
       รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครั้งท่ี 9/๒๕๖3 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
2. พ.ต.อ.สามารถ  แกวเนตร  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4.  นายสราวุธ  ฟุงสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
6. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

7. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 
8. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
9. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
10. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

11. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

12. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
13. นายไพสิฐ  ศรีสมุทร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
14. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

15. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

16. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 

17. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
18. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

19. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

20. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
21. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

22. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
23. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
24. นางสาวนิตยา  สมาน   หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
25. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
26. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
27. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักการชาง 
28.  นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

29. นายนพคุณ  เดชเสน   ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
30. นายวิชยพงศ  สาลีสิงห   ผูอํานวยการสวนการโยธา 
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31. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

32. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
33.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

34. นางเพ็ญศรี  เถาวโท   ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา 
35. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่  สํานักการศึกษา 
36. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
37. นายสรวิชญ  แสงดี   หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
38. นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
39.  นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

40.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
41.  นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
3.   นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
7. นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาล 
8. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9. นางวรนุช   จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

10. นางกรรณิกา  นางกรรณิกา  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 
11. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพัฒนารายได   
12. นางสาวพะยอม   โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
13. นางภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สํานักการชาง 
14. นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
15. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
16. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนการโยธา 
17. นายวรวิทย  หลาทอง  หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
18. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

19. นายจตุรพิธ  สมหอม   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

20. นายสุรศักดิ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ 

21. นายเสรี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร 
2. นางณภัสนันท วงศลา   หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
3. นางจุฑารัตน สัตนันท   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
4. นายอนุชิต  ตลอดพงษ  ชุมชนวัดสารพัดนึก 
5. นายสมนึก  หลักทอง  ชุมชนอุปลีสาน 6 
6. นางลําดวน  นามวงศ   ชุมชนอัสสัมชัญ 2  
7. นางสาวลักขณา สมควร   ชุมชนอัสสัมชัญ 2  

 
 
 

                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี                       
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
1.1 แนะนําผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งใหม 

- พ.ต.อ.สามารถ  แกวเนตร รองนายกเทศมนตรี 
- นายสามารถ  ฟุงสุข  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
 
 

1.2 มอบเกียรติบัตรตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจําป 2563 จํานวน 3 ชุมชน 
ชุมชนที่ ไดรับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินกิจกรรมการดําเนินงานด านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม                           
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจําป 2563 ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 2  ผานระดับดี  
ตัวแทนรับมอบนางลําดวน  นามวงศ   ชุมชนอุปลีสาน 6 ผานระดับดี  ตัวแทนรับมอบนายสมนึก  หลักทอง ชุมชนวัด
สารพัดนึก ผานระดับดี ตัวแทนรับมอบนายอนุชิต  ตลอดพงษ 

 
 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 8/๒๕๖๓     
เมื่อวันที ่17 สิงหาคม  2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ตรวจสอบไดที่  
  
   
 

    
 

