
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖1 
คร้ังที่ 12/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
1. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี

3. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

4. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

5. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี

6. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

7. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

8. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

9. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
10. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
11. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

12. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
13. นายกรศิร ิ  มิ่งไชย   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล 
14. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
15. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
16. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตือ้ 
17. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
18. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
19. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

20. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

21. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

22. วาที่ ร.ต.วิชิต  หวังยศ   (แทน) รก.หัวหนาฝายรกัษาความสงบ 

23. ส.อ.สมชาย  เดชะคําภู  (แทน) หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

24. นางกรรณิกา  นิธิพานิช  หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

25. นางสาวณฐอร   ทีปวัฒน   (แทน) หัวหนาฝายสงเสรมิการทองเที่ยว 

26. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
27. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

28. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
29. นางนิตยา  ขวัญนู   หัวหนาฝายสถิติการคลัง 

30. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
31. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
32. นายทักษิณ  กอนศิลา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
33. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารงานสาธารณสุข 

-๒-/๓4. นางวิไลลักษณ... 



-๒- 
 

34. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

35. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

36. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
37. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
38. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 
39. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
40. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
41. นางสุนทรี    ทินกรวงศ  (แทน)หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
4. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
5. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นางสาวดาริน  ฉัตรศิร ิ   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
7. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
8. นางวิรุณภัสร  ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
9. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
10. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
11. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
12. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายจัดการคุณภาพน้ํา  
13. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
14. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
15. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
16. นางสาวสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
17. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี
18. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
19. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 

-๓-/เริม่ประชุมเวลา... 



-๓- 
                

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นายประชา กิจตรงศริ ิ รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี เปนประธาน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- แนะนําพนักงานครเูทศบาลโอน(ยาย) จํานวน 1 ราย   

 
 

 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการครั้งท่ี 11/๒๕๖๑     
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)   
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กองวิชาการและแผนงานขอรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเปนขอมูลระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2561 ตามที่ไดแจกเอกสารใหทุกทานแลว โครงการรวมทั้งสิ้น 130 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 11 โครงการ               
คิดเปน 8.46 % อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 28 โครงการ คิดเปน 21.54 % ยังไมไดดําเนินการ 91 โครงการ             
คิดเปน 70 % สรุปผลการดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางดําเนินการ เทากับ 39 โครงการ คิดเปน 30 %  

 
 
 

๓.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2562  (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานผลการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ขอขอบคุณสํานักการคลัง ที่ไดแจงขอมูลใหกับ           
กองวิชาการและแผนงาน ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 757,412,700 บาท  รับจริง 169,071,399.97 บาท           
คิดเปน 21.5% รายไดจัดเก็บเอง รับจริง 6,497,427.33 บาท คิดเปน 6.09 % รายไดหมวดภาษีจัดสรร              
รับจริง 58,983,139.63 บาท คิดเปน 18.63 % เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา รับจริง
97,467,384 บาท คิดเปน 29.15% สรุปการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหทุกทานแลว ในภาพรวมเบิกจายไปแลว 18 % หมวดรายจายที่มีการเบิกจายมาก
ที่สุด คือ หมวดคาวัสดุและหมวดเงินอุดหนุน 

 
-๔-/นายอัมพล... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๔- 
 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่รายงานประมาณการรายรับอยูที่ 

757,412,700 บาท ซึ่งประมาณการรายรับจะประมาณการใกลเคียงกับรายรับปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปจจุบัน              
มีรายรับจริง 169,071,399.97 บาท คิดเปน 21.5% เบิกจายไปแลว 121,653,567 บาท หลังจากเดือนมกราคม 
2562 จะเริ่มเขาสูงานโครงการ ขอใหสํานัก/กองเริ่มดําเนินการเพื่อใหสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ              
พ.ศ.2562 ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมามีบางโครงการที่ไมสามารถเบิกจายใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ โดยเฉพาะ
โครงการที่งบประมาณเกิน 5 ลานบาท ซึ่งตองดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด ฉะนั้นใน
งบประมาณนี้ขอใหสํานัก/กองไดเตรียมการดําเนินการโครงการ ซึ่งปญหาหลักของการดําเนินการโครงการตางๆ                 
อยูที่การออกแบบและประมาณราคา เมื่อจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการทําประมาณราคาใหม จึงขอความ
รวมมือจากสํานักการชางไดแบงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการประมาณราคาโครงการที่จะจัดซื้อจัดจาง 

