
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖๐ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูมาประชุม 

๑. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี

๒. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๓. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี

๔. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

๕. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 

๖. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๗. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๘. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานายการสํานักการคลงั 

๙. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๐. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 

๑๑. นายสุรสีห  ใจหาญ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๑๒. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๓. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ  

๑๔. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๑๕. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๑๖. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๑๗. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๘. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑ 

๑๙. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒   

๒๐. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผงัเมอืง 

๒๑. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป   

๒๒. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

๒๓. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายการเจาหนาที ่

๒๔. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

๒๕. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒๖. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 

๒๗. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 

๒๘. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

๒๙. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 



๓๐. นางสาวลําพรรณ  คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี

๓๑. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 

๓๒. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 

 

-๒-/๓๓.นางรุงณภา... 

-๒- 

 

๓๓. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนควบคุมอาคารและผงัเมือง 

๓๔. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

๓๕. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

๓๖. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๗. นางภัททิยาภรณ  ใครบุตร   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

๓๘. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๓๙. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

๔๐. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

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

ผูไมมาประชุม 

๑. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี

๒. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๔. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

๕. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

๖. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนกิจการพาณิชย 

๗. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      

๘. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   

๙. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา   
 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  นางภัทริฌา  คําผง   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

๒.  นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

๓.  นางพิณผกา  แกนอาษา  รก.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคต้ือ  

๔.  นายพงศธร  โชติมานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                                                                                                                                                                                                                                  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยนายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนประธาน

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนะนําพนักงานครเูทศบาลโอน(ยาย) บรรจุใหม จํานวน ๒๐ ราย 

  

 

 

 

 

 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๒... 

 

-๓- 

 
 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

 

    

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

  ๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองวชิาการและแผนงาน) 

   นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ 

ดําเนินการเบกิจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑    ในรอบเดือนสีเ่ดือน ดังนี้  โดยสรุปขอมูลจาก    

สํานักการคลัง   ณ วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   โดยไดตั้งงบประมาณการรายรบัในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย       

จํานวน ๗,๔๐,๖๑๐,๐๐๐ บาท   ณ ปจจบุันในระยะเวลา ๔ เดือน  สํานักการคลงัจัดเกบ็รายได   รวมทั้ งภาษีจัดสรร  

เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน ๓๑๓,๒๐๙,๔๘๐.๓๔ บาท ยงัขาดงบประมาณตามประมาณการรายรบั ๔๐๐ กวาลานบาท  

 

   นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในชวงสามเดือนแรกของไตรมาสยงัไมไดมีการ 

จัดเกบ็ภาษี โดยจะเริ่มเก็บในเดอืนมกราคม – เมษายน เงินอุดหนุนไตรมาสแรกยงัไมมเีงินอุหนุนจากรัฐบาลทําใหมรีายไดนอย  

ในไตรมาสสองดําเนินการจัดเกบ็ภาษีจะมรีายไดเพิม่ขึ้น  
 

นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน รายจายของแตละสํานัก/กอง ในรอบไตรมาส 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –รับรอง 



แรกอยูที่ ๒๕% ในรอบ ๔ เดือน อยูที่ ๓๐% รายรับเริ่มมีเขามา รายจายเริ่มทยอยเบิกจาย งบประมาณในหมวดเงินลงทุน

อยูในข้ันตอนของฝายพัสดุ การจัดซื้อจัดจางยังไมไดมีการเบิกจาย ไดเรงรัดการเบิกจายในทุกรายการ  

 

 

 

 
 

๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเดือนมกราคม ๒๕๖๑  โครงการในเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๑ ไดรับการอนมุัตจิาก

สภาทั้งหมด ๑๒๖ โครงการ ผลการดําเนินการในภาพรวม งบประมาณที่ไดรบัอนุมัตจิํานวน ๒๖๔,๕๑๔,๒๐๐ บาท ไมรวม

รายจายประ คาใชสอย   ในรอบ ๔ เดือน  ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑    ดําเนินการแลวเสร็จ ๑๓ โครงการ เปนเงิน  

 

-๔-/๒,๗๐๕,๔๐๐ บาท... 

