๙. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายงานการเจาหนาที ่
๑๐. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกชํานาญการ   
๑๑. นางสุภาวดี  บุบผา   หัวหนาฝายสถิติการคลัง  
๑๒. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั   
๑๓. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย  
๑๔. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
๑๕. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
๑๖. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   
๑๗. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
๑๘. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  
๑๙. 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.  โดย นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี       
เปนประธานดําเนินการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๑... 
 

 



-๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑  การปลูกปอเทืองเกาะกลางถนนชยางกูร  
   นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
   - ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สํานักการศึกษารวมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี    จะดําเนินการปลกูปอเทืองบํารุงดินบรเิวณเกาะกลางถนนชยางกูร    เริ่มจากสี่แยกเกียรติสรุนนท                 
ถึงสี่แยกสวนวนารมย 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๔ เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
(ตรวจสอบไดที่ http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 

    

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย  ประจําป ๒๕๖๐   (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นางณัฐปภัสร  ฏปวรนันท    หัวหนางานจัดทํางบประมาณ 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๐ รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้ ในภาพรวม ดําเนินการ
แลว ๔๗.๒๒% รายจายงบกลาง  ๖๒.๐๘% เบี้ยยังชีพผูพิการ ๘๘.๔๕% เงินชวยพิเศษ ๗๘.๖๙% เงินสํารองจาย 
๗๕.๕๗% สํานักปลัดเทศบาล ๔๑.๐๕% คาครุภัณฑ ๖๘.๑๘% หนวยตรวจสอบภายใน ๕๔.๘๔% คาครุภัณฑ ๗.๐๙% 
สํานักการคลัง ๔๔.๐๘% คาครุภัณฑ ๗๓.๗๓% กองวิชาการและแผนงาน ๔๔.๑๙% คาครุภัณฑ ๘.๒๕% กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ๔๑.๖๖% คาครุภัณฑ ๒.๔๖% กองสวัสดิการสังคม ๔๙.๙๔% คาครุภัณฑ ๙๓.๑๓% สํานักการศึกษา 
๔๘.๐๕% คาครุภัณฑ ๗๓.๗๙% สํานักการชาง ๔๑.๕๖% คาครุภัณฑ ๑.๖๗% คาที่ดินและสิ่งกอสราง ๑.๕๔% สรุป 
คาเฉลี่ยที่ควรดําเนินการเบิกจาย ๕๘.๓๓% เทศบาลนครอุบลราชธานี ดําเนินการเบิกจายได ๔๗.๒๒%   

 
 
 
 
 

 
 

 ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นางนภัสนันท   วงศลา   หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการแผนพัฒนาเทศบาล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้ รายจายจากหมวดงบกลาง ๔ โครงการ ดําเนินการ
เบิกจายแลว ๑ โครงการ   ยังไมดําเนินการเบิกจาย ๓ โครงการ  สํานักปลัดเทศบาล ๑๗ โครงการ  ดําเนินการเบิกจายแลว  
 

-๔-/๒ โครงการ... 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –รับรอง 



-๔- 
 

๒ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๗ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๘ โครงการ สํานักการคลัง ๒ โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ  กองวิชาการและแผนงาน ๗ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๓ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๔ โครงการ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ๑๙ โครงการ ดําเนินการเบิกจายแลว ๖ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๖ โครงการ  ยังไม
ดําเนินการ        ๖ โครงการ ยกเลิกการดําเนินงาน ๑ โครงการ กองสวัสดิการสังคม ๔ โครงการ ดําเนินการแลว ๑ 
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๓ โครงการ สํานักการศึกษา ๖๙ โครงการ ดําเนินการแลว ๒๓ โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ ๓๓ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๑๓ โครงการ สํานักการชาง ๑๓ โครงการ ดําเนินการเบิกจายแลว ๔ โครงการ 
อยูระหวางดําเนินการ     ๘ โครงการ ไมสามารถดําเนินการได ๑ โครงการ หนวยตรวจสอบภายใน ๑ โครงการ ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล มีทั้งหมด ๑๓๖ โครงการ ดําเนินการแลว ๖๕ โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ ๓๘ โครงการ ยังไมดําเนินการ ๓๒ โครงการ ยกเลิกการดําเนินการ ๑ โครงการ 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป ๒๕๖๐ (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางณภัสนันท   วงศลา   หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษา ขอสรุปผลการจัดงานประเพณี 

