รายงานการประชุมคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชัน้ ๓ เทศบาลนครอุดรธานี
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
คณะผูบริหาร
นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท
นายสุรพล แจมวุฒิปรีชา
นายตระกูล มณีกานนท
นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
นายสหัช นุมวงศ
วาที่ ร.ต.วันชัย เดนพายัพ
นางสาวจันทรสุดา ราชไสยกิจ
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สํานักปลัดเทศบาล
นางพัชรา สิงหสัตย
นางอุรวี ตรีสุวรรณ
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน
นายบัญชา โสรมรรค
นายอดุลย สมบูรณ
นายทวี สุธรรมราช
นางเนตรนภางค กฤตศิริพันธ
นางสาวอาริยา งิมขุนทด

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายพัฒนาบุคลากรฯ
หัวหนาฝายสงเสริมการทองเที่ยวฯ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนางานเทศกิจ
หัวหนางานปองกัน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางสาวตันหยง ทิศรักษ

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ

-๒นายกมล คันธา
นางหทัยรัตน แสนธิ
นางปราณี เชื้อหอม
สํานักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางชลิตา พิลาวัลย
นางศุภาพิชญ คําสุพรหม
นางไกรสรจันทร ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญพัฒน ธวัชพลังกร
นางจริยา เดวิส
นางสาวชุติมา ชุกะวัฒน
นางโสภิดา ผสมประโยชน
นางสาววิชุฎา กังสกุล

หัวหนาฝายนิติการ
หัวหนางานสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
รก. ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสวนพัสดุ
ผูอํานวยการสวนบริหารการคลัง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายสถิติการคลัง
หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุ
หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ

สํานักการชาง
นายประวิทย ฤกษาภิรมย
นายดาวเรือง หากันได
นางสาวพูนทรัพย ศรีสุนาครัว
นายอรรณพ วังศานุวัตร
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นางสาวภาลิณี ปญนาวีภัช
นางจุราภัส รูปดี
นายชัยยันต ชัยโม
นางเพชรา วิชัย
นางเกศราภรณ ฉิมพลีหัว
นายปณิธาน ศิริสถิตย
นางสาวสุพรรณี ปชชาดี
นางพจนา ฉัตรเดชา
นางผกาพรรณ จันทเขต
นางสาวเยาวณี พนาพฤกษชาติ
นางสาวพจีรัตน สวนสําเนียง

ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
ผูอํานวยการสวนสวนบริการสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หัวหนากลุมงานสัตวแพทย
หัวหนากลุมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
หัวหนากลุมงานปองกันโรคและภัยสุขภาพ
หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข
หัวหนางานธุรการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

-๓สํานักการศึกษา
นางกนกอร ไชยมูล
นางสาวพรศรี เคนถาวร
นางสาววยุลี หมอกไสย
นายจักรพันธ คําลาภ
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางรัชนีพร ศรีนพรัตน
นางสาวอภิญญา ทิศาใต
นางอัมพิกา บริพรรณ
นางสุภาภรณ อินทรพานิชย
นายสุรชาติ สุรเสรีวงษ
นายกฤษดา โสภา
น.ส.อารีรัตน นุตะภิบาล
นายสุทัศน สมจิตร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นางสาวมะลิวัลย ธรรมราช
นายเทคนิค ศรีเสมอ
นายกฤติเดช สุขศรี
นายวัฒนา สมจิตร
นางนฤมล สุภโตษะ
นางธนพร แกวชารุณ
นายปอเรียน ชํานาญจันทร

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
รก.รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
รก.รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาฯ
หัวหนางานการเจาหนาที่
หัวหนางานโรงเรียน
หัวหนางานหองสมุดฯ
หัวหนางานพิพิธภัณฑฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๘ (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๙
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (แทน)
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒

กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย
นายสหภาพ กอนคํา
นายอภิรักษ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ พลศรี
นางละเอียด หลาสุด

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
หัวหนาฝายสงเคราะห
หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

-๔กองการแพทย
นางผลินทร ผดุงมาตรวรกุล
นางศิวะพร รอดระรัง
นางกนกพร จันทโคตร
นายเรืองมงคล ต.วัฒนผล

ผูอํานวยการกองการแพทย
รก.หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช
เภสัชกร

หนวยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย บุญเกิด

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
จอ.อดุลย บุญวิเศษ

ผูอํานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ

ผูไมมาประชุม
- ไมมี เริ่มประชุมเวลา

๑๒.๔๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

- เมื่อเชาไปรวมเปดงานที่ตึกคอม Habor land เปนเครื่องเลนที่รองรับผูใหญให
รวมเลนดวย เพราะปกติผูปกครองไดไปนั่งเฝาเด็กเลน เปนการสรางความสัมพันธใน
ครอบครัว เอาเครื่องเลนมาจากฮอลแลนดโดยตรง ลงทุนประมาณ ๓๐ – ๔๐ ลาน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
สามารถตรวจสอบความถูกตองผานระบบเวบไซต http://www.udoncity.go.th