-๔- 

 

๒,๗๐๕,๔๐๐ บาท คิดเปน ๑%  อยูระหวางดําเนินการ ๖๒ โครงการ  เปนเงิน ๒๔๐,๕๑๑,๑๐๐ บาท คิดเปน ๙๑% ยัง

ไมไดดําเนินการ ๕๑ โครงการ คิดเปน ๘% ซึ่งอยูในเกณฑด ี

 

 

 

 

๓.๓ รายงานการประหยัดพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานขอมลู 

ประหยัดพลังงาน ดังนี้ สถิติการใชพลงังานตางๆ เก็บขอมูลจากเดือนตลุาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเก็บขอมูลจากใบแจง

หนี้   พลังงานไฟฟา หนวยการใชเปรียบเทียบกับปฐานเพิม่ขึ้น ๑.๗๘% งบประมาณลดลง ๗.๖๖% น้ํามันเชื้อเพลิง หนวย

ใชเปรียบเทียบกบัปฐานเพิ่มขึ้น ๒๔.๗๕%   งบประมาณเพิม่ขึ้น ๑๓.๑๓%  นํ้าประปา  หนวยการใชเปรียบเทียบกบัปฐาน

ลดลง ๕.๒๗%  งบประมาณลดลง ๓.๘๖% 
 

   นายประชา  กิจตรง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - ฝากกองวิชาการและแผนงาน  ขอใหรายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นของแตละ

เดือนทุกๆ เดือนของรถยนตแตละคัน เพื่อทราบรายละเอียด และขอใหแตละสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการจัดทํารายละเอยีด

การเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ  และใหรายงานมาที่กองวิชาการและแผนงาน   โดยเอาขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึง

ปจจุบัน 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



 

 

 

 
 

๓.๔ รายงานความพึงพอใจในการจัดงานวันเด็ก (กองวิชาการและแผนงาน) 

   นายพิศาล  ดีพรอม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานไดมีการสํารวจความ 

คิดเห็นในการจัดงานวันเดก็ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผานมา โดยสํารวจจากผูมารวมงาน เปนเด็ก ๔๘% ผูปกครอง 

๔๓% ไมระบุ ๘% ชองที่ทราบขาวในการมาเที่ยวงาน มาจากโรงเรียน ๒๙% ผูปกครอง ๒๑% ทางเฟสบุค ๑๔% รถ

ประชาสมัพันธ ๗% สถานีวิทยุ ๕%  กิจกรรมในการจัดงานอยูในระดับพงึพอใจมากที่สุด ๙๐%  มีขอเสนอแนะ คือ อยาก

ใหมีการจัดเต็นท โตะ เกาอี้ เพิม่ขึ้น ระบบเสียงเบา เพิ่มระยะเวลาการประชาสัมพันธใหมากขึ้น ควรเพิม่ของรางวัลให

หลากหลาย ใหเพิ่มจุดถังขยะตามจุดตางๆ ใหมากขึ้น จัดเจาหนาที่พรอมรถขยะมาจัดเก็บ 
 

   นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - ใหดําเนินการปรับปรงุการจัดงานตามขอเสนอแนะ แจงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมลอม

ดําเนินการจัดเจาหนาทีเ่กบ็ขยะบริเวณจัดกจิกรรมวันเด็กในครั้งตอไป 

 

 

 

-๕-/๓.๕ รายงานผลการดําเนินงาน... 

-๕- 

 

๓.๕ รายงานผลการดําเนินงานของสถานธนานุบาล  (สถานธนานุบาล ๑) 

   นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑  

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สถานธนานุบาลมีการลดดอกเบี้ยทั้งป   

ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชน จํานวนเงินตนไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยรอยละ 

๕๐ สต./เดือน จํานวนเงินตนเกิน ๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยรอยละ ๑ บาท/เดือน สถานธนานุบาล ๑,๒ ขอบคุณคณะ

ผูบริหาร กองวิชาการและแผนงาน และเจาหนาที่งานประชาสัมพันธทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหเผยแพรขอมลูขาวสาร

การประชาสมัพันธ ทําใหมผีูมาใชบรกิารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัปทีผ่านมา 
 

   นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สถานธนานุบาลของเทศบาลเปนของรัฐบาลมี

ความมั่นคงกวา ฝากใหคณะผูบรหิารและผูอํานวยการ/กองตางๆ ประชาสัมพันธดวย  
 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



   - ควรดําเนินการจัดทําปายและอัดสปอรต เพือ่ใหฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน

ใชรถออกประชาสัมพันธตามชุมชนตางๆ เพิ่มมากข้ึน 
 

   นางนันทิยา  สระแกว  ท่ีปรึกษานายกเทศมตรี 

   - เห็นควรเพิ่มการจัดทําใบปลิวรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล เพื่อใหเจาหนาที่

เดินแจกใหกับประชาชน จะทําใหทั่วถึงมากขึ้น 
 

 
 

 

 

  ๓.๖ การจัดงานวันครู  (สํานักการศึกษา) 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมศูนยแสดงและจําหนายสินคา OTOP โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอบุลราชธานี และศูนยพัฒนาเดก็เล็ก รวม

จัดกิจกรรม  นิทรรศการแสดงผลงาน ขอบคุณ  ผูบรหิารสถานศึกษา ครู  ที่รวมจัดกิจกรรมและรานนิทรรศการ  และมกีาร

มอบเกียรตบิัตรจํานวน ๖๖ รายการ เพื่อเปนรางวัล ขวัญและกําลังใจ เชิดชูเกียรติใหครูที่ไมมีวันลา ครูที่ไปรวมแขงขันกีฬา 

และผูอทุิศตน 
 

 

 

 

  ๓.๗  การดาํเนินโครงการปนจักรยาน 

   นางนันทิยา  สระแกว  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ผานมามีนัก

ปนเขารวมปนจกัรยานประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คนซึ่งผานพนไปดวยดี มีโปรแกรมทีจ่ะจัดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาล

นครอุบลราชธานีรวมกบัสวนพฤษาศาสตร จะมีการจัดกิจกรรมซึ่งอยูในข้ันตอนการประสานงาน 

-๖-/ระเบียบวาระที่ ๔... 

-๖- 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  - 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น  

 

๕.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและอนุรักษพลังงานในหนวยงานภาครัฐ 

 นายประชา  กิจตรงฺศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



  - สอบถามความคืบหนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและอนุรักษพลังงานใน

หนวยงานภาครัฐ จํานวน ๕๒ ลานบาท 
 

  นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงกิจ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ

อนุรักษพลังงานในหนวยงานภาครัฐ จํานวน ๕๒ ลานบาท จะทําการจางที่ปรกึษาที่มีการยกเลิกการตั้งคณะกรรมการ TOR 

ที่ปรึกษา ขณะนี้กําลังดําเนินการตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเพื่อจัดซื้อและติดตั้ง 
 

  นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  - ขอเรงรัดการดําเนินงานตามโครงการใหทันหวงเวลา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากการติดตามโครงการฯ ตามมติที่ประชุมไม

ดําเนินการจางที่ปรึกษา งบประมาณคงเหลือ ๔๙ ลานบาท สํานักการชางดําเนินการขออนุมัติซื้อจางมาที่ฝายพัสดุ ซึ่ง

ประกอบไปดวยรายละเอียดของงาน จุดที่เปลี่ยน ซึ่งตองใชวิศวกรไฟฟารับรอง แตเทศบาลฯ มีนายชางไฟฟา ไมแนใจวาจะ

เซ็นรับรองไดหรือไม 
 

นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

  - หากไมมีบุคลากรที่สามารถเซ็นรับรองไดตามกระทรวงพลังงานกําหนด ใหทําหนังสือขอความ

รวมมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี หรือหนวยงานอื่นที่มีวิศวกรไฟฟา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

   - ขอซักซอมแนวทางการชี้แจงการประชุมสภาเทศบาลมรวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ญัตติ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายของสํานักการชาง ผูอํานวยการสํานักการชางเปนผูชี้แจง และญัตติอื่นมอบ

ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

 

 

-๗-/นายกรศิริ มิง่ไชย... 