สงกรานต และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจําป ๒๕๖๐ ดังนี้ หวงระยะเวลาในการจัดงาน ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ ถนนดอกไมและสายน้ํา พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ พิธีอัญเชิญพระแกวบุษราคัม
พิธีทําบุญตักบาตร ซุมอาหารไทย-อินโดจีน การจัดแสดงดนตรีพื้นเมือง และงานตุมโฮม การประเมินความพอใจของ
ประชาชน พิธีสรงน้ําพระแกวบุษราคัม ๙๓% ขอเสนอแนะพิธีเปดงานประเพณีสงกรานตมีความลาชา ควรปรับปรุงให
เหมาะสม ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธการจดังานใหชัดเจน เสนอแนะใหจัดหาหองสุขาเพิ่ม เสนอใหมีอาหารวาง เทศกาล
อาหารไทย-อินโดจีน มีความพึงพอใจ ๙๖.๔๐% ความเหมาะสมของสถานที่ ๙๕% ความสะอาดและคุณภาพของอาหาร 
๙๐.๒๐%  ขอเสนอแนะ รถติด ตองการใหมีการจัดระบบการจราจร สถานที่จอดรถไมเพียงพอ ตองการใหเพิ่มโตะ-เกาอี้ 
อาหารที่จําหนายไมมีความหลากหลาย ตองการใหเพิ่มจํานวนรานคาใหมากกวานี้ อาหารมีราคาแพง ถนนดอกไมและ
สายน้ํา ๙๖.๘๐% รูปแบบของการจัดงานโดยรวม ๙๕.๒๐% ความเหมาะสมของสถานที่ ๙๑.๖๐% การรักษาความสงบ
เรียบรอย การรณรงคงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ๘๘% ขอเสนอแนะ ตองการใหประดับตนไมและดอกไมเพิ่ม ตองการใหเพิ่ม
ระยะเวลาการเปดน้ํา ตองการใหมีการจัดระบบจราจร รถติดมาก เสนอใหจัดสถานที่จอดรถใหเพียงพอ เสนอใหมีการจัดทํา
ปายบอกทางไปหองสุขา งานตุมโฮม พิธีรถน้ําขอพรผูสูงอายุ ๙๖% ความเหมาะสมของพิธีกร ๙๖% การตอนรับของ
เจาหนาที่ ๙๔% สถานที่การจัดงาน ๙๔% รูปแบบโดยรวมของการจัดงาน ๙๔% กิจกรรมการแสดง การรักษาความสงบ
และการรักษาความสะอาดบริเวณงาน ๙๐% ขอเสนอแนะ ตองการใหมีการจัดงานทุกป สถานที่จอดรถไมเพียงพอ ควรจัด
ใหมีรถสุขาใกลบริเวณงาน ควรจัดใหมีโตะ และเกาอี้เพิ่ม  
 
 
 
  ๔.๒ กําหนดการเปดภาคเรียน  ๑/๒๕๖๐   (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กําหนดการเปด – ปดภาคเรียน ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครอบุลราชธานี  ประจําปการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙   ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดไว  
 

-๕-/ดังนี้ เปดภาคเรียน... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๕- 
 
ดังนี้ เปดภาคเรียนในวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปดภาคเรียนวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สถานศึกษาในสังกดัทําการปฐมนิเทศและพบปะผูปกครอง  กิจกรรมที่โรงเรียน
ดําเนินการในขณะนี้ คือ จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรยีนฟรี ๑๕ ป  
 

 
    
 
  ๔.๓ การจัดทําขอตกลงความรวมมือจัดการศึกษา     (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษาไดจัดทําขอตกลงดานการศึกษา
กับโรงเรียนในสงักัดเพื่อรบัการประเมินจากกรม       ตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 
(สมศ.) ในสวนการจัดทําขอตกลงระหวางเทศบาลนครอุบลราชธานีกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี เปน  
การจัดทําขอตกลงเพือ่สงเสรมิสนบัสนุนการบรหิารจัดการใน ๔ งาน  การจัดทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จัดทําเพือ่การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
 
 
 
 

  ๔.๔  การจัดอบรมลูกเสือชาวบาน      (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี   ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษาไดจัดอบรมลูกเสือชาวบาน   
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ที่โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร มีผูเขารับการอบรม ๒๐๐ คน หลักสูตรการ
อบรม ๒ วัน ๑ คืน  
 
  
 
 

  ๔.๕  สถิตินักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี   ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษาขอรายงานสถิติของนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา ดังนี้ โรงเรียนเทศบาล ๓ 
สามัคคีวิทยาคาร ปที่แลว ๓๑๗ คน ปนี้ ๓๒๐ คน โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ ปที่แลว ๑๒๒ คน ปนี้ ๑๔๐ 
คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ปที่แลว ๒๘๐ คน ปนี้ ๓๐๕ คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใต ปที่แลว ๑๗๕ คน              
ปนี้ ๒๐๑ คน  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ปที่แลว ๕๒๐ คน ปนี้ ๔๔๙ คน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ปที่แลว   
๑,๒๖๑ คน ปนี้ ๑,๑๖๘ คน โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ปที่แลว ๑๐๓ คน ปนี้ ๙๔ คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ปที่แลว ๙๘ คน ปนี้ ๙๑ คน  
 