 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี 
- โครงการทุกโครงการโดยเฉพาะการจัดซื้อรถบรรทุกขยะจะตองใชเวลาดําเนินการ 180 วัน 

กวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ขอใหหนวยงานจัดทําโครงการไวรอเพื่อที่จะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดทัน                   
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหากในหวงเดือนสิงหาคม-กันยายน มีรายรับมากกวารายจาย อาจจะมีการจัดทํา
เทศบัญญัติเพิ่มเติม ขอใหสํานัก/กองเตรียมขอมูลเพื่อขออนุมัติเทศบัญญัติเพิ่มเติมและฝากทานปลัดเทศบาลดูแล                    
ในสวนน้ีดวย 

 
 

 
๓.3  รายงานผลการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ระดับประเทศ

(สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมอบหมาย

ใหเทศบาลนครเชียงใหมเปนเจาภาพในการการดําเนินการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 
ระดับประเทศ ระหวางวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานีไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันทั้งหมด 14 รายการ และ
ไดรับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 เหรียญทองแดง ไดแก 1. กีฬาประเภทเปตอง รุนอายุไมเกิน 18 ป ชายคู ซึ่งเปนตัวแทนจากโรงเรียน
เทศบาลบูรพาอุบล 2. กีฬาประเภทฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร                        
3. กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส รุนอายุไมเกิน 16 ป ชายเดี่ยว ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 4. กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส    
รุนอายุไมเกิน 16 ป ชายคู ตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 5. กีฬาประเภทกระโดดสูง รุนอายุไมเกิน 12 ป หญิง ตัวแทนจาก
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ซึ่งในการแขงขันครั้งนี้ถือวาประสบความสําเร็จ 
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๓.4  การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประจําปการศึกษา 2562 (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนภายใน

สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลครอุบลราชธานี ซึ่งไดกําหนดการแขงขันระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ในวันที่ 
26-27 ธันวาคม 2561 เปนการแขงขันกีฬารอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และในวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 เปนการแขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ พิธีเปดและพิธีปด ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี                
ซึ่งอยูระหวางการเสนอขออนุมัติโครงการและจะมีการประชุมคณะผูบริหารและคณะกรรมการจัดการแขงขัน ในวันพุธที่ 
19 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดการแขงขันกีฬาฯ เดิมแตละ

โรงเรียนจะดําเนินการจัดการแขงขันภายในโรงเรียน ผมมีความคิดวานาจะมาจัดรวมกันทุกโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนและ
ครูมีความคุนเคยและไดทํากิจกรรมรวมกัน รวมไปถึงผูปกครองนักเรียนไดมาดูการจัดกิจกรรมของบุตรหลาน โดยใช
สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเปนสนามกีฬาระดับจังหวัดที่ไดมาตรฐานเปนการกระตุนใหเด็กนักเรียน
อยากจะเลนกีฬา ในการดําเนินการจัดการแขงขันอยากใหสํานักการศึกษาออกคําสั่งมอบหมายภารกิจแตละดานใหแตละ
โรงเรียนไดรับผิดชอบรวมกัน 

 
 
 

๓.5  การจัดงานวันเด็กแหงชาติ (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ในปนี้ตรงกับ            

วันเสารที่ 12 มกราคม 2562 ในการดําเนินการไดเริ่มวางแผนงานแลว ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดเขาตรวจสอบ              
ในป 2560 ไดมีขอทักทวงในการจัดงานหลายเรื่อง เชน ในการแจกของรางวัลจะตองมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการใน
การแขงขันและแจกของรางวัล ซึ่งสํานักการศึกษาจะนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการจัดงานในปนี้ โดยมีกําหนดการ
จัดงาน พิธีเปด เวลา 08.00 น. ประธานในพิธีอานสารวันเด็กแหงชาติและกลาวเปดงาน มีการแสดงจากโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว และกิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดอานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตคิดเร็ว ซึ่งเปน
กิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งสํานักการศึกษาจะขอรายชื่อครูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร เพื่อมารวมกันวาง
แผนการประกวดดวย  ไดประสานงานไปยังภาคีเครือขายในการรวมจัดกิจกรรมตามซุมตางๆ และขอความรวมมือสํานัก/
กอง ไดรวมกันจัดซุมกิจกรรมภายในงาน สํานักการศึกษาไดมีวัสดุ/อุปกรณในการจดัตกแตงซุมใหดวย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด
จะสิ้นสุดเวลาประมาณ 13.00 น. 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน จากปญหาในปที่แลวที่สํานักงานตรวจเงิน

