
รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ ประจําป ๒๕๖2 
คร้ังที่ 1/๒๕๖2 

วันอังคารที่  8  มกราคม  2562  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตร ี
2. นายประชา  กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายชัยยงค  โคตะสิน   เลขานุการนายกเทศมนตร ี

4. นางนันทิยา  สระแกว   ที่ปรกึษานายกเทศมตร ี

5. นายอัมพล  ทองพ ุ   ปลัดเทศบาล 

6. นายกฤชพล  เมืองเหนอื  รองปลัดเทศบาล 

7. นางเดือนลอย  คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

8. นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 
9. นางสาวดาริน  ฉัตรศิร ิ   ผูจัดการสถานธนานุบาล 1 
10. นางสาวณัฐกฤตา ศรีทา   ผูจัดการสถานธนานุบาล 2 
11. นายมนตตร ี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

12. นายปติ  แสนทวีสุข  (แทน) ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
13. นายไพสิฐ  ศรีสมทุร  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
14. นายสวาท  ดวงคํา   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
15. นายประสพ  ปรุโปรง   ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจาใหญองคตือ้ 
16. นางศิริวรรณ  วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
17. นางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

18. นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

19. นางสาวธัญญพทัธ ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

20. จ.อ.นนทธวัช  ทาศิร ิ   รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

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

22. นางนราคณุตม   เชื้อแนน   (แทน) หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน 

23. นางสาวณัฐสิมา  ทุมโมง   หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยว 

24. นางวารุณี  สงวนรัษฎ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการคลงั 
25. นางสาวลําพรรณ คุณประชา  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
26. นางปยะมาศ  หลินหะตระกูล  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สํานักการชาง 
27. นายทักษิณ  กอนศิลา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
28. นายโกวิท  เริงนริันดร  หัวหนาฝายบรกิารงานสาธารณสุข 

29. นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

30. นางภัททิยาภรณ ใครบุตร   หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 
31. นางสมพิศ  โพธิ์คํา   หัวหนาฝายนิติการ 
32. นางสาวระวีวรรณ จันทรสอง  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน 
33. นายพรนิรันดร  จัยสิน   หัวหนาฝายงบประมาณและโครงการ 

-๒-/๓4. นางพรพรรณ... 



-๒- 
 
34. นางพรพรรณ  ศรีลาชัย   หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สํานักการศึกษา 
35. นางอรอินทร  ไชยแสง   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
36. นางภัทริฌา  คําผง   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ี
37. นางสาวศรสีุดา  แถมศิริ   หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
38. นางพิณผกา  แกนอาษา  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ 

 
ผูไมมาประชุม 

1. นายศักดิ์  เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตร ี
2. นายวิทวัส  พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตร ี
3. นายยอดยุทธ  เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตร ี

4. นายนพพร  เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตร ี

5. นายสุระจิต  เต็งศิริอรกลุ  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
6. นายอดิศักดิ์  กุลวงศ   เลขานุการนายกเทศมนตร ี
7. นายรัชตสุกจิ  วรภัคพิธายงนิธิ  รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 
8. นายเสร ี  ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
9. วาที่รอยโทคมกริช ศรีสวัสดิ ์  ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง 
10. นางสาววิรุณภัสร ฐิติภัสรศุภเดช  หัวหนาฝายรักษาความสงบ 
11. นางสาวพยอม  โอภาส   หัวหนาฝายผลประโยชนและกจิการพาณิชย 
12. นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล  หัวหนาฝายพฒันารายได 
13. นางภิญญดา  ธนาศราวุฒิ  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

14. นางสุพิศศร ี  ถิระพัฒน  หัวหนาฝายผังเมือง      
15. นายศรัณย  ศรีเมือง   หัวหนาฝายวิศวกรรมจราจร   
16. นายวรวิทย  หลาทอง   หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 
17. นางรุงณภา  จันทรเกษ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
18. นางประไพศร ี  ศิริทรัพย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป สวนการโยธา 
19. นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กลุ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
20. นางวิไลลักษณ  อัครอํานวย  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

21. นางศศิกาญน  โพธิ์ลังกา  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายพงศธร  โชติมานนท  หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอร  
2. นางสาวกัลยา  ภูมั่น   เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 
 

                เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี            
เปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

-๓-/ระเบียบวาระที่ ๑... 
 