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี –

-๕ระเบียบวาระที่ ๔

นางสาวจันทรสดุ า ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาล

เรื่องการแจงระเบียบ ขอกฎหมาย ขอสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ซึ่งวันออก
เสียงคือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อใหการออกเสียงประชามติเปนไปดวยความ
เรียบรอย คณะรัฐมนตรีไดมีการยื่นมติไปในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
๑. สั่งการไปทุกกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ ไดสนับสนุนการออกเสียง
ประชามติ โดยสั่งการ ผานทางจังหวัดนั้น ไดมีการสั่งการใหขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ และลูกจาง รวมทั้งขอความรวมมือกลุมอาสาสมัครหรือกลุมเครือขาย
ทุกประเภท ทุกระดับ และใหสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองทองถิ่นใหสนับสนุน
ในการออกเสียงประชามติ ใหสนับสนุน บุคลากรใหทําหนาที่เกี่ยวกับการออกเสียง
ประชามติ เพื่อความถูกตอง โปรงใส และดําเนินการอื่นๆที่จําเปน ทั้งนี้โดยถือเปน
หนาที่ของขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ และลูกจางนั่นๆ ดวย
๒. ใหขาราชการทุกระดับทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาคทองถิ่นใหวางตัวเปน
กลางในการออกเสียงประชามติ โดยเครงครัด ไมปฏิบัติการใดๆ ลักษณะเปนการชี้นํา
ผูมีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งประเด็นนี้เห็นชอบและ
ควรใหที่ประชุมรับทราบดวยกัน
๓. ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ทุกระดับ ทุกประเภท ไดไปใชสิทธิออก
เสียงประชามติใหเปนตัวอยางแกประชาชนทั่วไป และใหคําแนะนําชักชวนบุคคล ญาติ
และคนในครอบครัวที่มีสวนในการออกเสียงไปใชสิทธิโดยพรอมเพียงกัน รวมทั้ง
ทุกหนวยงานใหความสะดวกใหแกผูมีสิทธิออกเสียงในสังกัด ออกไปใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งในครั้งนี้
๔. ใหหนวยงานตางๆ มีการจัดฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาใหคํานึงถึง
ผลกระทบในการปฏิบัติงานการออกเสียงประชามติแลวทั้งการไปใชสิทธิออกเสียง
ของบุคลากรในสังกัดเปนสําคัญ
เปนขอสั่งการที่ทุกหนวยงานใหความรวมมือ ใหการสนับสนุนในการออก
เสียงประชามติในครั้งนี้ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ขอแจงเพิ่มเติมซึ่งการออกเสียง
นั้นใชเวลาออกเสียงในเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จะไมมีการออกเสียงลวงหนา
เหมือนการเลือกตั้ง สส. สว. ที่ผานมา แตมีการเลือกตั้งใชสิทธินอกเขตได ซึ่งในขณะนี้
ทางกองทะเบียนฯ มีการรับลงทะเบียนไดดําเนินการมาตั้งแตวันที่ ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๕๙
บุคคลที่จะไปใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตนั้นใหไปใชสิทธิไดที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อาคารกิจการนักศึกษา และผูมีสิทธิเลือกตั้งตองมีอายุ ๑๘ ป บริบูรณ ในวันเลือกตั้ง

-๖ในสวนภารกิจเทศบาลที่ตองดําเนินการ คือ ตองดําเนินการออกเสียงในเขตเทศบาล
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งหนวยเลือกตั้งทั้งหมดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จะมีหนวยเลือกตั้งเพิ่มเติมสมาชิกสภาทองถิ่นการาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ทั้งหมด ๑๖๔ หนวยเลือกตั้ง จาการเลือกตั้ง สว. ที่ผานมา มีหนวยเลือกตั้งเพิ่ม
จาก ๘๐๐ คน เปน ๑,๐๐๐ คน หนวยเลือกตั้งในการออกเสียงประชามติในเขต
เทศบาลทั้งหมด ๑๖๗ หนวย ขออนุญาตนําเรียนใหทุกทานไดทราบ ในการออกเสียง
ประชามติ รวมทั้งรับผิดชอบที่ทางกองทะเบียนฯ จะไดประสาน โดยเฉพาะในการ
ตั้งแตงคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งจะเปน
ครูในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่เปนพนักงาน
เทศบาลเพื่อปฏิบัติหนาที่นี้ดวย
นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรื่องประเมินคาใชจายไดสงไปให กกต. ยังครับ ทั้งงบประมาณ เบี้ยเลี้ยงของผูที่
ประจําหนวยดวย

นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่องของการออกเสียงประชามติไดรับมอบหมายจากทานนายกฯไปประชุม กกต. ที่
กรุงเทพฯ และอยากใหทุกทานโหลดแอพดาวเหนือ แอพตัวนี้จะทําใหรูถึงหนวย
เลือกตั้งกับแผนที่ใหไปที่หนวยเลือกตั้งมีลําดับที่และชื่อที่หนวยเลือกตั้ง ขอมูลที่
ปรากฏอยูในขณะนี้ถาทําการเปดอยูจะเปนขอมูลเดิมเลือกตั้ง สว. ขอมูลใหมจะมี
กอนเลือกตั้งประมาณ ๒๐ วัน ประชามติไมเรียกหนวยเลือกตั้งเรียกหนวยออกเสียง
ประชามติ อีกแอพหนึ่งคือ ตาสับปะรด แอพนี้จะใหทานเปนหูเปนตาใหกับหนวย
ราชการ ทานสามารถที่จะสงขอมูลไปที่ กกต. จังหวัด เชนเดียวกัน ขอมูล หรือภาพที่
ทานสงจะไปปรากฏที่ กกต. กลางดวย และทานลงชื่อจริง นามสกุล จริง จะกันไว
เปนพยาน แตถาไปกลาวโทษแลวไมเปนความจริงตองรับผิดชอบตัวเอง อีกแอพหนึ่ง
คือฉลาดรูประชามติ รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ อยูในแอพนี้ ตอนนี้ฉบับตัวรางไดสงใหทั้ง
๗๗ จังหวัดแลว แตไมรูจะทั่วถึงไหมคงมีจํานวนจํากัด และตอนนี้ครู ก และครู ข
ไดรับการอบรมแลว จะมีครู ค จะเปนชุมชนหมูบานละ ๔ คน ครู ๕ จะมีภารกิจที่
ตองเคาะประตูบาน ครู ค ตองมีเบี้ยเลี้ยงและใชกําลังคนพอสมควร โดยสรุปทุกทาน
ไปที่หนวยเลือกตั้งจะไดรับบัตรเพียง ๑ ใบ จะตองกรอกแสดงความคิดเห็น ๒ ชอง
ชอง ๑ เปนการแสดงความ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย กับอีกชองเปนคําถามเพิ่ม

-๗นางสาวจันทรสดุ า ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาล

เมื่อสักครูประเด็นของทานปลัดฯ ขอเพิ่มเติมในเรื่องประเด็นการออกเสียงประชามติ
จะมีประเด็น ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ แสดงวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับ ประเด็นที่ ๒ คือ จะถามวาทานเห็นชอบ
หรือไมในการปฏิรูปประเทศเกิดความตอเนื่องกันตามแผนยุทธศาสตร กําหนดไวใน
บทเฉพาะกาลในระหวาง ๕ ป แรก ตามรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใหที่ประชุมรวมกันเปน
ผูพิจารณาเห็นชอบบุคคลการแตงตั้งบุคคลเปนประเด็นใหมที่ทุกคนสนใจ

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ในประเด็นแรกคงไมยาก เพราะตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ประเด็นที่สอง
ในการจะออกเสียงสภา ในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น เดิมใหสิทธิเฉพาะ สส.
ในครั้งนี้ใหใชสิทธิทั้งสภา ทั้ง สส. สว. เปนมติดวย สว. นั้นมาจากการแตงตั้ง รวมทั้ง
มีการเลือกตั้งบางสวน เพราะฉะนั้นภาพที่ตองพิจารณาการเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ในการที่จะใหผูที่เปนนายกรัฐมนตรีในชวง ๕ ป ใหเลือกโดยสภาทั้งสภา และทําไม
ตองเปน ๕ ป เพราะในสมัยที่ครบวาระจะเปน ๔ ป นายกที่เลือกจะอยู ๒ สมัย
เรื่องของการแนะนํา แสดงความคิดเห็นของตัวเอง ใหมีความระมัดระวังในการพูด

