รายงานการประชุมคณะผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชัน้ ๓ เทศบาลนครอุดรธานี
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา
นายตระกูล มณีกานนท์
นายคณพศ ตรีสุวรรณ
นายสหัช นุ่มวงศ์
นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สานักปลัดเทศบาล
นางพัชรา สิงห์สัตย์
นางอุรวี ตรีสุวรรณ
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นายบัญชา โสรมรรค
นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
นางสาวจริยา บุญปัน

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย์ บุญเกิด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สานักการช่าง
นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผอ.ส่วนการโยธา

-๒นายดาวเรือง หากันได้
นางสาวพูนทรัพย์ ศรีสุนาครัว

ผู้อานวยการส่วนช่างสุขภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สานักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางชลิตา พิลาวัลย์
นางศุภาพิชญ์ คาสุพรหม
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญ์พัฒน์ ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน์
นางฉวีวรรณ เศรษฐวรานนท์สเติร์น
นางจริยา เดวิส
นางสาวชุติมา ชุกะวัฒน์

รก. ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัสดุ
รก.ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดรายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี (แทน)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช
นางจุราภัส รูปดี
นายชัยยันต์ ชัยโม
นางเพชรา วิชัย
นางเกศราภรณ์ ฉิมพลีหัว
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
นางกมล ตั้งรักษ์เมือง
นางสาวเยาวณี พนาพฤกษชาติ
นางพจนา ฉัตรเดชา
นางพร้อมพร มุกดาม่วง
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
นางผกาพรรณ จันทเขต

ผู้อานวยการส่วนส่วนบริการสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์
หัวหน้างานภัยสุขภาพ
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป

สำนักกำรศึกษำ
นางกนกอร ไชยมูล
น.ส.พรศรี เคนถาวร
น.ส.วยุลี หมอกไสย
นายจักรพันธ์ คาลาภ
นางสาวกนกกาญจน์ ศรีศกุน

ผู้อานวยการสานักการศึกษา
รก.รองผู้อานวยการสานักการศึกษา
รก.รองผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-๓นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางพิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์
นางอัมพิกา บริพรรณ
นางสุภาภรณ์ อินทรพานิชย์
นายสุรชาติ สุรเสรีวงษ์
นายกฤษดา โสภา
น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล
นายอภิรักษ์ สรรพโส
นายไทยเจริญ รัตนะ
น.ส.มะลิวัลย์ ธรรมราช
นายเทคนิค ศรีเสมอ
นายกฤติเดช สุขศรี
นายวัฒนา สมจิตร
นางนฤมล สุภโตษะ
นายสนับ คามุกชิก
นายปอเรียน ชานาญจันทร์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
หัวหน้างานห้องสมุดฯ
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์ฯ
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๑
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๒
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๓
รก. ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๔
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๕
ผอ. โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๗
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๘
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๙
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๑๐
รก. ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๑๑
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๑๒

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม
นางสาวตันหยง ทิศรักษ์
นายกมล คันธา
นางหทัยรัตน์ แสนธิ

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้างานสารสนเทศ

กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
นายสหภาพ ก้อนคา
นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ์ พลศรี
นางละเอียด หล้าสุด

ผอ.กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-๔กองการแพทย์
นางผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล
นางกนกพร จันทโคตร
นายเรืองมงคล ต.วัฒนผล
นางศิวาพร รอดระรัง

ผอ.กองการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คา

หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

๑. แจ้งการประชุมปกติในส่วนของบางส่วนเนื่องจากว่าในทุกวันศุกร์มีเรียน
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของผู้บริหารระดับสูง ของ กกต. ในปีนี้
ทาง กกต.ใช้แบบทาบทาม เชิญเฉพาะรายบุคคล ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
การเลือกตั้งและเกี่ยวข้องกับ กกต. ด้วย รวมถึงหน่วยราชการอื่นๆ และพรรคการเมือง
ด้วยส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญอยู่ ๒ ที่ คือ เทศบาลนครยะลา และเทศบาล
นครอุดรธานี และขอเปลี่ยนสภากาแฟจากวันศุกร์เป็นวันพฤหัสบดี เรื่องของ
การประชุมที่ตรงกับวันศุกร์ขออนุญาตเปลี่ยนตารางนัด สามารถเช็คตารางงานได้ที่
เลขานุการ
๒. ได้มีการตาแหน่งรักษาการอยู่ ๒ ตาแหน่ง คือ สานักการคลัง และสานัก
การช่าง และ สานักการสาธารณสุขฯ ในการที่จะสรรหาฝากท่านปลัดฯ ด้วยครับ
๓. รับโอนนางสาวธิดารัตน์ ฉายกิ่ง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สานักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เป็นต้นไป

-๕ระเบียบวาระที่ ๒

เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ

นางสาวจันทร์สดุ า ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาล

๑. เส้นทางสู่ประชามติ ทางสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานมา
ทางเทศบาลนครอุดรธานีให้มีการเตรียมการที่จะออกเสียงประชามติซึ่งมีกาหนดการ
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งในภารกิจของเทศบาลที่จะมีการเตรียมการในเรื่องนี้
ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ต้องเป็นรูปแบบที่ทาง
กองทะเบียนฯ ต้องรับผิดชอบให้มีการออกเสียงประชามติ การจัดทาบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
การกาหนดหน่วยเลือกตั้ง การพิจารณาวางแผน ได้มอบหมายให้กองทะเบียนฯ
ขอพิจารณาหน่วยเลือกตั้งตามสถานที่ต่างๆ แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อม

-๖๒. การจัดทาบัตรประจาตัวสาหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทางเทศบาลนคร
อุดรธานีได้จัดทาบัตรประชาชนให้คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย
ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต ทางสานักทะเบียนกลางได้มีการแจ้ง
เพิ่มเติมซึ่งทาให้ผู้ที่ได้บริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑ นอกจากจะมีคนไทย
และมีชาวต่างด้าวด้วย โดยที่มีผลบังคับใช้ตามที่สานักทะเบียนกลางได้แจ้งประสาน
มาคนต่างชาติที่มีบัตรประจาตัวประชาชนที่ถือพาสปอร์ต และมาขอชื่อเพิ่มเข้าใน
ทะเบียนบ้าน คนต่างชาติจะเพิ่มชื่อเข้าใน ทร.๑๓ หลังจากที่เพิ่มชื่อแล้วก็สามารถ
ทาบัตรประจาตัวฯได้ และทางกองทะเบียนฯ ต้องรับทาบัตรฯให้กับชาวต่างชาติด้วย
ซึ่งจากการได้สารวจข้อมูลสถิติชาวต่างชาติที่อาศัยในเทศบาลประมาณ ๑ พัน
กว่าราย ทางกองทะเบียนได้ลงข้อมูลไว้ ๑ พันกว่ารายนี้ ไว้ในฐานข้อมูลของ
เทศบาลด้วย เพื่อมาติดต่อราชการครั้งหน้าคีย์เลข ๑๓ หลักได้เลย ในการมา
รับบริการ เหมือนกับคนไทย ทางที่สานักทะเบียนกลางได้จัดทาบัตรฯให้กับ
คนต่างด้าวทุกสัญชาติ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลให้มีข้อมูลสถิติของ
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของประชาชน
ป้องกันการก่ออาชญากรรม และที่จะให้ประเทศไทยเกิดความเสียหาย
ตอนแรกคิดว่าของเทศบาลนครอุดรธานี จะรับผิดชอบในกลุ่ม AEC เท่านั้น
ไม่ใช่แล้ว กลายเป็น ประชาคมโลกไปแล้ว และในการนาเสนอผลงานขอรับ
รางวัล จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในปีนี้ ขอเสนอศูนย์แห่งการบริการ
นานาชาตินครอุดรธานี ซึ่งในคณะนี้ทางรองปลัดเทศบาลทีมงานกองทะเบียนฯ
อยู่ในระหว่างการนาเสนอผลงาน และอาจจะขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๕
นางอุรวี ตรีสวุ รรณ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
- เลื่อนระดับ จานวน ๔ ราย คือ
๑. นางสาวเพ็ญศิริ เนียมจันทร์หอม พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๕ เลื่อนขึน้ ดารงตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖ว
กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
เข้าระบบแท่ง เป็น พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒. นางสาวพรรณกาญจน์ นาคเอี่ยม พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักรังสี
การแพทย์ ระดับ ๓ เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ระดับ ๔ กองการแพทย์
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
เข้าระบบแท่ง เป็น นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

-๗๓. นางสาวภัทร์ธนพร วงษ์เส พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ ๓
เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ ๔ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เข้าระบบแท่งเป็น เภสัชกรปฏิบัติการ
๔. นางสาวรุ่งนภา ไชยสุ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ ๓
เลื่อนขัน้ ขึ้นดารงตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ ๔ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เข้าระบบแท่งเป็น เภสัชกรปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพรอง
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ตาแหน่งบางตาแหน่งไม่มีอยู่ในประกาศของ ก. ตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นหลายตาแหน่ง
เช่น ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายประเมินผล กาลังหาทางแก้ไข

นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ขอเพิ่มเติมประเด็น ตาแหน่งที่ว่า แปลก ตาแหน่งทุกตาแหน่งอนุมัติโดย กทจ. ปัญหา
คือ ส่วนกลางตรวจสอบแล้วไม่ได้อยู่ในชื่อของโครงสร้าง บางตาแหน่งจะให้เยี่ยวยา
ตาแหน่งและบทบาทหน้าที่ให้ตรงกัน ถ้าวุฒิไม่ตรงให้กลับไปที่เดิม และถ้าวุฒิตรง
หน้าที่ตรง และชื่อแปลกกาลังหาวิธีเยี่ยวยาแก้ไข ฝากทางงานการเจ้าหน้าที่อย่าให้มี
การตกหล่นและส่งตรงเวลา ไม่งั้นจะไม่รับการพิจาณา และอยากให้เจ้าตัวให้
ตรวจสอบตาแหน่งของตนเอง ส่วนระบบแท่ง บางคนเป็นหัวหน้าฝ่าย ระดับ ๖ หรือ
หัวหน้าฝ่าย ระดับ ๗ แต่พอเข้าระบบแท่งอยู่ในขั้นเดียวกัน คือ อานวยการ ระดับ ต้น

นางสาวจริยา บุญปัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ
งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลเพื่อเข้ารับการอบรม/ประชุมกับ
หน่วยงานต่างๆ ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จานวน ๖ หลักสูตร
ผู้เข้าร่วมจานวน ๑๐ คน
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เพื่อเข้ารับการอบรม/ประชุมกับ
หน่วยงานต่างๆ ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ หลักสูตร
ผู้เข้าร่วมจานวน ๑๒ คน
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลเพื่อเข้ารับการอบรม/ประชุมกับ
หน่วยงานต่างๆ ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๙ จานวน ๑๐ หลักสูตร
ผู้เข้าร่วมจานวน ๕๒ คน

-๘เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา ของงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
๑. เรื่องการขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาลเดินทางไป
ราชการ
แนวทางการปฏิบัติ
- ขอให้ทุกสานัก/กอง ส่งเรื่องในกรณีที่นายกเทศมนตรีและประธานสภา
เทศบาลจะต้องเดินทางไปราชการ (รวมถึงโครงการฯต่างๆ) มายังสานักปลัดเทศบาล
เพื่อที่จะได้เสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ต่อไป
๒. การขอเข้ารับการอบรมของบุคลากรเทศบาล ในหลักสูตรต่างๆ กรณี
หน่วยงานอื่นจัดอบรม
แนวทางปฏิบตั ิ
- เสนอบันทึกขออนุมัติเข้ารับการอบรมผ่านตามสายบังคับบัญชาแล้วส่งเรื่อง
ให้สานักปลัดเทศบาลออกคาสั่งในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมต่อไป
- ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อม
กับเสนอบันทึกขออนุมัติ
- กรณีการสมัครอบรมด้วยระบบออนไลน์ ให้เสนอบันทึกขออนุมัติเข้ารับ
การฝึกอบรมแล้วจึงจะสมัครออนไลน์ในภายหลัง
- กรณีไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม หลังจากที่ออกคาสั่งแล้ว ให้ทาบันทึก
ขอยกเลิกการเข้าอบรมแล้วส่งเรื่องให้สานักปลัดเทศบาล ทราบเพื่อดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 งานรับรองต้อนรับ
เดือน พ.ย. ๕๘ มีคณะศึกษาดูงาน จานวน ๔ คณะ จานวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
ทั้งสิ้น ๒๔๐ คน
เดือน ธ.ค. ๕๘ มีคณะศึกษาดูงาน จานวน ๓ คณะ จานวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
ทั้งสิ้น ๕๓๖ คน
เดือน ม.ค. ๕๙ มีคณะศึกษาดูงาน จานวน ๘ คณะ จานวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
ทั้งสิ้น ๑,๕๙๒ คน
นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เป็นการสรุปงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ และคณะผู้บริหารหรือ
ประธานสภาไปศึกษาดูงานนั้น ต่อไปให้ส่งเอกสารไปทางฝ่ายพัฒนาบุคลากรและ
รับรองต้อนรับแล้วทางฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับจะดาเนินการผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-๙นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

มีคณะมาศึกษาดูงานอยากให้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP มาจาหน่ายในเวลาที่มี
คณะมาศึกษาดูงานน่าจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนของเรา

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เห็นด้วยครับ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนของเรา

นางพัชรา สิงห์สตั ย์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศ

 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คง
- จัดระเบียบการตั้งวางสินค้า บริเวณห้าแยกน้าพุ
- จัดระเบียบการตั้งวางป้าย บริเวณถนนธรรมเจดีย์
- จัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าบนผิวจราจร บริเวณหลังเรือนจา
- ตรวจสอบการทุบฟุตบาทโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณหนองสิม
- ตรวจสอบการเผาหญ้า ทาให้เกิดเหตุราคาญ บริเวณซอยจินตคาม
- ออกตรวจความพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์
ประจาสานักงานศึกษาธิการภาค ๗
- จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ ก.พ. ๕๙ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
สพม. ๒๐ อุดรธานี
๕.๒ กองวิชาการและแผนงาน
งานสารสนเทศภูมศิ าสตร์
โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โครงการที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงาน
สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ กองวิชาการและแผนงาน สานักปลัดเทศบาล
สานักการคลัง สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสานักการช่าง วงเงิน
๑,๔๖๙,๙๐๐ บาท รายงานผลการประชุมดังกล่าวสารสนเทศได้ส่งให้แต่ละหน่วยงาน
จัดทาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๑๐ ระดับจังหวัด ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงการที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ มี ๒ โครงการ ดังนี้
๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙
วงเงินรวม ๔,๘๔๘,๐๗๐ บาท ของสานักการศึกษาและกองการแพทย์
๒. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงินรวม ๖๗๑,๓๐๐ บาท ของสานักการคลัง สานักการศึกษา
หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทาร่างประชาพิจารณ์ (๔-๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๙) ฝ่ายเลขาแจ้งว่า
คาดว่าร่างฉบับนี้ จะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ จึงอยากให้หน่วยงานที่ผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการแล้วให้เร่งดาเนินการซื้อจ้างโดยเร็ว ทั้งนี้งานสารสนเทศได้ทาผลการ
รายงานการประชุมให้ผู้บริหารทราบและจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการต่อไป
รายงานความก้าวหน้า โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร เทศบาลนครอุดรธานี (ระยะที่ ๒) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดาเนินงานงวดที่ ๕ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ในการดาเนินงานงวดดังกล่าวจะมีการฝึกอบรม
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในโครงการทุกโปรแกรม ซึ่งปัจจุบันทางที่ปรึกษาได้พัฒนา
โปรแกรมครบถ้วนแล้ว ที่ปรึกษาได้กาหนดการฝึกอบรมไว้คร่าวๆ
คู่สัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ จ. ๑๔๖/๒๕๕๗
(วช) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๒๗๐ วัน
ขอบเขตการดาเนินงานในระยะที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน จานวน ๓ โปรแกรม ประกอบด้วย
๑) โปรแกรมรับชาระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จระยะที่ ๒ กาหนดการฝึกอบรม
วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
- ค่าอากรฆ่าสัตว์ โค กระบือ
๒) โปรแกรมจัดการเอกสารคาร้องอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ ๒ กาหนดการ
ฝึกอบรม วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- คาร้องและใบอนุญาตของงานสารธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
- คาร้องขอลดหย่อนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ๑๑ ๓) โปรแกรมระบบบริหารงานสถานศึกษา ระยะที่ ๒ ประกอบด้วยระบบ
งานย่อย จานวน ๘ ระบบ ดังนี้
- ระบบการรับนักเรียน
- ระบบจัดการข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
- ระบบงานวิชาการ อบรมไปแล้ว วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- ระบบงานสาหรับครู/อาจารย์
- ระบบสาหรับผู้ปกครองและนักเรียน
- ระบบงานบัญชีการเงินของสถานศึกษา
- ระบบบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
- ระบบงานพัสดุของสถานศึกษา
ปัจจุบันได้ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินงาน
ตามโครงการฯ งวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม
กาหนดการฝึกอบรมระบบสารสนเทศฯ (ระยะที่ ๒)
โปรแกรมรับชาระค่าธรรมเนียมแบบเบ็ดเสร็จ ระยะที่ ๒ อบรม ๑๘-๑๙ ก.พ. ๕๙
โปรแกรมจัดการเอกสารคาร้องอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ อบรบ ๑๘-๑๙ ก.พ. ๕๙
โปรแกรมระบบบริหารงานสถานศึกษา อบรม ๑๓ ก.พ. ๕๙ และ ๗-๑๑ มี.ค. ๕๙
รายงานการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ “สายด่วนนครอุดรธานี”

จากข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีในการประชุมคราวที่แล้วให้ทาการ
วิเคราะห์เรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องราวที่เหลือคือเรื่องราวที่มีผลต่องบประมาณ ได้มี
การจัดประเภทเรื่องราวร้องทุกข์ใหม่ อยู่ระหว่างตรวจสอบกับหน่วยงานดาเนินการ

- ๑๒ เสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการปรับปรุงในระบบ ซึ่งจะรวบรวมนาเสนอผู้บริหารเป็นเอกสาร
ในราวต่อไป
ตามข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ให้กองวิชาการจัดทาแผน
แนวทางการขับเคลื่อนการใช้ระบบสารสนเทศทั้ง ๒๔ โปรแกรม ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้งานสารสนเทศขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบแผนการ
ดาเนินการในเบื้องต้น
แนวทางการขับเคลื่อนการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
และบริหารจัดการองค์กร

- จัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม ๒๔ โปรแกรม ก.พ. ๕๙
- กาหนดแนวทางการควบคุมและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหาร ก.พ. ๕๙
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ก.พ. ๕๙
- ดาเนินการตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการใช้โปรแกรม ฯ
๑) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฯ
๑ มี.ค. ๕๙
๒) คณะทางานฯ กาหนดกรอบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและการ
ประเมินผลฯ มี.ค. ๕๙
๓) งานสารสนเทศฯ รวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒) เพื่อกาหนดหลักสูตร
อบรม เม.ย.๕๙
๔) ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจวิธีการปฏิบัติการติดตามและประเมินผล
ภายใน ๓๐ เม.ย.๕๙
- งานสารสนเทศฯ รวบรวมผลจากคณะทางานรายงานผู้บริหารทราบ ภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

