
สรุปรายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ 

วันจันทรที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูมาประชุม 

๑. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี

๒. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๓. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๔. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี

๕. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

๖. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๗. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

๘. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๙. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๐. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานายการสํานักการคลงั 

๑๑. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๒. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

๑๓. นายสุรสีห  ใจหาญ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๔. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๕. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  

๑๖. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๗. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๘. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๙. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๒๐. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๒๑. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒   

๒๒. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 

๒๓. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   

๒๔. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

๒๕. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที ่

๒๖. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๒๗. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๘. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 

๒๙. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 

๓๐. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

๓๑. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

๓๒. นางสาวลําพรรณ  คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี

-๒-/นางปยะมาศ... 



-๒- 

 

๓๓. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 

๓๔. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 

๓๕. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

๓๖. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๓๗. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๘. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๓๙. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๔๐. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

๔๑. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

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

ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี

๔. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย 

๖. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๗. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๘. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   

๙. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

๑๐. นายสุรศักดิ ์  สุระวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ    
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  นางภัทริฌา  คําผง   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

๒.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

๓.  นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ  

๖.  นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                                                                                                                                                                                                                  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยนายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนประธาน

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 - แจงเรงรัดการจําหนายพสัดุของแตละสํานกั/กอง ที่ชํารุด หรือหมดความจะเปนตองใชในราชการตอไป 

เพื่อจะไดทําความสะอาดสถานที่ราชการใหมีความสวยงาม 

 

 

 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๒... 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๓- 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

 

    

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานของสถานธนานุบาล ๑  (สถานธนานุบาล ๑) 

   นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สถานธนานุบาล ๑ ขอรายงานผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้ ขณะนี้สถานธนานุบาลจัดโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยจํานําวงเงินรับจํานําไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย

รอยละ ๐.๕๐ บาทตอเดือน จํานําเกิน ๕,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๑ บาทตอเดือน 

จํานําเกิน ๓๐,๐๐๐ บาทแตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๑.๕ บาทตอเดือน ขณะนี้สถานธนานุบาล ๑ 

จัดโปรโมชั่นสําหรับผูมาใชบริการ ไมวาจะเปนรับจํานํา หรือไถถอน มีสิทธิจับฉลากรับของรางวัล ซึ่งสงผลใหมีลูกคามาใช

บริการสถานธนานุบาล ๑ เพิ่มขึ้น  
 

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ฝากเรงรัดสถานธนานุบาล ๑ ในเรื่องการ 

ซอมแซมอาคารที่ทําการที่ชํารุด  
 

   นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน อาคารที่ทําการของสถานธนานุบาล ๑  

กอสรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๗ มีอายุการใชงาน ๕๓ ป ขณะนี้หลังคาชํารุด ผนังมีรอยแตก ในการนี้ไดตั้งจายงบประมาณเพื่อ

ทําการซอมแซมแลว จํานวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท  

 

 

 

 

๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของสถานธนานุบาล ๒  (สถานธนานุบาล ๒) 

   นางสาวณัฐกฤตา  ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒ 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สถานธนานุบาล ๒ ขอรายงานผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้ อาคารที่ทําการสถานธนานุบาล ๒ ชํารุด เสื่อมโทรม ในการนี้ไดขอรับกานสนบัสนุนงบประมาณจาก

เทศบาลนครอบุลราชธานี เพื่อดําเนินการซอมแซมและทาสใีหม วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยูระหวางการสรรหา

ผูประกอบการมาดําเนินการ 

 

-๔-/นายชัยยงค... 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๔- 

 

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหสถานธนานุบาล ๒ ติดต้ังอักษรไฟว่ิง 

เพื่อดึงดูดความสนใจ 

 

 

 

  ๓.๓ สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองวชิาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ 

ดําเนินการเบกิจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  ในรอบเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ดังนี้ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  ต้ังจาย จํานวน ๖๕๑ ลานบาท รายละเอียดการเบิกจาย  มีดังนี้    