นางหทัยรัตน แสนธิ
หัวหนางานสารสนเทศ

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ทางศูนยดํารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ไดประชุมชี้แจงแนวทางการแกไขปญหาขอ
รองเรียนของประชาชน ซึ่งที่ประชุมไดแจงเกี่ยวกับการแกไขปญหาขอรองเรียนที่อยูใน
สวนรับผิดชอบของราชการ มี ๖ หนวยงานหลัก มีเรื่องรองเรียนเปนจํานวนมาก
แตที่ประชุมมองวาเรื่องที่รองเรียนในวันนั้น เปนเรื่องรองเรียนที่ประชาชนขอความ
ชวยเหลือ แกไขปญหาในเบื้องตนซึ่งจะไมรายแรง แตก็เปนประเด็นที่สวนราชการ ทาง
รัฐบาล ศูนยดํารงธรรมกลางใหความสําคัญกับทุกปญหา ๖ หนวยงานหลักไดมีการ
ปรึกษาหารือแนวทางแกไขปญหาในเบื้องตน ถาศูนยดํารงธรรมไดแจงหนังสือมายัง
หนวยงาน เรื่องแนวทางการแกไขปญหา และทางทานปลัดเทศบาลไดใหทําหนังสือ
แจงทุกสํานัก/กอง เพื่อซักซอมแนวทางกัน ในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๙ นี้ วารายละเอียด
ทางสารสนเทศจะทําเปนตุกตา เพื่อใหทานปลัดฯไดชี้แจง เพื่อประชุมหารือกันอีกครั้ง

ในระบบของศูนยดํารงธรรมเรื่องขอรองเรียนของเรายังไมดําเนินการแกไขใชไหมครับ
หรือวาดําเนินการแกไขแลวแตยังไมไดตัดออกจากระบบ เพราะฉะนั้นจะมีแนวทาง
แกไขปญหาอยางไร

-๘นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ผมคิดวาตอนนี้ที่ศูนยดํารงธรรมนี้ ถาเราติดตามขาวทางคณะทานนายกฯ เรื่องมีคาง
อยูเ ปนหลักแสน แตก็คางอยูอยางนั้น คิดวาทานนายกฯ คงมีการสั่งการไปทุกจังหวัด
ศูนยดํารงธรรมก็ทําหนาที่เหมือนธุรการ และเราจะมีการซักซอมวาถาเรื่องมาถึง
เทศบาลจะมีวิธีการอยางไร หรือการแกไขจะแจงใหผูรองทราบอยางไร ตองเปน
กระบวนการที่ตองทํางานใหครบถวนกอน ในขณะที่บางเรื่องตองใชเวลาแกไข
ศูนยดํารงธรรมแตรับเรื่องไวเบื้องตนกอน และถามีการคืบหนาจะมีการทวงถามมา
ตองมีคนที่คอยตรวจดูวามีเรื่องที่คางอยูหรือไม

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ผมคิดวาตองทําเปนชารตวามาแลวไปอยางไร หนวยงานไหนเปนผูรับผิดชอบ ออกคําสั่ง
แตงตั้ง เพราะวาศูนยดํารงธรรมนี้ทางรัฐบาลมีความใสใจมาก เพราะตัวชี้วัดของจังหวัด
อยางอีกคือ ศูนยดํารงธรรม และปจจุบันผูวาราชการจังหวัดลงมือดําเนินการเอง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรใหความสําคัญ เปนขั้นตอน มีผูรับผิดชอบ และผูที่ไดรับมอบหมาย
ดวย ฝากทางสารสนเทศติดตาม และแตละทานที่ไดรับมอบหมายของแตละงาน
ถาดําเนินการเสร็จแลวใหแจงกลับ เพื่อจะไดไปตัดยอดที่ศูนยดํารงธรรม หรือเรื่องไหนที่
ตองมีงบประมาณแกไขก็ชี้แจงไป ตอไปจะมีแอพของเทศบาล ใหชวยคิดกันหนอย วาจะ
ตั้งชื่ออยางไร เรื่องราวรองทุกขผมอยากใหฝากไวในระเบียบวาระที่ ๔ เลย นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕
นางอุรวี ตรีสวุ รรณ
1.
หัวหนาฝายอํานวยการ

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สํานักปลัดเทศบาล
ฝายอํานวยการ
- พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นางศราพร บุตรเต พนักงานเทศบาล ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ กองการแพทย เทศบาลนครอุดรธานี
ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
๒. นางสาวเกศศิริ คําปุย พนักงานเทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สํานักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี
ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เปนตนไป
ทางงานการเจาหนาที่ไดสงคําสั่งแตงตั้งเงินเดือนเขาสูบัญชี ๕ ไปแลว และออกคําสั่ง
ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินประจําตําแหนง เรียบรอยแลว

-๙-

นางเนตรนภางค กฤตศิรพิ นั ธเจา
พนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายพัฒนาบุคลากรและรับรองตอนรับ
งานพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เพื่อเขารับการอบรม/ประชุม
กับหนวยงานตางๆ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ จํานวน ๖ หลักสูตร จํานวน ๑๘ คน
การเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เพื่อเขารับการอบรม/ประชุม
กับหนวยงานตางๆประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๗ หลักสูตร จํานวน ๑๓ คน
 งานรับรองตอนรับ
เดือนเมษายน๒๕๕๙ มีคณะศึกษาดูงาน จํานวน ๖ คณะ จํานวนผูเขา
ศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น ๓๒๒ คน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีคณะศึกษาดูงาน จํานวน ๕ คณะ จํานวนผูเขา
ศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น ๔๘๐ คน

