
รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖3 
ครั้งที่ 7/๒๕๖3 

วันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
2. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาล 

7. นายเจษฎา  ชังอิน   รองปลัดเทศบาล 
8. นางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาล 

9. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 
10. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
11. นายนเรต  ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
12. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงศสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
13. นายเชน  ตันเลียง   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 

14. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

15. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
16. นายไพสิฐ  ศรีสมุทร   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
17. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

18. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ 

19. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 

20. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
21. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

22. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

23. นางอรอินทร   ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
24. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

25. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
26. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิริ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
27. นางสาวนิตยา  สมาน   หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
28. นางสาวสินีนาฎ  ปาทาน   หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
29. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
30. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
31. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักการชาง 
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32. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

33. นายจตุรพิธ  สมหอม   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

34. นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
35. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

36. นายสุรศักดิ์  สุรวงศ   รก.หัวหนาฝายนิติการ 

37.  นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

38. นายเสรี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
39. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่  สํานักการศึกษา 
40. นายสรวิชญ  แสงดี   หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
41. นางศศิกาญจน  โพธิ์ลังกา  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
42.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
43.  นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางวรนุช   จันทะสิงห  ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 

7. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

8. นางสาวพะยอม   โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
9. นางภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  สํานักการชาง 
10. นางรุงนภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

11. นายปญญา  ทองสรรค  รก.หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
12. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
13. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนการโยธา 
14. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
15. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 
16. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ 
17. นางสาววีรวรรณ  จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
18. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร 
2. นางธศิกาญจน สุขเกษม   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
3. สิบเอกสมชาย เดชะคําภู  หัวหนางานปองกัน 
4. นายวีรพงษ  อินทวัด   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

 
 

                เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) จํานวน 3 ราย 

 
 
 

  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 6/๒๕๖๓     
เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ตรวจสอบไดที่  
  
   
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.1 รายงานผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

นางสมลักษณ บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 -  กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ดังนี้ รายงานรับจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตั้งแตวันที่   1 ตุลาคม 2562 – 30 

มิถุนายน  2563 (9เดือน) ปร ะมาณกา รรายรั บ 799,500,000 บา ท  รับจ ริง 570,013,041.24  บา ท   

งบประมาณคงขาด -229,486,958.75    งบประมาณรายจาย(ตามหมวดรายจาย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563  ผลการเบิกจาย 531,438,177 คิดเปนรอยละ 66.47%  โครงการคางจายปงบประมาณ พ.ศ.2562   กัน

เงินไวจายปงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขอมูลเดือน มิถุนายน 2563 จํานวน 23 โครงการ  งบประมาณ 35,701,900  

แลวเสร็จ 11 โครงการ  ยังไมแลวเสร็จ 12 โครงการ   ขั้นตอนเตรียมความพรอม 1 โครงการ  จัดทําราคากลาง 3 

โครงการ  ขอซื้อขอจาง 2 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการ  2  โครงการ ยกเลิก  1  โครงการ   
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มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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 สรุปการติดตามการดําเนินโครงการที่ไดรับอนุมั ติใหใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562   ขอมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 อนุมัติ  11 ครั้ง รวม 270  โครงการ แลวเสร็จ  99 โครงการ คิดเปน 

36.64 % ยังไมแลวเสร็จ 171 โครงการ คิดเปน 63.96 % เตรียมความพรอมเบื้องตน 68 โครงการ คิดเปน 25.19 

%   จัดทําราคากลาง  22  โครงการ  คิดเปน 8.14 %  ขออนุมัติ 14 โครงการ คิดเปน 5.18 % ขอซื้อขอจาง 9 

โครงการ คิดเปน 3.34 %   ขายแบบ 4 โครงการ คิดเปน 1.49 %   เชิญเสนอราคา 4 โครงการ คิดเปน 1.49 เชิญทํา

สัญญา 1 โครงการ คิดเปน 0.37 %  ทําสัญญาแลว 1 โครงการ  คิดเปน 0.37 %  อยูระหวางการกอสราง 38 

โครงการ คิดเปน 14.08 % สงมอบงาน 5 โครงการ  คิดเปน 1.85 % ยกเลิก 2 โครงการ คิดเปน 0.74 %   

 สรุปการติดตามครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2562   ขอมูล

เดือนมิถุนายน 2563  จํานวน 33 โครงการ  แลวเสร็จ  12 โครงการ  คิดเปน 36.36 % เตรียมความพรอมเบื้องตน  

4  โครงการ 12.13 %  อยูระหวางดําเนินการ 15 โครงการ คิดเปน 45.45 % สงมอบงาน 2 โครงการ  คิดเปน 

6.06 %   สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับใหใชจายเงินสะสมเปรียบเทียบขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม 2563 และ

เดือนมิถุนายน 2563 จํานวน 270 โครงการ งบประมาณ 398,049,371 บาท ตามPowerPoint 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 

- การเปรียบเทียบขอมูลแนะนําใหเปรียบเทียบตั้งแตเดือนแรกเปนตนมาจะทําใหการดูขอมูลที่

