รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ เทศบาลนครอุดรธานี
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่
นายคณพศ ตรีสุวรรณ
นายสหัช นุ่มวงศ์
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ
นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สานักปลัดเทศบาล
นางพัชรา สิงห์สัตย์
นางอุรวี ตรีสุวรรณ
นายบัญชา โสรมรรค
นายอดุลย์ สมบูรณ์
นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
นางสาวจริยา บุญปัน

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานเทศกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม
นางสาวตันหยง ทิศรักษ์
นายกมล คันธา
นางหทัยรัตน์ แสนธิ
สานักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางศุภาพิชญ์ คาสุพรหม
นางไกรสรจันทร์ ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม

ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้างานสารสนเทศ
รก. ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

-๒นางธัญญ์พัฒน์ ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน์
นางฉวีวรรณ เศรษฐวรานนท์สเติร์น
นางจริยา เดวิส
นายศาศวัต สนสายสิงห์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดรายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

สานักการช่าง
นายกมล วสุเทพ
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
นายดาวเรือง หากันได้
นางสาวพูนทรัพย์ ศรีสุนาครัว
นายอรรณพ วังศานุวัตร
นายนภดล ละมุนเมือง

รก.ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการส่วนการโยธา
ผู้อานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
สถาปนิกชานาญการ

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชานาญวิทย์ ศรีสุพล
นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช
นางจุราภัส รูปดี
นายชัยยันต์ ชัยโม
นางเพชรา วิชัย
นางเกศราภรณ์ ฉิมพลีหัว
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
นางพจนา ฉัตรเดชา
นางผกาพรรณ จันทเขต
นางพร้อมพร มุกดาม่วง
นางหนูกรณ์ กาญจนคช

ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่วนบริการสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานภาคประชาชน

สานักการศึกษา
นางกนกอร ไชยมูล
น.ส.พรศรี เคนถาวร
นายจักรพันธ์ คาลาภ
นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางรัชนีพร ศรีนพรัตน์
นางสาวอภิญญา ทิศาใต้
นางอัมพิกา บริพรรณ
นางสุภาภรณ์ อินทรพานิชย์

ผู้อานวยการสานักการศึกษา
รก.รองผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานโรงเรียน
หัวหน้างานห้องสมุดฯ
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์ฯ

-๓นางพิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์
นายพงศ์พันธ์ ปัญญาทอง
นายกิตติ กุลธนานพเดช
น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล
นายอภิรักษ์ สรรพโส
นายไทยเจริญ รัตนะ
น.ส.มะลิวัลย์ ธรรมราช
นายเทคนิค ศรีเสมอ
นายกฤติเดช สุขศรี
นายวัฒนา สมจิตร
นางนฤมล สุภโตษะ
นายสนับ คามุกชิก
นายปอเรียน ชานาญจันทร์
กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
นายสหภาพ ก้อนคา
นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ์ พลศรี
นางละเอียด หล้าสุด
กองการแพทย์
นางผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล
นางกนกพร จันทโคตร

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ครูวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ (ท.๑)
รอง 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
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อานวยการกองการแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย์ บุญเกิด

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
จอ.อดุลย์ บุญวิเศษ

ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-๔-

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

- ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ทางจังหวัดมีหนังสือแจ้งให้รณรงค์การจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเทศกาลวันอนุรักษ์มรดกไทยและงานเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้ชื่อว่า
สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมใจ และกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน มีการสวมเสื้อ
ลายดอก ผ้าขาวม้าพื้นถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เล่นน้าอย่างไทย และ
รู้คุณค่า สวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๙ ทางจังหวัดจัดที่วัดโพธิสมภรณ์ เวลา
๑๘.๐๐น. และส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน การแต่งกายให้สุภาพ สุภาพสตรีเน้นใส่ผ้าซิ่น
สวมผ้าไทย ใส่ผ้าถุง แสดงความรุ่งเรืองวัฒนธรรม แจ้งไปยังทุกส่วนของราชการ ภายใต้
แนวคิด สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมใจ
- กิจกรรมสรงน้า พระเทละผู้ใหญ่ วันที่ ๑๒ เมษายน ๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ วัดมัชฌิมาวาส และเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดโพธิสมภรณ์ เชิญชวนทุกท่านร่วม
กิจกรรม ฝากท่าน หัวหน้าสานักปลัดฯ ตามเอกสารในเรื่องนี้
- เรื่องรณรงค์แต่งกายให้เหมาะสมในบริเวณโบราณสถาน ปีนี้จัดรณรงค์ความเป็น
ไทย แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ วิถีถิ่น วัฒนธรรมไทย มรดกโลก ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การแต่งกายเหมาะสมเข้าในบริเวณโบราณสถานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดการนุ่งสั้น
ปฏิบัติตัวให้เหมาะสม
- เรื่องรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ชื่อว่า สงกรานต์
ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร งานเทศกิจ งานป้องกัน และ
อพปร. คงจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และตั้งเป้าในการเกิด
อุบัติเหตุและเสียชีวิตในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในช่วงนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประทับอยู่ในพื้นที่ของเรา ฝากดูแลเรื่องความสะอาด ดูแลพื้นที่ และฟุตบาททางเท้า
ให้เรียบร้อยด้วย ทางจังหวัดได้ประสานงานมาตลอด มีการตัดต้นไม้ที่ใกล้หม้อแปลงไฟ
แถวหน้าเนวด้าระเบิดทาให้ไฟดับครึ่งเมือง เลยขอความร่วมมือมายังเทศบาลร่วมกับ
การไฟฟ้าตัดต้นไม้ที่อยู่ในจุดเสี่ยง ในช่วงฤดูร้อนจะมีลมกระโชกอย่างหนัก ให้
ระมัดระวังและตรวจสอบป้ายต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- จังหวัดได้ประกาศเขตโซนนิ่งนอกจากพื้นที่ หนองประจักษ์ หนองบัว
หนองสิม ทุ่งศรีเมือง ปีนี้ประกาศเพิ่ม ถนนอดุยเดช ถนนโพนพิสัย ด้วย เป็นพื้นที่
งดแอลกอฮอล์ แต่ให้เล่นน้าถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. โซนนิ่งมีข้อดีคือให้เล่นน้าถุงสามทุ่ม
ข้อเสียคือให้งดแอลกอฮอล์ น่าจะหนักใจอยู่เวลาเข้าตรวจพื้นที่ถนนอดุยเดช ถนน
โพนพิสัย เป็นย่านที่เล่นน้าการอย่างดุเดือด คงจะเป็นหน้าที่ของจังหวัดร่วมกับท้องที่
ทั้งสรรพสามิต เทศบาลฯ ทางจังหวัดให้ทางเทศบาลฯเตรียมรถดับเพลิง และ
รถดับเพลิงต้องมีน้า เพราะว่าปีที่แล้วไปที่กุมภาวาปี มีแต่รถแต่ในรถไม่มีน้า และให้
แจ้ง อปท.ทุกพื้นที่เพื่อเตรียมการไว้

-๕ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบเวบไซต์ http://www.udoncity.go.th

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๔
นางพัชรา สิงห์สัตย์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ
- สรุปการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยใน
ส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด) มีที่สาคัญอยู่ ๑๑ ข้อ คือ
๑. แนวทางการดาเนินงานของรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทยให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โยใช้กลไก
การทางานของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ ได้แก่ การปกครองท้องที่ และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การบริหารประเทศตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แบ่งเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะสั้น ๕ ปี จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนด้านความมั่นคง และแผนด้านการปฏิรูปต่างๆ โดยรัฐบาลจะต้องกาหนดให้อยู่ใน
กรอบสอดคล้องกับแผนดังกล่าว
๒. การวางแผนจัดทางบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ต้องให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น ๕ ปี รวมทั้งตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและศักยภาพของพื้นที่
๓. ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส
- ขอให้ท้องถิ่นทางานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และแสดง
เจตนารมณ์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองม่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ซึ่งจะทา
ให้ประชาชนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน และเป็นการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
ไปในตัวด้วย
๔. การป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- น้อมนานาแนวทางพระราชดาริ/หลักการทรงงานไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- เสริมสร้างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
๕. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

-๖- เน้นการทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าสามารถเห็นต่างกันได้ แต่ต้อง
ไม่เกิดความขัดแย้ง และความแตกต่างของเชื้อชาติหรือศาสนา
- ป้องกันไม่ให้เกิดการยุยงปลุกปั่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่เข้าไปมีส่วนในการปลุกระดมอย่างเด็ดขาด
- ทาความเข้าใจกับประชาชนกรณีสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาและความห่วงใยของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
- แก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุขอความขัดแย้ง เพื่อไม่ให้มีการนาไปใช้เป็นเงื่อนไข
ในการยุยงปลุกปั่น
- ประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น หอกระจายข่าว/เสียงตาม
สายการประชุมหมู่บ้าน
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การลด Demand (อุปสงค์) โดยลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทาผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดและนาคนออกจากวงจรการกระทาผิด โดยจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในท้องถิ่น
-การลด Supply (อุปทาน) บรูณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทั้ง ฝ่ายปกครอง
ตารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการนาเข้าจากภายนอกประเทศ
และการปราบปรามในประเทศ
๗. การท่องเที่ยว
- สนับสนุนการดาเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยว
- ศึกษา ทาความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
- ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่
๘. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่า
- โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนการใช้ครุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมยางพารา การแปรรูปยางพารา เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา
ลู่กรีฑา ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น เป็นต้น
๙. การแก้ไขภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙
- แล้งที่กระทบกับการเกษตร โดยเน้นย้าให้ดูแลชาวเกษตรกรที่ปลูกพืชสวนให้
มีน้าเพียงแก่การเพาะปลูก
- แล้งที่กระทบกับน้าเพื่ออุปโภคบริโภค จะต้องมีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
เพียงพอให้แก่ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว โดยภายใน
ปี ๒๕๖๐ ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
๑๐. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
- การพิจารณาค่าใช้จ่ายการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย (Rates)
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่
- ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย (Logistics)
- ค่ากาจัดขยะมูลฝอย (Tipping Fee) ได้แก่ การฝังกลบขยะมูลฝอย การ
กาจัดขยะมูลฝอยระบบผสมผสาน และระบบเตาเผาขยะขนาดใหญ่

-๗-

๑๑. การดูแลเด็กและเยาวชน
- พัฒนาการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งใน
ด้านสถานที่/อุปกรณ์ รูปแบบการเรียนการสอน โภชนาการ/อาหาร และบุคลากร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
- ปลูกฝัง/สร้างจิตสานึกเยาวชนให้รู้จักความถูกผิด สิทธิและหน้าที่ของตนเอง
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เป็นภาพรวมในภารกิจที่ทาอยู่ทั่วไป เน้นในด้านใดบ้าง แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ

นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาล

ได้มีหนังสือจากสานักทะเบียนกลางซึ่งจะมีผลต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ซึ่งทางกรมการปกครองสานักทะเบียนกลางได้มีการจัดทาโครงการตรวจสอบและ
ปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรซึ่งเป็นการเตรียมการจะรองรับใช้
สิทธิเลือกตั้งประชามติ และการเลือกตั้ง โดยที่สานักทะเบียนกลางได้เตรียมการใน
ฐานข้อมูลราษฎร พบข้อมูลรายการบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน ซึ่งหน้าจะ
มีความผิดปรกติ ทาให้ฐานข้อมูลประชากรของประเทศขาดความน่าเชื่อถือไม่ถูกต้องตาม
ความ เป็นจริง การที่สานักทะเบียนกลางได้ตรวจสอบพบว่าคนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐๐ ปี
ขึน้ ไปเกิดก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๕๙ มีจานวน ๔๕,๘๕๗ ราย ซึ่งมีการตรวจสอบแล้ว
จากที่สานักทะเบียนกลางส่งรายชื่อมาให้เทศบาลนครอุดรธานี มีบุคคลที่มีอายุ ๑๐๐ ปี
ขึ้นไปในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจานวน ๗๘ ราย ทางสานักทะเบียนกลางให้ทาง
เทศบาลฯตรวจสอบว่ายังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจริงหรือไม่ ซึ่งตอนนี้อยู่
ในระหว่างการดาเนินการ สาหรับการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปรกติรายการที่ ๒ ของ
สานักทะเบียนกลาง คือ บุคคลที่มีรายการในทะเบียนซ้าซ้อนมากกว่า ๑ รายการ
คนเดียวมีเลขบัตรประชาชนมากกว่า ๑ หมายเลข แต่มีชื่อตัว ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด
ชื่อบิดาและชื่อมารดาเหมือนกัน ซึ่งปรากฏอยู่ในสานักทะเบียนเทศบาลอุดรธานี จานวน
๔๗๙ คน ซึ่งขณะนี้สานักทะเบียนกลางได้มีหนังสือแจ้งตรงไปยังเจ้าบ้าน โดยไม่ผ่าน
เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อที่จะให้เจ้าบ้านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมาประสานกับ
นายทะเบียนท้องถิ่นที่กองทะเบียนฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ สาหรับ
บุคคลที่มีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านกลาง ทางสานักทะเบียนกลางได้จัดพิมพ์รายชื่อและได้
ส่งให้สานักทะเบียนท้องถิ่นติดประกาศ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านกลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางจะต้องมาพบนายทะเบียน
ท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วัน นับแต่ตั้งที่สานักทะเบียนติดประกาศ ถ้าหากว่าบุคคลที่มีรายชื่อ
ดังกล่าวไม่มีติดต่อที่สานักทะเบียนจนถึงระยะเวลาที่กาหนด จะให้สานักทะเบียน
จาหน่ายบุคคลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลได้เลย โดยให้หมายเหตุว่าจาหน่ายตาม
โครงการสานักทะเบียนกลาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุคนได้รับทราบ เพื่อมีประชาชนได้
สอบถามถึงรายละเอียด เพราะมีความสาคัญกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าถูกจาหน่ายออก