๕.๒ กองวิชาการและแผนงาน
ในชวงนี้ระยะเวลาตั้งแต วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยูในชวงสมัย
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป
ผูอ าํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน ประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๒ ดังนั้น สํานัก/กอง ไหน มีญัตติที่จะเสนอในการประชุมสภา
ใหสงญัตติที่กองวิชาการและแผนงานได
 ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา
นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร
- การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลนครอุดรธานี ระยะ ๔ ป
หัวหนาฝายยุทธศาสตรการพัฒนา
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมประจักษตรา ดีไซน โฮเต็ล
๒. การประชุมเพื่อพิจารณาเคาโครงรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี ระยะ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) วันพุธที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเวสสุวัณชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
๓. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลนครอุดรธานี
ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมเวสสุวัณชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

- ๑๐ ๔. การประชุมคณะกรรมการพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลนครอุดรธานี ระยะ ๔ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) วันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเวสสุวัณ
ชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
วิสยั ทัศนเทศบาลนครอุดรธานี ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)
“นครอุดรธานีนาอยูอาศัย รวมใจพัฒนา ศูนยการคาการลงทุน
บริการดวยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 ฝายนโยบายและแผน
รายงานสรุปโครงการสภาประชาคมเมืองเทศบาลนครอุดรธานี กิจกรรม
การสัมมนาทบทวนโครงการพัฒนาในแตละดาน รวมเสนอปญหาอุปสรรคความตองการ
และขอเสนอแนะ เพื่อนํามาวิเคราะหพิจาณา ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ – ๔ และ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙
ณ หองเวสสุวัณ ชั้น ๓ เทศบาลนครอุดรธานี

โครงการสภาประชาคมเมืองเทศบาลนครอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมคอนเวนชันเซ็นเตอร
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีผูเขารวม ประกอบดวย คณะผูบริหารเทศบาล
ที่ปรึกษา/เลขานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ผูแทนองคกรภาคเอกชน/ภาคประชาชน หัวหนาสวนการงานเทศบาลนครอุดรธานี
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป จํานวน ๑,๒๐๐ คน นําผลจาการประชุมทั้ง ๕ ครั้งมาจัดทําแผน ๓ ป

- ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี รางแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม และ รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี รางแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม และ รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด เห็นชอบแผนสามป
นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ไดมีการประชุมและผานกระบวนการขั้นตอนตางๆ ตามหลักเกณฑและมีการประกาศใช
คงแจงใหทุกทานไดรับทราบเปนแนวทางเดียวกัน และคงตองพัฒนา และแผนพัฒนา
ของเทศบาลนั้นก็ฝากดวย ถาใครจะเพิ่มเติม เพื่อบางโครงการยังคิดไมออก

ชวงนี้อยูในชวงที่จะจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ รบกวนให
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป
ผูอ าํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน ทุกสํานัก/กอง พิจารณาที่จะตองนําเสนอรางใหกองวิชาการ เพื่อที่จะเสนอใหผูบริหาร
พิจารณาตอไป

นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ภารกิจของกองวิชาการฯ ขอเสริม ๒ ประเด็น คือ
๑. ไดมีการสั่งการผานทานรองวันชัย ฯ ไปสงรางงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๐
สํานัก/กอง ตองสงภายในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ นี้ ถาไมสงปลัดฯจะใชรางตัวเดิมของ
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ แลวไมตองมาอธิบาย เพราะปลัดจะไมฟงเลย ปลัดจะเอาตัวเลข
ของงบกาวหนาเสนอใหทานนายกฯดูวาป ๒๕๖๐ มีเทาไหร และทางสํานักการคลังตอง
ยืนยันประมาณการรายรับ และจะมาประกอบดูอีกครั้ง
๒. การติดตาม ๒๔ โปรแกรม วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ ทุกสํานัก/กอง ตองสรุปรายงาน
การติดตาม ๒๔ โปรแกรม ที่เริ่มใชวันที่ ๑ มี.ค. ๕๙ วามีการใชโปรแกรมไมมากนอย
อยางไร มีอุปสรรคอยางไร และตองมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มหรือไม และตองมาชี้แจง
ผานที่ประชุม

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรียนทุกทานใหทราบ ตามที่ทานปลัดแจงเลยนะครับ