เปรียบเทียบงายและเขาใจมากกวาการเปรียบเทียบเฉพาะ 2 เดือน 
 

   
 

  
3.2  การจัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนนครอุบลจับมือประชาชนฝาวิกฤตโควิด19 

    นายสรวิชญ  แสงดี  หัวหนาฝายการศึกษานอกระบบ 
- สํานักการศึกษาไดจัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนนครอุบลจับมือประชาชนฝาวิกฤต   

โควิด 19  ที่มาของโครงการ  จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (covid-19)  มาตรการเฝา
ระวังและควบคุมโรคติดตอเชื้อโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลกําหนดไดสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ  และการดําเนิน
ชีวิตของประชาชน  สภาเด็กและเยาวชนนครอุบลราชธานีไดตระหนักเล็งเห็นความสําคัญกับปญหาดังกลาว  จึงไดจัดทํา
โครงการเด็กและเยาวชนนครอุบลจับมือประชาชนฝาวิกฤตติดโควิด 19 โดยการรวมกลุมเยาวชนเพื่อจัดทําและแจกจาย
อาหารแกพี่นองประชาชนภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี  งบประมาณ  20,000บาท  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีรูจักชวยเหลือผูอื่น  สามารถบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)  กําหนดการดําเนินโครงการในวันเสารที่ 4 กรกฎาคม 2563  
ณ ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลและชุมชนวัดบูรพา 2 รูปแบบกิจกรรม จัดทําอาหารและแจกจายประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ประธานในพิธีนายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี   
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  3.3 รายงานผลการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขและแกไขปญหาเรงดวนเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ประจําเดือนเมษายน 2563 

นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 

- ไดรับเรื่องราวรองทุกขในหวงระยะเวลาระหวางวันที่   27  เมษายน – 25  พฤษภาคม  

2563 จํานวน 373 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 227  เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ 11 เรื่อง รอดํา เนินการ 133 เรื่อง 

ไมสามารถดําเนินการได 2 เรื่อง คือ การตัดตนหมากในบานเลขที่ 14 ซ.พนม 10  เนื่องจากตนไมอยู ในบริ เวณบานเปน

พื้นที่สวนบุคคล  และการตัดตนไมหนาบาน ซอยหลังตะวันแดง ดําเนินการไมไดเนื่องจากติดไฟฟาแรงสูง  สํานักการชาง

ไดประสานแจงไปยังเจาของคํารองแลว  รายละเอียดการบรรเทาเหตุในรอบเดือนเมษายน 2563   สํานักปลัดเทศบาล 

จํานวน  8 เรื่อง  แบงเปนฝายรักษาความสงบ 7 เรื่อง คือ ขอตรวจสอบกลองCCTV 1 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 1 

เรื่อง  ขอตรวจสอบการรุกล้ําพื้นที่กอเหตุรําคาญ 6 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 4 เรื่อง รอดําเนินการ 2 เรื่อง  งาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 เรื่อง ตัดตนไมที่เกิดจากพายุ 1 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง  สํานักการชาง

จํานวน  252 เรื่อง สวนการโยธา 238 เรื่อง งานบํารุงรักษาทางและสะพาน  12 เรื่อง  ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง 

อยูระหวางดําเนินการ 11 เรื่อง งานสถานที่และไฟฟา (ไฟฟาดับยืมเต็นท) 149 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 87 เรื่อง อยู

ระหวางดําเนินการ 62 เรื่อง งานสวนสาธารณะ(ตัดแตงกิ่งไมและตัดตนไม) 35  เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 9 เรื่อง อยู

ระหวางดําเนินการ 24 เรื่อง ไมสามารถดําเนินการได 2 เรื่อง งานศูนยจักรกล (ฝาทอระบายน้ําชํารุด) 14 เรื่อง  

ดําเนินการแลวเสร็จ 7 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 7 เรื่อง ฝายชางสุขาภิบาล (ลอกคลอง ทอระบายน้ําอุดตัน)  27  

เรื่อง  ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง อยูระหวางรอดําเนินการ 26 เรื่อง  งานสัญญาณไฟจราจร  1  เรื่อง  ดําเนินการแลว

เสร็จ  ฝายควบคุมการกอสราง (กอสรางถนน,ซอย) 5 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 1 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 4 เรื่อง 

ฝายควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง (งานขออนุญาตกอสราง ซอมแซมอาคาร) 12 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 7 

เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ 5 เรื่อง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จํานวนคํารอง 110 เรื่อง งานจัดเก็บรักษา(เก็บ

ขยะ ขอถังขยะ) 33 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 33 เรื่อง  เรื่อง งานรักษาความสะอาด (เก็บกิ่งไม กวาดถนน ขอรถน้ํา 

ขอรถสุขาเคลื่อนที่) 8 เรื่อง  ดําเนินการแลวเสร็จ 8 เรื่อง  งานสัตวแพทย (ฉีดวัคซีนสุนัข แมว, เหตุรําคาญจากสัตวเลี้ยง) 