-๓- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

- แนะนําพนักงานเทศบาลโอน(ยาย) จํานวน 2 ราย   
 

 
 
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการครั้งที่ 12/๒๕๖๑     
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตรวจสอบไดที่ 
http://www.cityub.go.th/modules/meeting)   
 
 

    
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

๓.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่สงขอมูลให              

กองวิชาการและแผนงาน ทําใหไดเห็นภาพรวมของการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี             
การดําเนินงานแบงเปน 3 กลุม คือ ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ และยังไมไดดําเนินการ โครงการ               
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 15 โครงการ คิดเปน 11.54 % อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 32 โครงการ คิดเปน 
24.62 % ยังไมไดดําเนินการ 82 โครงการ คิดเปน 63.08 % ยกเลิก/โอน จํานวน 1 โครงการ คิดเปน 0.77 %
สรุปผลการดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางดําเนินการ เทากับ 47 โครงการ คิดเปน 36.15 %  

 
 
 

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

รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 ขอขอบคุณสํานักการคลัง ที่ไดแจงขอมูลใหกับกองวิชาการและแผนงาน                     
ในภาพรวม ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 757,412,700 บาท  รับจริง 203,171,418.50 บาท คิดเปน 26 % 
ทานใดมีขอสงสัยหรืออยากอภิปรายเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินการโครงการรวมถึงการเบิกจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- การเบิกจายงบประมาณโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 2561 สามารถ

เบิกจายไดครบทุกโครงการหรือไม 
 
 
 

-๔-/นายพิศาล... 

มติที่ประชุม - รับรอง 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-๔- 
 
นายพิศาล  ดีพรอม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน โครงการในปงบประมาณ 2561 มีการ

ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ และมีการกันเงินเบิกจายเรียบรอยแลวจํานวน 10 โครงการ 
นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการจัดซื้อจัดจางจะเนนโครงการในหมวด

ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง สํานักการชางไดสงเรื่องมาที่ฝายพัสดุและทรัพยสินแลวพอประมาณ และอยากใหสํานัก/
กองดําเนินการ คือ การจัดซื้อรถยนต ซึ่งตอไปจะมีการจายขาดเงินสะสม แตการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ 
2562 ยังไมเรียบรอย อาจโดนสภาทักทวงได ขอใหเรงดําเนินการขอซื้อรถยนตของสํานักการชางและโรงเรียนเทศบาล 
2 หนองบัว และวัสดุคอมพิวเตอรที่ไอทีจังหวัดอนุมัติแลว กองวิชาการและแผนงานไดแจงเวียนใหแลวนั้น ขอใหเรง
ดําเนินการขอซื้อจางพรอมกับแนบเอกสารที่ไอทีจังหวัดสงมาให 

นายทักษิณ  กอนศิลา  หัวหนาฝายควบคุมการกอสราง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนโครงการดานโครงสรางพื้นฐานของ

สํานักการชางมีทั้งหมด 25 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 11 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ จํานวน 13 
โครงการ จะประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหดําเนินการ 

 
 

 
๓.3  สรุปผลการแขงขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (สํานักการศึกษา) 

นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การแขงขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

นครอุบลราชธานี จัดขึ้นวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 เปนการแขงขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศกีฬาบางประเภท 
ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และ วันที่ 28 ธันวาคม 25614 เปนการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี โดยตั้งขบวนพาเหรดของนักเรียนแตละโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นักเรียนอนุบาลและนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตั้งขบวนพาเหรดที่ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ในขบวนพาเหรดมีวงดุริยางคจากโรงเรียนเทศบาลบูรพา 
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และวงดุริยางคเล็กๆจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม โดย
ไดรับเกียรติจากนายศุภศิษย  กอเจริญยศ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในพิธี และทานปลัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานีกลาวรายงาน มีการมอบรางวัลใหกับนักกีฬาที่ไปทําการแขงขันกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม มีการแขงขันกีฬาระดับปฐมวัย 4 
ประเภท คือ เดินตัวหนอน วิ่งอุมแตงโม ชูทลูกบอล และวิ่งพลัด และพิธีปดการแขงขันไดรับเกียรติจากนายประชา กิจตรงศิริ รอง
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปนประธานในพิธีปดการแขงขัน และชวงเย็นเปนกิจกรรมสปอรตไนท 

  
 
 