- ๑๒ นางหทัยรัตน แสนธิ
หัวหนางานสารสนเทศ

 งานสารสนเทศภูมิศาสตร
- โครงการที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัด ของหนวยงานสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑. การจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหนวยงาน
สังกัด ทน.อุดรธานี ไดแก สํานักปลัดเทศบาล สํานักการชาง สํานักการคลัง
สํานักการศึกษา กองวิชาการฯ และกองการแพทย วงเงิน ๕,๑๕๐,๓๐๐ บาท
๒. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป ๒๕๕๙ การติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV) กองวิชาการและแผนงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วงเงิน ๘๙๕,๖๐๐ บาท
๓. โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application สําหรับการบริการประชาชน
วงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- รายงานความกาวหนา โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทศบาลนครอุดรธานี (ระยะที่ ๑ และ ๒) ในการกําหนดกรอบ ขั้นตอน
วิธีการ แนวทางปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ
๑. งานสารสนเทศภูมิศาสตร ไดจัดทําบัญชีรายการเอกสารที่ออกจากระบบ
และไดทําบันทึกแจงผูบริหาร และหนวยงานสํานัก/กองทราบแลว
๒. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบ ขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติและ
การติดตาม ประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวาง
จัดตารางการประชุม เพื่อสรุปและรวบรวมขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผลการใชงาน แจงใหผูบริหารและทุกสํานัก/กองทราบ ตอไป
ปญหาเบื้องตนทีเ่ กิดจากการนําระบบสารสนเทศไปใชในการปฏิบตั งิ าน
๑. ความตองการที่เพิ่มขึ้น
๒. การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน
๓. ปญหาการจัดทําฐานขอมูลของแตละหนวยงาน
๔. ปญหาดานความพอเพียงของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงาน
และโครงสรางระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ปญหานี้เกิดกับสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานี
๕. ความไมเขาใจวิธีการใชงานโปรแกรม หรือขั้นตอนการทํางานของ
โปรแกรม ซึ่งไดแกไขโดยการแนะนําการใชงานใหกับผูใชงานใหม
๖.ขอผิดพลาดของโปรแกรม (Bug) แกไขโดยใหโปรแกรมเมอรปรับแกไข
โปรแกรมใหทํางานไดอยางถูกตอง

- ๑๓ รายงานสรุปผลการดําเนินงานแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ขอเสนอแนะ จําแนกตามหนวยงาน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๕๙

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรื่องทุกเรื่องตองเขาระบบ แลวสงไปดําเนินการตามหนวยงานที่รับผิดชอบ ทําให
ชัดเจนและเปนระบบดวย ฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ และเรื่องประสบกับเหตุวาตภัย
กลอง CCTV มีสายเคเบิ้ล แลวขาดทําใหเชื่อมตอระบบไมได ทําใหสายไฟกับสปาค
ทําใหเกิดความเสียงหาย ตองรีบดําเนินการซอมแซม แกปญหากลับมา เพื่อจะใหใช
งานได หรือตองใชงบประมาณก็ตองรีบดําเนินการใหทันเวลา

- ๑๔ นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

นางสมุทร ฤกษาภิรมย
ผูอ าํ นวยการกองสวัสดิการสังคม

มอบใหทานรองสรุศักดิ์เปดเว็บไซรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงหมาดไทย
วามีการสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องนี้เพิ่มเติมเขามาไมตองรอใหจังหวัดประกาศเปน
เขตภัยพิบัติ มีการแนะแนวทางที่จะใหทํางานไดคลองขึ้นหรือไม ในประเด็นของภัยพิภัย
เพราะปกติตองรออนุมัติประกาศถึงจะใชเงินได และอีกเรื่องครับ อปท.ของเราไดเปน
ตนแบบของการปองกันการทุจริต พรุงนี้ปลัดจะตองเดินทางไปประชุมที่ ปปช. เพื่อจะ
เอาแนวทางที่ทําป ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ไปสรุปให ปปช. ไดรับทราบการเปนตนแบบ
เราไดดําเนินการอยางไรบาง และอยากจะเสนอไวกอน คือ การมีสวนรวมของประชาชน
วันนี้เรามีแผนงานบางสวนที่จะแตงตั้งองคกรของภาคประชาชนซึ่งเคยยกตัวอยางไปทาง
สวัสดิการสังคมอาจจะแบงเปนเขตละ ๑ คน เปนตัวแทนเขารวมในการตรวจสอบงาน
ของภาครัฐ และถามีการตรวจรับงานกอสรางในเขตพื้นที่ อาจจะแจงเครือขายที่เราเปน
ตัวแทนเขารวมตรวจกอน แตไมตองมาเซ็นเอกสารรับผิดชอบรวม เพราะเปนผูสังเกตการ
และจะถือเปนอีกกิจกรรมหนึ่ง อยากใหประชาชนไดเห็นวาเราทํางานดวยความโปรงใส
๕.๓ กองสวัสดิการ
- ฝายพัฒนาชุมชนไดจัดกิจกรรมการประชาคมแผนชุมชนระดับเขต ตั้งแต
วันที่ ๒๖ –๒๙ เมษายน ๕๙ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะเสนอแผนประชาคม
ระดับเขต
- การศึกษาดูงาน หลักสูตร “การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของผูนํา
ชุมชนในการพัฒนา” โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลเมือง
มุกดาหาร และเทศบาลตําบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
- ฝายสังคมสงเคราะหรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนผูประสบเหตุวาตภัย
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแตวันที่ ๗ – ๑๒ พ.ค. ๕๙ จํานวนผูที่ยื่นคํารอง ๑ พัน
กวาราย
- พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
- การสงเคราะหชวยเหลือผูประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๒๐.๔๐ น. ไดเกิดเหตุ เพลิงไหมบานเรือนประชาชนในชุมชนบานเดื่อ ๑ ไดรับ
ความเสียหายทั้งหลัง จํานวน ๒ หลัง กองสวัสดิการสังคม นําเครื่องอุปโภค บริโภค
ใหการสงเคราะหชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุอัคคีภัย วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙
พรอมคณะผูบริหารนําโดย ทานรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ทานกิตติกร ทีฆธนานนท
ทานสุพจน วงศใหญ พรอมสมาชิกสภาเทศบาล จากเขต ๒ เปนผูมอบพรอมใหกําลังใจแก
ผูประสบเหตุอัคคีภัย