3 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ  2  เรื่อง รอดําเนินการ 1 เรื่อง  งานควบคุมโรค (ฉีดพนกําจัดยุง, ฆาเชื้อโควิด19 เห็บ

,หมัด) 62 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 62 เรื่อง  งานสุขาภิบาล (เหตุรําคาญกลิ่น/เสียง) 4 เรื่อง   ดําเนินการแลวเสร็จ 4 

เรื่อง  สํานักการศึกษา  จํานวน  3  เรื่อง    ดําเนินการแลวเสร็จ 3 เรื่อง   

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
- งานรับเรื่องราวรองทุกขมีคํารอง 373 เรื่อง ดําเนินการบรรเทาเหตุแลว 227 เรื่อง สามารถ

ดําเนินการบรรเทาเหตุไดรวดเร็ว เปนหนาที่ของเทศบาลที่จะตองบรรเทาเหตุใหประชาชน ขอบพระคุณทุกสํานัก/กองที่

ใหความรวมมือเปนอยางดี 
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 ๓.๖ การตอนรับคณะเทศบาลเมืองทาขามจังหวัดสุราษฎรธานี   เขาศึกษาดูงานระบบกลองวงจร
ปด CCTV 

จาเอกนนทธวัช  ทาศิริ รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
- เม่ือวันที่  1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ  

นายกเทศมนตรีมอบหมายใหนางกิมรวย  แปนทอง  รองปลัดเทศบาลฯ  ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
เมืองทาขามจังหวัดสุราษฎรธานี เขาศึกษาดูงานในหัวขอ “การจัดการระบบกลองวงจรปด CCTV” ณ หอง CCTV อาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชั้น2)  เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจมีแนวทางการพัฒนาทักษะตางๆ นําแนวทาง
มาขับเคลื่อนเทศบาลไปสูเทศบาลอัจฉริยะ  และเตรียมความพรอมในการนําศักยภาพของบุคลากรออกมาใชอยางเต็มที ่

 

.  

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การยกเลิกการตีเสนจราจรจัดชองเดินรถ ยกเลิกเลนปนจักรยานและยกเลิกทางเดินรถทาง

เดียวถนนราชบุตร 
  นายนเรต  ศรีเมือง  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
  -สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีไดสงหนังสือแจงมายังเทศบาลวาไดรับการรองเรียนจาก

ประชาชนผูใชรถใชถนนบริเวณโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทุงศรีเมือง  และตลาดโตรุงราชบุตร ขอใหยกเลิกการตีเสน
จราจรสําหรับชองจอดรถ, ยกเลิกเลนปนจักรยานโดยรอบทุงศรีเมืองและพื้นที่โดยรอบทั้งหมด และยกเลิกทางเดินรถทาง
เดียวถนนราชบุตร  ดังนี้ 1. ถนนพโลรังฤทธิ์ ยกเลิกการตีเสนจราจรจัดชองจอดรถขางโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2. 
ถนนราชบุตร  ยกเลิกการตีเสนจราจรสําหรับชองจอดรถ  บริเวณขอบทางหนาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ตลอดแนว
ถึงแยกถนนราชบุตรตัดถนนเขื่อนธานี 3.ยกเลิก การตีเสนจราจรสําหรับชองจอดตรงบริเวณติดฝงทุงศรีเมือง  ตลอดแนว
ถนนราชบุตรตัดถนนพโลรังฤทธิ์  ถึงแยกถนนราชบุตรตัดถนนเขื่อนธานี  4. ยกเลิก การตีเสนจราจรสําหรับปนจักรยาน 
บริเวณรอบทุงศรีเมือง, พิพิธภัณฑอุบลราชธานี  และลานโสเหรตลอดแนวทั้งหมด  5. ยกเลิก ทางเดินรถทางเดียวถนน
ราชบุตร  โดยใหจัดการจราจรเปนรถวิ่งสวนเลน  ตั้งแตแยกถนนราชบุตรตัดถนนพโลรังฤทธิ์  ถึงแยกราชบุตรตัดถนน
เขื่อนธานี  ดังภาพถายประกอบที่แจกใหทุกทาน 

  นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
  -  ควรจัดการประชุมหารือเพราะมีหลายสวนเกี่ยวของ 
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 5.2 การดําเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารสํานักงานเทศบาล(หลังใหม) 
  นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
  - จากการตรวจสอบเบื้องตน  ในบริเวณสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (หลังใหม) มีตนไม

ใหญแผกิ่งกานเกะกะ  หนาทึบบดบังภูมิทัศน  ดังนั้นเพ่ือเปนการปองกันอันตรายในชวงฤดูฝน สํานักปลัดจึงขอเสนอให
ดําเนินการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารสํานักงานเทศบาล (หลังใหม)  เพ่ือขอความเห็นชอบ  และกําหนดวัน
เวลาดําเนินการตอไป 

  นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
  - กําหนดการดําเนินการในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 เปนตนไป มอบสํานัก

ปลัดเทศบาลประสานงานและอํานวยการการดําเนินงาน 
 

 

   
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

 

  - ไมมี - 
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