/ระเบียบวาระที่ 3... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
๓.1 สรปุการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางณภัสนันท วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 
- กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 สรุปรายรับประจําปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  ประมาณการรายรับ ประจําป 
2563 จํานวน 799,500,000 บาท รับจริง 687,156,531.82 บาท จัดเก็บไดไมถึงเปาหมาย 112,343,468.18 
บาท สรุปการเบิกรายจายงบประมาณเบิกจายแลว 634,801,863 บาท ยังไมเบิกจาย 164,698,137 บาท สรุปการ
เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  แยกตามสํานัก/กอง  งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 
118,572,500 บาท ผลการเบิกจาย 99,494,954 บาท สํานักปลัดเทศบาล 81,637,600 บาท ผลการเบิกจาย 
55,438,301 บาท หนวยตรวจสอบภายใน งบประมาณอนุมัติ 1,336,000 บาท ผลการเบิกจาย 1,088,390  บาท 
สํานักการคลัง งบประมาณอนุมัติ 34,926,200 บาท ผลการเบิกจาย 27,436,053 บาท กองวิชาการและแผนงาน 
งบประมาณอนุมัติ 19,102,900 บาท ผลการเบิกจาย 16,146,595  บาท  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
100,778,900 บาท ผลการเบิกจาย 82,134,088  บาท  กองสวัสดิการสังคม งบประมาณอนุมัติ 9,059,700 
บาท ผลการเบิกจาย 5,850,074 บาท สํานักการศึกษา งบประมาณอนุมัติ 267,170,600 บาท ผลการเบิกจาย 
197,717,763 บาท สํานักการชาง งบประมาณอนุมัติ 166,915,600 บาท ผลการเบิกจาย 149,495,645  บาท
สรุปการเบิกจายงบประมาณตามหมวดรายจาย   1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 (11 เดือน) หมวดงบกลาง 
งบประมาณอนุมัติ 118,572,500  บาท ผลการเบิกจาย 99,494,954 บาท หมวดเงินเดือน 289,348,230 บาท 
ผลการเบิกจาย 247,816,366 บาท หมวดคาตอบแทน งบประมาณอนุมัติ 21,481,370  บาท ผลการเบิกจาย 
7,886,497 บาท หมวดคาใชสอย งบประมาณอนุมัติ 101,848,200  บาท ผลการเบิกจาย 74,134,798 บาท 
หมวดคาวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 67,040,400  บาท ผลการเบิกจาย 47,789,660 บาท หมวดคาสาธารณูปโภค 
งบประมาณอนุมัติ 14,604,700  บาท ผลการเบิกจาย 12,070,450 บาท หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 
102,235,100  บาท ผลการเบิกจาย 98,019,081 บาท หมวดรายจายอ่ืน งบประมาณอนุมัติ 110,000  บาท ยัง
ไมมีการเบิกจาย หมวดคาครุภัณฑ งบประมาณอนุมัติ 41,787,800  บาท ผลการเบิกจาย 27,438,080 บาท หมวด
คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง งบประมาณอนุมัติ 42,471,700  บาท ผลการเบิกจาย 20,151,977 บาท รวมงบประมาณ
อนุมัติทั้งสิ้น 799,500,000 บาท ผลการเบิก 634,801,863 บาท คิดเปนรอยละ 79.40 % 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นากยกเทศมนตรี 
- ขอทราบยอดประมาณการรายรับที่คาดวาจะจัดเก็บไดในรอบเดือนกันยายน 2563 
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- ประมาณการรายรับที่คาดวาจะจัดเก็บไดในรอบเดือนกันยายน 2563 จํานวน 30 ลาน     

9 แสนบาท  ณ ปจจุบันรายรับจริง จํานวน 691 ลาน 7 แสนบาทเศษ ติดลบยังไมถึงเปาหมายอยู 107 ลานบาทเศษ 
ดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปพลางกอนในลักษณะเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ ของพนักงานกอน คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสรางทําเรื่องขอกันเงินไวสวนคาวัสดุ คาสาธารณูปโภคสามารถเบิกจายในปงบประมาณ 2564 ไดตามหนังสือ
สั่งการใหเบิกจายในปงบประมาณ 2564  

 
 

 
 

/3.2 รายงาน... 
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 3.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจําป พ.ศ.2563 
นางณภัสนันท วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 

 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป2563 ผลการดําเนิน

โครงการคางจายปงบประมาณ 2562 กันเงินไวจายป 2563 สํานักการคลัง 2 โครงการ ขั้นตอนการดําเนินการ อยู

ระหวางการสงมอบของผูประกอบการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 3 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ อยู

ระหวางขออนุมัติโครงการ ยกเลิก 1 โครงการ สํานักการศึกษา 5 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จทั้ง 5 โครงการ สํานัก

การชาง 13 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 6 โครงการ ขายแบบ 1 โครงการ อยูระหวางกอสราง 2 โครงการ ยกเลิก 4 