ในภาพรวมเบิกจายแลว ๑๖.๕๓% แยกเปน รายจายหมวดงบกลาง ๒๓.๘๙%  สํานักปลัดเทศบาล ๑๓.๒๒%      

หนวยตรวจสอบภายใน ๑๔.๒๘%  สํานักการคลัง ๑๐.๖๖%  กองวิชาการและแผนงาน ๑๗.๘๙%  กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ๑๑.๙๑% กองสวัสดิการสงัคม ๑๒.๖๕% สํานกัการศึกษา ๑๙.๔๘% สํานักการชาง ๙.๗๔%  
 

   นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - ฝากสํานัก/กอง เรงรัดการเบิกจาย นอกจากจะเปนการดําเนินการตามแผนงานแลว ยังเปนการ

กระตุนเศรษฐกจิในภาพรวม เนื่องจากมีเม็ดเงินหมุนเวียนเขาสูวงการธรุกิจ มกีารจางงาน ตลอดจนเปนการเพิม่ประสทิธิภาพ

ในการทํางานของเทศบาลดวย เพราะจะไดมีเครื่องมือ/อุปกรณในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

   นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เสนอใหมกีารรายงานผลการจัดเก็บรายไดดวย 

เพื่อจะไดทราบสถานะการคลงั และสามารถนําไปเปนงบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ ได 

 

 
 

  ๓.๔ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอรายงานผลการดําเนินโครงการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ จํานวนโครงการตามแผนงาน จํานวน ๑๒๖ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ ๒ โครงการ   

คิดเปน ๑% อยูระหวางดําเนินโครงการ ๔๐ โครงการ คิดเปน ๓๒% ยังไมไดดําเนินการ ๘๔ โครงการ คิดเปน ๘๔% 
 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในการนี้ เปน

โครงการขนาดเล็ก ข้ันตอนตอไปจะเปนโครงการขนาดใหญ แจงสํานัก/กอง เรงดําเนินการกอนถึงฤดูฝน บางโครงการตอง

ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และประมาณการราคา รบกวนสํานักการชางเรงดําเนินการ 

 

 

-๕-/๓.๕ การฝกอบรม... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๕- 

 

๓.๕ การฝกอบรมการใชสื่อการเรียนรูสงเสริมทักษะชีวิต  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

สุขภาพ จะดําเนินการฝกอบรมการใชสื่อการเรียนรูสงเสริมทักษะชีวิตใหกับพนกังานครเูทศบาล เจาหนาทีส่าธารณสุข และ 

อสม. ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๖๐-๗๐ คน เพื่อเปนครู ก ขยายผล ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 

๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  
 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - ตองการใหขยายกลุมเปาหมายสูพนกังานในเทศบาล เพราะสื่อการเรียนรูดานสุขภาวะ 

นอกจากจะเปนองคความรูเรื่องสุขภาพแลว ยังเปนสื่อที่ขยายความรวมถึงสิง่แวดลอมที่ดี สังคมที่ดี และขอเสนอตอที่

ประชุมกรณีที่การจัดการประชุม หรือจัดอบรม ใหจัดทําวิดทิัศนเสนอผลการดําเนินงานของเทศบาล และสื่อการเรียนรูของ  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ขณะรอพธิีเปดการประชุม 

 

 
 

๓.๖ รายงานการใชพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการใช 

พลังงาน ดังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เปรียบเทียบกบัปฐาน ๒๕๕๘  พลังงานไฟฟา  หนวยการใชเพิ่มขึ้น ๑.๔๖%   

งบประมาณลดลง ๘.๑๐%   น้ํามันเชื้อเพลงิ  หนวยการใชเพิ่มขึ้น ๑๗.๖๑%   งบประมาณเพิ่มขึ้น ๑๓.๔๕%  นํ้าประปา   

หนวยการใชลดลง ๔.๖๑% งบประมาณลดลง ๓.๔๑% เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับปฐาน ๒๕๕๘ พลังงานไฟฟา 

หนวยการใชลดลง ๓.๔๙% งบประมาณลดลง ๑๒.๕๐% น้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ๔๘.๑๔% งบประมาณ เพิม่ขึ้น ๒๗.๘๓% 

