
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖1 
คร้ังที่ 9/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่  17  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
๑. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี
๒. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๓. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 
๕. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
๖. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๗. นายเสร ี  ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๘. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
๙. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๑๐. นายสมโภชน   วิทยาขาว  (แทน)ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๑. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคต้ือ 
๑๒. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๓. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๔. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๕. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   
๑๖. วาที่ ร.ต.วิชิต  หวังยศ   (แทน)หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
๑๗. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
๑๘. นางสาวณฐอร   ทีปวัฒน   (แทน)หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
๑๙. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
๒๐. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๒๑. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  (แทน)หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๒. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
๒๓. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
๒๔. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
๒๕. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 
๒๖. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
๒๗. นายทักษิณ  กอนศิลา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
๒๘. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารงานสาธารณสุข 
๒๙. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๓๐. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๓๑. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
๓๒. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
๓๓. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 

-๒-/๓๔.นายพรนริันดร... 



-๒- 
 

๓๔. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
๓๕. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
๓๖. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 
ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
๒. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
๓. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
๔. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
๕. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๖. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๗. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี
๘. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 
๙. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
๑๑. นางธัญภัส  กําเหนิดแจง  ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
๑๒. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบรหิารงานการคลัง 
๑๓. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
๑๔. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
๑๕. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
๑๖. นางวิรุณภัสร  ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
๑๗. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
๑๘. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
๑๙. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
๒๐. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา  
๒๑. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

๒๒. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
๒๓. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 
ผูเขารวมประชุม 

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

 
 
 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 



-๓- 
                

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดย นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เปนประธาน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
สืบเนื่องจากทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีไปประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี            

ไดมอบหมายใหผมนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนประธานในที่ประชุม   
 

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการครั้งที่ 8/๒๕๖๑     
เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  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 เปนการรายงานขอมูลระหวางเดือนตุลาคม 
2560-เดือนสิงหาคม 2561 ในภาพรวมของแตละหนวยงานไดดําเนินการไปแลวมากกวา 90% ผลการดําเนินโครงการ
ของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เดิมมีโครงการที่ไดรับการอนุมัติทั้งหมด 127 โครงการ มีโครงการที่
ไดรับงบประมาณเพิ่มเติม จํานวน 4 โครงการ ของสํานักการศึกษา จํานวน 2 โครงการ และกองสาธารณสุขละ
สิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 96 โครงการ คิดเปน 73.28% อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 23 โครงการ คิดเปน 17.56% ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ คิดเปน 6.11%          
และยกเลิก/โอน จํานวน 4 โครงการ คิดเปน 3.05% ผลรวมโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน 119 โครงการ คิดเปน 90.84% โครงการที่ยังไมไดดําเนินการในงบกลาง คือ โครงการปรับปรุงระบบจราจร 
งบประมาณ 10,000 บาท ซึ่งสํานักปลัดเทศบาลแจงวารอหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีตํารวจภูธร
อุบลราชธานี จึงยังไมไดดําเนินการ โครงการที่ยังไมไดดําเนินการของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 โครงการ คือ               
1. โครงการจัดการเลือกตั้ง งบประมาณ 10,000 บาท ซึ่งไดมีการตั้งงบประมาณไวรองรับการจัดการเลือกตั้ง 2. 
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองคกร ไดดําเนินการจัดอบรมระหวางวันที่ 
6-9 กันยายน 2561 ซึ่งงานการเจาหนาทีอ่ยูระหวางดําเนินการเบิกจายงบประมาณ 3. โครงการมอบโลประกาศเกียรติ
คุณแกผูเกษียณอายุราชการสําหรับพนักงานเทศบาลและลกูจางประจํา งบประมาณ 50,000 บาท ซึ่งงานการเจาหนาที่
ไดมีการเตรียมดําเนินการ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 โครงการที่ยังไมไดดําเนินการของสํานักการศึกษา จํานวน 3 
โครงการ คือ 1. โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน งบประมาณ 450,000 
บาท รอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 2. โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการ              
.. 