- ๑๓ นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่องของการติดตามการใช้ระบบสารสนเทศในการทางานเป็นนโยบายและเป็นการ
ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ทั้ง ๒๔ โปรแกรมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่านิ่งเฉย ต้องใช้โปรแกรม
ที่จัดทาขึ้นมา
ไม่มีเหตุผลในการไม่ใช้โปรแกรม ฉะนั้นฝากติดตามผู้ที่รับผิดชอบ เริ่มจาก
สายงานระดับล่าง จนระดับบน ว่าได้ใช้โปรแกรมทั้ง ๒๔ โปรแกรมหรือไม่ และจะมี
การติดตามของแต่ละสานัก/กองว่ามีการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ความสาคัญมากแค่
ไหน ถ้าติดตามแล้วมีปัญหาแล้วปล่อยทิ้งไป ไม่ให้ฝ่ายโปรแกรมเมอร์มาช่วยคิด
ช่วยแก้ไข ถือว่าไม่ยอมรับในระบบ และจะมีขั้นตอนต่างๆ ในการพิจารณาต่อไป
คาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นนโยบายของฝ่ายบริหารที่จะให้มี
สายด่วน แจ้งไปแต่ยังดาเนินการไม่เสร็จ ๗๐๐ กว่าโครงการ (ปัญหา) แต่ไม่เชื่อว่ามี
การแก้ปัญหาได้ครบทุกปัญหาหรือมีจานวนเท่าไหร่ ต้องให้แต่ละฝ่ายของสานัก/กอง
ทาหรือเริ่มต้นจากคนรับเรื่องก่อนสารวจออกมาที่ค้างไว้ไม่ปฏิบัติตาม จะต้องลงโทษ
สาหรับคนไม่ทาหากมีการแก้ปัญหาแล้วแต่ยังไม่มีการเช็คออกได้หมด เดือนต่อไป
ขอให้สรุปให้ดู ขอดูตัวเลข ฝากท่านรองวันชัยติดตามเรื่องนี้ หน้าที่ของท้องถิ่นเรามี
หน้าที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล และประเด็นร้องเรียนที่
ต้องใช้งบประมาณต้องทา อย่างเช่นถนน ต้องแจ้งกลับไปว่าอยู่ในงบประมาณและ
ตัดยอดออก อยากให้แต่ละส่วนติดตามและให้ความสาคัญสาหรับการร้องทุกข์
ความเคลื่อนไหวของตาแหน่ง ข้อมูลได้จากงานการเจ้าหน้าที่และรองวันชัยฯ
ลูกจ้างทั่วไปของเทศบาล ๗๒๑ อัตรา ภารกิจ 92 อัตรา รวมแล้วที่อยู่ในกรอบที่
นายกดูแล 813 อัตรา ในขณะเดียวกันระบบของผู้บริหารเองให้มีระบบจ้างเหมา
ซึง่ จ้างเหมาเองในขณะนี้ 455 คน รวม 1,268 คน ทีเ่ ราใช้เงินในช่องจ้างเหมาและ
อัตรากาลัง ต่อไปถ้าเพื่อนพนักงานจะเติบโตจะไม่สามารถปรับเก้าอี้ตัวเองได้ถ้า
ร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ นั้นเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ กทจ. จะไม่ให้ปรับเก้าอี้ตัวเอง
เช่นถ้าเทศบาลร้อยละ 38 ตาแหน่ง บางตาแหน่งจะขอท่านนายกปรับตาแหน่ง
ให้สูงขึ้น เป็นขวัญกาลังใจ จักทามิได้ ปกติการคุมไม่ให้เกินร้อยละ 40 ยังปรับขึ้น
เรื่อยๆ เกรงว่าจะเกิน 40 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องการจะปรับนักการให้เป็นระบบ
จ้างเหมาซึ่งตาแหน่งนักการในเทศบาลนครอุดรธานี มีสังกัดในกองและสานักต่างๆ ดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล มี 26 คน 2) สานักการคลัง มี 51 คน
3) สานักการช่าง มี 6 คน
4) สานักการสาธารณสุขฯ มี 28 คน
5) กองวิชาการ มี 17 คน
6) สานักศึกษา มี 17 คน
7) กองสวัสดิการ 15 คน
8) กองการแพทย์ 25 คน
9) กองทะเบียนราษฎร์ มี 18 คน

- ๑๔ ตรวจสอบภายใน ไม่มี จะเหลือแค่นักการที่พิมพ์หนังสืออยู่ห้องกับหน้าห้อง
ทาอย่างไรเราจะผลักออกไป มันจะมีบทบาทที่ต้องตรวจสอบการจ้างเหมาก็กาหนด
ขอบเขตเช่นกัน ว่าจะจ้างเหมาด้วยขอบเขตไหน เช่น การรักษาความปลอดภัย ทา
ความสะอาดเกี่ยวกับอาคาร ดูแลต้นไม้ สวนหย่อม การจ้างเหมาด้วยภารกิจอานาจ
ของท้องถิ่น การกาจัดมูลฝอย การจ้างครูฝึกสอนออกกาลังกาย หรือเก็บสิ่งปฏิกูล
โดยการจ่ายจะคานึงถึงฐานะทางการคลัง บทบาทพวกนี้ต้องไม่ซ้าซ้อน ในขณะนี้ท่าน
นายกมีนโยบายเรื่องการเก็บขนขยะแล้ว นี้คือ ภารกิจหนึ่งถ้าเอาออกไปก็จะไม่กระทบ
ต่อร้อยละ 40 ขณะนี้เทศบาลอยู่ในร้อยละ 38.01 เปอร์เซ็นต์ บัญชี 5 ยังไม่มีผล
จะมีผล 1 เมษายน ต่อไป บัญชี ๕ ก็จะมีผล ถ้าค่าใช้จ่ายตรงนี้ เราไม่เตรียมพร้อม
ประมาณปี ๖๐ เจอปัญหาเรื่องเงินเดือนไม่ขึ้น เกินร้อยละ ๔๐ ขึ้นไม่ได้ถ้าเลื่อนระดับ
ไม่ได้ ไม่มีใครกล้าผลัก ร้องเรียนก็มิได้เนื่องจากผิดกฎหมาย ฉะนั้นลองตั้งคณะทางาน
จะทางานสักกี่ชุดกับเนื้องานที่สามารถจ้างเหมาได้ ลองไปคิดทารายละเอียดดูก่อนว่า
ฝ่ายบริหารเองจะเห็นชอบหรือไม่ว่า ภารกิจอย่างนี้ควรจะให้เอาท์ ซอต์ท ออกไป ถ้า
เป็นในรูปบริษัทหลายครั้งที่นายกปรึกษาเรื่อง เอาท์ ซอต์ท เค้าขาดโอกาส ขาด
สวัสดิการ ทาอย่างไรเราจะได้บริษัท เหมา ภารกิจให้เป็นแพ็กๆไปเลย ถ้าเค้าเข้ามา
ประมูลงานได้ หรือเข้ามาในระบบจัดซื้อจัดจ้างได้ เช่น การจัดคนมาบริการแต่เค้าจะ
รับภาระคนเก่าของเราได้หรือไม่ นี้คือเรื่องแรกที่ควรพิจารณา สวัสดิการที่จะให้คน
ของบริษัทของเค้าในการมาเอางานกับเทศบาล อย่างไรนั้นเทศบาลก็จะทาสัญญาคู่กับ
บริษัทที่ได้งาน แต่ตอนนี้ทาสัญญาตัวต่อตัวอยู่ และใช้เอกสารค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่
ปัญหาเค้าไม่ได้สวัสดิการหรอก เช่น ประกันสังคม ดูแลตัวเองขณะเดียวกันกลุ่มลูกจ้าง
ที่อยู่ในกรอบยังมีส่วนที่ดูแล พนักงานจ้างที่เทศบาลชาระค่าประกันสังคมเอง อันนี้เป็น
ต้นทุน เพราะถ้าเป็นรูปบริษัทน่าจะเป็นในรูปสวัสดิการของเค้าได้ ต้องเริ่มคิดตั้งแต่
ตอนนี้ เพราะฉะนั้นเพื่อนพนักงานของเราที่อยู่นี้จะไม่มีทางเติบโต ท่านอยากโตแต่
ดาเนินการให้ไม่ได้ เปอร์เซ็นต์มันเต็มน่าจะปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเร่งปฏิบัติ ปีพ.ศ.๒๕๕๙
ประคองไม่ให้เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ หลักเกณฑ์ เรื่อง กรอบตาแหน่ง ต้องชะลอก่อนปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องเลี้ยงตัว คือไม่ให้เกิน ๔๐ อย่างไรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เราจะ
สามารถรักษาไม่ให้เกิน ร้อยละ ๓๕ ได้หรือไม่ ถ้าทาได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี โจทย์ที่
ให้ รองวันชัย รองปลัดเทศบาลไปคิดคราวๆมีสัก ๕-๖ กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพรอง
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

กลุ่มงานที่ดูไว้คือ ๑) เก็บขยะมูลฝอยรวมกับคนขับรถ ๒) กลุ่มที่สารวจข้อมูลแผนที่
ทรัพย์สิน ๓) ผู้จัดเก็บค่าเช่าต่างๆ ของเอกชน ๔) การตกแต่งสวนสาธารณะ
๕) กลุม่ ระบบซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ๖) ซ่อมแซมท่อระบายน้าภายในของเทศบาล