โครงการ รวมทั้งหมด 23 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 12 โครงการ ขั้นตอนขออนุมัติ 1 โครงการ ขายแบบ 1 

โครงการ อยูระหวางกอสราง 2 โครงการ สงมอบ 2 โครงการและยกเลิก 5 โครงการ  

 นางสมลักษณ  บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 - สรุปโครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไวตอปงบประมาณ 2563 จะขอ

นําเขาสูการพิจารณาของสภาเทศบาลเพื่อขยายเวลาการเบิกจาย คือ โครงการกอสรางถนนและทอเหลี่ยมบุงกาแซว และ

โครงการปฏิมากรรมเทียน 

 นางณภัสนันท วงศลา  หัวหนางานวิจัยและประเมินผล 

 - สรุปการดําเนินโครงการที่ ไดรับอนุมัติใหจายขาดสะสม จํานวน 11 ครั้ง รวม 270 

โครงการ งบประมาณ 398,049,371 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 128 โครงการ อยูระหวางการสงมอบ 6 โครงการ  

อยูระหวางขั้นตอนทางพัสดุ 64 โครงการ อยูระหวางการจัดเตรียมความพรอมเบื้องตน 67 โครงการ ยกเลิก 5 โครงการ 

การติดตามจัดหาครุภัณฑจากงบประมาณเงินจายขาดสะสม จํานวน 33  โครงการ  งบประมาณ 186,899,910 

บาท ดําเนินการแลว 14 โครงการ อยูระหวางการดําเนินงานทางขั้นตอนพัสดุ 7 โครงการ  อยูระหวางเตรียมความ

พรอมและขออนุมัติ 12 โครงการ สรุปผลการดําเนินโครงการจากงบประมาณรายจายประจําป 2563 แยกตาม

สํานัก/กอง งบกลาง  จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 97,441,800 บาท อยูระหวางดําเนินการ 4 โครงการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 19 โครงการ งบประมาณ 6,512,000 บาท จัดทําราคา

กลาง 2 โครงการ ขออนุมัติ 3 โครงการ ยกเลิก 4 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 10 โครงการ สํานักการคลัง จํานวน 

6 โครงการ งบประมาณ  2,650,000 บาท ยกเลิก 2 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 4 โครงการ  กองวิชาการและ

แผนงาน จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 780,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 7,165,800 บาท ขั้นตอนทางพัสดุ 1 โครงการ สงมอบ 1 โครงการ 

ยกเลิก 1 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 6 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ กองสวัสดิการสังคม จํานวน 8 

โครงการ งบประมาณ 1,610,000 บาท เตรียมความพรอมเบื้องตน 1 โครงการ ยกเลิก 6 โครงการ ดําเนินการแลว

เสร็จ 1 โครงการ สํานักการศึกษา จํานวน 74 โครงการ งบประมาณ 122,143,400 บาท เตรียมความพรอมเบื้องตน 

4 โครงการ จัดทําราคากลาง 14 โครงการ ขั้นตอนทางพัสดุ 11 โครงการ ยกเลิก 8 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 37 

โครงการ สํานักการชาง จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 84,222,300 บาท เตรียมความพรอมเบื้องตน 2 โครงการ 

ขั้นตอนทางพัสดุ 10โครงการ สงมอบ 1 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ  

 

/สถานธนานุบาล... 
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สถานธนานุบาล 1 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท ยกเลิก 1 โครงการ สถานธนานุบาล 2 จํานวน 1 

โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท ยกเลิก 1 โครงการ  รวม 150 โครงการ งบประมาณ 322,545,300 บาท 

เตรียมความพรอมเบื้องตน 7 โครงการ จัดทําราคากลาง 16 โครงการ ขออนุมัติโครงการ 3 โครงการ ขั้นตอนทางพัสดุ 

22 โครงการ  สงมอบ 2 โครงการ ยกเลิก 23 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 14 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 63 