-๘จากทะเบียนบ้านไปแล้วจะได้รับผลกระทบที่จะได้รับสิทธิต่างๆจากหน่วยงานของภาครัฐ
ซึ่งในขณะนี้กองทะเบียนได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประธานชุมชนเพื่อไปแจ้งลูกบ้านได้ทราบ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๕
นางอุรวี ตรีสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ในเขตเทศบาลมีจานวน ๗๘ ราย ให้ทางกองสวัสดิการประสานไปทางชุมชน แต่ผม
คิดว่า ตั้ง ๗๘ ราย บางส่วนไม่ได้จาหน่ายออกมากกว่า ให้สารวจมาแล้วให้ประธานชุมชน
ไปตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
- แต่งตั้งพนักงานเทศบาล จานวน ๒ ราย
๑. นายชานาญวิทย์ ศรีสุพล พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักบริหารงาน
สาธารณสุข ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง (ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองสาโรง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับสูง
(ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. นางศุภาพิชญ์ คาสุพรหม พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักบริหารงาน
การคลัง ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)
สานักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักบริหารงานการคลัง ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง (ผู้อานวยการส่วน
บริหาร การคลัง) ส่วนบริหารการคลัง สานักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๒ ท่าน และเมื่อครั้งที่แล้วได้มีการประชุม กทจ. เพื่อขอ
รายชื่อฝ่ายที่มีชื่อแปลกเป็นอย่างไรบ้างครับ
การประชุม กทจ. ครั้งที่แล้ว ได้เสนอเรื่องใหญ่ มี ๒ เรื่อง
๑. ฝ่ายที่มีชื่อแปลก ๗ ฝ่าย ซึ่งเป็นฝ่ายที่เราผ่าน กทจ. ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
เป็นต้นมาฝ่ายที่เราตั้งไว้โดยมีหนังสือจาก กท.ใหญ่ เมื่อเข้าระบบแท่งเลย
แตกต่างไป มีหนังสือสั่งการไปให้ กทจ.ทุกแห่งสารวจแล้วเสนอเข้าที่ประชุม กทจ.
จังหวัด ถ้า กทจ. เห็นชอบ ก็ถือว่า กท. เห็นชอบด้วย ซึ่งของเราได้เสนอเช้าไป
๒๗ ตาแหน่ง และหัวหน้ากลุ่มอยู่สายงานของสานักการสาธารณสุขฯ ถือว่าผ่าน
๒. เรื่องแผนอัตรากาลัง การปรับระบบแท่ง ก็เห็นชอบ และก็จะปลดล็อค
ในการ สอบคัดเลือก หรือเลื่อนระดับปรับซี โดยยังใช้หลักเกณฑ์เก่า ในช่วงนี้

-๙หลักเกณฑ์เก่ายังมีผลอยู่ ท่านที่จะเลื่อนระดับ ปรับคุณวุฒิ ให้รีบดาเนินการ
ก่อนที่จะปรับหลักเกณฑ์ใหม่
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

เรื่องค่าใช้จ่าย ๔๐ % ทาง กทจ. ต้องให้ทางเจ้าของหน่วยงานยืนยันจากตัวเปอร์เซ็นต์
จริงๆ ทั้งเทศบาล รวมไปถึงงานบุคคลต้องมีการยืนยัน เข้าใจว่าน่าจะมีการแจ้งตัวเลข
ที่ไม่เป็นจริงไม่ให้ถึง ต่อไปตัวเลขที่ส่งไปต้องมีการรับรองได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริง
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ
 งานรับรองต้อนรับ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีคณะศึกษาดูงาน จานวน ๖ คณะ จานวนผู้เข้า
ศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น ๕๘๑ คน
งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เพื่อเข้ารับการอบรม / ประชุม
กับหน่วยงานต่างๆ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๑๓ หลักสูตร จานวน ๓๘ คน
- โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานจ้าง เทศบาลนครอุดรธานี
ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
จานวน ๑๒๕ ทุน ดังนี้
 ระดับประถมศึกษา ๖๒ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐.-บาท
 ระดับมัธยมศึกษา ๔๘ ทุนๆ ละ ๒,๕๐๐.-บาท
 ระดับอุดมศึกษา ๑๕ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศ

๕.๒ กองวิชาการและแผนงาน
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
๑. สืบเนื่องจากกระทรวงไอซีทีได้ประกาศเกณฑ์ราคาพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่งผล
ให้งบประมาณที่ในส่วนเรารับจัดสรร เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมา ในหน่วยงาน
ที่จัดซื้อจัดจ้างยังไม่ทาเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทางงานสารสนเทศ
กาลังสรุปแล้วนาเข้า ที่ประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป
๒.รายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระยะ ที่ ๑ และระยะที่ ๒
ระยะที่ ๑ ดาเนินการแล้วเสร็จตามข้อกาหนดงานครบถ้วนแล้ว และระยะที่ ๒
มีการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เริ่มทดรองและใช้งาน ใช้ระบบงานในการปฏิบัติงานจริงไปบ้างแล้ว ส่วนปัญหา
อุปสรรค และผลการดาเนินงาน งานสารสนเทศจะรวบรวมและรายงานที่ประชุม
ให้ทราบในคราวต่อไปสืบเนื่องจากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลได้มีพิธีลงนาม

- ๑๐ ข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการใช้งาน ในระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ข้อกาหนดงาน มีภารกิจที่
งานสารสนเทศต้องรับผิดชอบและดาเนินการภายใต้ข้อตกลงอยู่ ๔ ข้อ
๑. งานสารสนเทศได้จัดทารายการบัญชีเอกสารจากระบบและแจ้งผู้บริหาร
หัวหน้าสานัก ทุกกองทราบ พร้อมทั้งหาแนวทางกากับดูแลและติดตาม
๒. แต่งตัง้ คณะกรรมการการใช้งานและแนวทางปฏิบัติติดตามผล ประเมินผล
การใช้งานระบบสารสนเทศ
๓. แจ้งแนวทางขั้นตอนระบบการสื่อสาร ประเมินผลการใช้งานให้ผู้บริหาร
และทุกสานัก กองทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
๔. งานสารสนเทศจะรวบรวมข้อมูลจากทุกสานัก กอง รายงานติดตามการ
ประเมินผลการใช้งานเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือนและในช่วงเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมางานสารสนเทศได้มีการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมภายใต้การพัฒนา
ระยะที่ ๒ ซึ่งได้อบรมครบถ้วนไปแล้ว แต่ในส่วนของ โปรแกรมจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระ แบบเบ็ดเสร็จในระยะที่ ๒และระบบการใช้งานของ
สถานศึกษา
รายงานการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนนครอุดรธานี
เรื่องราวที่รับเข้ามาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งหมด ๔๓๒ เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมด รวมเรื่องที่มาช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
รวมทั้งหมด 2,838 เรื่อง และเรื่องที่แล้วเสร็จไปแล้ว 2,300 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ๕๐๐ กว่าเรื่อง เรื่องราวร้องทุกข์ที่เข้ามา เราจะแบ่งกลุ่มประเภท
งานออก งานฟุตบาตร ทางเท้า งานไฟฟ้าสาธารณะ หรือว่างานสัญญาณไฟจราจร ฯ
ซึง่ เดี๋ยวงานสารสนเทศจะสรุปเป็นเอกสารรายงานผู้บริหารทราบอีกครั้งต่อไป
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

งานสารสนเทศ เวลาทาเสนอรายงานต้องทาให้เหมือนเป็นระบบสารสนเทศ
ต้องมีกราฟ มีแท่ง คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ต้องทาให้เป็นสถิติ ทาให้เข้ากับ
ระบบงานสารสนเทศที่ทาอยู่ และเรื่องของ เรื่องราวร้องทุกข์เป็นเรื่องที่เราต้อง
ติดตามเรื่องราวของเทศบาลของเราเพราะเราต้องแก้ไขปัญหาไปด้วย เพราะฉะนั้น
การเคลียร์งานออก มันก็จะลดลงมากกว่านี้ หรืองานไหนต้องใช้งบประมาณหรือ
บอกว่าตัดถนนเส้นหนึ่งหรือบอกว่าเข้าแผนพัฒนาแล้วก็ถือว่าตัดระบบแล้ว แต่ยอด
มีจานวนคงเหลืออยู่ประมาณ 500 กว่าเรื่อง เราลองแยกและติดตามกันดูว่า
ประเด็นไหนก็คงไม่พ้นสานักการช่างกับสานักการสาธารณสุข และข้อร้องเรียน
ของเทศกิจ ๆม่แน่ใจว่าในเชิงลึกเป็นยังไงบ้าง ต้องดึงออกมา แยกออกมา ถ้าเกิด
ทาช่องในตารางเสร็จและคีย์ลงไปมันง่ายและมาเป็นรูปเล็กๆมันดูไม่ออกหรอก
ต้องให้มันดูชัดเจนกว่านี้ ทาให้เหมือนกับเราอยู่ในระบบ ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือแบบนี้
ฝากเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องสารสนเทศต่างๆ เรื่องของการใช้ระบบสารสนเทศ
ด้วยกัน ท่านปลัดฯก็ได้เชิญทุกท่านร่วมเซ็นข้อตกลงกัน ว่าทาได้ยังไงบ้างและพร้อม
ขนาดไหน ของสานักการคลังเป็นแบบไหนครับ ใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง

- ๑๑ นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผู้อานวยการสานักการคลัง

คลังจะเกี่ยวข้องจริงๆมี ๑๔ โปรแกรม แต่เกี่ยวข้องกับงานอื่น ๔ โปรแกรม รวม ๑๘
โปรแกรม มีการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีการมอบหมายงานให้แต่ละบุคคล
ในการทีจ่ ะปฏิบัติ บางโปรแกรมอาจปฏิบัติได้เลย แต่บางโปรแกรมต้องใช้เต็มที่ก็คือ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙แต่ถ้าบางโปรแกรมก็ทาได้ก็ทาเลยแต่โปรแกรมก็ยังไม่สมบูรณ์
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นกลางปี ก็ทาคาสั่งจากสานักมอบหมายงานของแต่ละคน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ฝากแต่ละกอง/สานัก รวมทั้งศึกษาด้วย ที่ต้องเตรียมไว้สาหรับการรับนักเรียนหรือว่า
บุคลากรต่างๆ เพิ่มขึ้น

นายคณพศ ตรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ประเด็นโปรแกรมที่เรานามาพัฒนาใช้งานในการบริการ ขอให้กองวิชาการรายงาน
เป็นประจาว่ามีอุปสรรคหรือต้องพัฒนาระบบมากน้อยอย่างไร ในขณะเดียวกันทุก
วันนี้ คลังรายงานมา ๑๔ โปรแกรม บวกอีก ๔ โปรแกรมมีส่วนร่วม และอีก ๖ – ๗
โปรแกรมที่เป็นของกอง ฝ่ายอื่น มีการขับเคลื่อนหรือเปล่า ให้กองวิชาการติดตาม
รายงานและมีการประชุมย่อย และรายงานนายกให้ทราบความคืบหน้าว่าเราพัฒนา
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร

นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาล

การบริการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานตอนนี้
ได้มีการประเมินผล ๓๖๐ องศาทันที ที่สานักทะเบียนดาเนินการอยู่ เพราะฉะนั้น
อยากจะให้งานสารสนเทศซึ่งได้ประสานไว้ล่วงหน้าแล้ว ได้นาแทปเล็ตในส่วนที่เรียก
คืนเอามาใช้ในจุดบริการ เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีโอกาสได้ประเมินผล
ซึ่งตรงนี้ได้เป็นสิ่งที่นายกได้มีนโยบายสอดคล้องกับแนวทางที่ศูนย์บริการประชาชน
ขอรับรางวัลพัฒนาระบบราชการอยู่ ในช่วงนี้อยากให้งานสารสนเทศได้รีบดาเนินการ
เพราะจะได้ดูปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานงาน ก่อนที่คณะกรรมการจะมาตรวจ
ประเมิน และสิ่งหนึ่งที่อยากเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันได้มีชาวต่างชาติ ซึ่งตาม
กฎหมายกาหนดให้สามารถทาบัตรประชาชนได้ และจะเห็นได้ว่าตอนนี้ชาวต่างชาติ
มาติดต่อขอใช้บริการที่ศูนย์บริการไม่ต่ากว่าวันละ ๕ รายต่อวันที่มาทาบัตร ซึ่งใน
การประชาสัมพันธ์ตอนนี้ ชาวต่างชาติที่มาติดต่อก็จะสะดวกถ้าเกิดว่ามี
บัตรประจาตัวที่กรมการปกครองออกให้ ซึ่งจะเป็นบัตรสีชมพู เค้าสามารถที่จะไป
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยยื่นแค่บัตรประจาตัวไม่ต้องยื่นพาสสปอร์ต
ไม่ต้องยื่นสาเนาทะเบียนบ้าน อยากให้งานสารสนเทศลองดูว่าในการประเมินผลเรา
สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของภาษาอังกฤษ พอใจมาก พอใจน้อย เพื่อที่จะได้
สอดคล้องกับผู้มารับบริการ สาหรับชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมา เพราะนับวันก็ยิ่งเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ฝากเรื่องโปรแกรมด้วย เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกรอบ แทปเล็ตตอนนี้ยังประเมินอยู่หรือไม่
ถ้าประเมินอยู่ก็ต้องแสดงความพึงพอใจ ฝากข้อมูลที่แจ้งไปกับกองวิชาการและ
ฝ่ายสารสนเทศ

นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ

- ๑๒ สาหรับการเตรียมการที่จะนาเสนอผลงานของเทศบาลเข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ
ในตอนนี้มี ๒ รางวัล คือ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี และรางวัลพระปกเกล้า
ซึ่งสาหรับเกณฑ์ประเมินรายละเอียดปลีกย่อยเยอะลงไปอีก ซึ่งขอเรียนในส่วนของ
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีก่อน ในส่วนนี้ปีนี้บ่งรางวัลออกเป็นประเภทโดดเด่นและ
ประเภททั่วไป ซึ่งในสาหรับประเภทโดดเด่นคือ ท้องถิ่นที่ได้คะแนนคอลทีมที่ได้ที่ ๑
ของการบริหารจัดการที่ดีได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป และในส่วนของ
ประเภททั่วไปก็จะอยู่ที่ ๗๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่งประเภทโดดเด่นเคยได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ส่วนประเภททั่วไปก็คือยังไม่เคยได้รับรางวัล
ในห้วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ สาหรับเทศบาลนครอุดรธานี ไม่สามารถที่จะส่งเข้าประกวด
ประเภททั่วไปได้ แต่ในส่วนนี้เรามีวิธีการประเมินที่ติดขัดอยู่หลายข้อ ซึ่งทางกอง
วิชาการสรุปคร่าวๆ การประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
๑. คะแนนคอลทีมปี ๒๕๕๘ เต็ม ๑๐ คะแนน ของเราเต็ม ๑๐ไว้กอ่ น
๒. ในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี คะแนนเต็ม ๑๓๕ คะแนน ตอนนี้ที่ประเมิน
ตัวเองไว้อยู่ที่ประมาณเราได้ที่ ๗๐ ไม่เกิน ๘๐ คะแนน
๓. ส่วนของนวัตกรรม คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน แต่ตอนนี้ต้องส่งโครงการ
นวัตกรรม แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งโครงการอะไรดี ซึ่งสรุปคร่าวๆ คะแนนที่เราประเมิน
ตัวเองก่อน คะแนนเต็ม ๑๘๐ คะแนน เราจะได้ ๑๐๐ คะแนน หรือไม่เกิน ๑๑๐
คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ประมาณ ๕๙-๖๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้อที่ตกเกณฑ์
จะมีอยู่หลายข้อ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
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เอาเรื่องที่ตกเกณฑ์มาคุยกันก่อนดีกว่า เพราะว่าเราไปประเมินมาหลายปี ทุกปีก็ตก
แบบนี้ตลอดเรื่องคอทีมมันเป็นเรื่องยังไง
เป็นเรื่องของเอกสารการตรวจ นโยบายบางอย่างเปลี่ยนมาเรื่องๆ เอกสารก็ต้อง
เปลี่ยน เช่น การตรวจรับ ต้องมีชุมชนเข้าไปตรวจรับร่วม แต่หลักเกณฑ์พัสดุไม่ได้มี
กรรมการของชุมชน แต่ก็สามารถบริหารจัดการการตรวจรับ เราสามารถเชิญชุมชน
เข้ามาร่วมมาดูด้วยได้ มันเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราจะสร้างเอกสาร หรือบางอย่าง
ร้อยละของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ ต้องทาประชาคมเป็นหมื่นคน ปีที่แล้วพอเรา
ทาแค่ ๒๐๐-๓๐๐ คน เกณฑ์ระบุออกมาว่า ต้องร้อยละ ๒ คน ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เช่นในเขตของเราผู้มีสิทธิ์ ๙๐,๐๐๐ กว่าคน มันก็คิดเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็น หมื่นกว่า
เอกสารที่เราจะเอาไปประกอบค่อนข้างจะยากเพราะเราต้องมาไล่ดูอันไหนที่สามารถ
จะทาขึ้นมาได้ อันไหนที่ยังทาไม่ได้ มันจะชี้ให้เราเห็นว่าตัวไหนที่มันตกไป ในเอกสาร
ประกอบ
คอลทีมเค้าให้ขั้นต่าเท่าไหร่ ๕๙-๖๐ เปอร์เซ็นต์ ขั้นต่าเค้าให้เท่าไหร่ แล้วเราตก
ในส่วนไหน ผมไม่เคยห้ามให้ทา ทาไมเทศบาลอื่นยังทาได้ ผ่าหลักเกณฑ์ได้ แต่เรา
เป็นองค์กรขนาดใหญ่ขนาดนั้นมีทีมงานเป็น สานัก/กอง เจ้าหน้าที่เราต้องเยอะ ต้อง

- ๑๓ เอาใจใส่ในเรื่องของการตรวจ ดูเอกสาร มันต้องมีโจทย์ให้เราดูอยู่แล้วหรือไม่ มันถึง
จะตามเกณฑ์
นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ

คอลทีมเราได้ ๘๕ คะแนน ผ่านค่ะ เราตกในส่วนของรางวัล เช่น แต่งตั้งประชาชน
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเอกสารก็ต้องมีคาสั่งแต่งตั้ง

ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

เกณฑ์ที่มีประชาชนเข้ามีส่วนร่วม เป็นเกณฑ์ที่ปรับทุกปี เกณฑ์ของธรรมมาภิบาล
ก็จะมีใหม่ๆ เข้ามาทุกปี ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ระเบียบรองรับ และมีหนังสือเชิญ
ร่วมตรวจ จะมีการบันทึกภาพและเอกสาร ที่เราไม่ไดทาก็เพราะธรรมมาภิบาลเกณฑ์
เค้าจะเป็นแบบนี้ไหม ที่จริงมันต้องมีโดยทั่วไป ต้องดูที่เนื้อหาก่อน แต่เอกสารที่จะ
สร้างขึ้นมามันไม่มี เช่น เอกสารซื้อจ้างแต่ละกอง พอวิชาการรวบรวม ไปเจาะหา
เอกสารตามสานักก็ไม่พบเอกสาร

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
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ข้อมูลปี ๕๘ ไม่เป็นไร แต่ถ้าปี ๕๙ ยังไม่ได้ผมจะให้ทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน
มันไม่ใช่เรื่องยาก สรุปประเด็นออกมาแล้วทากันใหม่

นางวิภาพร ธีระธรรม
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มีคอลทีม รางวัลพระปกเกล้า โบนัส ออกมาเป็นเกณฑ์คล้ายๆ กัน ถ้ามีการไม่
ดาเนินการก็จะเป็น ๐ ถ้ากาลังดาเนินการอยู่ ๑ ข้อก็ได้ ๑ คะแนน ๒ ข้อ ๒ คะแนน
เรื่องของการประชาคมต้องมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ของจานวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง คิดแล้วของเรา ๙๒,๐๐๐ คน ก็ประมาณ ๑๘,๐๐๐ กว่าคน คะแนนเต็ม ๕
คะแนน ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป โครงการแผนบรรจุคนชุมชรมีเท่าไหร่ ถ้าไม่มีได้ ๐
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สรุปการเข้าประกวดจุดดีเรามากแต่เราต้องมาสกัดจุดเสียของเราหรือปรับจุดเสียที่มัน
มีอยู่ ๑๐ ข้อ ให้เหลือ ๕-๖ ข้อ มอบให้ ผอ.อุบลพรรณ ไปสรุปมาและหาทางออก

ตอนนี้ให้สรุปประเด็นไว้ก่อน และตั้งคณะทางานของแต่ละประเด็น และจะนาเสนอ
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้บริหารอีกรอบคะ

นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

๕.๓ กองสวัสดิการ
 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
- เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๔.๐๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน
ประชาชนในชุมชนบ้านช้าง ๒ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จานวน ๑ หลัง
(มีผู้ประสบภัย ๓ คน)

- ๑๔ กองสวัสดิการสังคม นาเครื่องอุปโภค บริโภค สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหารนาโดย
ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านตระกูลมณีกานนท์ พร้อมท่าน สท.จากเขต ๔ เป็น
ผู้มอบพร้อมให้กาลังใจแก่ผู้ประสบเหตุดังกล่าวนี้ด้วย เทศบาลได้มอบเงินซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๔๕ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน
ประชาชนในชุมชนหนองเหล็ก ๑ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จานวน ๑ หลัง
(มีผู้ประสบภัย ๖ คน)
กองสวัสดิการสังคม นาเครื่องอุปโภค บริโภค สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหารนาโดย
ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านตระกูลมณีกานนท์ พร้อมท่าน สท.จากเขต ๒ เป็นผู้
มอบพร้อมให้กาลังใจแก่ผู้ประสบเหตุดังกล่าวนี้ด้วย
 หลักเกณฑ์ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย
เทศบาลนครอุดรธานี ได้กาหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุ
อัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย ดังนี้
๑. กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
๑.๑ กรณีได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยบางส่วนจะได้รับการสงเคราะห์
เงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จานวนหลังละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ กรณีได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยทั้งหลังจะได้รับการสงเคราะห์เงิน
ช่วยเหลือค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จานวนหลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ สงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค ตามความเหมาะสม
๒. กรณีเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัย
ทาให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ได้รับความเสียหาย ให้ช่วยเหลือเป็นวัสดุก่อสร้างใน
การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า แต่มิได้
มุง่ หมายที่จะชดเชย ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชน โดยใช้
เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ สานักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ แกนนาชุมชนทั้ง ๑๐๓ ชุมชนๆละ
๒ คน โดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี โดยใช้เครื่องมือ AIC

ตารางกาหนดการจัดทาแผนชุมชน

- ๑๕ -
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- เรื่องประชาคมของแต่ละเขต ฝากให้กองสวัสดิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้า
พัฒนาแก้ไขปัญหาให้มาให้ครบทุกฝ่าย ทั้ง สานักการช่าง สานักสาธารณสุขฯ
งานเทศกิจ เพราะว่าให้แต่ละเขตมาเพื่อรับปัญหาและเก็บข้อมูลมา เพราะฉะนั้นตัวแทน
หรือมาเอง ทุกๆชุมชนในเขตจะนาปัญหามาถาม ถ้าตอบได้จะได้ตอบทันที เรื่องไหนที่
ต้องแก้ไข ส่วนตารางการประชุมมอบให้กองสวัสดิการ แจ้งให้แต่ละสานัก/กอง
เข้าร่วมประชุมกับแกนนาชุมชนด้วย รวมถึงนิติกรด้วยนะครับ
- เรื่องการมอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทให้กับผู้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ถ้าสภากาชาดมอบแล้ว เรา
ต้องมอบอีกได้ไหม เป็นการซับซ้อนหรือไม่

นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐ ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท ถ้าเรามอบ
๒๐,๐๐๐ บาท ส่งเรื่องไป กพ. จ่ายเพิ่มอีก ๑๓,๐๐๐ บาท ส่วนของกาชาดเป็น
หน่วยงานนอกสามารถให้ได้ ไม่ถือเป็นการซับซ้อน แต่ตั้งไฟไหม้ ๒ หลังคืนไปถึง
จะจ่ายเพิ่มให้แต่ไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท

นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

รายงานเพิ่มเติมตาบลละ ๕ ล้าน ในรอบที่แล้ว ทั้งหมด ๘ ท. ได้แก่ ท.๑ ท.๒ ท.๔ ท.๕
ท.๘ ท.๑๐ ท.๑๑ ท.๑๒ ในรอบนี้ ท.๖ จะลงวันที่ ๕ เม.ย. ๕๙ ท.๓ ท.๗ ท.๙ ลงวันที่
๗ เม.ย. ๕๙ ส่วนชลประทาน ท่าน ผอ.ดาวเรือง เป็นผู้ประสานดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

จอ.อดุลย์ บุญวิเศษ
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎร
ฯ

๕.๔ กองทะเบียนฯ
- ข้อมูลทั่วไปจานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานีรวมทั้งสิ้น ๑๓๒,๑๖๑ ราย
- ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๒,๓๓๔ ราย
- จานวนครัวเรือน จานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๕๘,๔๘๘ หลัง
- ผู้มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชนที่ศูนย์บริการชั้น ๑ รวม ๒,๕๘๙ ราย

- ๑๖ ในเขต ๑,๔๖๓ ราย นอกเขต ๑,๑๒๖ ราย
- ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนย์บริการชั้น ๑ รวม ๒,๓๔๐ ราย
- ขอทาบัตรประชาชนกรณีบัตรหมดอายุเป็นเวลานาน จานวน ๑ ราย
- ขอจาหน่ายรายการบุคคลซ้าซ้อน จานวน ๑ ราย
- ขอแจ้งการเกิดเกินกาหนด จานวน ๑ ราย
- ได้รับอนุมัติ ขอทาบัตรประจาตัวประชาชน ครั้งแรก จานวน ๑ ราย
- ได้รับอนุมัติ เพิ่มชื่อเข้า ทร.๑๓ จานวน ๒ ราย
- ได้รับอนุมัติ จาหน่ายรายการบุคคลซ้าซ้อน จานวน ๑ ราย
- อนุมัติ ขอคืนสภาพบุคคลเนื่องจากถูกจาหน่ายด้วย (ท.ร.๙๗) จานวน ๑ ราย
- ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตรฯ
๑๕ ราย
งานบริการด้านการสาธารณสุข
๘๖๐ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๒๐๑ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม)
๒๘๕ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย์
๓๓ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๙๔ ราย
- ผู้มารับบริการศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีแห่งที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ
(ตลาดหนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๓๖๒ ราย
งานบัตรประจาตัวประชน
๑,๐๐๔ ราย ในเขต ๔๔๒
นอกเขต ๕๖๒
งานจัดเก็บภาษี
๓๕๑ ราย
งานบริการด้านการสาธารณสุข
๓ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๘ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑,๗๒๘ ราย
- รวมผู้มารับบริการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้น ๘,๐๔๗ ราย
- การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มากที่สุด ๘๙ % มาก ๑๐ % ปานกลาง ๑ %
- การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจาตัวประชาชน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มากที่สุด ๘๐ % มาก ๑๘ % ปานกลาง ๒ %
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

การประเมินผู้มาใช้สิทธิ ๑,๐๐๐ คน ต้องประเมินทั้ง ๑,๐๐๐ คน พนักงานที่อยู่
หน้าจอต้องใส่ใจ แจ้งประชาชนให้ทาการประเมิน
๕.๕ กองการแพทย์

- ๑๗ นางกนกพร จันทโคตร
พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช

- คนมารับบริการ 4,000 ราย/เดือน ศูนย์ ท.8 จานวน 2,000 กว่าราย
หนองสิม 1,000 กว่าราย ศูนย์เก่าจาน 1,000 กว่าราย รวม 12,000 กว่าราย
มีบริการฉุกเฉินและรถรับส่งผู้เจ็บป่วยร้อยกว่าราย
- โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีเบาหวาน ความดัน นอกจากจะ
เจาะเลือดอัลตร้า ซาว์ด ยังมีการตรวจภาวะแทรกซ้อนตา 465 ราย และได้ขอซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อที่จะนาไปใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตรวจภาวะแทรกซ้อนในแต่ละศูนย์ ขอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทา
บันทึกข้อตกลงกับรพ.อุดรธานีเนื่องจากปัจจุบันนี้ การจ่ายค่าบริการของเรากับ
โรงพยาบาลอุดรเป็นการจ่ายตามความจริง จึงได้ทาข้อตกลงกับโรงพยาบาลอุดร
เพื่อจ่ายลดลง ๑๕ %ในภาพรวมในใบส่งตัวใช้เดือน/เดือนใช้แต่ละครั้ง แต่ต่อไป
ใบส่งตัวจะใช้ได้ครั้งละ ๖ เดือนอยู่ระหว่างการตรวจสอบระหว่างกองการแพทย์ได้
รับงบสนับสนุนกับทางหลักประกันสุขภาพในการจัดทาสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งได้จัด
งานอบรม ดูแลผู้ป่วยชุมชนละ ๒ คน และสถานที่ ท.๖ ได้รับความร่วมมือจาก
อสม.จิตอาสา มีคนรับบริการ 10,200 คน ป่วยและนึกถึงโรงพยาบาลเทศบาล
Wall–In แต่ถ้าออกให้บริการที่ศูนย์จะมีจานวนมากกว่าเดิม
- การให้บริการเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจวัดความดัน เครื่องตรวจตา
ที่เจาะเลือด ควรนามาให้บริการแก่พนักงานในเทศบาล ซึ่งถ้ามีการตรวจลักษณะนี้จะ
ทาให้คนมีสุขภาพที่ดี
- การให้สวัสดิการพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะมีการตรวจสุขภาพประจาปี
จึงให้มีการตรวจเช็คร่างกายให้ละเอียด แต่เนื่องจากสวัสดิการตรงจุดนี้ มีให้แค่
พนักงานราชการ และข้าราชการ ท่านนายกจึงให้ทางกองการแพทย์จัดหา
งบประมาณให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้วย คือได้ตรวจเช็คสุขภาพฟรีเช่นกัน เนื่องจาก
สุขภาพของพนักงานนั้นก็สาคัญเช่นกัน
๕.๖ สานักการคลัง

นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผู้อานวยการสานักการคลัง

- ๑๘ -

การเงินยืมจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน เงินยืมจากการปฏิบัติราชการกับเงินยืมเดินทาง
ไปราชการ ถ้าปฏิบัติราชการจะเป็นโครงการต่างๆ ที่ต้องส่งใช้ภายใน ๓๐ วัน ส่วน
ของการยืมไปราชการกลับมาต้องคืนใช้ภายใน ๑๕ วัน นับวันจากมาถึง มีหนังสือสั่ง
การออกมาใหม่ออกมาเมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเรื่องของการทบทวนการใช้เงิน
สะสมของท้องถิ่นทั่วประเทศว่าในหลักของระเบียบกฎหมายการใช้เงินสะสมระเบียบ
ปี พ.ศ.๒๕๔๗ บอกว่าเฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่แล้วก็เกี่ยวกับชุมชนและ
สังคมหรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท.และมีปรากฏแผนพัฒนาเทศบาล เป็น
องค์ประกอบหลักๆของการใช้เงินสะสม ซึ่งเงินสะสมที่เขาให้ใช้ก็จะเกิดจากรายรับ
สูงกว่ารายจ่ายประจาปีและก็สะสมกันมาเรื่อยๆการที่รายรับสูงกว่ารายจ่ายประจาปี
ปีนั้นก็จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นเงินสารอง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นอานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติแต่ถ้าจะไม่กันสารองแต่จะมีงบประมาณ ๒๕ %
ของงบประมาณประจาปีถ้าเต็มก็ไม่ต้องสารองอีกก็ได้ ส่วนที่สั่งมาคือ ๗๕ % เป็น
เรื่องของเงินสารองเป็นเงินสะสมที่เทศบาลนามาใช้จ่ายในกิจการของเทศบาล
คานิยามคือ รายจ่ายประจาและรายจ่ายเพื่อการศึกษาเพื่อสาธารณภัยและขยาย
ความคาว่า สาธารณภัย ว่าคืออะไร ถ้าเป็นงบประมาณประจาปี ก่อนเกิดเหตุ
ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ สามารถใช้เงินงบประมาณได้ แต่ถ้าเงินสะสมเขาให้ใช้
ระหว่างเกิดเหตุ
เกณฑ์การกันเงินสารองเป็นเงินสะสมจะกันในลักษณะมีเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ประจาของ อปท.ซึ่งอาจจะเป็นคาที่กว้างระเบียบฉบับนี้เลยตีวงเข้ามาว่าการกันคือ
อะไรบ้าง กันเงินเดือนพนักงานและพนักงานจ้าง ๓ เดือน เงินเดือนครู ลูกจ้าง
นักการภารโรง ตามกฎหมาย คนชรา อีก ๒ เดือน เป็นหลักเกณฑ์กาหนดไว้ชัดเจน
หลังจากนั้นเหลือเท่าไรให้หักเป็นเงินสาธารณภัย ๑๐ % และเหลือกันอีก ๑๐ %

- ๑๙ -

ถ้าเราทาตามระบบนี้ทาให้รู้ว่าสามารถใช้เงินสะสมไปได้เท่าไร และสามารถ
ใช้ได้อีกเท่าไร ระเบียบเงินสะสมนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ คือ
ต้องเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ๒ นาความต้องการมาจากแผนพัฒนา

- ๒๐ -

นายคณพศ ตรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ขออนุญาตครับท่านนายกฯ ขอให้รายการลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณคงค้าง
๗ ราย ๑,๒๐๓,๖๐๐ บาท คืออะไร

นางศุภาพิชญ์ คาสุพรหม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง

จะเป็นโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
และโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน และโครงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการโปงลาง โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการพัฒนาศิลปะและภูมิปัญญา

- ๒๑ ท้องถิ่น และมีไปราชการ โครงการประกวดอุดรเลิฟมิวสิค คือพูดในภาพรวม
ทุกสนัก/กอง
นายคณพศ ตรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

แล้วใน ๕ สานักมีเลยกาหนดแล้วหรือยังที่จะต้องนาส่งใช้

นางศุภาพิชญ์ คาสุพรหม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง

เลยกาหนดแล้วค่ะ ได้ทาหนังสือเตือนไปแล้วค่ะ

นายคณพศ ตรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

หลังประชมเรียกผู้เกี่ยวข้องพบปลัดฯด้วย

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ติดตามโครงการ มีโครงการไหนที่ยังไม่ส่งลงพัสดุ ตรวจแล้วพึ่งผ่านไป ๒ ไตรมาส
เหลืองบประมาณอยู่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เปิดดูงบประมาณในโครงการของท่านด้วย
งบฯเพิ่มเติมของ ปีที่แล้ว หน่วยงานไหนยังไม่ได้นาส่งหรือว่ายังทาราคากลางอยู่
ฝาก ผอ.สุกฤตด้วยครับ

นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผู้อานวยการสานักการคลัง

คือรายจ่ายค้างจ่าย งบประมาณ ๕๘ ยังไม่ได้รับเอกสาร หรืออาจจะ
อยู่ขั้นตอนไหนอย่างก็จะมีของระบบ Mobile Application ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
กล้องcctv ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ของกองทะเบียน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
สานักการศึกษาจะเป็นครุภัณฑ์สานักงาน หลายรายการรวมแล้ว ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ของสานักการช่างจะเป็นรถตักหน้าขุดหลัง นาฬิกาLED ๖๙๐,๐๐๐บาท นาฬิกาพร้อม
ติดตั้ง ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท รถบรรทุก ๖ ล้อ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างท่าน้า
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ๑,๕๐๐,๐๐๐บาท ก่อสร้างป้ายอุดรธานี ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อุทยานไดโนเสาร์ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทปรับปรุงวนเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท สานักการศึกษาประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๑๗ รายการ ส่วนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวหนองประจักษ์หรือสวนสาธารณะอาเซียน มี ๒ รายการ อยู่ระหว่าง
การแก้ไขแบบแปลน แต่อย่าลืมต้องก่อหนี้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และอยู่ที่
กรมท่องเที่ยวจะเห็นชอบในการแก้แบบเพื่อมีเงื่อนไขในการให้กรมท่องเที่ยวเป็น
ผู้เห็นชอบ ในปี ๒๕๕๙ ยังมีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ รื้อถอนอาคารโรงเรียน
๕๑,๑๐๐,๐๐๐บาท ปรับปรุงหลังคาคุมทางเดินสะพานลอยหน้าโรงเรียนคริสเตียน
๗๘๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างติดตั้งระบบแสงสว่างทางเดินและทางจักรยานริมห้วยหมากแข้ง
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างระบบระบายน้าซอยบุตรสมบัติ ชุมชนหนองตุ ๒
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างระบบระบายน้าชุมชนบ้านเหล่า ๑ ๙๓๐,๐๐๐ บาท ใช้
ระเบียบใหม่ คือประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด ต้องก่อหนี้ให้ทันปีนี้เท่านั้น ปกติ
เงินสะสมจะใช้ ๒ ปี แต่หนังสือฉบับที่สั่งมาใหม่ถ้าไม่ก่อหนี้ภายในปีนี้ขอถือว่าตกไป
จะไปหักล้างกับตัวระเบียบที่ออกไว้ก่อนล่วงหน้า ฉะนั้นต้องดาเนินการให้เสร็จ
ภายใน กันยายน ๒๕๕๙