แผนดินเขาตรวจจะมีปญหาในเรือ่งการเบกิจาย การจัดงานในลักษณะนี้เสี่ยงตอการผิดระเบียบ เพราะมีกิจกรรมคอนขาง
เยอะ หากมีการมอบของรางวัลจะตองมีการแขงขัน ซึ่งจะสนับสนุนเงินใหกับผูที่เขาแขงขันไมได เพราะผูเขารวม            
การแขงขันจะตองมีการเตรียมความพรอมเอง และจะมีปญหาในเรื่องจํานวนคนที่เขารวมงาน เพราะมีการเบิกจาย             
ตามเปาหมายผู เขารวมงาน ควรมีการลงทะเบียนผูเขารวมงานโดยตั้งโตะรับลงทะเบียนบริเวณประตูทางเขา
สวนสาธารณะทุงศรีเมือง ทั้ง 4 ประตู เพื่อที่จะไดรายช่ือผูเขารวมงานทั้งหมด. 
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 นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดงานในวันที่ 12 มกราคม 2562 

จะคาบเกี่ยวกับการจัดงานกาชาดที่อาจจะยังไมมีการรื้อรานคาออกไป ขอใหผูที่เกี่ยวของเรงแจงใหผูประกอบการทําการ
รื้อรานคาออกจากบริเวณรอบสวนสาธารณะทุงศรเีมือง เนื่องจากในงานจะมีประชาชนมารวมงานเปนจํานวนมากสถานที่
จอดรถอาจจะไมเพียงพอ 

 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี 
- ในการจัดงานในปนี้ขอใหดูขอทักทวงของสํานักงานตรวจเงินแผนดินในเรื่องการลงทะเบียน 

การแขงขัน และการแจกของรางวัล ในการแขงขันควรหาวิธีการแขงขันที่ไมยุงยากจนเกินไป เนื่องจากจะมีเด็กเขามารวม
กิจกรรมเปนจํานวนมาก และหากิจกรรมที่เปนภารกิจของเทศบาลรวมในงานดวย บริเวณลงทะเบียนควรมีซุมถายภาพ
ระหวางรอการลงทะเบียนดวย และอยากใหสวนราชการและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีมารวมงาน            
และเชิญชวนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีใหมารวมงานในครั้งนี้ดวย  

 
 
 

๓.6  การจัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปใหม ประจําป 2562 (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม วันที่ 1 

มกราคม 2561 ณ สวนสาธารณะทุงศรีเมือง เวลาประมาณ 06.30 น. ในการจัดสถานที่ขอความรวมมือจาก                
สํานักการชาง สวนรูปแบบการจัดสถานที่จะประสานกับจังหวัดอุบลราชธานีและคณะผูบริหาร และจะแจงสํานักการชาง
อีกครั้ง  

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                

(กองวิชาการและแผนงาน) 
  นายพงศธร  โชติมานนท   หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  

- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยกําหนดใหดําเนินการตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน          
จากการดําเนินการที่ผานมา ประสบปญหาเกี่ยวกับระบบ ITAS ทําใหไมสามารถเขาตอบแบบประเมินได ซึ่ง สํานักงาน 
ป.ป.ช. ไดแกไขปญหาและปรับปรุงการทํางานของระบบแลว จึงขอความรวมมือทุกทานเขาตอบแบบประเมิน ตามลิงคที่
สงในไลน สน.เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 

5.1  การสํารวจขอมูลสถานศึกษาที่ครบกําหนด 5 ป และมีความพรอมหรือประสงคขอรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากมีหนังสือจากจังหวัดอุบลราชธานี

ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการสํารวจความพรอมเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก หากสถานศึกษาใดที่ครบกําหนด 5 ป และมีความพรอม หรือไมครบกําหนด 5 ป แตมีความประสงคขอรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ขอใหแจงมาที่
สํานักการศึกษาเพื่อที่จะดําเนินการแจงรายชื่อใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบเพื่อจะไดรวบรวมและจัดสงให
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดําเนินการตอไป 

 
 

 
ปดการประชุม เวลา ๑2.๐๐ น.  
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                               หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

มติที่ประชุม – รับทราบ 