น้ําประปา หนวยการใชลดลง ๒.๒๖% งบประมาณเพิ่มขึ้น ๐.๑๐%  
 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - คาน้ํามันเชื้อเพลิงมีการใชจายสิ้นเปลืองมาก เสนอใหกองวิชาการและแผนงานเกบ็ขอมลูเปน

รายคัน จะไดเห็นจุดบกพรอง หรือปริมาณการใชที่แทจริง การบังคบัใชมาตรการประหยัดพลงังานจะไดมีประสทิธิภาพ 
 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เรื่องน้ําประปา เสนอใหผูรบัผิดชอบหมั่น

ตรวจสอบดูแลจุดรั่วซมึ หรบัน้ํามันเชื้อเพลิง รถเกากบัรถใหมอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลงิแตกตางกันไมมากนัก   

การตรวจสอบตองตรวจสอบภารกิจเปรียบเทียบกับการใชในรอบป ๒๕๕๘ สอบถามวา เทศบาลไดประกาศเกณฑการ     

ใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลงิของรถยนตแตละคันไวหรือไม 
 

นางอรอินทร  ไชยแสง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน แตละสํานกั/กอง ไดประกาศเกณฑการใช

สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตแตละคันไวแลว ขอมูลนําเรียนทานปลัดในภายหลัง ปญหาที่พบในขณะนี้ คือ เข็มไมล

ของรถยนตบางคันชํารุด ไมสามารถเก็บขอมูลตรงจุดนั้นได 

 

-๖-/นายวิสุทธิ์... 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๖- 

 
 

   นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน .ในหวงเดอืนตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลมีภารกิจ 

เรงดวนจํานวนมาก  ไมวาจะเปนการสูบน้ําบรรเทาเหตุน้ําทวม  ออกหนวยใหการสนับสนุนการปฏิบัตหินาที่ของหนวยงาน

ตางๆ อาจเปนสาเหตุใหขอมลูปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อเปรียบเทียบกบัปฐานมีปริมาณสงู ในชวงเดือนถัดไปภารกิจ

ลดลง ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลงิโดยเฉลี่ยอาจลดลง  

 

 

 

 

๓.๗ การดาํเนินการตามโครงการถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๙ (สํานักการศึกษา) 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   การดําเนินโครงการถนนคนเดินเทศบาลนคร 

อุบลราชธานี ครั้งที่ ๙ เปดรบัสมัครผูประกอบการ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  มีผูประกอบการสมัครเกินพืน้ที่

ที่เทศบาลจัดไว ดังนี้ โซนปูพื้นมีพื้นที่ ๕๖๓ ล็อค มีผูสมัคร ๖๔๗ ราย โซนตั้งราว ๖๔๑ ล็อค มผีูสมัคร ๘๓๖ ราย โซนอาหาร 

๒๙๖ ล็อค  มีผูสมัคร ๕๗๐ ราย สรุปเทศบาลมีพื้นที่ ๑,๕๐๐ ล็อค มีผูสมัครรวม ๒,๐๕๓ ราย ซึ่งมีความจําเปนตองทําการ 

จับฉลาก วันนี้จะจบัฉลากโซนอาหาร วันพรุงนี้และมะรืนนีจ้ะทําการจับฉลากโซนปูพื้น และโซนตั้งราวตอไป 
 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนนิโครงการถนนคนเดิน มีกรณี

รองเรียนอยางตอเนือ่ง ล็อคจําหนายสินคาใหผูประกอบการมี ๑,๕๐๐ ล็อค แตมีผูสมัคร ๒,๐๕๓ รายยังคาดการไมได    

วาหลังจากการจบัฉลากแบงล็อคแลวจะมีการรองเรียนอีกหรือไม ซึ่งตองเตรียมการเรื่องหลักเกณฑการจัดสรรใหชัดเจน

รัดกุม ขอความรวมมอืทุกภาคสวนชวยประชาสัมพันธทําความเขาใจกบัประชาชน 

 

 
 

๓.๘ การดาํเนินการตามโครงการถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑ (สํานักการศึกษา) 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เทศบาลนครอุบลราชธานีจะดําเนินโครงการ 

ถนนเด็กเดิน ประจําป ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑  ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเสริมทีจ่ะดําเนินการคือ ขอความรวมมอื

สํานัก/กอง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอบุลราชธานี  ศูนยพัฒนาเด็กเลก็    และโรงเรียนในสงักัดองคการบรหิารสวน

จังหวัดอบุลราชธานี จํานวน ๑๒ โรงเรียน  จัดตั้งรานขาวจีแ่จกจายผูมารวมกิจกรรม ซึ่งจะมีการประกวดทําขาวจี่ดวย 
 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ไดรับทราบนโยบายวาจะจัดกจิกรรมถนนขาวจี่

เปนงานประจําป    เสนอใหสํานักการศึกษาพจิารณาแนวทางการดําเนินงาน    และจัดตั้งเปนงบประมาณรายจายเพือ่เปน

คาใชจายในการดําเนินงานในปถัดไป   การจัดกิจกรรม ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐   เพื่อเปนการรณรงคการจัดกจิกรรม  

ขอเชิญทุกสํานัก/กอง รวมกจิกรรมในครั้งนี้ โดยพรอมเพรียงกัน 

-๗-/นางนันทิยา... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๗- 

 

นางนันทิยา  สระแกว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ข้ันตอนและวิธีการดําเนินกิจกรรมถนนขาวจี่

ขอหารือกบัคณะทํางานนอกกรอบอีกครัง้ 

 

   นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน คณะทํางานถนนขาวจี่เปนคณะเดียวกันกบั

คณะทํางานถนนเด็กเดิน เสนอใหแตงตั้งคณะทํางานถนนขาวจี่โดนเฉพาะ 

 

 

 

 

๓.๙ การจัดงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป ๒๕๖๑  (สํานักการศึกษา) 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานกาชาดจังหวัดอบุลราชธานี  

ประจําป ๒๕๖๑ จงัหวัดอุบลราชธานีรวมกับเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  จัดแถลงขาวในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ในเรื่องขอสัง่การของจงัหวัดอุบลราชธานี   ใหเทศบาลปรับปรุงภูมทิัศนโดยรอบทุงศรีเมืองใหแลวเสร็จ   ภายในวันที่ ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๐  ขณะนี้ เทศบาลดําเนินการเสรจ็แลว การประดบัตกแตงอนสุาวรีย ร.๕ ไดประสานกับจังหวัด ซึ่งจงัหวัด

เห็นชอบใหประดับตกแตงดอกไมอื่นแทนดอกดาวเรืองได     การกอสรางรานนทิรรศการมอบสํานักการชางออกแบบและ

กอสราง  การักษาความสะอาดภายในบรเิวณงานมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑  บนเวที

กลางจะมกีารประกวดรองเพลง จงัหวัดเชิญชวนเทศบาลสงตัวแทนรวมประกวด ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญ

คณะผูบรหิาร ผูอํานวยการสํานัก/กอง รวมเปนเกียรติในพิธีเปด ณ กองอํานวยการ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรียนเชญิรวม

พิธีทําบุญตักบาตร ณ บรเิวณทุงศรเีมือง 

 

 

 

 

๓.๑๐ การแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับประเทศ  (สํานักการศึกษา) 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การแขงขนักีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นระดบัประเทศ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครอุบลราชธานี เปนตัวแทน

ระดับภาคเขารวมการแขงขัน ๔ ประเภท คือ ฟุตซอล อายุไมเกิน ๑๔ ป เปตอง อายุไมเกิน ๑๘ ป เทเบิลเทนนสิ  อายุไม

เกิน ๑๒ ป  กีฑา อายุไมเกิน ๑๒ ป ผลการแขงขันกีฬาเปตอง ประเภทชายคู ไดรับเหรียญทองแดง 

 

 

 

 

-๘-/ระเบียบวาระที่ ๔... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๘- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  -  