๓.4  การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 

จัดขึ้นในวันเสารที่ 12 มกราคม 2562 ณ ทุงศรีเมือง เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น. และพิธีเปดเวลา 08.30 น.        
. 
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ซึ่งจัดในตรีมงานอุนไอรัก มีหนวยงานตางๆ มารวมจัดกิจกรรม คือ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค คําขวัญวันเด็ก ประจําป 2562 คือ เด็กเยาวชนจิตอาสา รวมพัฒนาชาติ และขอความอนุเคราะหจาก
สํานักการชางในเรื่องซุมถายภาพในตรีมงานอุนไอรัก กําหนดการ ลงทะเบียนบริเวณประตูทางเขาทั้ง 4 ดาน โดยครูจาก
โรงเรียนเทศบาลบูรพา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก             
วง NB BAND จากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เริ่มบรรเลงเพลงเวลา 08.00 น. หัวหนาสวนราชการเดินทางถึงบริเวณ
งาน เวลา 08.30 น. พิธีเปดเริ่ม เวลา 08.40 น. และตอมาจะเปนการมอบเกียรติบัตรใหเด็กดีจิตอาสา จํานวน 8 คน 
โรงเรียนเทศบาลบูรพา จํานวน 2 คน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 3 คน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
จํานวน 3 คน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จํานวน 1 คน มอบใหผูบริหารไดคัดเลือกนักเรียน ประธานในพิธี
อานสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 และการแสดงจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
กิจกรรมการแขงขันภายในงาน ไดแก การทดสอบคณิตคิดเลขเร็ว ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ซึ่งจะจัดบริเวณศาลาจตุรมุข 
ซึ่งคณะทํางานไดออกแบบทดสอบเรียบรอยแลว แตละกิจกรรมจะคัดเลือกใหเหลือ 5 คน เพื่อแขงขันในรอบ 2 รางวัล
ทั้งหมดกิจกรรมละ 5 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 จํานวน 500 บาท รางวัลที ่2 จํานวน 300 บาท รางวัลที่ 3 จํานวน 200 
บาท และรางวัลชมเชย รายการแสดงบนเวทีศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีไดจัดสงการแสดงจากโรงเรียนในสังกัดที่อยู
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประมาณ 15 รายการ และการแสดงจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จํานวน 8 รายการ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 13.30 น. 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562 ซึ่งจัดในตรีมงานอุนไอรักเพื่อใหเขากับการจัด

งานอุนไอรักที่กรุงเทพมหานคร อยากใหทุกทานใหความรวมมือในการแตงกาย ซึ่งสามารถหาดูตัวอยางไดทาง
อินเตอรเน็ต ฝากสํานักการชางจัดทําซุมเพื่อใหผูรวมงานไดถายภาพ และฝายประชาสัมพันธไดประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูปกครองและเด็กที่มารวมงานใหแตงกายชุดอุนไอรัก  
 
 
 

๓.5  การจัดกิจกรรมวันครู (สํานักการศึกษา) 
นายมนตตรี  ธนะคุณ  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดกิจกรรมวันครู ประจําป 2562                  

ซึ่งทุกปเทศบาลนครอุบลราชธานีไปรวมงานที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้น แตในปนี้ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมเอง โดยกําหนดจัดงานในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ไดรับการอนุมัติงบประมาณในการจัดงาน จํานวน 
250,000 บาท สถานที่จัดงาน คือ โรงแรมเนวาดา ขอเรียนเชิญ คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หัวหนาฝาย และ
พนักงานเทศบาลรวมงานในครัง้นี้ โดยมีเปาหมายในการจัดงาน ประมาณ 300 คน กิจกรรมในชวงเชา มีทําบุญเลี้ยงพระ
และถวายปนโต การจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน ผลงานวิจัยทางการศึกษา การมอบโลรางวัลและเกยีรติบตัรใหครู
ดีเดนและครูที่ไดรับรางวัลในระดับประเทศ การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรใหกับครูและผูบริหารสถานศึกษาซึ่งตอนนี้
อยูระหวางการคัดเลือกครูที่มีผลงานทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ ชวงบายจะเปนการ
อบรมใหความรูเรื่องหลักเกณฑในการเลื่อนวิทยฐานะหลักเกณฑใหม โดยเชิญวิทยากรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและในปนี้สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีและศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีรวมกัน
จัดงานวันครูที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันเดียวกัน เทศบาลนครอุบลราชธานีจะสงตัวแทนเขารวมงานพรอมทั้งครูที่
ไดรับรางวัล รวมทั้งใหโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมจัดนิทรรศการดวย                    
 

 

มติที่ประชุม – รับทราบ 

มติที่ประชุม – รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1  การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- คณะผูบริหารมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของเทศบาลนครอุบลราชธานี อยากทราบ

วาสามารถเปลี่ยนแปลงไดเลยหรือไม โดยเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนเปน “ชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อประชาชนสูมหา
นคร” ฝากกองวิชาการและแผนงานพิจารณาดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ สามารถแกไขใหสอดคลองก็ได ตอไปจะมีการ
หารือ              เพื่อเขาสูกระบวนการทางวิชาการ 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน วิสัยทัศนเปนแนวทางหรือมุมมองที่จะเดิน             