- ๑๕ ๗) นักการบางกลุ่มที่มีเนื้องานน้อยอาจจะต้องตัดออกมาเพื่อเป็นจ้างเหมา ทั้งหมดที่
กล่าวมาคือความคิดคราวๆ
นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

คานิยาม “ค่างาน” คือ การประเมินงานของแต่ละกองกลุ่ม ท่านนายกอาจจะ
ต้องประเมินปลัด ปลัดอาจต้องประเมิน ผอ.กอง หน.สานัก ถ้าลูกน้องประเมินค่างาน
เราตก หน.ก็ตกด้วย ถ้าผอ.ไม่ทางานปลัดก็ตก ด้วยเรียกตรวจสอบภายในให้ดูคา
ทักท้วงของ สตง. สัก ๓ ปี เรื่องที่ สตง. ให้ความสนใจมีคาทักท้วงประเด็นในด้าน
ต่างๆ จับกลุ่มผิดให้ได้แล้วมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบภายในว่าเราผิดซ้าซ้อนไหม
เราละเลยมาจากอะไร เราน่าจะเอาประเด็นนี้มาจัดค่างานในการตรวจสอบ ถ้าตรวจ
มาเรื่อยๆจะสามารถทราบได้ว่า ตรวจสอบภายในเราผ่านไม่ผ่านทาอย่างไรให้ข้อ
ทักท้วงของ สตง.ลดลง เรื่องจุกจิกต่างๆสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงจากการถูกเรียกเงินคืนได้ยากมาก สตง.มาเพื่อจะหาข้อผิดพลาด
เพื่อจะทาผลงาน ฉะนั้น เรื่องที่จะนามาแก้ไขปรับปรุงนั้น เป็นเรื่องที่ยาก เพราะมัน
ขึ้นอยู่กับ สตง. ข้อทักท้วงของสตง.แต่ละปีไม่ซ้ากัน หรือบ้างก็แก้ซ้าไปซ้ามา เหตุผล
ไม่แน่นอน สู้เทศบาลตั้งกองทุนไว้ปีหนึ่งๆรอให้เรียกเงินคืนประมาณ ๒ – ๓ ล้าน
พอทักมาก็ต้องชี้แจงไปเท่านั้นเอง

ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพรอง
ปลัดเทศบาลนครอุ
เค้าอยู่ ดรธานี

ระบบเบิกจ่ายของคลังประโยคฟุ่มเฟื่อย แต่อย่างน้อยคือ สตง. เค้าจะมีหลักเกณฑ์ของ
รายละเอียดข้อความไม่รัดกุม เบิกจ่ายได้หมด โดยเฉพาะเวลา ยกตัวอย่าง งานที่เข้า
มาอย่างเร่งด่วน “มาราธอน” แต่เรื่องเบิกจ่ายยังไม่มาทาอย่างนั้นแล้วต้องรีบสกรีน
บางอย่างมันติดระบบ แต่งานที่มีในแผนงบประมาณจะไม่มีปัญหา เรื่องการเบิกจ่าย
และโดยท้วงติงในการถูกเรียกเงินคืนน้อยลงกิจกรรม ๗๐ – ๘๐ อย่างต้องมาสังเกตอีกที

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

งานโครงการต่างๆต้องกลับมามองอย่างคุ้มค่า เพราะ สตง.ประเมินให้เราว่ามันไม่
คุ้มค่า เทศบาลต้องการพัฒนาแต่ผลงานที่ออกมา สตง.มองไม่ใช่อานาจหน้าที่ก็
อาจจะขัดแย้งกัน จึงกลายเป็นข้อท้วงติ่ง ส่วนกลางจะมีระบบอย่างไรในการให้
เทศบาลดาเนินเรื่องกิจกรรม ส่วนเรื่องที่จะมีการเคลื่อนไหวตาแหน่ง นายก รอง
นายก มาประชุมกันบอร์ดใหญ่ สร้างขวัญกาลังให้ลูกน้องไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ การอยู่
อย่างครอบครัวที่ผ่านมาก็อยู่ร่วมกัน แท่งเดียวกัน ทางานเป็นครอบครัวเดียวกัน
หาทางออกให้เค้าให้ดีที่สุด ร่วมกับเราให้ดีที่สุด เกณฑ์ของเราให้มีมาตรฐาน ช่วง
เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแท่งคงต้องช่วยกันเอารายละเอียด บางบริษัทมาเสนอให้

- ๑๖ เช่นระบบไฟฟ้า มาเสนอจ้างเหมาระบบไฟฟ้าจราจรไม่ให้ดับเลย อย่างนี้ควรจะไป
สรรหามาเสนอมากกว่า

นางพัชราภรณ์ พลศรี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

๕.๓ กองสวัสดิการ
 กิจกรรมไถกลบตอซังข้าว เพื่อปรับปรุงบารุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าว กอง
สวัสดิการสังคม ได้ดาเนินกิจกรรมไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับปรุงบารุงดินและเพิ่ม
ผลผลิตข้าว ตามโครงการวิถีเกษตรพอเพียง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ แปลงนาเกษตรกรชุมชนบ้านม่วง ๑ เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีการไถกลบ
ตอซังข้าว แทนการเผา ซึ่งเป็นการปรับปรุงบารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
โดยได้กาหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. กิจกรรมไถกลบตอซังข้าว ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนการงาน และชุมชนบ้านม่วง 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี ได้ให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมัดตอซังข้าวในครั้งนี้ด้วย
๒. เพื่อปรับปรุงบารุงดินและเพิ่มผลผลิตข้าว
๓. กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ
บริษัท คูโบต้า จากัด ได้ให้ความอนุเคราะห์รถไถในการสาธิตไถกลบตอซังข้าว ซึ่ง
คณะผู้บริหารได้ร่วมขับรถสาธิตการไถกลบตอซังข้าวและสมาชิกสภาเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนการงานได้หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทื่อง ประมาณเดือนเมษายน ก็จะออก
ดอกและอีกทั้งก็จะเตรียมการไถกลบตอซังข้าวต่อไป
๔. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบารุงดินด้วยวิธีการไถกลบ
ตอซังข้าวโดยสถานีพัฒนาที่ดิน
๕. กิจกรรมการแข่งขันตัดตอซังข้าว
๖. กิจกรรมการแข่งขันไถกลบตอซังข้าว
๗. กิจกรรมการประกวดกองเชียร์ รางวัลชนะเลิศได้แก่ เขต 2
กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ณ ชุมชนบ้านม่วง ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ออกพบปะรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนในชุมชน เขต ๓ จานวน ๘ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามัคคี ชุมชนสามัคคี ๒
ชุมชนบ้านม่วง ๑ ชุมชนบ้านม่วง ๒ ชุมชนเมืองทอง ชุมชนเมืองทอง ๒
ชุมชนเก่าจาน ๗ และชุมชนหนองตุ ๒ โดยมีส่วนการงานของเทศบาลนครอุดรธานีออก
ให้บริการถึงพื้นที่ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพ ตัดผมเสริมสวย การซ่อมแซมบารุง
เครื่องใช้ไฟฟ้า

- ๑๗ นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คา
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ

เทศบาลนครพนมและสกลนคร เข้าใจว่าเทศบาลนครอุดรว่าไม่มีพื้นที่ในการ
ทาการเกษตรเช่นการปลูกข้าว แต่เนื่องจากเรามีกิจกรรมไถกลบตอซังข้าวจริง จึงได้
อธิบายว่าในเขตเทศบาลบ้านมีชุมชนได้ทานาปลูกข้าวทาการเกษตรมาเป็นเวลา
นานแล้ว

๕.๔ กองทะเบียนฯ
- ข้อมูลทั่วไปจานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานีรวมทั้งสิ้น ๑๓๑,๙๙๗ ราย
- ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๒,๑๒๘ ราย
- จานวนครัวเรือน จานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๕๘,๔๗๔ หลัง
- ผู้มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชนที่ศูนย์บริการชั้น ๑ รวม ๒,๒๖๒ ราย
ในเขต ๑,๓๘๐ ราย นอกเขต ๘๘๒ ราย
- ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนย์บริการชั้น ๑ รวม ๒,๔๘๓ ราย
- รับอนุมัติ ขอทาบัตรประจาตัวประชาชน ครั้งแรก จานวน ๒ ราย
- อนุมัตกิ รณีเพิ่มเชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ทร.๑๓ จานวน ๑ ราย
- อนุมัตกิ รณีเพิ่มเชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ จานวน ๑ ราย
- อนุมัติ ขอคืนสภาพบุคคล เนื่องจากถูกจาหน่ายด้วย (ท.ร.๙๗) จานวน ๑ ราย
- ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตรฯ
๑๒ ราย
งานบริการด้านการสาธารณสุข
๘๓๖ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๑๗๘ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม)
๑๒๗ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย์
๕๒ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๕ ราย
- ผู้มารับบริการศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีแห่งที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ
(ตลาดหนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๒๔๙ ราย
งานบัตรประจาตัวประชน
๖๔๗ ราย ในเขต ๓๒๑
นอกเขต ๓๒๖
งานจัดเก็บภาษี
๑๗๙ ราย
งานบริการด้านการสาธารณสุข
๕ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๒ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๒ ราย

- ๑๘ - รวมผู้มารับบริการเดือน มกราคม ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้น ๖,๘๘๙ ราย
- การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ มากที่สุด ๘๙ % น้อยที่สุดจานวน ๑ ราย เนื่องจาก บริการล่าช้า
- การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๙ มากที่สุด ๘๐ %
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ทาไมประชากรมีจานวนลดลงครับ เพราะสาเหตุอะไรครับ

นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คา
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ

มีการย้ายออกไปนอกเขต เพราะว่ามีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจานวนมาก และทหารที่
เปลี่ยนผลัดจะมาย้ายออกจากค่ายทหาร และมีนักศึกษาม.ราชภัฏ อุดรธานี บางส่วน
ที่ย้ายออก

นางศิวาพร รอดระรัง
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

๕.๕ กองการแพทย์
การเปิดอาคาร (โรงพยาบาลเทศบาล) ได้มีการทาพิธีเปิดโรงพยาบาลเทศบาล
นครอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ในการเปิดอาคารดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและนอกเขตเทศบาล
ได้รับทราบว่าเทศบาลของเราได้มีการให้บริการด้านสาธารณสุขในรูปแบบของ
โรงพยาบาล งานเปิดอาคารโรงพยาบาลเทศบาลจะสาเร็จลุล่วงไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ กองการแพทย์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ
โอกาสนี้ด้วย
รูปภาพกิจกรรมต่างๆ พิธเี ปิดอาคารโรงพยาบาลเทศบาล

หลังจากที่มีพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลเทศบาลแล้วก็มีประชาชนทั้งใน
เขตและนอกเขตโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับทางโรงพยาบาลว่ามีแพทย์กี่คน
จากส่วนงานต่าง ๆ ตรวจอะไรบ้าง มีห้องแล็บ ผู้ป่วยนอกเขตสามารถเข้ามารับ
บริการได้หรือไม่ ตรวจสุขภาพประจาปีด้วยหรือไม่ ถือว่างานในครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จอย่างมาก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเปิดอาคาร

- ๑๙ นางกนกพร จันทโคตร
พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช

- รายงานจานวนผู้มารับบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๔ แห่ง
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๙

ส่งตัวผู้ป่วยไปรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลอุดรธำนี
ประจำเดือน มกรำคม 2559
หลังจากวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา มาโรงพยาบาลให้เขียนใบส่งตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลอุดรธานี ทุกท่านที่จาเป็นต้องไปรักษา ในเดือนมกราคม
- ศูนย์ฯ เทศบาล จานวน 599 ราย
- ศูนย์ฯ เทศบาล ๘ จานวน ๓๑๔ ราย
- ศูนย์ฯ หนองสิม

จานวน ๑๑๑ ราย

- ศูนย์ฯ เก่าจาน

จานวน ๑๑๔ ราย

รวมทั้งสิ้น
จานวน ๑,๑๓๘ ราย
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทางกองการแพทย์ได้ออกตรวจโรค
ภาวะแทรกซ้อน เบาหวาน ความดัน ผู้ป่วยที่มีเบาหวาน ความดันทั้ง ๔ แห่ง ผลทั้ง
๒ โรค มีคนมารับบริการ ทั้งสิ้นจานวน 1,604 ราย จะให้บริการเจาะเลือด ตรวจตา
ตรวจเท้า
โครงการตรวจคักกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้ ๔ แห่ง ประจาปี 2559

- ๒๐ -

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเก่ำจำน
นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ภาพปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน ได้เปลี่ยนกระเบื้องพื้นและต่อหลังคา
ออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาให้สะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น
การจัดทาเรือนพักขยะของศูนย์ทั้ง ๔ แห่งเสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์ ยังต้องดาเนินการติด
มุ้งลวดและกั้นข้างในจนสุด ศูนย์ที่เก่าจานและหนองสิม ยังไม่เรียบร้อย ต้องหางบ
เพิ่มเติมอีกต่อไป
 กองการแพทย์มีภารกิจที่ต้องดาเนินการกวาดล้างโปลิโอในระดับ
นานาชาติ และแนวทางการดาเนินงานในประเทศไทย
ผูป้ ว่ ยโปลิโอรายสุดท้ายของไทย
เด็กชายอายุ 10 ปี บ้านอยู่อาเภอเมือง จังหวัดเลย เริ่มป่วย เมษายน 2540
บิดามารดารับจ้างก่อสร้าง โยกย้ายที่อยู่บ่อย ทาให้ ผู้ป่วยได้รับ OPV เพียง ๑ ครั้ง
ตรวจพบเชื้อโปลิโอทัยป์ ๑ ผู้ป่วยเสียชีวติ
เริ่มสารวจตั้งแต่ปี พ. ศ. 2504 มามีโปลิโอรายสุดท้าย ปี พ. ศ. 2540
เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบผู้ป่วยโปลิโอที่มีเชื้อกลายพันธุ์ คือได้รับวัคซีนครบ ทั้ง ๕ ครั้ง
แล้วแต่ก็ยังเป็นโรคโปลิโอ
ผูป้ ว่ ยโปลิโอจากเชือ้ วัคซีนกลายพันธุ์ (iVDPV)
-เด็กชายอายุ ๑.๕ ปี
-บ้านอยู่อาเภอผาขาว จังหวัดเลย
-เริ่มป่วย เมษายน 2546
-ผู้ป่วยได้รับ OPV ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์ ๓ ครั้ง และในช่วงรณรงค์ ๒ ครั้ง
-ตรวจพบเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนทัยป์ ๒ กลายพันธุ์ และต่อมาตรวจพบว่า-ผู้ป่วย
เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิด hypogammaglobulinemia

- ๒๑ ปัจจุบันผู้ป่วยมีอาการอัมพาตขาซ้าย และได้รับการรักษาโรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องต่อเนื่อง ฉะนั้น ปี พ. ศ. 2559 มีการรณรงค์กวาดล้างโปลิโอในระดับ
นานาชาติ และแนวทางการดาเนินงานในประเทศไทยเชื้อโปลิโอที่พบในอัฟกานิสถาน
และปากีสถาน
ความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ๓ ครัง้ (OPV3) และ
จานวนผู้ปว่ ยโปลิโอในประเทศไทย ปี 2504 - 2558
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จากกราฟจะเห็นได้ว่า พ. ศ. 2520 มีผู้ป่วยโปลิโอมากที่สุด และเริมมีการ
รณรงค์การทาวัคซีน พ. ศ. 2523 จากนั้นผู้ป่วยโปลิโอก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ จนปี
พ.ศ. 2540 ผู้ป่วยโปลิโอก็ลดลงเรื่อยๆทางเดินของเชื้อเก็บในลาไส้เล็กผ่านไปยังไข
สันหลังและออกมาทางอุจจาระ
ผู้ป่วย AFP หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของขา หรือ แขน หรือ ทั้งขา
และแขน ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ซึ่งอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Acute
onset) ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง (trauma) ซึ่งนาไปสู่อาการอัมพาต
กล้ามเนื้ออ่อนแรง

- ๒๒ การรายงานผูป้ ว่ ยอาการอัมพาตเฉียบพลัน (AFP)
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จากภาพจะเห็นได้ว่าสีแดงเป็นลักษณะการเป็น AFP ไม่มีคนเป็นอัมพฤกอัมภาต จะ
เห็นว่าโซนทางเหนือไม่ค่อยมี สีเหลืองจะพบน้อยปาน กลาง แต่สีขาวจะพบเยอะ
การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอในกลุม่ เสีย่ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ แนะนาให้ดาเนินการในพื้นที่เสี่ยงที่ไม่
สามารถเก็บตกวัคซีนตามระบบปกติ โดยเน้นเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงและให้ดาเนินการ
ปีเว้นปี ยกเว้นพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ให้ทาทุกปี
- แต่เนื่องจากกิจกรรม วัคซีน IPV และ tOPV-bOPV switching ในช่วงนี้ จึง
งดการรณรงค์วัคซีนโปลิโอในปี 2559
- ยกเว้นพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ให้รณรงค์ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์
2559 เนื่องจากเป็นพื้นที่มีปัญหาความรุนแรง หากมีการเกิดโรคขึ้น จะไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้โดยเร็ว
การปรับเปลีย่ นการใช้วัคซีนโปลิโอ
เป็นภารกิจของกองการแพทย์ด้วยก็คือปรับเปลี่ยนสายพันธุ์จากวัคซีนที่
เป็นไบวาเร้นท์ก็คือมี ๓ สายพันธุ์ในวัคซีนให้เหลือไทวาเร้นท์ เนื่องจากสายพันธุ์ที่ ๒
มันเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานีก็ได้ให้ความร่วมมือ
กวาดล้างโปลิโอ โดยการเปลี่ยนจากวัคซีนไทวาเร้นท์เป็นไวโอเร้นท์ และร่วมชนิดฉีด
ด้วย โปลิโอ ก่อนหน้านี้จะมีชนิดฉีดอย่างเดียว แต่ตอนนี้จะมีฉีดเข้ามาเพื่อไม่ให้เชื้อที่
มันกลายพันธุ์โตขึ้นตัวเชื้อที่เป็นไบวาเร้นท์เค้าจะใช้เชื้ออ่อนๆ ที่ยังไม่ตายมาทาเป็น
วัคซีน

- ๒๓ -

วันที่ 29 เม.ย.2559 จะเป็นวันที่เริ่มรณรงค์การใช้วัคซีนชนิดที่ ๒ คือ
ไบวาเร้นท์ทั่วกันพร้อมกันทั้งประเทศ
วิธกี ารให้วคั ซีนโปลิโอ
ถ้าเป็นเด็กฉีดต้นขา
หยอดปาก

