
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล ประจําป ๒๕๖1 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

วันจันทรท่ี  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
๑. นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาล 
๖. นายกฤชพล  เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาล 
๗. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๘. นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์  ผูอํานวยการสํานักการชาง 
๙. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานายการสํานักการคลัง 
๑๐. นางสาวปยะดา  วงศละคร  ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
๑๑. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
๑๒. นายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๓. นายกรศิริ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๔. นายสุรสีห  ใจหาญ   รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๑๕. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๑๖. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4พระเจาใหญองคตื้อ 
๑๗. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ์   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5ชุมชนกานเหลือง 
๑๘. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๙. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๐. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๒๑. นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   
๒๒. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 
๒๓. นายสมเดช  คําโสม   หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๔. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 
๒๕. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๒๖. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๒๗. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง 
๒๘. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
๒๙. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
๓๐. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการชาง 
๓๑. นางประไพศรี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป สวนการโยธา 

 
 
 

-๒-/๓3. นางสาวภัสรา... 



-๒- 
 

๓๒. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๓๓. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๓๔. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 
ผูไมมาประชุม 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรี 
๒. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรึกษานายกเทศมตรี 
๗. นายอธิปไตย  โยธามาตย  รองปลัดเทศบาล 
๘. นายเสรี  ทองเลิศ   รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
๙. นางสาววิรุณภัสร ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
๑๐. นายรัชตสุกิจ  วรภัคพิธายงนิธิ  ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
๑๑. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
๑๒. นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
๑๓. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
๑๔. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา  
๑๕. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
๑๖. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๑๗. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
๑๘. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
๑๙. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
๒๑. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 
2. นางสาวศรีสุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
3. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ  
4. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร 
5. นางสาวขนิษฐวดี ภูธรโยธิน  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  โดยนายยอดยุทธเดชรุงเรืองรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเปนประธาน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
 

-๓-/ระเบียบวาระที่ 1... 



-๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

- 
 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการบริหารงานเทศบาล 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
(ตรวจสอบไดที่ http://www.cityub.go.th/modules/meeting)  
 
 

   
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
 

๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ป พ.ศ.2561 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานกองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานสรุปผล

การดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนการรายงานระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ -เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการในเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ไดรับการอนุมัติทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ ดํา เนินการแลว เ ส ร็จ 
๓๙ โครงการ คิดเปน ๓๐.๗๑% อยูระหวางดําเนินการ ๖๗ โครงการ  คิด เปน  ๕๒ .๗๖% ยังไมไดดําเนินการ ๒๑ 
โครงการ คิดเปน ๑๖.๕๔% รวมผลการดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางดําเนินการ อยูที่ ๑๐๖ โครงการ คิดเปน 
๘๓.๔๗% 
 
 
 
  ๓.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานกองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยประมาณการรายรับ ๗๔๑,๖๑๐,๐๐๐บาท
รายรับจริง ๕๗๔,๔๓๔,๔๑๗.๔๘ บาทสรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑              
การเบิกจายในแตละสํานัก/กอง ตามหมวดรายจาย ในภาพรวมอยูที่ ๕๐-๗๐% การเบิกจายตามหมวดรายจาย หมวด
รายจายที่มีการเบิกจายนอย คือ หมวดคาครุภัณฑ ๒๔.๒๗% หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง ๒.๙๙% ซึ่งอยูในระหวาง             
ดําเนินการ 
   นายอัมพล  ทองพุ   ปลัดเทศบาล 

 - เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทานตามที่ผมไดเขารวมประชุมหัวหนาสวน
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จังหวัดอุบลราชธานีได
เรงรัดการเบิกจายทุกสวนราชการ 

 
 

-๔-/นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์... 
 

มติที่ประชุม –รับรอง 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-๔- 
 

   นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานโครงการในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางสวน

ใหญอยูระหวางดําเนินการ และโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ คือ โครงการที่มีงบประมาณเกิน ๕ ลานบาท จํานวน ๔ 
โครงการ ไดสงไปใหกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบและอีก ๒ โครงการยังไมมีผูมาประมูลงาน 
 
 
 
 

๓.๓ รายงานการใชพลังงาน  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางสมลักษณบุญณพัฒนผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กองวิชาการและแผนงานขอรายงานขอมูล

ประหยัดพลังงาน ในรอบ ๘ เดือน ดังนี้ พลังงานไฟฟา ขอมูลตั้งแต ป ๒๕๕๘-ป ๒๕๖๑ ในภาพรวมเพิ่มขึ้น น้ํามัน
เชื้อ เพลิ ง ขอมูลตั้งแต ป  ๒๕๕๘-ป  ๒๕๖๑ ในภาพรวมเพิ่มขึ้น น้ําประปา ขอมูลตั้งแต ป ๒๕๕๘-ป ๒๕๖๑                
ในภาพรวมลดลง 
 

 