- ๑๕ - แผนปฏิบัติการแจกจายเงินชวยเหลือเพื่อเยียวยาผูประสบวาตภัยในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี ในรอบแรกจายไปเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ จํานวน ๓๑๑ ราย สวนแผนรอบที่
สอง จะจายในวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๙ จํานวน ๓๐๐ ราย รอบที่สามในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๙
จะดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายน เพื่อจะไดรายงานจังหวัดตอไป

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

จอ.อดุลย บุญวิเศษ
ผูอ าํ นวยการกองทะเบียนราษฎร

ขอขอบคุณทุกสวนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเหตุการณวาตภัย งานปองกันฯ สํานักการชาง
ที่ออกไปประเมินความเสียหาย และกองสวัสดิการที่เปนหลัก ในการดําเนินการในสวน
ตางๆ เรื่องการจายเงินก็ไมตองรอนานจนเกินไป

๕.๔ กองทะเบียนฯ
สรุปรายงานประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ขอมูลทั่วไปจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานีรวมทั้งสิ้น ๑๓๑,๙๗๖ ราย
- ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๒,๓๕๐ ราย
- จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๕๘,๖๙๖ หลัง
- ผูมารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชนที่ศูนยบริการชั้น ๑ รวม ๒,๘๗๕ ราย
ในเขต ๑,๕๘๒ ราย นอกเขต ๑,๒๙๓ ราย
- ขอเพิ่มชื่อเขาทะเบียนบาน ทร.๑๓ จํานวน ๗ ราย
- ขอเพิ่มชื่อเขาทะเบียนบาน ทร.๑๔ จํานวน ๑ ราย
- ขอคืนสภาพบุคคล จํานวน ๑ ราย
- ผูมารับบริการ ณ ศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
งานสอบสวนดานการทะเบียนและบัตรฯ
๙ ราย
งานบริการดานการสาธารณสุข
๕๓๒ ราย
งานบริการดานการชาง
๑๓๓ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม)
๕๒๘ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย
๕๐ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๒ ราย
- ผูมารับบริการศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานีแหงที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ
(ตลาดหนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๓๙๓ ราย
งานบัตรประจําตัวประชน
๑,๒๐๕ ราย ในเขต ๕๒๑
นอกเขต ๖๘๓

- ๑๖ งานจัดเก็บภาษี
๑๐๘ ราย
งานบริการดานการสาธารณสุข
๕ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑,๗๑๑ ราย
- รวมผูมารับบริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวนทั้งสิ้น ๘,๖๗๗ ราย
- การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ มากที่สุด ๘๓ % มาก ๑๐ % ปานกลาง ๔ % นอย ๑ %
นอยที่สุด ๒ %
- การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจําตัวประชาชน
ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ มากที่สุด ๘๐ % มาก ๑๘ % ปานกลาง ๒ %
นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ทําไมมีผูมารับบริการตั้ง ๘ พันกวาราย แตกดการประเมิน ไมถึง ๑ พันรายเลย เปน
เพราะเจาหนาที่ละเลย ไมแจงใหผูมารับบริการกดการประเมิน ตองมีการแจงให
บุคคลากรของเราตองบอกใหผูมารับบริการนั้นกดประเมินใหดวย ถาติดขัดอยางไรให
แจงงานสารสนเทศใหมาดําเนินการ ถาเปนแบบนี้ผมวาไมประสบผลสําเร็จ