โครงการ คิดเปนรอยละ 42 % ผลการเบิกจายครุภัณฑ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานัก

ปลัด อนุมัติ 38 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 37 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ เครื่องสแกนลายน้ิวมือ  ยกเลิกตามขอ

ทักทวงของคณะกรรมการ ICT จังหวัดอุบลราชธานี สํานักการคลัง อนุมัติ 18 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 18 รายการ 

กองวิชาการและแผนงาน อนุมัติ 23 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 23 รายการ กองสวัสดิการสังคม อนุมัติ 9 รายการ  

ดําเนินการแลวเสร็จ 8 รายการ ยังไมไดดําเนินการ 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อนุมัติ 42 รายการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 42 รายการ สํานักการชาง อนุมัติ 48 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 48 รายการ สํานักการศึกษา 

อนุมัติ 98 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 92 รายการ ยังไมไดดําเนินการ 6 รายการ หนวยตรวจสอบภายใน อนุมัติ 1 

รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 รายการ รวม 277 รายการ ดําเนินการแลวเสร็จ 268 รายการ ผลการดําเนินโครงการ

จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สํานักการศึกษา 2 รายการ งบประมาณ 9,187,400 บาท  ดําเนินการแลว

เสร็จ 1 โครงการ อยูระหวางการกอสราง 1 โครงการ  
 

 

 

 3.3 รางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดน   

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - นายกร  ศิริมิ่งไชย ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  ไดรับการคัดเลือก

รับรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ประจําป 2563 ซึ่งทั่วประเทศมี  14 รางวัล เปนการไดรับรางวัลครั้งที่ 2            

(5 ปสามารถขอรับไดครั้งหนึ่ง) 

 

 
 

 3.4 รางวัลศูนยการเรียนรูโรงเรียนพอเพียงทองถิ่น 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประกาศผลการประกวดศูนยการเรียนรูโรงเรียนพอเพียง

ทองถิ่น ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรางวัลและโลประกาศเกียรติคุณ

และโรงเรียนในสังกัดสงเขาประกวดไดรับรางวัลโรงเรียนพอเพียงตนแบบอีก 2 แหง คือ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

และโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

 

 

/3.5 รางวัล... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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 3.5 รางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีรูปแบบแนวทางปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - เขตพื้นที่ตรวจราชการการศึกษาภาค 14 ไดประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาจัดรูปแบบ

แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ประจําป 2563 ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ สถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนสถานศึกษาจัดรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

 

 

 

 3.6 รางวัลนักเรียนพระราชทาน  

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับ

รางวัลนักเรียนพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็ก และไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสาขา        

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยไมตองสอบคัดเลือก 

 

 

 

 3.7 การแขงขันตอบปญหาเนื่องในวันรพี 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - นายวรพล พิจารณ และนายวิทยา  อินทรสงเคราะห นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เขารวมการแขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษา   

ตอนปลาย      ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี  

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

 

 

 3.8 ครูดีเดนประจําป 2563 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - นายอภิชาติ  ตั้งวันเจริญ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  และนางกชนิภา  ดีพรอม       

ครูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับคัดเลือกจากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นใหเปนครูดีเดน ประจําป 2563  

 

 

 

/3.9 การเชาอาคาร... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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 3.9 การเชาอาคารเรียนโรงเรียนกิตติญาณวิทยาและพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) ในการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  นายมนตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  - เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผานมาเทศบาลนครอุบลราชธานี  โดยนางสาวสมปรารถนา 
วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ไดรวมพิธีลงนามความรวมมือสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับวัดมหาวนารามเพ่ือพัฒนาการบริหารองคกรยุคใหมสูโรงเรียนมาตรฐานสากล  และนายกเทศมนตรีไดลงนามในสัญญา
เชาอาคารเรียนโรงเรียนกิตติญาณวิทยาของวัดมหาวนารามเปนอาคารที่ทําการ 