การใช้สารสนเทศมีการเก็บข้อมูลในสมุดบันทึกและจะเก็บไว้ในโปรแกรมของ
การให้บริการของเราด้วย
การบันทึกข้อมูล จะเป็นการเก็บกวาดล้างวัคซีนชนิดไทวาเร้นท์เพื่อไม่ให้มีเชื้อ
เหลืออยู่เพื่อที่มันจะได้ไม่สร้างเชื้อชนิดนี้ต่อไป
การจัดเก็บวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น
trivalent OPV และ bivalent OPV
เป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ทาให้อ่อนฤทธิ์ลง (Live attenuated vaccine)
-ไวต่อความร้อน
-เก็บในช่องแช่แข็ง
IPV เป็น วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccine)
-เก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 °C
-ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผู้อานวยการสานักการคลัง

๕.๖ สานักการคลัง
ขออนุญาตประมวลเหตุการณ์ที่ท่านรองวันชัยได้กล่าวเกี่ยวกับข้อทักท้วงของ
สตง. คือ จะมี ๓ แนวทาง หลักคือการมอง เรื่อง อานาจหน้าที่ มีกฎหมายอยู่
๒ ฉบับ กฎหมายเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ กับ พรบ.กระจายอานาจ พ.ศ.๒๕๔๒เมื่อมี
การดาเนินการในส่วนท้องถิ่นของให้พิจารณาจากกฎหมายสอง ฉบับนี้ก่อนว่าจะอยู่
ในอานาจหน้าที่ของเราไหม ส่วน สตง.ก็ทักทวงตามหน้าที่ของ สตง. แต่เราก็สามารถ

- ๒๔ โต้แย้งได้ว่าเราใช้กฎหมายอะไรในการปฏิบัติงาน ในกฎหมายแต่ละฉบับจะมี
ข้อความที่ระบุไว้เช่น การจัดทาให้มี หรือ หรือการจัดทาโดยหน้าที่ แต่ถ้า สนับสนุน
หรือส่งเสริมเมื่อไร ท่านต้องคิดก่อนว่าเป็นกิจกรรมหรือส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมได้
ขนาดไหน ต้องมาวิเคราะห์เอง การทาโครงการแต่ละโครงการอยากให้หน่วยงานดูว่า
เป็นอานาจหน้าที่ตามกฎหมายสองฉบับหรือไม่แล้วค่อยมาดูเรื่องระเบียบ
การเบิกจ่าย ระเบียบการเบิกจ่ายก็มี ๒ ส่วน ระเบียบของเรา กับระเบียบของ
หน่วยงานอื่น ระเบียบของเรา คือระเบียบ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๗และขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส่วนบริหารการคลัง

- ๒๕ รายงานรายจ่ายค้างจ่ายทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
(งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘) ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๕๘ - ๓๑ มกราคม ๕๙
สานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

กองทะเบียนราษฎรฯ

- ๒๖ สานักการศึกษา

สานักการช่าง

- ๒๗ กองการแพทย์

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายทีย่ ังไม่ได้ดาเนินการ
(งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๗) ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๕๘ - ๓๑ มกราคม ๕๙
สานักการศึกษา

สานักการช่าง

- ๒๘ -

รายงานจ่ายขาดเงินสะสมที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ : ๑. เดิมจานวนโครงการที่คงเหลือในการจ่ายขาดเงินสะสมเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ คงเหลือ ๘ โครงการ
๒. จ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มอีก ๓ โครงการ
๓. โครงการในการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
สานักการศึกษา

สานักการช่าง

- ๒๙ สานักปลัดเทศบาล

ขั้นตอนการดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑. สานัก/กอง รายงานการขอรับเงินจัดสรรงบประมาณต่อจังหวัดและสาเนา
เรื่องให้แก่ สานักการคลัง
๒. สานัก/กอง ติดตามผลการขอรับเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ทางเว็ปไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนฯ สานัก/กอง
รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนฯ แก่ สานักการคลัง
๔. เสนอการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อสานักการคลังตรวจสอบงบประมาณที่
รับการจัดสรร
๕. การเบิกจ่าย สานัก/กอง วางฎีกา สานักการคลังตรวจสอบงบประมาณและ
ตรวจฎีกา
๖. เจ้าของโครงการ รายงานการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนฯ
ต่อสานักงานท้องถิ่นจังหวัด
๗. ฝ่ายสถิติการคลัง สานักการคลัง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงิน
อุดหนุนฯ
เราได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เงินตรงนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณ คือหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานของงบประมาณจากส่วนกลางหรือของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
แต่ตอนนี้ต่างหน่วยต่างขอ ต่างคนต่างรายงาน คลังเลยไม่ทราบว่าเงินที่ขอไปนั้นได้
มาแล้วหรือยัง และอย่างทุกวันนี้ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลถ้าก่อหนี้
ไม่ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ก็จะตกเป็นเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘ ซึ่งบังเอิญ
ของเราได้ก่อหนี้ไปแล้วก็เลยรอดตัวไป และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอีกของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙ ถ้าก่อหนี้ไม่ทันภายในปี ๒๕๕๙ ก็จะตกเหมือนกัน มีประมาณ
๗ โครงการ จึงขอประสานแนวทางของการบริหารก่อนว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่มี
ในเทศบัญญัติแต่เป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรของหน่วยงานภายนอกผ่านจังหวัด

- ๓๐ ในการดาเนินการตรงนี้หน่วยงานใดก็แล้วแต่ในการขอรับเงินอุดหนุนทุกประเภท
ขอให้ส่งหนังสือที่ท่านขอส่งไปสานักการคลังด้วย สานักการคลังได้ให้ฝ่ายสถิติฯเป็น
ผู้รวบรวมข้อมูล เพื่อได้มีข้อมูลตั้งต้นไว้และต่อไปนี้จะไม่มีส่งหนังสือเกี่ยวกับการส่ง
เงินมาให้เทศบาลแล้วโดยจะให้เปิดหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมฯที่เดียว
และขอให้เน้นย้ากับเจ้าหน้าที่ลงในระบบการรายงานให้ครบด้วย ต่อไปก็ให้การขอรับ
ขอให้ส่งไปที่สานักการคลัง การจัดสรรให้เปิดดูในเว็บฯของกรมส่งเสริมฯ และก็ขอให้
การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งให้สานักการคลังได้รับรองยอดเงินด้วย
ต่อไปเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ทางส่วนพัสดุฝากมาว่า หน่วยงานที่ขอ
จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป คือการกาหนดราคากลาง
มีกฎหมายสองฉบับ เกี่ยวกับพัสดุ คือ เงินเกินแสนบาท ถ้าเป็นการก่อสร้างต้องมี
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง แต่ตอนนี้ ปปช.มีกฎหมายใหม่บอกว่าโครงการ
อะไรก็แล้วแต่เงินที่เกินหนึ่งแสนบาททั้งซื้อทั้งจ้างต้องมีการกาหนดราคากลางไม่
จาเป็นต้องเป็นการก่อสร้างโครงการอะไรก็แล้วแต่เป็นซื้อหรือจ้างเงินเกินแสนต้อง
กาหนดราคากลาง เวลาจะส่งเอกสารให้กับพัสดุท่านต้องมีหลักๆ คือ ราคากลาง
เพราะราคากลางจะมีอายุแค่ ๓๐ วันจากวันที่ นายกอนุมัติ ดังนั้นการเสนอราคา
กลางทุกครั้ง ปปช.บอกว่าต้องได้ความเห็นชอบจากผู้บริหาร เมื่อกรรมการราคา
กาหนดเสร็จต้องเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบเราจะนับวันจากที่ผู้บริหารเห็นชอบนั้นจะ
ก่อหนี้ภายใน และต้องมี TOR และ BOQ BOQคือการคานวณวัสดุไม่เกี่ยวข้องกับ
ราคากลาง และงานก่อสร้างต้องมีค่า K สาหรับงานก่อสร้างที่มีวันเกิน ๔๕ วัน การ
ก่อสร้างต่ากว่า ๔๕ วันไม่มีค่า K
ส่วนพัสดุ
รายละเอียดประกอบการจัดซือ้ จัดจ้าง
๑. แบบบันทึกขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. แบบ ผด.๑ ผด.๔
๓. รายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุและครุภัณฑ์
๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๕. รายละเอียดข้อกาหนดการจ้าง (TOR)
๖. แบบรูปรายการ
๗. BOQ
๘. แบบ ปร.๔ ปร.๕ และปร.๖
๙. แบบเปิดเผยราคากลาง (แต่ละประเภท)

- ๓๑ ๑๐. ค่า K (งานก่อสร้างที่มีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ ๔๕ วันขึ้นไป)
๑๑. รายละเอียดการแบ่งงวดงาน (กรณีงานก่อสร้าง)
๑๒. กาหนดระยะเวลาแล้วส่งมอบและกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๓. เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทาโครงการจ้างสารวจข้อมูล
และจัดเตรียมเอกสารการประเมินภาษีป้าย ประจาปี ๒๕๕๙
วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นธรรม
การดาเนินงาน - จ้างสารวจป้ายไวนิล ป้ายกันสาดบังแดด ป้ายโฆษณา
ติดตั้งตามเสาไฟ ตามถนนต่างๆ และป้ายอื่นๆ ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาล
พื้นที่เป้าหมาย - ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประโยชน์ - เทศบาลมีฐานข้อมูลป้ายตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย ที่ถูกต้องครบถ้วน
ทาให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นธรรม
นายตระกูล มณีกานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ท่าน ผอ. ป้ายโฆษณาถ้าไม่เกิดไม่เสียภาษีหันเอาทางโฆษณาเข้าบ้านได้ไหมครับ

นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผู้อานวยการสานักการคลัง

คือในกฎหมายบอกว่า ถ้าป้ายโฆษณาอยู่ในพื้นที่ของบ้าน แต่ท่านต้องไม่เกิน ๓
ตารางเมตร แต่ถ้าเกิน ๓ ตารางเมตร ก็จะเรียกเก็บเหมือนเดิม

นายตระกูล มณีกานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ก็จะมีเรื่องสาคัญที่ท่าน ผอ.สุกฤต กล่าวมานั้น มีเรื่องอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
โครงการ อานาจหน้าที่ก็มีอยู่ ๒ ส่วน ๑. คือต้องทาและทาได้เลย ๒. ส่งเสริมและ
สนับสนุน ต้องมาดูอีกที เป็นหลักที่ต้องวิเคราะห์ และสิ่งที่ปฏิบัติต้องมี คือความ
คุ้มค่า พอปฏิบัติงานใกล้เสร็จเจอความคุ้มค่าเลยไม่สามารถทาได้ ก็เลยเป็นดุจพินิจ
ของหน่วยงานตรวจสอบเป็นหลัก ก็เลยกลายเป็นหน่วยตรวจสอบทางานคนละหน้าที่
กับเทศบาลจึงมองไม่เห็นความคุ้มค่า ขอฝากสานักการคลังได้ประชุมย่อยหน่วยงานที่
จัดทาส่วนที่จัดทามาหาทางร่วมกันและทาเป็นคู่มือจะได้มีการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน

- ๓๒ -

นำยประวิทย์ ฤกษำภิรมย์
ผอ.ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำง

๕.๗ สานักการช่าง
 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
เลขที่สัญญา จ.๑๔๐/๒๕๕๖ (สนป)
เริ่มสัญญา ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๖
สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗
งบประมาณ ๗๔,๖๙๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท ซิตี้นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่นส์
(ประเทศไทย) ความคืบหน้าโครงการ - ดาเนินการแล้วเสร็จ –
งานบูรณะซ่อมแซมอาคาร
เป็นงานซ่อมแซมอาคาร โครงสร้างหลังคา โครงสร้างพื้น เสริมความแข็งแรง
ของพื้น ในแต่ละชั้น ทาสีทั้งหมด งานบูรณะ เป็นยอดเงิน ทั้งหมด ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วสาหรับงานบูรณะ
งานนิทรรศการ มีการจัดทั้งหมด ๑๓ ห้อง ดังนี้

ห้องที่ ๑ กาเนิดหมากแข้ง
ห้องที่ ๒ มือที่สร้างเมือง
ห้องที่ ๓ กว่าจะเป็นอุดรธานี ห้องที่ ๔ ชีวิตชาวอุดร
ห้องที่ ๕ เมื่อความเปลี่ยนแปลงมาเยือน
ห้องที่ ๖ ไอร้อนสงครามโลก ห้องที่ ๗ ระอุสงครามเย็น
ห้องที่ ๘ G.I. ทหารเกณฑ์มะกัน ห้องที่ ๙ รอยจาแห่งอดีต
ห้องที่ ๑๐ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ห้องที่ ๑๑ ทศวรรษที่สูญหาย
ห้องที่ ๑๓ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ห้องที่ ๑๔ อีสานอริยสงฆ์

- ๓๓ -

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผอ.ส่วนการโยธา

 ส่วนการโยธา
รายงานผลการปฏิบัติประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๙
- เตรียมสถานที่รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 ฝ่ายสวนสาธารณะ
- งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง sprinker
- งานก่อสร้าง หนองประจักษ์
 ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
- งานทาสี ตีเส้นจราจร กระจก ป้าย
 ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานปรับปรุงไหล่ทางถนนนเรศวร ชุมชนผาสุก
 ส่วนช่างสุขาภิบาล
งานเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
- ดาเนินการดูดโคลนเลนไขมัน ถนนประชารักษา
- ดูดทาความสะอาดร่องระบายน้า ถ.ศุภกิจจรรยาระยะทาง ๘๐๐ เมตร
- ดาเนินการวางท่อระบายน้าซอยโนนพิบูลย์ ๔
- ดาเนินการขุดลอกคลองระบายน้าชุมชนเวียงพิงค์
- ดาเนินการดูดโคลนเลนซอยเชิดสมบัติ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
- ดาเนินการดูดโคลนเลน ชุมชนหนองเหล็ก ๒
- ดาเนินการดูดโคลนเลน หมู่บ้านศรีสกุล ชุมชนหนองเหล็ก
- ดาเนินการวางท่อ ซอยหนองเหล็ก
- ดาเนินการดูดโคลนเลน หมู่บ้านกรีนแลนด์
- ดาเนินการเปิดฝาร่องระบายน้าตักขี้เลน ถนนทองใหญ่ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
งานทีด่ าเนินการโดยการจ้างเหมา เขต ๓
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าภายในเขตเทศบาล เขต 3 กลุ่มที่ 1
(ซอยปู่สวรรค์,ซอยทรงธรรม๑)
วงเงิน 2,945,400 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรธราพงษ์คอนสตรั๊คชั่น
วันเริ่มต้นสัญญา 12 ธันวาคม 2558
วันสิ้นสุดสัญญา ๙ เมษายน ๒๕๕๙
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
ปริมาณงาน ๒๐ %

- ๓๔ -

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าภายในเขตเทศบาลฯ
เขต ๓ กลุ่มที่ ๒ (ซอยวุฒิอนันต์ ๒/๑ ,ซอยแยกบ้านม่วง ๙ ,ซอยวัดธรรมเสนา)
วงเงิน 4,153,800 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามโพรเกรสอุดร
วันเริ่มต้นสัญญา 25 ธันวาคม 2558
วันสิ้นสุดสัญญา 22 เมษายน 2559
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
ปริมาณงาน ๕๕ %
งานทีด่ าเนินการโดยการจ้างเหมา เขต 4
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยโพนบก
ท่อระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 1,500 เมตร
งบประมาณ 3,200,000 บาท
ผลงานก่อสร้าง ๘๐ %
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยแยกสุวรรณ 2
ท่อระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 260 เมตร
งบประมาณ 598,000 บาท
ผลงานก่อสร้าง 100%
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยแยกซอยสุวรรณ 3
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 296 เมตร
งบประมาณ 680,800 บาท
ผลงานก่อสร้าง 100%
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยเทศพัฒนา
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 628 เมตร
งบประมาณ 1,381,600 บาท
(ผลงานก่อสร้าง 100%)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยรักษ์มิตร 1
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 412 เมตร
งบประมาณ 906,400 บาท
(ผลงานก่อสร้าง 100%)

- ๓๕ - โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยรักษ์มิตร 2
ท่อระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 422 เมตร
งบประมาณ 928,400 บาท
(ผลงานก่อสร้าง 100%)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยสุขดี (ซอยแยกดอนอุดม)
ท่อระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 386 เมตร
งบประมาณ 850,000 บาท
(100%)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยวัดป่าเจริญศรี
ท่อระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 636 เมตร
งบประมาณ 1,400,000 บาท
ผลงานก่อสร้าง 75%
- โครงการก่อสร้างภูมิทัศน์ลาห้วยหมากแข้ง
เริ่มจากสะพานถนนศรีสุข จนถึงสะพานถนนอุดรดุษฎี
งบประมาณ 6,000,000 บาท
ผลงานก่อสร้าง ๙๐ %
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ลาห้วยหมากแข้ง
เริ่มแนวรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขึ้นไปทางเหนือ ระยะทาง 60 ม.
งบประมาณ 1,860,000 บาท
ผลงานก่อสร้าง ๙๐ %

—

แผนการดาเนินการในอนาคต
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าทีจ่ ะดาเนินการในปี
พ.ศ. 2559 เขต๑
ประกอบด้วย

—

๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยทองศรี ชุมชนโพธิ์สว่าง ๒

—

๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยไบเล่ ชุมชนหนองนาเกลือ

—

๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยคลองเจริญ ๓ ชุมชนคลองเจริญ

—

๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยคลองเจริญ ๔ ชุมชนคลองเจริญ

—

๕. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยพละบดีอุดร

- ๓๖ —

๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยอุดรพิชัยรักษ์

—

๗. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยมิตรประชา 3
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าทีจ่ ะดาเนินการในปี
พ.ศ. 2559 เขต ๒
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
งบประมาณประจาปี 2558 (เพิ่มเติม)

—

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยอุดรดุษฎี ๘ (นกเขา)
(ชุมชนเวียงพิงค์) วงเงิน 3,766,000 บาท

—

เริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย โดยทาการก่อสร้างระบบระบายน้าท่อ คสล.ชั้น ๓
ขนาด  0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรระยะทางประมาณ 1,710 เมตร

—

๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยบ้านเหล่า

—

(ชุมชนบ้านเหล่า ๑) วงเงิน 1,976,000 บาท

—

เริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย โดยทาการก่อสร้างระบบระบายน้าท่อ คสล.รูปตัวยู
ขนาด 0.60x0.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กและขยายผิวจราจร ระยะทาง
รวมประมาณ 760 เมตร

—

๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก ถนนหลังโรงพยาบาล
อุดรธานี วงเงิน 1,089,000 บาท

—

เริ่มจากสะพานดาถึงถนนเพาะนิยม โดยทาการทุบรื้อบ่อพัก เทคอนกรีตปรับขนาด
ปากบ่อพัก เพื่อติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ขนาด 60x60 ซม. จานวน ๙๙ ฝา

—

๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยประชาอุทิศ ๒/๕
(ชุมชนทุ่งสว่างตะวันตก) วงเงิน 552,000 บาท