 
 
 

 
-๖-/พิธีบวงสรวง... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๖- 
 
  ๔.๖  พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี    (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี   ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กําหนดการการบวงสรวงศาลหลักเมือง
อุบลราชธานี ประจําป ๒๕๖๐ ดําเนินการในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. จะมีพิธีการประกอบพิธีทาง
ศาสนา ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เวลาประมาณ ๐๖.๕๐ น. เวลา ๐๘.๐๙ น. ประกอบ
พิธีสักการะ เวลา ๑๒.๐๐ น. รําเบิกสงกระทงเบิกบานเบิกเมือง 
 
  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑  ปญหาการจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการพนักงานและลูกจางของ 

เทศบาล (โบนัส) 
นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอสอบถามเรื่องปญหาการจายโบนัสของ ป ๒๕๕๙  

ขอทราบผลความคืบหนาการดําเนินการสอบสวนของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย รองปลัดกฤชพล เมืองเหนือ          
ฝายนิติกร  
    
 
 

๕.๒  การระงับเหตุเพลิงไหมบริเวณหนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กรณีการเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณหนาโรงเรียน 

เบ็ญจะมะมหาราช มีประชาชนแจงวาเทศบาลฯ ออกไประงับเหตุชา ประชาชนผูโทรแจงเหตุ โทรแจงเหตุไปที่ ๑๖๖๙ 
เสนอแนะใหจัดทําเบอรโทรแจงเหตุ ๑๙๙ ติดตามบานเรือนของประชาชน เสาไฟฟา และรถดับเพลิงของเทศบาลทุกคัน  
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  ๖.๑  การจัดทําดอกไมจันทนใชในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรี 

ใหเขารวมประชุมเกี่ยวกบัการจดัทําดอกไมจันทนใชในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
จังหวัดอุบลราชธานีแจงแนวทางใหเทศบาลจัดทําโครงการสอนทําดอกไมจันทนแกกรรมการชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน 
 
 
 
 

-๗-/ระเบียบวาระที่ ๗... 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-๗- 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น  ๆ

 ๗.๑  การปลูกปอเทือง 
   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การประดับเมืองชวงเทศกาลแหเทียนพรรษา
เทศบาลไดดําเนินการปลูกปอเทืองบริเวณขางศาลหลักเมือง เกาะกลางถนนชยางกูร จากสี่แยกหนาเนวดาถึงสี่แยกสวน   
วนารมย ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ พนักงานและเจาหนาที่ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ที่ไมติดภารกิจรวมกิจกรรมการปลูกตาม
กําหนดการ และจะมีการปลูกดาวเรืองโดยรอบศาลหลักเมือง  
 

 
 
 
 
 
 

๗.๒  ไฟสองสวางสาธารณะดับ  
   นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ถนนสุขาอุปถัมภไฟสองสวางสาธารณะดับ
ประมาณ ๑๐ ตน ฝากสํานักการชางตรวจเช็คและแกไข  

 
 
 

 

๗.๓  การขอรับเงินอุดหนุนโครงการบอกําบัดนํ้าเสีย 
นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝากสํานกัการชางประสานติดตามเงินอุดหนุน
โครงการบอบําบัดน้ําเสีย เอกสารสงใหสํานักการชางแลว ซึง่ประธานหอการคากับอุตสาหกรรมจังหวัดก็เล็งเห็นความสาํคัญ
ของเรือ่งนี้ มอบผูอํานวยการสํานกัการชางแจงจังหวัดใหรบัทราบดวย 
   
 
 

 
๗.๔  การจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป ๒๕๖๑  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นางสมลักษณ  บุญณพัฒน    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ใกลถงึหวงระยะเวลาการเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ แลว ตองเสนอตอสภาเทศบาลภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ฝากทกุสํานัก/กอง  
ทบทวนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ป  (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   โครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานใหประสาน
สํานักการชาง เพื่อดําเนินการสํารวจออกแบบ และประมาณราคา ในสวนครุภัณฑใหยึดราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  

 

 

 

 

 

 

 

-๘-/๗.๕ การประเมิน... 
 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 

มติที่ประชุม - ทราบ 



-๘- 
 
  ๗.๕ การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) 
   นางสมลักษณ  บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
    - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดรับการแจงประสานจากคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (LPA) จะเขาประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในสวนของการเตรยีมความพรอมเพื่อรับการประเมินในครัง้นี้ไดแตงตั้งคณะทํางาน
ในแตละดานเพื่อรวบรวมขอมูลเสนอตอคณะตรวจประเมินแลว 
                                                                                                                                                                                                                                             
  
 

 

 

 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูสรุปรายงานการประชุม 
             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 
        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 
                         หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 

มติที่ประชุม - ทราบ 