 

 

 

 3.10 รายงานผลการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาล       

นครอุบลราชธานีประจําเดือนระหวางวันที่ 26 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2563 

นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 

- ไดรับเร่ืองราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวน ขอรายงานผลการการบรรเทาเหตุเรื่องราวรอง
ทุกข รอบวันที่  26  มิถุนายน – 25  สิงหาคม  2563 ดังน้ี  ไดรับเร่ืองราวรองทุกขจํานวน 846 เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 616 เร่ือง  อยูระหวางดําเนินการ 226 เร่ือง ไมสามารถดําเนินการได 3 เรื่อง คือ คํารองเลขที่ลงรับ
ลําดับที่  2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่องใหตรวจสอบสัญญาณไฟจราจรถนนแจงสนิท บริเวณแยก
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์รถเลี้ยวไมไดเพราะรถทางตรงจอดขวาง เขาตรวจสอบแลวใชงานไดปกติ สํานักการชาง
แจงเรื่องใหผูรองเรียนเพื่อทราบแลว คํ ารองเลขที่ลงรับลําดับที่ 2594 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  ผูรอง         
นางศรัณยา บุตรชัย บานเลขที่ 34 ถ.ภาษีเจริญ เร่ืองขอติดตั้งไฟ LED บริเวณ ถ.เลียบหวยวังนอง อยูระหวางการ
สํารวจและรวบรวมขอมูลนําเขาแผนพัฒนาเทศบาล  แจงไปยังผูรองเพื่อทราบแลว คํารองเลขที่ลงรับลําดับที่ 2912 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563  เรื่อง รถพวงเกี่ยวสายไฟตกลงมา บริเวณปากซอยศูนยบาดาลเกา ถ.เลี่ยงเมือง เขา
ตรวจสอบแลวตรวจสอบแลวอยูนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ แจงเจาของเขตพื้นที่ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว ยกเลิกคํา
รอง 1 เร่ือง คือ เรื่อง ขอรถสุขาเคลื่อนที่ เน่ืองจากผูรองไมประสงคใชแลว รายละเอียดการบรรเทาเหตุแตละสํานัก/
กอง ที่ไดรับเร่ืองรองทุกขแบงเปน  ฝายรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล เรื่องขอตรวจสอบกลอง CCTV 21  
เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ 21 เร่ือง ขอใหตรวจสอบเหตุรําคาญ 9 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 8 เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการตรวจสอบ 1 เรื่อง งานปองกันและปองกันสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เร่ืองรองขอตัดตนไมใหญที่
เกิดจากพายุ  4  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 4 เรื่อง สํานักการศึกษา เรื่องขออนุญาตเลนดนตรีพื้นเมืองในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี  1  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เร่ือง สวนการโยธา สํานักการชาง งานบํารุงรักษาทาง
และสะพาน 34 เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ 9 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 25 เรื่องงานสถานที่และไฟฟา (ไฟฟาดับ/
ยืมเต็นท)  277  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 196 เร่ือง อยูระหวางดําเนินการ 80 เรื่อง ไมสามารถดําเนินการได 1 
เร่ือง  งานสวนสาธารณะ (ตัดตกแตงกิ่งไมและตัดตนไม)  47  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 26 เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ 20 เรื่อง ไมสามารถดําเนินการได 1 เร่ือง งานสัญญาณไฟจราจร  15  เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 14 
เร่ืองไมสามารถดําเนินการได 1 เร่ือง  ฝายชางสุขาภิบาล (ลอกคลอง/ทอระบายน้ําอุดตัน) 30 เร่ือง  ดําเนินการแลว
เสร็จ 17 เร่ืองอยูระหวางดําเนินการ 13 เรื่อง งานศูนยจักรกล  30  เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ 7 เรื่อง  อยูระหวาง
ดําเนินการ 23 เร่ือง ฝายควบคุมการกอสราง(กอสรางถนน/ซอย) 14 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 3 เร่ือง            