-๗- 

 

   นายกรศิริ  มิ่งไชย  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การเปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาและหลักสูตร 

มติที่ประชุม – ทราบ 



ทวิศึกษา สาขา วิชาธุรกิจคาปลีก ตามที่ไดมีนโยบายจัดการศึกษาอาชีวะแบบทวิศึกษา สํารวจจากผูปกครองและนักเรียน

อยากใหเพิ่มสาขาการสอนโดยสามารถทําระบบทวิศึกษารวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดชาง

และวิทยาลัยการอาชีพได ซึ่งผูเรียนเมื่อเรียนจบแลวจะไดวุฒิการศึกษา ๒ หลักสูตร คือมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิคที่ออกวุฒิการศึกษาให ซึ่งไดทํา MOU ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเรื่องการเบิกจายของผูเรียนได โดยขอเปดสาขาธุรกิจคาปลีก ซึ่งเปนของ CP ออยท 

เปดสาขาวิชานี้อยูแลว ๒ จังหวัด คือ จังหวัดระยองและจังหวัดเชียงราย เมื่อสภาเทศบาลฯ อนุมัติหลักสูตรนี้ตองทํา

ขอตกลงกับโรงเรียนปญญาภิวัฒน แจงวัฒนะ เพื่อเปดหลักสูตรธุรกิจคาปลกี เมื่อทําขอตกลงเรียบรอยแลว โรงเรียนปญญา

ภิวัฒน จะมาจัดทําหองเรียนออนไลนใหหนึ่งหอง และจะมาคัดเลือกนักเรียนเองปละ ๓๕ คน ขอดีของระบบการศึกษานี้ 

เมื่อผูเรียนจบการศึกษา จะไดวุฒิการศึกษาทั้ง ๒ หลักสูตร คือมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจ

คาปลีก เมื่อเรียนจบรับเขาทํางานในเครือ CP อัตราเงินเดือน ๑๖,๕๐๐ บาท ระหวางฝกงาน ม.๔ – ม.๖ จะมีเงินเดือน

สะสมประมาณ ๑ แสนกวาบาท ถามีความตองการเรียนตอระดับปริญญาตรีจะมทีุนการศึกษาให ในขณะนี้ไดสํารวจเด็กที่มี

ความตองการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๕ คน และอาชีวศึกษา จํานวน ๑๘ คน แตยังไมดําเนินการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เมื่อสภาเทศบาลฯ อนุมัติแลวจึงดําเนินการประชาสัมพันธในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

   นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล 

อุบลราชธานีไปใชอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิยาคาร ตามที่ไดประกาศรับสมัครนักเรียน โดยเรียนที่โรงเรียน

อนุบาลอุบลราชธานี ๑ หอง และอีก ๒ หองเรียนไปใชอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเด็กในชวง

อายุ ๓ ขวบได โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจึงขอใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดยายออก โดยใหยายตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๖๑ แตเนื่องจากยังไมพรอมในการยาย ไดประสานโรงเรียนขอเรยีนในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจํานวน ๑ หอง และ

อีก ๒ หอง ยายไปโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  โดยจะนําเรื่องเสนอเขาที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติในการ

ยายสถานที่และเปลี่ยนช่ือเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

   

 
 

 

 

๕.๓ การจัดสงหนังสือราชการ 

 นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

   - ใหตรวจสอบหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล ใหเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน กอนนําสง   
 

  

 

 

 

-๘-/นายอธิปไตย... 

มติที่ประชุม – ทราบ 



 

-๘- 

 

   นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี    

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดสงหนังสือราชการใหสํานัก/กองฝาย 

ตรวจสอบความถูกตองกอนนําสงหนวยงานอืน่ โดยผานผูอํานวยการ/กอง/ฝาย ตรวจสอบกอนใหนายกลงนาม เพื่อปองกัน

ความผิดพลาด 

 

 

 

   

  ๕.๔ การประชุมระดมความคิดเห็นชุมชนในเขตเทศบาล  

   นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ป ๒๕๖๒ เพื่อจัดทํางบประมาณ ป ๒๕๖๒ ไดรับนโยบายจากนายกเทศมนตรีใหประชุม

ประชาคมในเขตเทศบาล ซึ่งเปนหลักในการดําเนินการของประทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุมประชาคม กองวิชาการ

และแผนงานเพื่อให สํานัก/กอง พิจารณารูปแบบรายละเอียดการประชาคมรวมกัน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา 

๑๓.๓๐ น. จัดประชาคมชุมชนหาดวัดใต กลุมเปาหมาย ๒๐๐ คน บริเวณลานจอดรถทางขามสะพาน มีภาคเครือขาย

มารวมประชาคม คือ เกษตรอําเภอและผูอํานวยการการทองเที่ยวและกีฬา  

 

 

 

 

 

 

 
   

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 

             (นางสาวกัลยา   ภูมั่น) 

         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม – ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                          หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
 

 

 