ในอนาคต การที่จะกําหนดวิสัยทัศนน้ันจะตองเริ่มจากการระดมความคิดของทุกคนวาเทศบาลจะเดินไปในทิศทางไหน 
อะไรเปนเปาหมายสําคัญ แลวมากําหนดวิสัยทัศนรวมกัน เมื่อไดวิสัยทัศนแลวจะมีการกําหนดพันธกิจ คือพันธะที่จะตอง
ทําเพื่อใหวิสัยทัศนประสบความสาํเรจ็ จะตองดูภารกิจอํานาจหนาที่ของเทศบาลมีดานใดบางแตละดานขับเคลื่อนอยางไร 
ซึ่งวิสัยทัศนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอด 

นางสมลักษณ  บุญณพัฒน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการกําหนดวิสัยทัศนจะถูกกลั่นกรองมา

จากทุกภาคสวนในเขตเทศบาล  ไมวาจะเปน กลุมประชาชน กลุมขาราชการ กลุมผูบริหารทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของ 
สุดทายแลวจะมาอยูที่ภารกิจของเทศบาลที่จะมาเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ซึ่งคําที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นขอเก็บไว
ในระบบเพื่อที่กองวิชาการจะดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
5.1  การใชหองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3  

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- ในวันที่ 10 มกราคม 2562 จะมีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีเปนเจาภาพ ซึ่ งสนามแขงขันอยู ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี จะมีนักกีฬา โคช                         
จากมหาวิทยาลัยตางๆมาทําการแขงขันเปนจํานวนมาก ฝากดูแลในเรื่องความสะอาดซึ่งจะมีขยะเพิ่มขึ้นจํานวนมาก   
และดูแลในเรื่องไฟฟาสาธารณะและการประดับตกแตงเมือง และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอความ
อนุเคราะหติดต้ังปายประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา ขอใหฝายรักษาความสงบใหความอนุเคราะหตามระเบียบ ดูแลการ
ติดต้ังปายประชาสัมพันธในบริเวณที่อนุญาต และไดมีการขอใชหองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 เปนสถานที่แขงขัน
กีฬาเทเบิลเทนนิส  

นายประชา  กิจตรงศิร ิ รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี               

ไดขอใชหองประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 เปนสถานที่แขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ไดมีการซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
แลว โดยจะใชทําการแขงขันประมาณ 10 วัน 

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เมื่ออาทิตยที่แลวผมไดเขาไปดูความพรอม

ของสถานที่ หลอดไฟบนฝาเพดานและหลอดไฟบนเวทีสามารถใชงานได เครื่องปรับอากาศทําการซอมแซมแลว เครื่อง
เสียงสามารถใชงานไดบางสวน ฝาเพดานที่พังลงมาชางไดใชแผนยิปซั่มบอรดปดเพื่อใหสามารถใชไดชั่วคราว ซึ่งใน
อนาคตจะตองดําเนินการซอมแซมสวนที่เสียหายทั้งหมด ในเรื่องความสะอาดทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได       
‘ 
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เขามาทําความสะอาดหองประชุมแลวแตยังไมสะอาดเทาที่ควร กอนถึงวันแขงขันขอใหทําความสะอาดดวย ตอไปจะเริ่ม
ใชหองประชุมเปนสถานที่ในการจัดประชุม อบรม ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหสํานักปลัดเทศบาลศึกษาระเบียบ   
การขอใชหองประชุมและอัตราคาเชาหองประชุม แตในการซอมแซมทั้งอาคารใหสํานักการชางเปนผูดําเนินการขออนุมัติ
ซอมแซมอาคารทั้งหมดโดยใชเงินอุทิศที่มี ขอใหสวนที่เกี่ยวของดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการใชหอง

ประชุมซึ่งตอไปจะตองรองรับผูมาขอใชหองประชุมจํานวนมาก  ขอฝากในเรื่องการทาสีอาคารทั้งหมด และวางแผนใน
การตัดจั่วทางดานทิศใตบริเวณบันได ควรทําเปนเชิงลาดลงมาเพื่อใหสามารถมองเห็นทิวทัศนของแมน้ํามูล 

นายประชา  กิจตรงศิร ิ รองนายกเทศมนตรี 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหกําหนดอัตราการเชาหองประชุมให