 
/อยูระหวาง... 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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อยูระหวางดําเนินการ 11 เรื่อง ฝายควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง (งานขอนุญาตสราง/ซอมแซมอาคาร) 
15 เร่ืองดําเนินการแลวเสร็จ 9 เร่ือง อยูระหวางดําเนินการ 6 เร่ือง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวนคํา
รอง  358  เร่ือง  งานจัดเก็บรักษา (เก็บขยะ/ขอถังขยะ)  53  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 22 เรื่อง อยูระหวาง
ดําเนินการ 31เรื่อง  งานรักษาความสะอาด (เก็บกิ่งไม/กวาดถนน/ขอรถน้ํา/ขอรถสุขาเคลื่อนที่)  23  เรื่อง  
ดําเนินการแลวเสร็จ22  เรื่อง  ยกเลิกคํารอง 1 เร่ือง งานสัตวแพทย (ฉีดวัคซีน/สุนัข/แมว/เหตุรําคาญจากสัตวเลี้ยง) 
7  เรื่อง  ดําเนินการแลวเสร็จ 7 เร่ือง งานควบคุมโรค (ฉีดพนกําจัดยุง/ฆาเชื้อโควิด 19/เห็บ/หมัด)  273  เรื่อง 
ดําเนินการแลวเสร็จ 273 เร่ือง  งานสุขาภิบาล  2  เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 2 เรื่อง 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

- ไมมี - 
  
ระเบียบวาระที่ 5  เรือ่งอื่นๆ 
 5.1 การขอรบังบประมาณเงินอุดหนุน 
  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
  - ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับเงินอุดหนุนประจําป 2564 ซึ่งไดมีโอกาสเขาชี้แจง

ขอมูลตอคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร  มีขอเท็จจริงกรณีที่เทศบาลดําเนินงานโครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุน
ประจําป 2562 ยังไมแลวเสร็จ หากมีการขอรับการอุดหนุนในลักษณะเดียวกันอีกจะมีการนําเอาขอมูลนี้มาประกอบการ
พิจารณา 

  นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 
  - งบประมาณที่ยังไมดําเนินการเบิกจายมีโครงการกอสรางอาคารเรียนและเงินอุดหนุน อสม. 

ชุมชนละ 20,000 บาท 
  นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  - ไดรับการประสานแจงจากจังหวัดอุบลราชธานี ใหเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดทําเรื่องขอรับ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับปรุงถนนแจงสนิท จํานวน 8.5 ลานบาท ซึ่งเทศบาลไดจัดสงเรื่องใหจั งหวัด
อุบลราชธานีแลว ขณะนี้รอการประสานแจงการพิจารณาอนุมัติจากสวนกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

/5.2 การเตรียม... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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 5.2 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณอุทกภัยจากพายุโนอึล 
  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
  - ในระหวางวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจงจะมีพายุโนอึลพัด

ผานประเทศไทย แจงหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมรับสถานการณ มอบฝายประชาสัมพันธขับรถแหแจงเตือน
ประชาชน  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเช็คเตรียมพรอมเครื่องมือและอุปกรณกูชีพ ทุกสํานัก/กองเตรียม 
ความพรอมเจาหนาที่สนับสนุนการบรรเทาเหตุ  

นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
 -กรมอุตุนิยมวิทยาแจงวาพายุจะมีความรุนแรง จุดศูนยกลางพัดผานจังหวัดนครพนม สกลนคร 
อุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดปลายน้ํา ลํานํ้าโขงหนุนและนํ้ามูลลนตลิ่งเกรงจะเกิดเหตุน้ําทวมในเขตพื้นที่ 

 
 

 
 
 5.3 การสัมมนาของคณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติ สภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
 - วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการแกไขปญหาหนี้สินแหงชาติสภาผูแทนราษฎร 

จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟงบรรยายสรุปการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบ  ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
ใชหองประชาอาคารตลาดสดเทศบาล 3 เปนสถานที่จัดบรรยาย   หนวยงานที่นําเสนอขอมูลประกอบดวยจังหวัด
อุบลราชธานี ศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี และหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนคณะผูบริหาร ผูอํานวยการสํานัก/กองรวมใหการตอนรับ
ตามกําหนดการ 

 
 

 

 5.4 การเดินทางเขารวมประเพณีชักพระ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี 
  นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

  - ขอทราบความชัดเจนผูเขารวมในงานประเพณีชักพระ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจากใน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จะมีการแสดงแสง สี เสียง และเทศบาลตองจัดขบวนแหคาดวานาจะประมาณ 20 คน วันที่ 3 

ตุลาคม 2563 จะมีการจัดขบวนแห เทศบาลนครอุบลราชธานีอยูชวงกลางของขบวนปนี้ไมมีนางรํา ตนเทียนใชตนเทียน

ประเภทแกะสลักจากวัดกลาง 

  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี 

  - มอบสํานักการศึกษาจัดเจาหนาที่รวมขบวนแห การแตงกายผาไทยพื้นเมือง 

  นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความรวมมือเบิกจายในปงบประมาณ 2564 

 
 

  /5.5 ผลกระทบ... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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 5.5 ผลกระทบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเคเบิ้ลใตดนิ 
   นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
  - ไดรับเร่ืองรองทุกขจากประชาชน ผูไดรับผลกระทบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเคเบิ้ล
ใตดิน เร่ืองจุดติดตั้งมิเตอรไฟฟาเสนอใหเทศบาลนครอุบลออกแบบที่ติดตั้งมิเตอรใหมีความสวยงามและขอความรวมมือ
สํานักการชางจัดทําแผนพับทําความเขาใจกับประชาชน 
  นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
   - แจงสํานักการชางออกแบบโคมไฟสองสวางใหแลวเสร็จเพื่อดําเนินการใหสอดคลองกันไป 
 

   
 
 5.6 การพัฒนาพื้นทีล่านขวัญเมือง 
  นายนเรต  ศรีเมอืง  ผูอํานวยการสาํนักการชาง 
  - จังหวัดอุบลราชธานีแจงในที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบพัฒนาพื้นที่ลานขวัญเมือง มีมติ
ใหชมรมสถาปตยกรรมออกแบบใหครอบคลุมในทุกมิติกอนที่จะดําเนินการพัฒนาในสวนอื่น  ญัตติที่จะเสนอตอสภา
เทศบาลเพ่ือกอสรางลานคอนกรีตหนาพระบรมรูปทรงมาไดแจงขอยกเลิกตอสภาเทศบาลแลว 
 
 
 
 
 

  5.7 การยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติตนใหเปนที่ประจักษและยกยองบุคคล 
   นายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาล 
   - ตามที่คณะกรรมการไดดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติรับโลประกาศเกียรติคุณ  ไดดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเสร็จแลวจะมอบในวันที่ 29 
กันยายน 2563  รายละเอียดดังน้ี ประเภท ปลัดเทศบาล/รองปลัด/ผูอํานวยการสํานัก กอง  ดร.มนตตรี  ธนะคุณ 
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการศึกษา สังกัด สํานักการศึกษา ประเภทผูอํานวยการสวน/หัวหนาฝาย นางสาวพยอม  
โอภาส ตําแหนง หัวหนาฝายผลประโยชน  นายศรันย  ศรีเมือง ตําแหนง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค สังกัด สํานักการชาง 
ประเภทพนักงานเทศบาล นายสุรศักดิ์ สุระวงศ ตําแหนง นิติกรชํานาญการ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน  นายวัฒนา 
สมลา ตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ สังกัด สํานักการชาง นางวาสนา  ภูโคกหิน ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและ
บัญชีชํานาญงาน สังกัด สํานักการคลัง ประเภทลูกจางประจํา นายสุวรรณ นามพิทักษ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง สังกัด 
สํานักปลัดเทศบาล ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ นายอนุชา ทรงโสภา ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สังกัด สํานักปลัดเทศบาล นายชาญชัย สวัสดี ตําแหนง ผูชวยนักประชาสัมพันธ สังกัด กองวิชาการ
และแผนงาน นางสาวหนูแดง วิเศษพงศ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นางนงลักษณ 
พวงสุข ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สังกัด สํานักการคลัง ประเภทพนักงานจางทั่วไป นายเรืองศักดิ์  พงษสถิต 
ตําแหนง คนงาน  สังกัด สํานักการชาง นายพนม สมเพราะ ตําแหนง นักการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม นางสาววัชรา
ภรณ  บุญชิต ตําแหนง นักการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นายฉัตรชัย เจริญสุข ตําแหนงนักการ สังกัด 
สํานักการคลัง และนายบุญจันทร นามพิทักษ  ตําแหนง คนงาน สังกัด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 
 