—

เริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย โดยทาการก่อสร้างระบบระบายน้าท่อ คสล.ชั้น ๓
ขนาด  0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ระยะทางประมาณ 240 เมตร

—

๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยประชาอุทิศ ๒/๔

—

(ชุมชนทุ่งสว่างตะวันตก) วงเงิน 713,000 บาท

—

เริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย โดยทาการก่อสร้างระบบระบายน้าท่อ คสล.ชั้น ๓
ขนาด  0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ระยะทางประมาณ 310 เมตร

- ๓๗ —

๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยจันทร์สว่าง

—

(ชุมชนบ้านเหล่า ๓) วงเงิน 1,288,000 บาท

—

เริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย โดยทาการก่อสร้างระบบระบายน้าท่อ คสล.ชั้น ๓
ขนาด  0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ระยะทางประมาณ 560 เมตร

—

๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยจันทร์พัฒนา

—

(ชุมชนหนองบัว ๑) วงเงิน 984,000 บาท

—

เริ่มจากปากซอยบรรจบซอยกานันถึงท้ายซอย โดยทาการก่อสร้างระบบระบายน้าท่อ
คสล.ชั้น ๓ ขนาด  0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ระยะทาง
ประมาณ 428 เมตร

—

๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยหนองเหล็ก ๓

—

(ชุมชนหนองเหล็ก ๒) วงเงิน 906,000 บาท

—

เริ่มจากปากซอยตัดซอยหนองเหล็กถึงท้ายซอยเชื่อมลงคลองขนานทางรถไฟ โดย
ทาการก่อสร้างระบบระบายน้าท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด  0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
และขยายผิวจราจร ระยะทางประมาณ 906,000 เมตร

—

๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยวัดอาจสุรวิหาร

—

(ชุมชนหนองบัว ๑) วงเงิน 1,127,000 บาท

—

เริ่มจากปากซอยบรรจบถนนรอบหนองบัวถึงท้ายซอยบรรจบซอยกานัน โดยทาการ
ก่อสร้างระบบระบายน้าท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด  ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และ
ขยายผิวจราจร ระยะทางประมาณ 490 เมตร

—

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า ทีจ่ ะดาเนินการในปี พ.ศ. 2559 เขต 3
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยศรีสวรรค์ ๑

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยบ้านม่วง ๗/๓

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยโชตช่วง

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยบ้านม่วง ๕/๑

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยปทุมสาราญจิต

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยรักชาติ ๒

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยโภคานุสรณ์ ๒ ชุมชนทองคาอุทิศ

- ๓๘ —

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยพลนามอินทร์ ชุมชนหนองขอนกว้าง

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยศรีพินิจ ๓/๑ ชุมชนศรีพินิจ

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยประสิทธิ์ชุมชนสร้างแก้ว

—

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยประชาสันติ ๖ ชุมชนเก่าจาน ๒

—

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าทีจ่ ะดาเนินการในปี พ.ศ. 2559 เขต ๔

—

—
—
—

โครงการก่อสร้างระบบระบายนาซอยลาใย
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 1,064 เมตร
งบประมาณ 2,447,200 บาท
โครงการก่อสร้างระบบระบายนาซอยสุรทักษ์ 8
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 856 เมตร
งบประมาณ 1,968,800 บาท
โครงการก่อสร้างระบบระบายนาซอยศรีรัฐกิจ 1
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 244 เมตร
งบประมาณ 561,200 บาท
โครงการก่อสร้างระบบระบายนาซอยสุรทักษ์ 7
ท่อระบายนา ขนาด  0.80 ม. ระยะทาง 704 เมตร
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 427 เมตร
งบประมาณ 2,959,700 บาท
โครงการก่อสร้างระบบระบายนาซอยจินตคาม 7
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 244 เมตร
งบประมาณ 561,200 บาท
โครงการก่อสร้างระบบระบายนาซอยจินตคาม 8
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 256 เมตร
งบประมาณ 588,800 บาท
โครงการก่อสร้างระบบระบายนาซอยจินตคาม 8
ท่อระบายนา ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 256 เมตร
งบประมาณ 588,800 บาท
รวมเงินงบประมาณทังสิน
ในปีพ.ศ. 2559 จานวน 40 ซอย
ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 29,355,580 บาท
สรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียเป็นรายเดือน (มกราคม พ.ศ.2559)

—

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสีย 34,157 หน่วย

—
—
—
—
—

- ๓๙ —

เป็นจานวนเงิน 77589.38 บาท/เดือน

—

ปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบบาบัดน้าเสีย 369,582 ลบ.ม.

—

การระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย 221,749 ลบ.ม.

—

การเก็บเงินค่าบาบัดน้าเสีย 112,710 บาท (3360 ราย)
งานกาจัดขยะ การดาเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ ดาเนินการ
ก่อสร้างได้ ๔๐ %

—

- ๔๐ ประมวลภาพการบุกรุกลาห้วยหมากแข้ง

มีผู้บุกรุกลาห้วยหมากแข้งจานวน ๒๗ ราย เริ่มต้นจากถนนศรีสุข ผมอยากจะ
นาเรียนให้ท่านเห็นว่ามีการบุกรุกแล้วขอความคิดเห็นจากท่านในการแก้ไขปัญหาด้วย
ในตอนนี้เราใช้มาตรการเชิงบวกก็คือขอความร่วมมือ ทางเทศบาลทาหนังสือไปยัง
เจ้าของที่ให้ทารากรื้อเองก่อนที่จะออกหนังสือแจ้งรื้อทางตามอานาจทางกฎหมาย และ
ทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๗ เป็นต้นไป ทางช่างสุขาฯจะออกหน้างานเคาะประตูบ้าน
ทาความสะอาดช่วยประชาชนเขาจะรื้อตรงไหนก็จะบริการรื้อช่วยทุกวันเสาร์

นางพร้อมพร มุกดาม่วง
หัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

๕.๘ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ
โครงการคนนครอุดรไร้พุงปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีภาวะ
อ้วน ลงพุง ชายรอบเอวเกิน ๙๐ เซนติเมตร หญิง รอบเอวเกิน ๘๐ เซนติเมตร
จากการรับสมัครพนักงานเทศบาลและประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดนธานี
จานวน ๑๐๐ คน รูปแบบการจัดกิจกรรมมีการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ วัน ๒ คืน
ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท ตาบล โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ ม.ค. ๕๙.
วัถตุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๒. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
๓. เพื่อหาบุคคลต้นแบบที่พิชิตอ้วน พิชิตพุงได้สาเร็จ

- ๔๑ วิทยากรในครั้งนี้ มี แพทย์ นักโภชนากร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จากโรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเทศบาล
สถาบันฟิตเนตเฟริส และ กศน. อาเภอเมืองอุดรธานี
หลักสูตรในการอบรมในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
มีการบรรยายเนื้อหา วิชาการ ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และติดตามผลทุก ๑ เดือน ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี สาหรับกิจกรรมที่
ดาเนินการคือการเน้น ๓ อ. ๒ ส. อาหาร อารมณ์ ออกกาลังกาย สุรา และ บุหรี่
อาหารทางโภชนาการ หนักเช้า เบาเที่ยง เลี่ยงเย็น เน้นออกอกกาลังกายวันละ
๔๕ นาที ครบรอบ ๑ เดือน ผู้มีน้าหนักและรอบเอวลดลง ๒๖ % จาก ๑๐๐ คน

 กลุม่ งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2559
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ สานักงานเทศบาล
นครอุดรธานี

- ๔๒ อาจารย์สฤษดิ์ ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ประชุมให้ความรู้ เรื่อง – การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพสู่ตาบลดูแลสุขภาพระยะยาว
นางชลกนก ภัทรศุภกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ประชุมให้ความรู้
เรื่อง - แนวทางการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2559 วันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒๐ ครั้ง เป้าหมายผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน ๓,๐๐๐ คน

นางกนกอร ไชยมูล
ผอ.สานักการศึกษา

นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางกนกอร ไชยมูล
ผอ.สานักการศึกษา
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

๕.๙ สานักการศึกษา
ขอสรุปโดยย่อ การทักทวงของ สตง. ทาให้ทางผู้ปฏิบัติงานรู้สึกท้อ ในกิจกรรม
ต่างๆ ดาเนินการจริงๆ แล้วถูกตรวจสอบ และในกิจกรรมที่จะดาเนินการต่อไป
ในวันเสาร์นี้ การวิ่งมาราธอน ๔๒.๙๕ ตารางกิโลเมตร ซึ่งในการเตรียมงานคณะกรรมการ
ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อชิงถ้วย
พระราชทานทั้ง ๓ พระองค์ รถที่จะแห่ตอนนี่ได้ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะครับ จะทาอย่างไรก็ถูกตรวจเหมือนเดิม เตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อย
ถ้าตรวจมาก็ชี้แจงกันไป คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา การวิ่งมาราธอนเสาร์นี้คิดว่าคนจะไป
จานวนมากไหมครับ ต้องออกหนังสือเวียนไหม
ทางสานักศึกษาได้แจ้งหนังสือเวียนแล้วเรียบร้อยแล้ว แล้วอยากจะรบกวนสานักการคลัง
เพราะว่าวันที่วิ่งจะมีการรับสมัครด้วย
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เพราะว่าทางเทศบาลเราเป็นผู้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน
ในครั้งนี้ ท่านผู้ว่ามาขอร่วมด้วย แล้วให้เทศบาลดาเนินการเลย

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา/นาเสนอโดยผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
- ไม่มี -

- ๔๓ ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นาเสนอโดยเอกสาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๔๐ น.

ลงชื่อ................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพัชรา สิงห์สัตย์)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