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 

 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของสํานักการคลัง  (สํานักการคลัง) 

 นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข   รก.ผูอํานวยการสํารักการคลัง 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   สํานักการคลังขอรายงานผลการดําเนินงาน ใน

รอบปงบประมาณ ๒๕๖๐ การจําหนายพัสดุที่ชํารุด หรือหมดความจําเปนตองใชในราชการตอไป จะทําการประมูลดวย

การยกมือ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. จํานวน ๑๔๓ รายการ ณ หองประชุมกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ชั้น ๔ ขอแจงเรงรัดหนวยงานที่ยังไมสงรายงานผลการตรวจสอบประจําป ๒๕๖๐  หรือสงแลว

เอกสารยังไมสมบูรณ ใหเรงรัดจัดทํา และรวบรวมสงโดยเร็ว เพื่อจะไดรายงานสํานักงานตรวจเงินแผนดินตอไป   

  - โครงการที่กันเงินเบิกจายตัดปที่ยังไมดําเนินการเบิกจาย สํานักการชาง มี ๔ โครงการ คือ 

โครงการซอมแซมรถดูดโคลน ๑,๑๙๓,๐๐๐ บาท โครงการซอมระบบบําบัดน้ําเสียหองน้ําสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 

๒๐๐,๐๐๐ บาท คาจางแรงงานเรือนจําอุบลราชธานี ๘๗๖,๖๐๐ บาท โครงการกอสรางหินคุก เชื่อมตอซอยพโลชัย ๕ 

ชุมชนวังแดง ๑,๓๑๘,๐๐๐ บาท สํานักการศึกษา โครงการกอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ๒,๑๐๐,๐๐๐ 

บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๒ จํานวน  ๑,๒๑๔,๐๐๐ บาท 

  - ระบบบัญชี สํานักการคลังไดจัดสงเจาหนาที่ ๗ ราย เดินทางไปอบรมและปดบัญชีระบบ        

E-LASS ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับเจาหนาที่จากรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ที่จังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้เทศบาลปดบัญชีในระบบ E-LASS เสร็จเรียบรอยแลว 

 

  - รายงานสถานะทางการคลัง เงินสะสม ณ ๓๐ กันวายน ๒๕๖๐ จํานวน ๙,๓๒๐,๐๐๐ บาท 

เงินสํารองจาย ๔๒๒ ลานบาทเศษ รวมเปนเงิน ๑,๓๕๔ ลานบาทเศษ ประมาณการรายรับปงบประมาณ ๒๕๖๑ ประมาณ

การไวที่ ๗๔๖ ลานบาทเศษ จัดเก็บได ณ วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๔๙ ลาน ๘ แสนบาทเศษ คิดเปน 

๒๐.๒๓% สําหรับเรื่องการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณในหมวดงบลงทุน ขณะนี้ฝายพัสดุยังไมไดรับบันทึกอนุมัติจากส

นํา/กอง ตางๆ แตอยางใด 
 

 

 

 

 

๕.๒ การใชจายงบประมาณตามหลักความคุมคา 

 นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี  

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน   ฝากทุกสํานัก/กอง พิจารณาการใชจาย

งบประมาณใหใชจายโดยยึดถือหลกัความคุมคาขอสังเกตจากการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ผานมา มีผูเขาอบรมจํานวน

นอย ไมคุมคางบประมาณ  

   

 
 

 

 

-๙-/๕.๓ การจัดกิจกรรม... 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-๙- 
 

 

 

๕.๓ การจัดกิจกรรมปนจักรยาน 

 นางนันทิยา  สระแกว   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่อวันศุกรที่ผานมาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ไดจัดกิจกรรมปนจักรยาน ไดรับความรวมมือจากประชาชนและชมรมจักรยานตางๆ เขารวมกิจกรรมจํานวนมาก ในชวง

บายวันนี้จะประชุมคณะทํางาน สรุปผลการดําเนินกิจกรรม ณ หองประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

 

 

 

 
 

 

 

 
   

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 

             (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

        เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 

มติที่ประชุม – ทราบ 