-๔-/การเรียนการสอน... 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –รับทราบ 



-๔- 
 

การเรียนการสอนการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงสูการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณ 100,000 บาท รอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 3. โครงการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาสูประเทศไทย 4.0 งบประมาณ 
2,250,000 บาท รอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โครงการที่ยังไมไดดําเนินการของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการอุดหนุนงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีไดทําหนังสือหารือไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยูระหวางเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงนาม  โครงการที่ยกเลิกของสํานักปลัดเทศบาล คือ 1. โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งบประมาณ 50,000 บาท จังหวัดอุบลราชธานีไดมีหนังสือแจงขอยกเลิก
โครงการเนื่องจากศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 
ไมสามารถดําเนินการตามแผนโครงการและไมสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ 2561 2. โครงการแขงขัน
กีฬาสีภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดทักทวงวาเปน
โครงการที่ไมใชการบริการสาธารณะและไมอยูในอํานายหนาที่ของเทศบาล จึงไมสามารถดําเนินการได  โครงการที่
ยกเลิกของสํานักการศึกษา คือ โครงการฟุตบอลสามัคคีอะคาเดมี่มุงสูความเปนกีฬาอาเซียนของโรงเรียนเทศบาล 3 
สามัคคีวิทยาคาร เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดทักทวงวาไมใชอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน การบริหารงบประมาณเมื่อใกลสิ้น

ปงบประมาณ กรณีหมวดงบลงทนุหากดําเนินการหาผูรบัจางไดทัน ก็ตองรีบดําเนินการใหมาทาํสัญญาและกันเงนิเบกิจาย
งบประมาณกอหนีผูกพัน หากดําเนินการหาผูรับจางไมทันตองนําเรื่องเขาสภาเทศบาลเพื่อใหสภาเทศบาลอนุมัติ  ฝาก
สํานักการชางและฝายพัสดุและทรัพยสินใหรีบดําเนินการในสวนนี้ดวย ในกรณีคาใชสอยงบรายจายประจําสวนใหญเปน
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปของสํานักการศึกษา ซึ่งเงินอุดหนุนทั่วไป มี 2 ประเภท คือ 1. เงินรายไดของสถานศึกษา 
สามารถผลักงบประมาณไปที่โรงเรียนใหเปนเงินสะสมของโรงเรียน 2. หมวดคาใชสอยตองรีบดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 
หากดําเนินการไมทันงบประมาณจะตกเปนเงินสะสมของเทศบาล ในสวนงบประมาณเหลือจายปงบประมาณ               
พ.ศ. 2561 ซึ่งวันนี้จะมีการโอนงบประมาณในหลายหนวยงานที่มีความจําเปนจะตองใชจาย ประมาณ 1.5 ลานบาท  
และทานนายกเทศมนตรีและคณะผูบริหารไดมีนโยบายที่จะใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินโบนัสเพิ่ม เดิมมีงบประมาณ 5 
ลานบาท ซึ่งหากคํานวณการจายโบนัส 1 เทา จะใชงบประมาณอยูที่ 14-16 ลานบาท ข้ึนอยูกับการบริหารงบประมาณ
ของแตละสํานัก/กอง/ฝาย ที่จะใหมีการโอนงบประมาณเหลือจายทุกรายการ ขอใหการเงินของแตละสํานัก/กอง สงยอด
งบประมาณเหลอืจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาที่กองวิชาการและแผนงาน เพื่อที่จะดําเนินการโอนงบประมาณใน
สัปดาหหนา ซึ่งทานปลัดเทศบาลไดตั้งเปาหมายเงินโบนัสอยูที่ 17 ลานบาท 

 
 