เรียบรอย สํานักปลัดเทศบาลมอบหมายใหมีผูดูแลเปด-ปดเครื่องเสียง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจัดเจาหนาที่
ไปดําเนินการทําความสะอาด ในหองประชุมควรจัดหาวัสดุที่จําเปนตองใช เชน โซฟา โตะ โพเดียว เกาอี้ ไวประจําที่หอง
ประชุมและขอใหสํานักการชางออกแบบการติดตั้งลิฟตเพื่อใหบริการแกผูที่มาใชประชุมนี้ 

นางพิมพนภัส  ภัทรกอพงษสุข  รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงในเรื่องรายไดคาเชาหองประชุม

อาคารตลาดสดเทศบาล 3 ซึ่งตอนนี้ยังไมไดทําเทศบัญญัติโดยจะตองผานคณะกรรมการจัดหารายไดเพื่อกําหนดอัตรา             
คาเชา ปจจุบันที่รับคาเชาใชในรูปแบบเงินอุทิศ จนกวาจะดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติรองรับ 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตร ี
- .ในชวงที่มีการแขงขันกีฬาใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจัดเจาหนาที่ดูแลหองน้ําดวย 

และใหเขาดําเนินการทําความสะอาดในวันนี้ สํานักการชางใหตรวจสอบและซอมแซมหองน้ําเพื่อใหสามารถใชงานได 
หากหองประชุมสามารถใชงานได เมื่อมีการประชุม กช./อสม.ใหมาใชหองประชุมนี้และเพื่อใหมีความพรอมในการใชงาน
หองประชุมใหจัดหาวัสดุและอุปกรณที่มีความจําเปนตองใชมาไวประจําที่หองประชุม 

 
 

 

5.2  การปฏิบัติหนาที่เวรประจําสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (อาคารหลังใหม)  
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามที่ไดมีบันทึกขอความเรื่องการพิจารณา

เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่เวรประจําสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (อาคารหลังใหม) ฝายนิติการ กองวิชาการ          
และแผนงาน พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับการพิจารณาเจาหนาที่ปฏิบัติที่หนาที่เวร เนื่องจากหลักเกณฑดังกลาว              
ไมมีความเหมาะสมเพราะการกําหนดใหพนักงานเทศบาลกลุมประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ระดับ 7 เดิม ขึ้นไป)                 
ที่เปนสายงานที่เริ่มตนระดับ 1-2 เดิม และมีเสนทางความกาวหนาในระบบแทงถึงอาวุโสเปนนายตรวจเวร แตพิจารณา
ใหพนักงานเทศบาลกลุมประเภทวิชาการซึ่งเปนสายงานเริ่มตน ระดับ 3-4 และมีเสนทางความกาวหนาในระบบแทง                   
ถึงเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) เปนผูปฏิบัติหนาที่เวร ซึ่งขัดตอหลักการบริหารงานบุคคล เนื่องจากพนักงานเทศบาลประเภท
วิชาการไมไดนํามาพิจารณาเปนนายตรวจเวร ทําใหขาดหลักความเสมอภาคและไมไดรับความยุติธรรม สงผลใหพนักงาน
เทศบาลกลุมตําแหนงประเภทวิชาการขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น ฝายนิติการ จึงขอใหโปรด
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑดังกลาวใหเกิดความเหมาะสม สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติราชการในสายงาน
วิชาการอยางเทาเทียมกัน ซึ่งผมไดรับทราบและจะนําเขาหารือในที่ประชุม 

-8-/นางสาวธัญญพัทธ... 

มติที่ประชุม – รับทราบ 



-8- 
 

นางสาวธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน ในการพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่

เวรประจําสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธาน ีกอนที่จะเขาสูระบบแทง จะใหผูที่อยูในตําแหนงระดับ 7 และหัวหนาฝาย
เปนนายตรวจเวร ทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืน เมื่อเขาสูระบบแทงแลวผูที่อยูตําแหนงระดับ 7 ที่อยูในประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโสเปนนายตรวจเวร และผูที่อยูตําแหนงระดับ 7 เมื่อเขาสูระบบแทง ในประเภทวิชาการ ซึ่งเดิมเปนนายตรวจ
เวรไดเปลี่ยนมาเปนเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่เวร  

นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาล 
- เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ขอใหหัวหนา

ฝายและหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนนายตรวจเวร และผูที่อยูในตําแหนงระดับอาวุโส ระดับชํานาญการเปน
เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่เวรทั้งหมด   
 

 
 
ปดการประชุม เวลา ๑2.๐๐ น.  
 
 

       (ลงชื่อ)                                    ผูจดรายงานการประชุม 
              (นางสาวกัลยา  ภูมั่น) 
         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

       (ลงชื่อ)                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ) 

                               หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 

มติที่ประชุม – รับทราบ 