 

/ขอเสนอแนะ... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



- 12 - 
 

ขอเสนอแนะตอทีป่ระชุม 
นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- การแขงขันเรือยาวประเพณี ประจําป 2563 เสนอใหใชเรือขนาดกลางและขนาดเล็ก 
นายเจษฎา  ชังอิน รองปลัดเทศบาล 

  - เสนอแนะใหงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล จัดพิธีประดับยศเหมือนที่สํานักการศึกษาจัดพิธี
ประดับยศใหบุคลากรครูเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผานมาเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับครูเล่ือนระดับ 
  - ขอบคุณทุกสํานัก/กอง/ฝาย ในการใหการสนับสนุนรวมมือการจัดพิธีลงนามความรวมมือและกิจกรรม
ลดความรุนแรงระหวางสตรี เด็กและเยาวชนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผานมาเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับผูเลื่อน
ระดับ 
  - การเสนอญัตติตอสภาเทศบาลในวันที่ 21 กันยายน 2563 ขอความรวมมือสํานัก/กอง เตรียมความ
พรอมขอมูลชี้แจงตอสภาเนื่องจากมีญัตติที่ตองพิจารณาเยอะ 
  - ไดรับการรองเรียนจากผูประกอบการแผงขายเนื้อสด ตลาดสดเทศบาล 3 พื้นที่จําหนายสินคาไม
สะอาดและมีสุนัขจรจัดกอเหตุรําคาญ 
  - แจงกําชับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่หากปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตเพื่อประโยชนของทาง
ราชการและประชาชนเปนที่ตั้งจะมีกฎหมายความรับผิดทางละเมิดคุมครอง ไมวาจะเปนเรื่องการเบิกจายเงินสวัสดิการ
ตางๆ หรือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
  นายไพสิฐ  ศรีสมุทร  ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
  - ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ผูอํานวยการสํานัก/กองที่ใหความสําคัญและใหความรวมมือกับโรงเรียน   
ทั้ง 5 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนยที่อยูในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีดวยดีเสมอมา 

นางสาวณัฐสิมา ทุมโมง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
- หองน้ําสําหรับผูพิการอาคารอารยสถาปตยสําหรับผูพิการและสูงอายุชํารุด กดไมลง ขอความรวมมือ

หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตรวจสอบและแกไข 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี 
- เรื่องตลาดสดที่ ไมสะอาดและมีสุนัขจรจัดกอเหตุรําคาญมอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ดําเนินการ 
 
 
 
 
 

ปดการประชุม เวลา 12.0๐ น.  

      (ลงชื่อ)                                          ผูจดรายงานการประชุม 
            (นายวสันต  ไชยโยธิน) 

                          เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 

             (ลงชื่อ)                                             ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบญุสถิตพงษ) 

         หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                      

มติที่ประชุม – รับทราบ 


