
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖1 
คร้ังที่ 8/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่  6  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
๑. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
๒. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 
๓. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
๔. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
๕. นางธัญภัส  กําเหนิดแจง  ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
๖. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง 
๗. นายเสร ี  ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๘. นางอัญชน ี  ศรีรักษา   (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอุบล 
๙. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๑๐. นายสมโภชน   วิทยาขาว  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๑. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๒. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๓. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๔. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   
๑๕. จ.อ.นนทธวัช    ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
๑๖. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
๑๗. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๘. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
๑๙. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
๒๐. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๒๑. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
๒๒. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
๒๓. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 
๒๔. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
๒๕. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
๒๖. นายทักษิณ  กอนศิลา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
๒๗. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๒๘. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
๒๙. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
๓๐. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 
 

-๒-/ผูไมมาประชุม... 
 



-๒- 
 

ผูไมมาประชุม 
๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
๒. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
๔. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
๕. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๖. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๗. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๘. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๙. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี
๑๐. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 
๑๑. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
๑๒. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
๑๓. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
๑๔. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๕. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคต้ือ 
๑๖. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
๑๗. นางวิรุณภัสร  ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
๑๘. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
๑๙. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
๒๐. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
๒๑. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
๒๒. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา  
๒๓. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
๒๔. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๒๕. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารงานสาธารณสุข 
๒๖. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๒๗. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
๒๘. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
๒๙. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
2. นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
3. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ 
4. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  

 
 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 



-๓- 
                

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดย นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เปนประธาน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๑.๑ แนะนําพนักงานเทศบาลโอน(ยาย)  จํานวน 2 ราย    

 
 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการครั้งที่ 7/๒๕๖๑     
เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  ๒๕๖1  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)    
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

๓.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ป พ.ศ.2561 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานสรุป          

ผลการดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนการรายงานระหวางเดือนตุลาคม 2560-
เดือนกรกฎาคม 2561 ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่สงขอมูลใหกองวิชาการและแผนงานเพื่อรวบรวมและประมวลผลเสนอ
ตอที่ประชุม ผลการดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่อนุมัติทั้งสิ้น                
จํานวน 130 โครงการ แลวเสร็จ จํานวน 81 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 35 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน 13 โครงการ และยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ หนวยงานที่มีโครงการมากที่สุด คือ สํานักการศึกษา 
จํานวนทั้งหมด 63 โครงการ ดํา เนินการแลวเสร็จ  47 โครงการ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม จํานวน
ทั้งหมด 12 โครงการ ดํา เนินการแลว เส ร็จ  9  โครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  จํานวนทั้งหมด 15 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ 8 โครงการ รวมโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จทั้งหมด 81 โครงการ  โครงการอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 35 โครงการ คือ สํานักการชาง จํานวน 12 โครงการ สํานักการศึกษา จํานวน 8 โครงการ งบกลาง 
จํานวน 4 โครงการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 13 โครงการ คือ สํานักการศึกษา จํานวน 6 โครงการ                 
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4 โครงการ สรุปผลการดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางดําเนินการ เทากับ 116 
โครงการ  คิดเปน 89.23 % ซึ่งอยูในเกณฑที่นาพอใจ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการมีหลายโครงการที่อยูระหวาง    
การเบิกจาย ในสวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ไดมีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งทางที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไดให
ขอเสนอแนะและใหฝายเลขานุการไดแจงสาเหตุกรณีโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ จึงขอนําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบ 
โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ คือ โครงการปรับปรุงระบบจราจร ซึ่งทางหนวยงานแจงวารอหนังสือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โครงการที่ยังไมไดดําเนินการของสํานักปลัดเทศบาล               
คือ 1. โครงการแขงขันกีฬาสีภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดมีการทักทวงวา      
. 