- ๒๒ -

นายนภดล ละมุนเมือง
สถาปนิกชานาญการ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายกฤติเดช สุขศรี
ผอ. โรงเรียนเทศบาล ๘

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายนภดล ละมุนเมือง
สถาปนิกชานาญการ

๕.๗ สานักการช่าง
 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ทาไมไม่ทาสีอาคารให้มีสีสันดูสีซีด ไม่เอา สีเหลือง สีแดง สีชมพู สีฟ้า แล้วเมื่อไร
โปรเจคเตอร์จะได้หละครับ แล้วใช้เงินสะสมได้ไหม อย่างโปรเจคเตอร์ใช้เงินสะสม
ได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหม แล้วอาคารที่สร้างแล้วอุปกรณ์ข้างในต้องหางบซื้อใหม่รึป่าว ได้
ตัวอาคารแล้วทายังไง แล้วอาคารนี้จะเปิดเมื่อไร จะใช้อาคารช่วงไหนดี จะยกยังไง
เอาเด็กเดิมมาอยู่หรือรับเด็กเพิ่มวางแผนยังไงอุปกรณ์ใช้ได้หมดรึป่าว
นาเด็กเดิมย้ายมาอยู่อาคารใหม่แล้วอาคารเก่าปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะตอนนี้อาคาร
เก่าก็มีสภาพทรุดโทรมมากครับ อุปกรณ์บางส่วนก็เสียหายบ้างครับ ผมคิดว่าน่าจะ
ซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเพราะอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรกับวัยของเด็ก
เท่าไรครับ
อาคารเก่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซม ท่านรู้ไหม ไม่ก็ไปสารวจดู

- ๒๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน
หมดสัญญาแล้วอยู่ในระหว่างเก็บรายละเอียด

โครงการก่อสร้างห้องน้า – ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม แล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างห้องน้า – ห้องส้วมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี แล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
นครอุดรธานี ปัจจุบัน ความคืบหน้า ๓๐ เปอร์เซ็นต์

โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. (ด้านหลัง)โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี
ความคืบหน้าโครงการ ๙๐ เปอร์เซ็นต์

- ๒๔ -

โครงการซ่อมแซมพื้นอาคารห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน
ความคืบหน้าโครงการ แล้วเสร็จ

ขอเพิ่มเติมโครงการพิพิธภัณฑ์อุดรธานี ทางคณะกรรมการได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างเข้าไป
ดาเนินการก่อสร้างต่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ทางผู้รับจ้างได้ทาการรื้อถอนอาคาร
วัฒนธรรมเดิม ทาการเจาะสารวจดินพร้อมที่จะทาการเจาะเสาเข็มก่อสร้าง และ
สาหรับงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาว่าจ้างทั้งหมด ๑๕ โครงการ ทาง
อาเภอให้เวลา ๔๕ วัน ทุกโครงการ เพื่อจะให้เสร็จทันเปิดเทอม ผู้รับเหมารับทราบ
แล้วแต่ยังมี ผู้รับเหมาบางรายที่ยังไม่เข้าดาเนินการ คือ ท.๓ ท.๗ ท.๙ และชุมชนผาสุก
นายดาวเรือง หากันได้
ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล

 ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส่วนช่างสุขาภิบาลมีงานบริการประชาชนงานก่อสร้างงานกาจัดขยะงานบาบัด
น้าเสียตามลาดับดังนี้ งานบริการประชาชน งานลอกท้อระบายน้าดูดโคลนเลน
ตรอกขาวสะอาดระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร ดูดโคลนเลนถนนทองใหญ่ตัดกับ
ซอยอดุลยเดช ๔ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร ดูดโคลนเลน ถนนหมากแข้ง
ลอกท่อระบายน้าเขต ๔

- ๒๕ -

โครงการร่วมกันวันเสาร์ เฝ้าระวังดูแลห้วยหมากแข้ง ทั้งทางบกและในน้า
ตลอดแนวและตอนนี้ทาทุกวันเสาร์ และได้ขอความร่วมมือส่วนควบคุมอาคารเพื่อ
เร่งรัดให้รื้อถอน สานักการสาธารณสุข ดูแลเรื่องร้านอาหารตลอดริมห้วยโยธาดูแล
เรื่องการตีเส้นจราจร และติดป้าย เทศกิจการบุกรุกและการวางของ งานป้องกันเรื่อง
ต้นไม้ใหญ่ จะทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไป

งานซ่อมแซมบ่อพัก
๑. ซอยประชารักษา
๒. ถนนประจักษ์
๓. ซอยประชาสันติ
๔. ซอยวุฒิอนันต์
๕.บริเวณสี่แยกถนนนเรศวร ตัดกับถนนศรีชมชื่น
๖.ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้าบริเวณหมู่บ้านอุดรคันทรีวิลล์
งานวางท่อระบายน้า
๑. ซอยร่วมมิตร วางท่อระบายน้า Æ ๔๐ เมตร ระยะทาง ๔๕ เมตร
๒. ซอยพรหมรักษ์ วางท่อระบายน้า Æ ๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร
๓. ลอกร่องระบายน้า ท้ายซอยโนนพิบูลย์ ๔ พร้อมเปลี่ยนท่อ Æ ๔๐ เมตร
เป็นท่อ Æ ๘๐ เมตร จานวน ๒๙ เมตร
๔. ประสานเทศบาลเมืองหนองสาโรง
๕. สกัดท่อ Æ ๘๐ เมตร ที่แตกบริเวณปากซอยโยธาวิจิตรออกระยะทาง
๑๐๐ เมตร
งานป้องกันน้าท่วม
เขต ๓ ดาเนินการโดยการจ้างเหมา
- ซอยปู่สวรรค์
- ซอยทรงธรรม
- ซอยวุฒิอนันต์ 2/1
- ซอยธรรมเสนา

- ๒๖ - ซอยบ้านม่วง ๙
โครงการซ่อมแซมลาห้วยหมากแข้ง ( ๒ แผง ) ตามโครงการตาบลละ ๕ ล้าน

แผนการดาเนินการในอนาคต
- เขต ๑ (๗ ซอย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าที่จะ
ดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า เขต ๑กาลังอยู่ระหว่างเสนอ ประกอบด้วย
๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยทองศรี ชุมชนโพธิ์สว่าง ๒
๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยไบเล่ ชุมชนหนองนาเกลือ
๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยคลองเจริญ ๓ ชุมชนคลองเจริญ
๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยคลองเจริญ ๔ ชุมชนคลองเจริญ
๕. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยพละบดีศรีอุดร ชุมชนพละบดีศรีอุดร
๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยอุดรพิชัยรักษ์ ชุมชนพิชัยรักษ์
๗. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าซอยมิตรประชา ๓ ชุมชนมิตรประชา
- เขต ๒ (๙ ซอย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า
ที่จะดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยอุดรดุษฎี ๘ (นกเขา)
(ชุมชนเวียงพิงค์) วงเงิน ๓,๗๖๖,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยบ้านเหล่า
(ชุมชนบ้านเหล่า ๑) วงเงิน ๑,๙๗๖,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก ถนนหลังโรงพยาบาล
อุดรธานีวงเงิน ๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยประชาอุทิศ ๒/๕
(ชุมชนทุ่งสว่างตะวันตก) วงเงิน ๕๕๒,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยประชาอุทิศ ๒/๔
(ชุมชนทุ่งสว่างตะวันตก) วงเงิน ๗๑๓,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยจันทร์สว่าง
(ชุมชนบ้านเหล่า ๓) วงเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยจันทร์พัฒนา
(ชุมชนหนองบัว ๑) วงเงิน ๙๘๔,๐๐๐ บาท

- ๒๗ ๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยหนองเหล็ก ๓
(ชุมชนหนองเหล็ก ๒) วงเงิน ๙๐๖,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยวัดอาจสุรวิหาร
(ชุมชนหนองบัว ๑) วงเงิน ๑,๑๒๗,๐๐๐ บาท
เขต ๓ (๑๑ ซอย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า
ที่จะดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยศรีสวรรค์๑
๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยบ้านม่วง ๗/๓
๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยโชตช่วง
๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยบ้านม่วง ๕/๑
๕. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยปทุมสาราญจิต
๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยรักชาติ ๒
๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยโภคานุสรณ์ ๒ ชุมชนทองคาอุทิศ
๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยพลนามอินทร์ ชุมชนหนองขอนกว้าง
๙. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยศรีพินิจ ๓/๑ ชุมชนศรีพินิจ
๑๐. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยประสิทธิ์ชุมชนสร้างแก้ว
๑๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยประชาสันติ ๖ ชุมชนเก่าจาน๒
เขต ๔ (๖ ซอย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้า
ที่จะดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยลาไย ชุมชนดงวัดท่อระบายน้า
ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 1,064 เมตร
๒. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยสุรทักษ์ 8 ชุมชนศรีชมชื่น2ท่อ
ระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 856 เมตร
๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยศรีรัฐกิจ 1 ชุมชนศรีชมชื่น 3ท่อ
ระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 244 เมตร
๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยสุรทักษ์ 7 ชุมชนศรีชมชื่น 3 ท่อ
ระบายน้า ขนาด  0.80 ม. ระยะทาง 704 เมตร ท่อระบายน้า
ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 427 เมตร
๕. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยจินตคาม 7 ชุมชนดอนอุดม 1ท่อ
ระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 244 เมตร
๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าซอยจินตคาม 8 ชุมชนดอนอุดม 1 ท่อ
ระบายน้า ขนาด  0.40 ม. ระยะทาง 256 เมตร
งานกาจัดขยะทั่วไป
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ขยะทั่วไปที่เข้ามากาจัดทั้งหมด ๓๙ หน่วยงาน
ปริมาณที่ขยะทั้งหมด ๒๐๕ ตัน/วัน

- ๒๘ -

งานกาจัดขยะติดเชื้อ
ขยะติดเชื้อที่เข้ามากาจัดทั้งหมด 32,370 กิโลกรัม/เดือน

การดาเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อดาเนินการก่อสร้างได้ ๘๐ %

- ๒๙ -

งานบาบัดน้าเสีย
สรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียเป็นรายเดือน
* ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสีย 20,461 หน่วย
* ปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบบาบัดน้าเสีย 351,886 ลบ.ม.
* การระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย 211,132 ลบ.ม.
* การเก็บเงินค่าบาบัดน้าเสียเดือน มีนาคม 122,855 บาท (3,360 ราย)
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผอ.ส่วนการโยธา

หลายๆโครงการที่ท่านได้เห็นความคืบหน้า และจะต้องเตรียมการในหลายๆเรื่อง ที่
เราจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าในห้วงฤดูกาล เตรียมการเรื่องท่อระบายน้าให้เรียบร้อย
ส่วนเรื่องของขยะติดเชื้อที่เป็นโรงงานต้องวางแผนแล้วว่าเมื่องานเสร็จแล้วต้อง
รวมถึงการดูแลรักษาหลังการติดตั้ง และการเดินเครื่องจะทายังไงและการประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวัตถุดิบหรือพวกขยะติดเชื้อที่จะต้องไปประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ๕ จังหวัด การเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขจะช่วยดูแล
และประชาสัมพันธ์ ส่วนเรื่องห้วยหมากแข้งภาพที่เห็นบางส่วนจะให้ผู้มีฝีมือเข้ามา
วาดภาพเพื่อให้ดูเกิดความสวยงามมากขึ้น
 ส่วนการโยธา
ส่วนการโยธาจะมีเรื่องของงบประมาณที่ขณะนี้เราจะมีงบประมาณใช้
ในการปฏิบัติงานบางรายการติดไม่เกิน ๒ เดือน เช่น เรื่องของค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นทั้งสานัก ค้างประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องงบประมาณที่ได้รับใน
ปี ๒๕๕๙ โครงการแล้วที่เสร็จ มีเรื่องของการก่อสร้างระบบสะปริงเกอร์ทุ่งศรีเมือง
เฟสที่ ๒ เสร็จแล้วตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
สาหรับโครงการที่ได้มีผู้รับเหมาแล้ว โครงการต่อมาโครงการ CCTV
โครงการก่อสร้างถนนหนองนาคา โครงการก่อสร้างถนนหนองใหญ่ โครงการศึกษา
ความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชน และเรื่องของการก่อสร้าง จอ LED ตรงหอเฉลิม
พระเกียรติ อีกสามโครงการอยู่ระหว่างพัสดุดาเนินการ ก่อสร้างถนนศุภกิจกัณญา
โครงการก่อสร้างถนนศรีสุข และโครงการก่อสร้างถนนแจ่มนุสรณ์ อีก ๕ โครงการ
อยู่ระหว่างจัดทาราคากลาง มี ถนนอัศวมิตร ท่าน้าหนองประจักษ์ ไลน์แอดอุดร
ประติมากรรม ถนนในทุ่งศรีเมือง ๒ โครงการอยู่ในระหว่างทบทวนราคากลาง
สนามเด็กเล่น AEC และอุทยานไดโนเสาร์ และนาฬิกาดอกไม้อยู่ในระหว่างทบทวน
ราคากลาง