 
.   ๓.2 รายงานการใชพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานการใช

พลังงาน พลังงานไฟฟา เปรียบเทียบขอมูลระหวางปงบประมาณ 2558-2561 หนวยการใช ป 2558 เทากับ
1,731,820 ป 2559  เพิ่มขึ้น 1.70% ป 2560 ลดลง 1.89% ป 2561 เพิ่มขึ้น 2.88% ในสวนของงบประมาณ   
. 
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ป 2558  8,272,286 บาท ป 2559 ลดลง 4.35% ป 2560 ลดลง 6.61% ป 2561 เพิ่มขึ้น 8.50%             
น้ํามันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบขอมูลระหวางปงบประมาณ 2558-2561 หนวยการใช ป 2558  375,258 ป 2559  
เพิ่มขึ้น 2.98% ป  2560 เพิ่มขึ้น 10.16% ป 2561 เพิ่มขึ้น 1.32% ในสวนของงบประมาณ ป 2558  
10,282,730 บาท ป 2559  ลดลง 12.26% ป 2560 เพิ่มขึ้น 21.38% ป 2561 เพิ่มขึ้น 10.67% น้ําประปา 
เปรียบเทียบขอมูลระหวางปงบประมาณ 2558-2561 หนวยการใช ป 2558  66,849 ป 2559  เพิ่มขึ้น 3.76% 
ป 2560 ลดลง 5.52% ป 2561 ลดลง 12.92% ในสวนของงบประมาณ ป 2558  1,641,236 บาท ป 2559  
เพิ่มขึ้น 4.77% ป 2560 ลดลง 5.25% ป 2561 ลดลง 4.47% 
 

 
 

๓.3  การใชงานระบบประชุมทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web conference)  ของกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน) 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 จังหวัด

อุบลราชธานีไดมีหนังสือเชิญองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในจังหวัดอุบลราชธานีเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการใช
งานระบบประชุมทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web conference) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และได
มอบหมายใหนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน ไดเขารวมการประชุม ขอใหคุณพงศธร  โชติมานนท ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร ไดสรุปสาระสําคัญการประชุมที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจะตองดําเนินการใหที่ประชุมรับทราบ 

นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 จังหวัด

อุบลราชธานีไดมีหนังสือเชิญองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในจังหวัดอุบลราชธานีเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการใช
งานระบบประชุมทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web conference) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และได
มอบหมายใหนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน ไดเขารวมการประชุม ขอใหคุณพงศธร  โชติมานนท ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร ไดสรุปสาระสําคัญการประชุมที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจะตองดําเนินการใหที่ประชุมรับทราบ 
   นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามที่สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานีไดเชิญเทศบาลนครอุบลราชธานีเขารวมอบรมเพื่อรับทราบแนวทางการประชุมทางไกลผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Web conference) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือการประชุมหัวหนาสวนราชการในจังหวัด
อุบลราชธานีผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะกาํหนดแนวทางใหมีการประชุมทางไกลผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต (Web conference) ในวันพฤหัสบดีสุดทายของเดือน และการประชุมของจังหวัดอุบลราชธานีทุก
วันศุกรสุดทายของเดือน แตยังไมมีหนังสือแจงกําหนดการแนนอน ซึ่งวันที่ 27-28 กันยายน 2561 จะเปนการประชุม
เพื่อทดสอบระบบครั้งแรก มีหนวยงานที่เขาประชุม คือ องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนคร
อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชําราบ เทศบาลเมืองพิบลูมังสาหาร และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมอุปกรณใน
การประชุมทางไกล คือ กลอง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีจะ
ใหรหัสผาน 4 ตัวเพื่อเขาประชุมในระบบอินเตอรเน็ต และจะประสานทานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีหรือหัวหนา
สวนราชการเขารวมประชุมตอไป 
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๓.4  การจัดงานมหกรรมแขงขันเรือยาวขุดประเพณี ชิงถวยพระราชทาน ประจาํป 2561 (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในการจัดงานมหกรรมแขงขันเรือยาวขุด

ประเพณี ชิงถวยพระราชทาน ประจําป 2561 ซึงไดมีการแถลงขาวในวันที่  

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  

--- 

 
 

. 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 การตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผน  (สํานักการคลัง) 
นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  ผูอํานวยการสวนบริหารงานการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันนี้สํานักงานตรวจเงินแผนดินเขาตรวจ 

โดยใชหองประชุมผูบริหาร ขอแจงทุกสํานัก/กอง/ฝายที่ซื้อครุภัณฑ ใหเตรียมครุภัณฑและสิ่งที่เคยตรวจเพื่อใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินตรวจสอบดวย หากยังไมพนรหัสพัสดุใหแจงฝายพัสดุและทรัพยสิน และจะใหฝายพัสดุและทรัพยสิน
ตรวจสอบอีกครั้ง  
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