    
๓.๔ การดําเนินโครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรีธนะคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานการดําเนินโครงการถนนเด็กเดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักการศึกษาไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารและสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไดดําเนินโครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งการ
ดําเนินโครงการในครั้งน้ันใชชื่อวา ตามฮอยอีสาน ปนขาวจี่ สามัคคีเด็กอุบลฯ ซึ่งไดรับความรวมมือจากสํานัก/กองและผู
มีสวนเกี่ยวของ แตสวนราชการที่เขารวมนอยเนื่องจากระยะเวลาคาบเกี่ยวกับเทศกาลปใหมในการดําเนินโครงการถนน
เด็กเดินครั้งที่ ๒ กําหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไดมีการประชุมเพื่อเตรียมการเมื่อสัปดาหที่แลว โดยใช
ชื่อวา สืบสานดนตรีไทยลูกทุง ซึ่งจัดบริเวณลานเทียน ทุงศรีเมือง มีกิจกรรมการประกวดรองเพลงและแดนซเซอร เปดรับ
สมัครจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 มีหลักเกณฑการสมัคร คือ อายุ 10-25 ป จํานวนกลุมละ 8-15 คน โดยในวันที่ 
16 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเริ่มตั้งแตเวลา 15.00 น. ถึง เวลา 20.00 น. และมีพิธีเปดเวลา 18.00น. ไดทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบหมายใหครูไดนํานักเรียนรวมกิจกรรมดวย ซึ่งในวันงานมีภาคีเครือขาย 
คือ สภ.เมืองอุบลราชธานี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศูนยอนามัยที่ 10 ศูนยสุขภาพจิตที่ 10กศน.
อําเภอเมือง กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี สวนสัตวจังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส เขารวม
กิจกรรมและแจกอุปกรณการเรียน สื่อการเรียนรูตางๆ 

 

   
 

.-5-/๓.5 การนิเทศติดตาม... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 
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๓.5การนิเทศติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 
2561 (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรีธนะคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น      

ไดมอบหมายใหเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนเจาภาพในการนิเทศติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําป 2561จํานวน 16 จังหวัดในภาคอีสาน ยกเวน ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย และ
นครราชสีมา โดยไดเชิญประชุมและกําหนดใหมีการประเมินระหวางวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 และใหแตงตั้ง
คณะกรรมการการนิเทศติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2561  
ประกอบดวย กรรมการที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง ผูบริหารในสังกัดทุกแหงที่รับการประเมิน และครู
ผูเชี่ยวชาญการใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล มีทั้งหมด8 คณะๆ ละ 10 คน ซึ่งมาจาก 16 จังหวัดในภาคอีสาน 
สํานักการศึกษากําลังดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น เปนการประเมินในการจัดทําแผนการบริหารโครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ SBMLDและเปนการ
คัดเลือก Best Practiceในการประเมินครั้งน้ีกําหนดแลวเสร็จภายในกันยายน 2561 โดยเขียนรายงานผลการประเมิน
สงใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นและรายงานโรงเรียนที่ไดรับการประเมินทุกแหง 
 
 

 
 

๓.6การอบรมตามโครงการลูกเสือจราจร ประจําป 2561 (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรีธนะคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานโครงการอบรมลูกเสือจราจร ประจําป 2561 

เปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารและสภาเทศบาล ซึ่งไดดําเนินการอบรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยนายกเทศมนตรีไดมอบหมายให นายวิทวัส พันธนิกุล รอง
นายกเทศมนตรี เปนประธานในพิธีเปดการอบรม และมีวิทยากรจากสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเนื้อหาในการ
อบรม ภาคทฤษฎีในชวงเชา ภาคปฏิบัติในชวงบาย โดยมีกลุมเปาหมายคือนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีและ
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการอบรมสามารถดําเนินการไดครบถวน ถูกตอง 
 
 
 
 

๓.7การอบรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรีธนะคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการอบรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา เดิมมีกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน จํานวน 100 คน ซึ่งผูปกครองไมเห็นชอบที่จะสงบุตร
หลานเขารวมโครงการ เนื่องจากบุตรหลานไมมีความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด จึงไดเปลี่ยนเปนการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมซึ่งจะไดดําเนินการอบรม ระหวางวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยปฏิบัติธรรมตําบลยางขี้นก อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกเทศมนตรีไดมอบหมายให นายวิทวัส พันธนิกุลรองนายกเทศมนตรี เปนประธาน 
 

-6-/ในพิธีเปดการอบรม... 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม –ทราบ 



-6- 
 
ในพิธีเปดการอบรม และมีวิทยากรจากสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี                    
และพระครูสุขุมวรรโณภาส 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2562  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นางสมลักษณบุญณพัฒนผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
2562 ซึ่งไดดําเนินการควบคูกันระหวางการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติมและการจัดทํางบประมาณรายจาย             
กองวิชาการและแผนงานไดกําหนดใหแตละสํานัก/กองจัดสงรางงบประมาณรายจายประจําป 2562 ของแตละ                
สํานัก/กอง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยกองวิชาการและแผนงานไดรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชน
จัดสงใหสํานัก/กอง ซึ่งเปนขอมูลจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จากการประชาคม และจากคํารองตางๆ โครงการใด
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของทาน ขอใหพิจารณาจัดทําโครงการดวย 