- ๓๐ ถนน คสล.ส่วนโยการโยธาจะดาเนินการก่อสร้างเอง ๔๙ สาย แบ่งเป็น ๔
กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ได้ผู้รับจ้างในการส่งวัสดุก่อสร้าง กลุ่มที่ ๒ และ ๓ พัสดุกาลัง
ดาเนินการ กลุ่มที่ ๔ อยู่ระหว่างขออนุมัติ
เรื่อง น้าในหนองประจักษ์ที่จะเอามารองรับในประเพณีสงกรานต์
ในวันที่ ๑๓ –๑๕ เมษายน ได้แจ้งให้ส่วนโยธาทาหนังสือ ไปที่กรมชลประธาน เพื่อ
ส่งน้าจากเขื่อนห้วยหลวงมาหนองประจักษ์ แต่ที่ประสานมาจะไม่ส่งมา ระดับน้าใน
หนองประจักษ์จะเหลือจากผิวน้าถึงท้องน้าตรงเป็นเหลืองประมาณ ๓ เมตร ๓๐ เซนติเมตร
หนองบัวอยู่ประมาณ๒เมตรครึ่ง หนองสิมคงเหลือประมาณ ๓ เมตร
งานที่เทศบาลได้รับมอบหมาย เป็นเรื่องเกี่ยวกับรับเสด็จ ทางส่วนการโยธา
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกับจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การตรวจสอบเส้นทางและ
ประดับธงตลอดเส้นทางเสด็จในเขตเทศบาล งานเร่งด่วนที่ได้ทาในช่วง เสาร์
อาทิตย์ ที่เกิดเหตุ ลมพายุ ที่ล้มทั้งหน้าโรงแรมที่ประทับและเส้นทางเสด็จ
ออกปฏิบัติกับทางงานป้องกันและดาเนินการแล้วเสร็จ นาเรียนเพื่อทราบ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายชานาญวิทย์ ศรีสุพล
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขฯ

โครงการที่ยังหาราคากลางต้องเร่งรัดนะครับ ใกล้งวดในปีงบประมาณแล้ว จะได้มี
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินการหรือที่มีโครงการไปแล้วก็ตาม แต่ว่ารัฐบาล
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เราก็ยังช้า เหมือนไม่ตามกับภาวะของรัฐบาลเร่งรัด ฉะนั้นต้อง
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินฝากท่านปลัดท่านรองที่ดูแลแต่ละสานักด้วย
๕.๘ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ได้รับจากนายกตั้งแต่เข้ามารับตาแหน่งซึ่งตรงนี้ยังไม่ปรากฏใน
เอกสารระเบียบวาระการประชุม ซึ่งจะขอนาเรียนด้วยตัวเอง ในส่วนที่สองแต่อีกหก
หัวข้อจะปรากฏในแผนงบประมาณและเทศบัญญัติต่างๆ ซึ่งจะให้ผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้ดาเนินการ ในช่วงแรกผมจะขอรายงานก่อน โครงการสะอาดก่อนสว่าง
หลังจากได้รับนโยบายก็ได้มีการประชุมหน่วยกวาดทั้ง Out Sort หน่วยรถขยะ
หน่วยพัฒนาทั้งหลาย ได้เริ่มประชุมมาสองครั้งได้ติดตามด้วยตัวเอง ออกตรวจ
ถนนสายหลักต่างๆที่อยู่ในย่านที่เป็นย่านการค้าพาณิชย์ก็ได้ผลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
มีความสะอาดก่อนสว่างจริง ช่วงตีห้าก่อนหกโมงก็เรียบร้อยทุกอย่าง ทั้งรถเก็บ
ขยะด้วย ส่วนในระดับชุมชนจะมีหน่วยประจาทางานอยู่แล้วจะสว่าง แต่ยังไม่สะอาด
เท่าที่ควร รถเก็บขยะจะเก็บเสร็จประมาณช่วงเที่ยง แต่ถือว่าประมาณก็จะผ่าน
ขณะเดียวกันก็ได้ปรับประชุมหัวหน้าเขตทั้งสี่เขต ๘ คน ให้ปรับเวลาทางาน เนื่องจาก
เราทางานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่งจะจัดแบบนั้นไม่ได้ จึงได้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มแรกจะทางาน ๐๔.๐๐-๑๒.๐๐ น. กลุ่มที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ให้มีรับ
ช่วงต่อได้ หลังจากสะอาดแล้วต้องรักษาระดับความสะอาดให้ได้ สะอาดก่อนสว่าง แต่
พอสว่างแล้วผู้คนสัญจรไปมาก็ทิ้งขยะอีก ก็จะเริ่มสกปรกอีก ก็จะไม่มีความสะอาดอยู่
ตลอดเวลา โครงการที่ ๒ คือโครงการถนนปลอดถังขยะนี่ก็เป็นโครงการนาร่องของ
ท่านนายกเช่นกัน เราก็มีการปรับแผนปรึกษาหารือกัน ได้กาหนดเส้นทางเริ่มจาก
ถนนพรานพร้าวตัดกับถนนโพศรีคือฮอนด้า ยาวไปถึงวงเวียนน้าพุ ได้สารวจสถาน
ประกอบการและผู้พักอาศัย ปรากฏว่ามีทั้งหมด ๑๖๐ ร้าน กิจกรรมก็คือต้องถอน

- ๓๑ ถังขยะที่ไม่สวยทั้งหลาย สีเขียว สีฟ้าที่ตั้งกันอยู่ทั่วไป คนมาเทแล้วเกลื่อนกลาด แต่
ขณะเดียวกันประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการค้าหรือผู้พักอาศัย คลินิกหมอต่างๆ
เราจาเป็นต้องจัดหาถังขยะประจาครัวเรือนให้เค้า วันนี้ก็มีผู้จาหน่ายสินค้าได้เอาสินค้า
ตัวอย่างมาให้ดูทั้ง ๒๐ ลิตร และ ๗๐ ลิตร ถ้าท่านมีเวลาว่าง หลังเลิกประชุมหรือ
พรุ่งนี้ก็ได้ผมจะนาเรียนท่าน และขณะเดียวกันเราไม่สามารถจะไม่มีถังขยะเลยไม่ได้
เราต้องเตรียมถังที่สวยๆ อย่างในต่างประเทศ อาจจะกระจาย ๑๐๐-๒๐๐ เมตรต่อจุด
แต่เป็นถังที่ออกแบบมาอย่างดี อาจจะใช้ตัวอย่างตรงหน้าสานักงานของเราที่มีที่เขี่ย
บุหรี่ในตัวข้างนอกเป็นที่ทิ้งพลาสติก กระดาษ ขยะรวมได้ สิ่งเหล่านี้เราต้องจัดหาให้
ประชาชนที่เดินทางผ่านไปมา ไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านที่เข้ามาจับจ่ายใช้
สอยในเขตเทศบาลของเราอาจจะมีเศษขยะเล็กๆ น้อยๆ อันนี้เราจาเป็นต้องเตรียม
ไม่ใช่ปลอด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีถังไม่ได้ ในประเทศที่เจริญแล้วยังต้องมีก็จะอยู่ห่างๆ
ระดับครัวเรือนจะมีทุกครัวเรือน เช่นกันกับถนนโพศรีทั้ง ๒ ฝั่ง นอกจากเราจะให้ถัง
ขยะประจาครัวเรือนแล้ว รถเราผ่านไปช่วงเช้าเราเก็บทั้งหมดแล้วให้เจ้าของบ้านเก็บ
ถังเข้าไป ถนนก็จะปลอดเหลือแต่ถังขยะที่สวยๆ จริงๆ อยู่ ระยะห่างๆ ตามถนน
สายหลัก นี่คือนโยบายโครงการที่ได้ดาเนินการไปบางส่วนแล้ว ส่วนที่ทาตามแผนงาน
โครงการ เทศบัญญัติ ผมต้องขอให้เจ้าของเรื่องได้นาเสนอต่อในที่ประชุมครั้งนี้ครับ
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อฯ

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ได้ดาเนินการโครงการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์และควบคุมโรคติดต่อ
และแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมสาหรับเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
ในหัวข้อ รักปลอดภัย ที่เวทีถนนคนเดิน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเทศกาล
วันวาเลนไทน์ โดยมีการจัดกิจกรรม มีบูธนิทรรศการ ให้ความรู้และเดินรณรงค์ โดยมี
กลุ่มเครือข่ายเอดส์จังหวัดอุดรธานี มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีการแสดงออก ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรม Flash mob dance 4 life เป็นการแสดงออกของเยาวชน
แสดงออกให้ตระหนักถึง การป้องกันตัวเองให้ปลอกภัยจากโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ค่ะ ส่วนกิจกรรมที่เราได้ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เป็นกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขเรื่อง ไข้เลือดออก และการควบคุมโรคติดต่อ
ซึ่งในช่วงนั้นจะมีการติดต่อของโรคติดเชื้อซิกก้า ตอนนี้กาลังฮิตที่ต่างประเทศ
ทางเทศบาลนครอุดรธานีเราก็ได้ร่วมกิจกรรมกับแกนนา อสม. และโรงเรียนมัธยม
เทศบาล ๖ ร่วมกันในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
โดยเราได้ช่วยกันทา ๓ เก็บ โดยเก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้า เพื่อป้องกันให้
ปลอดจาก ๓ โรค คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อซิกก้า และโรคปวดข้อยุงลาย ส่วน
สถานการณ์ในปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๕๙ – ๓ เมษายน ๕๙
พบว่าผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีของเรา มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 3 ราย ซึ่งเคส
สุดท้ายวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีการประกาศการแพร่ระบาด
ของไข้เลือดออกในระยะเดือนมีนาคม - เมษายน ๕๙ นี้ และพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
ติดเชื้อ H1N1 ๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๕๙ ได้รับการรักษาและดูแลโดย
ปลอดภัยแล้ว

- ๓๒ อบรมคณะทางานสร้างสุขภาวะทางเพศในเยาวชน
เป็นหลักสูตรใหม่ ซึ่งทางเทศบาลนคอุดรธานีของเราอยากให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ
ของเทศบาลนคร เราได้เปิดอบรมหลักสูตรการสื่อสารระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง กับ
บุตรหลานวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น เยาวชน เทศบาลนครอุดรธานี
ซึ่งจัดการอบรม วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ (ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น ๒) โดยมีชุมชนที่เรา
คัดเลือกเป็นชุมชนที่เป็นแบบอย่างคือชุมชนหนองเตาเหล็กทราบดีศรีอุดร
หนองเตาเหล็ก ๓ และโพธิ์ทอง โดยมีคณะคุณครูที่ประจาโรงเรียนมัธยมระดับมัธยมต้น
และมัธยมปลายมาร่วมเป็นคณะทางานสร้างสุขภาวะทางเพศในเยาวชนของเราด้วย
ซึ่งในหลักสูตรเราเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดี มีคณะทางานของเรารวมทั้งหมด ๔๐ ท่าน โดยจะมี
แผนในการอบรมเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชนตัวอย่างของเยาวชน
ในวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๕๙ นี้ที่โรงเรียนเทศบาล ๒
นางจุราภัส รูปดี
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริม
การสาธารณสุขฯ