-๔-/ไมใชการบริการสาธารณะ... 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –รับทราบ 



-๔- 
 
ไมใชการบริการสาธารณะและไมไดอยูในอํานาจหนาที่ โดยสํานักปลัดเทศบาลจะดําเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการ          
2. โครงการจัดการเลอืกตั้ง เปนการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้ง 3. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองคกร หนวยงานที่รับผิดชอบแจงวาจะดําเนินการในชวงวันที่ 6-9 กันยายน 
2561  4. โครงการมอบโลเกียรติคุณแกผู เกษียณอายุราชการสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา                       
ซึ่งจะดําเนินการในชวงเดือนกันยายน 2561 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการของสํานักการศึกษา คือ 1. โครงการสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน สํานักการศึกษาแจงวารอการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 2. โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียนและระบบ wifi สํานักการศึกษาแจงวารอการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 3. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สํานักการศึกษาแจงวารอการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 4. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาสูประเทศไทย 4.0 สํานักการศึกษาแจงวารอ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 5. โครงการสรุปผลการดําเนินการดานการจัดการศึกษา 
ประจําป 2561 จะดําเนินการชวงเดือนกันยายน 2561 6. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี รอดําเนินการ โครงการที่ยกเลิก คือ โครงการฟุตบอลสามัคคีอะคาเดมี่มุงสูความเปนกีฬาอาเซียนของ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารแจงวาขอยกเลิกมาที่กองวิชาการและ
แผนงานแลว เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดทักทวงวาไมใชอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
   - ขอใหตรวจสอบขอมูลใหชัดเจนวาเปนของสํานัก/กองใด เพื่อจะไดตรวจสอบและเรงรัดการ
ดําเนินงานได               
 
 
 
  ๓.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองวชิาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอขอบคุณงานจัดเก็บรายได ฝายผลประโยชนและ
กิจการพาณิชย สํานักการคลัง ที่ไดแจงขอมูลใหกับกองวิชาการแผนแผนงาน รายรับจริงทัง้หมด 3 หมวด คือ 1. รายไดที่
จัดเก็บเอง 2. รายไดหมวดภาษีจัดสรร 3. เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ประมาณการรายรับ 
740,610,000 บาท รับจริง 708,884,991.88 บาท คิดเปน 95.71% รายไดจัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ 
102,033,000 บาท รับจริง 107,768,760.54 บาท เกินเปาหมาย 5,735,760.54 บาท ซึ่งอยูในหมวดภาษี
อากร เกินเปาหมาย 9,500,118.55 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด เกินเปาหมาย 556,517.98 บาท รายไดหมวดภาษี
จัดสรร ประมาณการรายรับ 306,100,000 บาท รับจริง 285,676,932.34 บาท คิดเปน 93.32% เงินอุดหนุน
ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลอืกทํา ประมาณการรายรับ 332,477,000 บาท รับจริง 315,439,299 บาท 
คิดเปน 94.87% สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในภาพรวมอยูที่ 74.10% 
จํานวน 482,502,338 บาท หนวยงานที่เบิกจายเกิน 80% คือ หนวยตรวจสอบภายใน คิดเปน 82.56% งบกลาง 
คิดเปน 82.26% สํานักการศึกษา คิดเปน 81.82% สํานักการคลัง คิดเปน 80.98% การเบิกจายตามหมวดรายจายที่
มีการเบิกจายมากที่สุด หมวดเงินอุดหนุน คิดเปน 95.17% หมวดคาวัสดุ  คิดเปน 86.45% หมวดงบกลาง คิดเปน 
82.26% หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 10.52% ในสวนคาที่ดินและสิ่งกอสรางของสํานักการชางไดขอมูลจากการประชุม  
. 
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คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หนวยงานที่รับผิดชอบไดแจงในที่ประชุมวาสวนใหญอยูในขั้นตอน          
ขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี คือ 1. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 2            
(ชวงแยกซอยชยางกูร2.1-2.2) 2. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 12 และ 14            
3. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําถนนชยางกูร 2 (ขางบานเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 และซอยเชื่อม
ซอยชยางกูร 6-8) 4. โครงการปรับปรงุถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ดําเนินการกอสรางได 70% 5. โครงการกอสราง
ถนน คสล. และระบบระบายน้ําหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง – ซอยธรรมวิถี 1) อยูในขั้นตอนขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี 6. โครงการปรับปรงุถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชลประทานทาบอ 10 (บอน้ําโจก) เปดสอบราคา
ครั้งที่ 1 ไมมีผูรับจาง และอยูในขั้นตอนการประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 8. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบ           
ระบายน้ํา ซอยอุบล–ตระการ 9 ดําเนินการกอสรางได 20% 9. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา             
ซอยสุขาสงเคราะห 9 ดําเนินการกอสรางได 50% 10. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน
ศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 74/2) อยูในขั้นตอนการปรับราคา ครั้งที่ 2 11. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบ    
ระบายน้ํา ซอยบูรพาใน 6  ดําเนินการกอสรางได 50% 12. โครงการกอสรางเตาเผาศพไรมลพิษ (วัดใหมกุดคูณ)            
อยูในข้ันตอนการประกาศ e-Auction ครั้งที่ 2 เนื่องจากไมมีผูเสนอราคา  

นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนโครงการที่ขออนุมัติจากผูวาราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีไดนัดประชุมในวันนี้ 
   
 
 
  ๓.๓ รายงานการใชพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานการใช

พลังงาน พลังงานไฟฟา เปรียบเทียบปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560-
มิถุนายน 2561 ป 2560 หนวยการใช 1,537,722 ป 2561 หนวยการใช 1,566,852 เพิ่มขึ้น 1.89%              
ในสวนของงบประมาณ ป 2560 จํานวนเงิน 6,548,624 บาท ป 2561 จํานวนเงิน 7,073,554 บาท เพิ่มขึ้น 
8.02% น้ํามันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560-
มิถุนายน 2561 หนวยการใช ป 2560 เปรียบเทียบกับป 2561 ลดลง 0.60% งบประมาณ ป 2560 เปรียบเทียบ
กับป 2561 เพิ่มขึ้น 7.14%  น้ําประปา เปรียบเทียบปงบประมาณ 2560 กับปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561 หนวยการใช ป 2560 เปรียบเทียบกับป 2561 ลดลง 12.85% งบประมาณ          
ป 2560 เปรียบเทียบกับป 2561 ลดลง 11.40%    
 

 

    
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  

--- 
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. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  

 

  5.1 การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2561  (สํานักการศึกษา) 
นายเสรี  ทองเลิศ  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอขอบคุณสํานักการชางในการเตรียมงาน

ประเพณีแหเทียนพรรษาที่ผานมา และสํานักปลัดเทศบาล ฝายรักษาความสงบ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           
ที่ชวยดูแลในเรื่องความปลอดภัยภายในงาน และมีจังหวัดสุราษฎรธานีที่นําเรือพนมพระพรอมขบวนแหมารวมงาน
ประเพณีแหเทียนพรรษาอุบลราชธานีดวย การจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2561 เรียบรอยผานไปได
ดวยดี และการเตรียมการนําตนเทียนพรรษาพรอมขบวนแหไปรวมในงานออกพรรษาที่จั งหวัดสุราษฎรธาน ี                  
ซึ่งทานนายกเทศมนตรีใดแจงในงานแถลงขาววาจะนําเทียนพรรษาประเภทติดพิมพขนาดกลางไปแสดงที่จังหวัดสุราษฎร
ธานีดวย โดยใชรถบรรทุกในสวนรถเทียนและนําไปประกอบตนเทียนที่จังหวัดสุราษฎรธานี ในสวนขบวนแหไดปรึกษา
อดีตอาจารยนาฎศิลปมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประสานงานกับเครื่อขายนาฎศิลปมหาวิทยาลยัราชภัฎ
จังหวัดพัทลุงใหซอมรําในจังหวะอีสานให จํานวน 80 คน โดยนําชุดและเครื่องโปงลางไปจากจังหวัดอุบลราชธานี 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
   - โดยภาพงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2561 ที่ออกผานสื่อโซเชียลสวยงามและ
อลังการมาก  
 

 
    

  5.2 การตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  (สํานักการคลัง) 
นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันนี้สํานักงานตรวจเงินแผนดินเขาตรวจ 

โดยใชหองประชุมผูบริหาร ขอแจงทุกสํานัก/กอง/ฝายที่ซื้อครุภัณฑ ใหเตรียมครุภัณฑและสิ่งที่เคยตรวจเพื่อใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินตรวจสอบดวย หากยังไมพนรหัสพัสดุใหแจงฝายพัสดุและทรัพยสิน และจะใหฝายพัสดุและทรัพยสิน
ตรวจสอบอีกครั้ง  
 

 
    

ปดการประชุม เวลา ๑1.3๐ น.  
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
             (นางสาวกัลยา   ภูมั่น) 
         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 
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