นายอัมพลทองพุปลัดเทศบาล 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานควรตั้งงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมวันครูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่ งเดิมไปรวมกิจกรรมกับองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธาน ี                
และควรตั้งงบประมาณการจัดการแขงขันกีฬาของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีและการแกไขปญหาน้ําทวม
ฝากสํานักการชางพิจารณาโครงการแกไขปญหาน้ําทวมหนาบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีถึงสี่แยกวัด
ศรีอุบลรัตนาราม 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหนําโครงการกอสรางอาคารสถาน              
ธนานุบาล 1 เขาในแผนพัฒนาเทศบาลและตั้งงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารตอไป ในการจัดงานแขงขันกีฬาควรมีการ
จัดการแขงขันกีฬาทั้งครูและนักเรียนและใหเทศบาลเขาไปมีสวนรวมในการแขงขันกีฬาดวย  

นายมนตตรีธนะคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผู เขารวมประชุมทุกทาน สํานักการศึกษาไดบรรจุโครงการตางๆ              

ทั้ง 4 โครงการ ไดแก โครงการจัดมหกรรมวิชาการทางการศึกษา ระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ                   
โครงการแขงขันกีฬาครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบรางวัลในงานวันครู และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

 

 
 

-7-/นายอัมพล  ทองพุ... 
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-7- 

. ระเบียบวาระท่ี ๕เร่ืองอ่ืนๆ 

 

๕.1การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ 
นายมนตตรีธนะคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ซึ่งเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมยเปนเจาภาพ ดําเนินการจัดการแขงขั้น 
ระหวางวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 เมื่อไดรับรางวัลที่ 1-3 จะไดเปนตัวแทนระดับภาคเพื่อ

ไปแขงขันระดับประเทศ ที่เทศบาลนครภูเก็ต สํานักการศึกษาไดทําการคัดเลือกตัวแทนระดับเทศบาลเรียบรอยแลว มี
กิจกรรมสงเขาแขงขันทั้งหมด 63 กิจกรรม และไดเขารวมจัดนิทรรศการวิชาการดวย 

นายอัมพลทองพุปลัดเทศบาล 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานในปตอไปควรตั้งงบประมาณเพื่อจัดงาน
มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีการประกวดหรือแขงขันทักษะทางวิชาการการ
แสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปประกวดในระดับภาค 
และเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายประชา  กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรี 
   - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในการจัดงานวิชาการในปที่ผานมาไดจัดเพื่อ
คัดเลือกตัวแทนไปแขงขันในระดับภาค ในปตอไปควรจัดแสดงผลงานของครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีกิจกรรมตางๆ และใหภาคราชการอื่นๆเขามามีสวนรวมในกิจกรรมครั้งน้ี 

 
 

 
 

๕.2โครงการหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา 
   นายกฤชพล  เมืองเหนือรองปลัดเทศบาล 

  - เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ไดรับมอบหมาย
จากทานนายกเทศมนตรีใหเขาประชุมการดําเนินกิจกรรมโครงการหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องจาก
วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ในป พ.ศ.2561 รัฐบาลมีนโยบายใหทุกจังหวัดจัดทํา “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ”เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส
ดังกลาว เพื่อเปนการเตรียมสถานที่ในการจัดทํา “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” และใชเปนสถานที่จัดกิจกรรม “สุขขี 
ศรีวนาไล ใตรมพระบารมี” เนื่องในงานประเพณีแหเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2561 จังหวัด
อุบลราชธานี จึงกําหนดกิจกรรม ประชาชนจิตอาสา “เราทําความดี              ดวยหัวใจ” มีการรื้อรั้วเหล็กศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี(หลังเกา) และทําความสะอาด โดยรอบบริเวณ                ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 14 
มิถุนายน 2561ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเกา)จึงขอเรียนเชิญคณะ
ผูบริหารและพนักงานในสังกัด รวมกิจกรรมตามกําหนดการดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 
 

 
 
 

-8-/๕.2 โครงการพัฒนา... 
 

มติที่ประชุม –ทราบ 

มติที่ประชุม – ทราบ 



-8- 
 

๕.3โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT(กองวิชาการและแผนงาน) 
นางสมลักษณบุญณพัฒนผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

  - เรียนทานประธานและผู เข ารวมประชุมทุกทานกองวิชาการและแผนงานไดรับการ
ประสานงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICTหลายหลักสูตร               
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสงวิทยากรมาอบรมกองวิชาการและแผนงานขอใหสํานัก/กองสงบุคลากรในสังกัด          
เขารวมการอบรม ระหวางวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 และขอประสานงานทานผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพา
อุบลขออนุญาตใชสถานที่ในการอบรมในครั้งน้ีดวย 

 
 
 
 

 

 
ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
             (นางสาวกัลยา   ภูมั่น) 
         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

       (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
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