ร้านค้า

โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง
สถานที่จาหน่ายอาหารในชุมชน ซึ่งลงพืน้ ที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เป็นการลงพื้นที่กับเครือข่ายศูนย์บริการสาธารณสุขและอสม.
ประจาชุมชนในการเฝ้าระวังในการตรวจอาหาร ได้รับความร่วมมือ ตอนนี้ขยายได้
แล้ว ๒๒ ชุมชน ซึ่ง อสม. สามารถใช้น้ายาตรวจสอบอย่างง่ายได้ใน ๒๒ ชุมชน และ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาก็มีการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
มีสถานที่จาหน่ายอาหาร มีการมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เป็นอาหารที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีจากเขตเทศบาล ท่าอากาศยานนานาชาติ ทั้งหมด ๒๔๗ ร้าน
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้มามอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อยกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์
และมีทางเทศบาลได้มีการประเมินการบริการอนามัย
วันศุกร์ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้รับการประเมินระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) ระดับเกียรติบัตร ซึ่งเราได้สมัคร
เข้าโครงการนี้จานวน ๖ ระบบ ปีนี้เป็นปีที่ ๒ ในการประเมิน เราจะติด การใช้
คะแนนคอทีมพื้นฐานแต่ปี ๕๗ คะแนนคอทีมเราไม่ถึง ๘๐ ปี ๕๘ คะแนนคอทีมเรา
ถึง ๘๐ ก็จะเป็นคะแนนหนึ่งที่เราเข้ายื่นและการประเมินก็จะเป็น ๖ เรื่อง
เทศบาลนครอุดรธานีสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) ประจาปี ๒๕๕๙ ระดับเกียรติบัตร
จานวน ๖ ระบบ คือ
- การจัดการสุขาภิบาลอาหาร EHA:1001,1002,1003 อาหาร ตลาด
แผงลอย
- การจัดการคุณภาพน้าบริโภค EHA:2002
- การจัดการสิ่งปฏิกูล EHA:3002
- การจัดการมูลฝอย EHA:4001
มีคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ ๗ และ ๘ มาประเมิน ส่วนการลงพื้นที่จะลงที่
ระบบศูนย์กาจัดมูลฝอยก็ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการออกตรวจ

- ๓๓ ประเมินในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ การประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) ระดับเกียรติบัตร ผลการตรวจประเมิน ปรากฏว่า
ผ่านการประเมินระดับ เกียรติบัตร ๒ ด้าน คือ
ด้านที่ ๑ EHA:1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จาหน่ายและ
สะสมอาหาร
ด้านที่ ๒ EHA:1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจาหน่ายสินค้าในที่
ทางสาธารณะ
ส่วนในเรื่องการจัดการน้าเพื่อบริโภค เรามีข้อจากัด ก็มีการนาเรียน
คณะกรรมการแล้วว่า การส่งน้าบริโภค ซึ่งเราส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางศูนย์ยังไม่สามารถตรวจให้เราได้ ซึ่งเกณฑ์การประเมินใช้หลัก( EHA)
ของกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีเกณฑ์ของเขาอยู่แล้ว และการประปา
ส่วนภูมิภาคจะต้องมีการตรวจคอลีนอิสระที่เหลือ พอดูเกณฑ์ประเมินแล้วเป็นหน้าที่
ของการประปา ได้แจ้งจังหวัดแล้วจังหวัดก็จะนาเข้าหนังสือ ที่ประชุมของกรม
อนามัยด้วย เราไม่สามารถที่จะตรวจน้าประปาได้ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย เพราะ
ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์สูงพอสมควร และในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูล ตอนนี้
คณะกรรมการยังไม่ให้คะแนน เพราะยังมีเวลาอยู่ ยังเป็นต้นปี ถ้ามอบน่าจะเป็น
สิงหาคมตอนนี้ให้ปรับแก้ไขเอกสารก่อน และรอผลการตรวจสีก่อนจากสิ่งปฏิกูลอยู่
เพราะว่ากรรมการยังให้เวลาเราอยู่ และมีโอกาสที่จะได้เกียรติบัติ มีการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่มีส่วนช่างสุขาเข้ามาร่วมด้วย ก็จะเหลือในส่วนของเอกสารต่างๆ แต่ได้
รับคาชมจากคณะกรรมการว่าเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นระบบดี เป็นต้นแบบที่ดี มีโครงการที่ผ่านมามีอบต. ท้องถิ่นเข้ามาศึกษาดูงาน
มีความเห็นว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีปัญหาในเรื่องการจัดการมูลฝอย ขยะติดเชื้อ
เพราะตอนนี้มีการร้องเรียนอยู่ ซึ่งมีปัญหามากพอสมควร ก็ได้รับคาชมว่าเป็นการ
จัดการที่ดีมาก ซึ่งท้องถิ่นขนาดเล็กก็ขอเบอร์โทรผอ.โรงเรียนไว้ซึ่งจะปรึกษาในเรื่อง
การจัดการ ตอนนี้เราผ่าน ๒ เรื่อง ยังเหลืออีก ๒ เรื่องที่จะต้องส่งในเรื่องของเอกสาร
ประมาณเดือนสิงหาคมถึงจะได้รับแจ้งเรื่องการรับรางวัล (EHA) ระดับประเทศต่อไป
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ทามาโดยปกติอยู่แล้ว ก็คงเป็นผลงานการประเมินของเทศบาลอื่น
ได้ปรึกษาหารือกับผอ.ชานาญวิทย์ว่าทาอย่างไรเราจะจัดการขยะให้เป็นปุ๋ย ส่งเสริม
ให้แต่ละชุมชน ไม่ว่าจะเป็นไส้เดือน หรือมีการคัดแยกขยะเปียกแล้วเอามาหมักไว้ใน
พื้นที่ทาเป็นโซนนิ่งแบ่งเป็น ๔ เขต เขตละศูนย์ หมายถึงศูนย์ส่งเสริมทาเรื่องคัดแยก
ขยะหรือแต่ละชุมชนใครอยากทาก็ทาและออกมาเป็นสภาพดินปลูก แล้วเทศบาล
เราก็รับซื้อไปทางานสวนสาธารณะ งานอื่นหรือรับซื้อไปตามโครงการที่เราตั้งไว้
เป็นการส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม ถ้ามัวแต่จิตอาสา ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน ไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่มีรายได้ สุดท้ายก็ไม่ใช่แรงจูงใจ ถ้าไม่ได้ประโยชน์ จากสิ่งที่ทาก็ไม่มี
แรงจูงใจมากพอ ถ้าได้ก็ต้องมีการขับเคลื่อน เพราะเป็นการจัดการขยะต้นทาง
ปลายทางผมยอมรับ ผมมั่นใจเอาทั้งประเทศมาวัดกันเลยเรื่องฝังกลขยะ ของเราไม่มี
ปัญหาทั้งมวลชน ทั้งระบบการจัดการ ภาพที่ ผอ. ดาวเรืองโชว์กลบอยู่ตลอด

- ๓๔ เทศบาลขอนแก่นลองไปเก็บภาพภูเขาขยะเราพัฒนาไปไกลกว่าเค้าเยอะ มีการบริหาร
จัดการเป็นระบบ ขยะติดเชื้อเหมือนกันระบบที่เรากาลังก่อสร้างอยู่มันเป็นรูปธรรม
เรื่องของการจัดการเราไป process ที่ปลายทาง ต้นทางกาลังคุยเรื่อง Out Sort
รองสหัชกาลังจัดการ เอกชนที่เข้ามาเค้าก็ทาอยู่หลายแห่ง เทศบาลหัวหินน่าไปดูเค้า
จัดทั้งระบบ ทั้งเมือง
นางพร้อมพร มุกดาม่วง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางกนกอร ไชยมูล
ผอ.สานักการศึกษา

นางพิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

รายงานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากที่เราดาเนินงานมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เราออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
มี ๓๕ แห่ง เราประเมินไปแล้ว ๒๐ แห่ง โดยมีโรงเรียนที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับทอง ๑๘ แห่ง อีก ๒ แห่ง และยังไม่ผ่านระดับทอง มีโรงเรียนที่หมดอายุ
มาตรฐานระดับทอง ปี ๒๕๕๘ อีก ๒ แห่ง สาหรับในสังกัดของเทศบาลนครอุดรธานี
ของเรา ๑๒ ท. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ต้องประเมิน ๑๑ แห่ง ก็ผ่านระดับ
ทองทั้ง ๑๑ แห่ง อีก ๑ แห่ง ยังไม่พร้อมรับประเมิน ซึ่งปีนี้ท่าน ผอ.ก็ยินดี เข้ารับ
การประเมินแล้ว สาหรับเรื่องงานที่เราดาเนินการ งานส่งเสริมสุขภาพ ก็ได้
ดาเนินงานอนามัยวัยเรียน ตามนโยบายแล้วก็ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ เราก็เลยขอความร่วมมือสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษา ระดับทองและระดับเพชรต่อไป
โดยโรงเรียนที่เรารับสมัครมีโรงเรียนที่ยื่นความจานงสมัครระดับเพชร ปีนี้จานวน
๒ แห่ง คือ ท.๗ และ ท.๑๑ แต่ ท. ๑๑ ดูมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปพัฒนา และ
ท.๗ ตรงที่เรื่องของโรงอาหารกาลังพัฒนาต่อไป จึงได้ขอความร่วมมือ ให้สถานศึกษา
ส่งแบบตอบการประเมินรับมาให้ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๕๙ และให้แจ้งวันที่จะ
ขอรับการประเมิน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๕๙ เพื่อที่จะเข้ารับการประเมินในระดับ
อาเภอและขอรับรองในระดับจังหวัดต่อไป ส่วนการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรต้องเป็นเขตสุขภาพที่ ๘ และกรมอนามัยประเมินให้
๕.๙ สานักการศึกษา
- ทุนพระราชทานของพระบรมโอรสาธิราช เทศบาลได้ส่งรายชื่อนักเรียนเข้า
คัดเลือก ชาย ๑ คน หญิง ๑ คนและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกคือ ด.ญ.ชมพูนุช
พรมโสภา จากโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี ซึ่งนักเรียนได้ทุนการศึกษาเรียนต่อที่
วิทยาลัยสายอาชีพ เนื่องจากนักเรียนจะได้มุ่งวิชาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตนเองได้เลย
- ผลการสอบ O-NET เนื่องจากผลการสารวจมีนักเรียนที่ผ่าน O-NET ใน
สังกัดเทศบาลมีโรงเรียน เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ได้ภาษาอังกฤษ 97.5 คะแนน
และ เทศบาล 3 ได้คณิตศาสตร์ 95 คะแนน ชั้น ป.6 ทั้ง 2 คน
งานวิชาการ
- การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี สานัก
การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี การจัดประกวดแข่งขันมีการดาเนินการจัดการ

- ๓๕ ประกวดแข่งขัน ทั้งสิ้น ๒๐ รายการ แบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระ ดังนี้ กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา, กลุ่มสาระภาษาไทย, กลุ่มสาระศิลปะ, กลุ่มสาระการงานวิชาชีพ,
กลุ่มสาระสุขศึกษา ระดับการแข่งขัน แบ่งเป็น
๑) ระดับปฐมวัย
๒) ประดับระถมศึกษา (ป.๔ – ๖)
๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓)
๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)
- ผลการจัดงานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๒๔ ที่ อบจ. ขอนแก่น สรุปผล
การแข่งขันได้ ดังนี้ รายการแข่งขันทั้งหมด 81 รายการ โรงเรียนเทศบาลได้ ส่งแต่
ละรายการ คือ เทศบาล 1 แข่ง3 รายการ เทศบาล 2 แข่ง 13 รายการ เทศบาล 3
แข่ง 20 รายการ เทศบาล4 แข่ง5 รายการ เทศบาล 5 แข่ง 6 รายการ เทศบาล 6
แข่ง 13 รายการ เทศบาล 7 แข่ง 6 รายการ เทศบาล 8 แข่ง 5 รายการ เทศบาล 9
ไม่มี เทศบาล 10 แข่ง 1 รายการ วาดภาพระบายสี ชั้นปฐมวัย
- งบประมาณในการจัดงาน เนื่องจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา งบประมาณ
900,000 บาท ใช้หมดไปแล้ว เนื่องจาก อปท.ไม่สามารถจัดสรรงบได้ทันเวลา
จึงต้องขอเบิกงบประมาณในครั้งหน้ากับเทศบาลต่อไป
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ

นางรัชนีพร ศรีนพรัตน์
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี
- จัดงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจาปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ ๕
วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลเทพารักษ์ ถนนเพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี เป็นการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์เทพเทพารักษ์ เพื่อความดีงามและ
เป็นสิริมงคล แก่ชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการซ้อมราบวงสรวงในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และซ้อมใหญ่ประกอบกับเพลง ในสถานที่จริง
๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการ
เจริญพระพุทธมนต์แสดงธรรมเทศนาสวดธรรมจักรและสวดสมัยสูตรประกอบ
พิธีบวงสรวงเทพารักษ์ เทวดา ได้มีการสวด อิติปิโส ๑๐๘ จบ โดยพระเทพณรินทร์
ชินรังสี วัดเทพณรินทราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้รับเกียรติจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ด้วยท่านนายก
หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ มีผู้เข้าราเป็นจานวนมาก
ถวายพวงมาลัยแด่องค์เทพารักษ์ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ เป็น
อย่างดี และสาเร็จไปได้ด้วยดี
งานการเจ้าหน้าที่
- การสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
บริหารสถานศึกษา ดังนี้ คือ
๑. ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน ๒ อัตรา (มีผู้สมัคร จานวน
๑๒ ราย ผ่านเกณฑ์ ๒ ราย)

- ๓๖ ๒. ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน ๑ อัตรา (มีผู้สมัคร จานวน
๔ ราย ผ่านเกณฑ์ ๑ ราย)
โดยสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ
ตาแหน่ง ผอ.สถานศึกษา จานวน ๒ ราย คือ นายสุทัศน์ สมจิตร รอง ผอ.ร.ร.
เทศบาล ๘ และนางธนพร แก้วชารุณ รอง ผอ.ร.ร.เทศบาล ๖ ตาแหน่ง รอง ผอ.
สถานศึกษา จานวน ๑ ราย คือ นายสาราญ ราตรีหว่าง ครู ร.ร.เทศบาล 6
- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ คือ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู
(วิชาเอกภาษาจีน) จานวน ๑ อัตรา ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน ๑ อัตรา
ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จานวน ๑ อัตรา ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
นางสาวอภิญญา ทิศาใต้
หัวหน้างานโรงเรียน

งานโรงเรียนและงานปฐมวัย
- งานบัณฑิตน้อย ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานีได้จัดงานบัณฑิตน้อย
ประจาปี ๒๕๕๙ จานวน ๕๖๓ คน มีโรงเรียนที่เข้าร่วม ๑๐ โรงเรียนและเป็นศูนย์
เด็กเล็ก จานวน ๓ ศูนย์ จานวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมมีมากกว่าจานวนเก้าอี้ที่ให้
บริการ ๘๐๐ ตัว
- ปิดกล่องชอล์ค เนื่องจากได้มีการจัดโครงการอบรม ซึ่งนายกจะมามอบ
นโยบายให้กับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน และมีท่านปลัดเทศบาล
จะพูดเรื่อง ธรรมนูญกลาง และตามด้วยวิทยากรที่ อปท. คือ นายสมศักดิ์ ธนากิจสุวรรณ
ซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อพิเศษ เรื่อง การประเมินผลงานให้มีหรือไม่มี หรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยมีวิทยากรพิเศษที่ได้จองตัวข้ามเดือนเพื่อมาบรรยายครั้งนี้
พล.อ.ต. นพ.บุญเลิศ จึงเกียรติ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้
- การมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กอนุบาล เนื่องจากสตง.ได้ทักทวงเรื่องของการ
จัดงานว่าเทศบาลมิควรเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ เนื่องจากไม่ใช่อานาจหน้าที่ ไม่ใช่
ความรู้สึกของบุคคล ไม่ใช่เรื่องของความภูมิใจ หรือความรู้สึกดี และไม่ได้ทุกระดับ
ชั้นในการรับใบประกาศ
- การแก้ไขข้อทักท้วง เนื่องจากการจัดงานได้รับความสนใจและความร่วมมือ
เป็นอย่างดีแก่ผู้ปกครองและประชาชน จึงได้ให้แนวคิดแก่ครูและผู้บริหารต่างๆใน
โรงเรียนให้มีการจัดเป็นโครงการอบรมตามจุดประสงค์แต่สามารถแทรกไฮไลต์ของ
งานคือท่านนายกมอบใบประกาศภายในงานได้ ซึ่งไม่ใช้คาว่าภูมิใจ หรือแสดง
ความรู้สึก
- การไม่ใช้เงินงบประมาณ หน่วยตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถเชื่อได้ว่าการ
จัดกิจกรรมต่างๆไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ และไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้มองในเชิงบวก
แต่ต้องสามารถอธิบายได้ว่า การไม่มีค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้นรายละเอียดของ
งานคือ อย่างไร มีหน่วยอาสาเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่

- ๓๗ นายจักรพันธ์ คาลาภ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
- ถ้วยรางวัล อุดรธานี มาราธอน รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,ถ้วยรางวัลจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี การแข่งขันอุดรธานี มาราธอน ประจาปี ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณพิธีมาราธอน ประจาปี ๒๕๕๙
- การฝึกอบรม Football Clinic จาก Masao Kiba ในวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี พิธีเปิด การฝึกอบรม Football Clinic
จาก Masao Kiba ประธานในพิธีเปิด ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานศูนย์พัฒนา
กีฬาเยาวชน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โครงการGDFA ของญี่ปุ่น
เทศบาลได้ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ รุ่นเยาวชนอายุ ๘-๑๕ ปี จานวน ๑๔๐ คน ซึ่งการจัดงาน
ครั้งนี้ไม่คิดค่าตัววิทยากร เทศบาลได้ช่วยเหลือแจกอาหารและน้าแก่เยาวชนและทาง
นายกได้มาเยี่ยมค่ายเยาวชนพร้อมกับบันทึกภาพการแจกของที่ระลึกจากทาง
GDFA JAPAN
- ฟุตบอล ๘ คน เป็นกีฬาสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนใน
เทศบาล ได้กาหนดตารางการแข่งขันฟุตบอลและมีการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศรุ่นอาวุโส
ซึ่งได้แก่ คณะผู้บริหาร กองช่าง สานักศึกษา และสานักปลัดซึ่งการจัดงาน
กาหนดการเป็นวันที่ ๕ และ ๗ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ๑๑ และ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙
เนื่องจากมีการปิดเพื่อซ่อมบารุงสนาม
- การแข่งขันทีมสโมสรต่างๆ ณ สนามกีฬาเทศบาล ในการแข่งขันทีมฟุตบอล
ที่มีชื่อเสียงของทีมต่างจังหวัด ในนัดที่ผ่านมาสนามนัดอุ่นเครื่อง ๗ ก.พ. ๒๕๕๙
สโมสร อุดร-ขอนแก่น ยูไนเต็ด และทีมอุดร FC แข่งขันกับ กาฬสินธุ์ FC และมีคน
จานวน ๒,๐๐๐ คน แต่จานวนที่นั่ง ๑,๓๐๐ ที่นั่ง ทางงานกีฬาได้ติดต่อทาง โฮม เคเบิ้ล
อุดรมา ถ่ายทอดสดนัดมาเยือนที่สนามกีฬาอุดรธานีเพื่อใช้ประชาชนได้ชมกัน

นางสุภาภรณ์ อินทรพานิชย์
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์ฯ

งานพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
- คณะผู้เข้าเยี่ยมชม จานวน ๑๓ คณะ จานวน ๙๙๔ คน ประชาชนทั่วไป
จานวน ๕๗๘ คน ชาวต่างประเทศ จานวน ๖ คน รวมผู้เข้าเยี่ยมชม จานวน
๑,๕๗๘ คน

นางอัมพิกา บริพรรณ
หัวหน้างานห้องสมุดฯ

งานห้องสมุดประชาชนและท้องฟ้าจาลอง
- สถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งานบริการต่างเช่น สมัครสมาชิกใหม่ จานวน ๑๔ คน ต่ออายุ
สมาชิก จานวน ๑๒ คน เข้าใช้ห้องสมุดเด็ก จานวน ๓๕๒ คน ใช้บริการ
Internet จานวน ๑๖๑ คน ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน ๑๔๕ คน
๑,๐๙๑ รายการ ผู้ใช้บริการอื่นๆจานวน ๓,๒๒๐ คน รวมผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น
จานวน ๓,๙๐๔ คน สถิติการเข้าชมท้องฟ้าจาลองเทศบาลนครอุดรธานี เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประชาชนทั่วไป ผู้ใหญ่ จานวน ๒๖ คน เด็ก จานวน ๒๔ คน

- ๓๘ -

นางกนกอร ไชยมูล
ผอ.สานักการศึกษา

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

คณะดูงาน จานวน ๑๖ คณะ จานวน ๑,๓๘๒ คน รวมผู้เข้าชมทั้งสิ้น จานวน
๑,๔๓๒ คน
- รับคณะดูงานจากโรงเรียนต่างๆ และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ท้องฟ้า
จาลอง ได้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจรวันที่ ๕,๖/๑๒,๑๓/๒๖,๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ บริเวณสวนศรีเมือง ถนนคนเดินสถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี
- งานบริการต่างๆ เช่น รับสมัครสมาชิกใหม่ จานวน ๑๓ ราย ยืม – คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน ๙๔ ราย ผู้ใช้บริการ จานวน ๑,๕๗๕ ราย งานอื่นๆ
ลงทะเบียนวารสารจานวน ๔๐ รายการ ลงทะเบียนหนังสือ จานวน ๖๐ รายการ
จัดบอร์ดนิทรรศการ จานวน ๑ ครั้ง กิจกรรม ๕ ส จานวน ๘ ครั้ง งานให้บริการ
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี สาขาสนามกีฬา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เด็กและนันทนาการ
- จัดฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่
๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน ๑๕๐ ล้านปี และ พีซีคาวบอย
ทาวน์ จัดฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักเรียนเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๑-๒ กิจกรรมที่จะดาเนินงานต่อไปของสานักการศึกษา
จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องสาหรับเด็กและ
เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี งานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓/๑๔/๑๕
เมษายน ๒๕๕๙
- จัดการประกวดแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดเพื่อคัดเลือกตัวแทน
เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙
- จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา และเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ห้วงเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙
- จัดบอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ของห้องสมุดเด็ก
ช่วงปิดเทอม กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ สุริยุปราคา และ จันทรุปราคา ณ อาคาร
ท้องฟ้าจาลองเทศบาลนครอุดรธานี
ผอ. ที่โรงเรียน อยากให้ดูตัวอย่างโรงเรียน ท. ๖ มีการตั้งแผงขายของอยู่ทางซ้ายมือ
ฝั่งตรงข้ามห้องสมุดประชาชน มีใครทราบที่มาที่ไป ได้เทคอนครีตไว้เป็นที่จอด
รถยนต์สาหรับผู้มาใช้บริการห้องสมุดประชาชน มีแผงขายของเรียงกันประมาณ
๖ – ๗ เจ้า มีใครเก็บค่าเช่าหรือไม่ แล้วเจาะพื้นลงทาเป็นหลักเป็นแหล่ง ใครพอ
ทราบเรื่องบ้าง

- ๓๙ น.ส.มะลิวัลย์ ธรรมราช
ผอ. โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖

พอได้รับทราบนโยบายครั้งที่ผ่านมา ก็ได้ไปสอบถาม แล้วว่าไม่มีใครเก็บค่าเช่า แล้ว
ได้แจ้งไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ให้ขายของ แล้วช่วงปิดเทอมให้ทาการรื้อถอน และทาง
เจ้าของร้านขายของบอกว่าจะทาเป็นรถเข็น ได้แจ้งไปแล้ว

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แจ้งให้ทางเจ้าของร้านนะครับ พูดคุยให้รู้เรื่องให้ทาการรื้อถอน ให้นิติกรออกไปด้วย
นะครับ ฝากทุกโรงเรียนนะครับ ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ให้รีบดาเนินการ ปิดเทอมแล้ว
หรือรับสมัครนักเรียนเสร็จแล้ว ให้ปิดประตูรั้วโรงเรียนให้เรียบร้อย

นายคณพศ ตรีสุวรรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ช่วงสิ้นเดือน มีนาคม ได้แจ้งแบบประเมินต้องประเมินความดีความชอบ สานัก/กอง
ไหน ยังไม่จัดส่งให้รีบดาเนินการจัดส่ง

นางกนกอร ไชยมูล
ผอ.สานักการศึกษา

นาเรียนงานที่จะดาเนินงานต่อไป คืองานประเพณีสงกรานต์เทศบาลนครอุดรธานี
ได้จัดงานวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ แต่ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๕๙
จัดกิจกรรมภาคเช้า บวงสรวงศาลหลักเมือง ช่วงบ่าย ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ช่วงเย็น มีงานแถลงข่าว จัดที่ถนนคนเดิน ขออนุญาตเรียนเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผอ.ส่วนการโยธา

งานสงกรานต์ของทางจังหวัดจัดวันที่ ๑๓ เมษายน ๕๙ จัดที่วัดโพธิ์สมภรณ์ และ
วัดมัชฌิมาวาส เวลา ประมาณ บ่ายสอง จะมีการให้เราไปจัดสถานที่ จะมีติดเรื่อง
เครื่องสียง สานักการช่างต้องเข้าไปจัดสถานที่วัดโพธิสมภรณ์ เพราะว่า ทาง อปจ.
อุดรธานี ไม่รับงาน วิทยาลัยเทคนิคไม่มีนักเรียนนักศึกษา ภาระเลยมาอยู่ที่เทศบาล
นครอุดรธานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ให้ทำอะไรบ้างนะครับ

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผอ.ส่วนการโยธา

จัดสถานที่ พระสงฆ์ ทาง อปจ. สนับสนุนอุปกรณ์ ให้ ทางเทศบาลฯ เข้าไปจัด
สถานที่

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๖

ให้ ผอ. เช็ครายละเอียดให้กับทางจังหวัดอีกครั้ง และให้ใส่เสื้อลายดอก
วันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน ๕๙
เรื่องเพื่อพิจารณา/นาเสนอโดยผู้บริหาร

- ๔๐ - ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นาเสนอโดยเอกสาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา

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