นางสาวจันทรสดุ า ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาล

ในสวนประเด็นของการประเมินทางกองทะเบียนตองไปกําชับกับผูใหบริการตองให
ทุกคนนั้นกดการประเมิน การประเมินเปนการใหบริการสถิติภาพรวมของผูมารับ
บริการที่ศูนยบริการชั้น ๑ รวมทั้งสํานักสาธารณสุขฯ สํานักการชาง และ อสม.
มีปญหาที่จะนําเรียนคือ การประเมิน ๓๖๐ องศา ถาหากนํามาใชอยางจริงจังแลว
จําเปนตองมีการพัฒนาโปรแกรมของการประเมินวาที่ทางกองทะเบียนไดนําเสนอขอ
ผลงานรางวัลจากสํานักการพัฒนาระบอบราชการหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริการ
ที่ศูนยบริการ รวมทั้งสํานักการคลัง สํานักการชาง จําเปนที่จะตองใหประชาชน
ประเมินความพึง่ พอใจ ณ จุดบริการ ซึ่งในขณะนีโ้ ปรแกรมของการประเมิน จะลิงค
ขอมูลไปยังสารสนเทศจะไมไดแยกวาเปนของสํานักการชาง สํานักการคลัง จะลิงคไป
ทางกองทะเบียนอยางเดียว ซึ่งตรงนี้ขอฝากทางสารสนเทศเรื่องของการที่จะพัฒนา
โปรแกรม ทางรองปลัดเทศบาลและผูอํานวยการกองทะเบียนจะไดกําชับบุคลากรให
ผูมารับบริการทําการประเมิน แตตอนนี้การพัฒนาของกรมการปกครองมีขั้นตอน
เพิ่มขึ้นจึงทําใหการบริการชากวาเดิม และบัตรประชาชนแตกอนตั้งไว ๗ นาที พอมี
ระบบสแกนจึงทําใหบริการลาชาลงไป จึงทําใหบางครั้งผูมารับบริการเกิดอาการ
หงุดหงิดมากขึ้น

- ๑๗ นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

จอ.อดุลย บุญวิเศษ
ผูอ าํ นวยการกองทะเบียนราษฎร

ตองมีการประสานกันระหวางกองทะเบียนกับงานสารสนเทศ และอีกเรื่องการ
บริการของเราเปนการเห็นทุกกระบวนการทํางานไมใชทํางานในออฟฟต ตองเห็น
ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ถาประชาชนจะตําหนิก็เพราะวาเราไมใสใจในการ
ปฏิบัติหนาที่
การออกเสียงประชามติรา งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

ภารกิจสํานักทะเบียนทองถิน่ ที่ดาํ เนินการแลว
สรุปสถานที่หนวยออกเสียง จํานวน ๑๖๗ หนวย
ประกอบดวย
- อาคาร ๑๐๔ หนวย เต็นท ๖๓ หนวย
หีบบัตร
ใชหนวยออกเสียงละ ๑ ใบ
- ปจจุบัน มี ๑๔๗ ใบ ขอเพิ่มจาก กกต. ๒๐ ใบรวม ๑๖๗ ใบ
คูหา
ใชหนวยออกเสียงละ ๕ ใบ
- ปจจุบัน มี ๕๐๐ ใบ ขอเพิ่มจาก กกต. ๓๓๕ ใบ รวม ๘๓๕ ใบ
ประสานขอความรวมมือประธานชุมชน เพื่อสรรหากรรมการประจําหนวย
ออกเสียง หนวยละ ๕ คน
ประสานขอความรวมมือสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี เพื่อขอรายชื่อเจาหนาที่
ตํารวจ เสนอแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําหนวย
ออกเสียง หนวยละ ๒ คน
ประสานขอความรวมมือสํานักการศึกษา เพื่อขอรายชื่อขาราชการครู เสนอ
ขอแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ เปนผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียงหนวยละ ๑ คน
ประสานขอความอนุเคราะหใชสถานที่ของราชการ และเอกชน, วัด, สถานที่
สาธารณะตาง ๆ เพื่อใชเปนสถานที่ออกเสียงประชามติ

- ๑๘ จัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดหนวยออกเสียงในระบบคอมพิวเตอร ใหพรอมลง
ขอมูลเมื่อ ศภ.๔ เปดระบบโปรแกรมใหทํางาน
การรับลงทะเบียนผูขอใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
การจัดตัง้ ศูนยประสานงานการออกเสียงประชามติเทศบาลนครอุดรธานี
โดยใชหองประชุมเทพารักษ ชั้น ๓ เทศบาลนครอุดรธานี
เปนศูนยประสานงาน (เริ่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ – เสร็จสิน้ กระบวนการออกเสียง
ประชามติ)
นางกนกพร จันทโคตร
พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช

๕.๕ กองการแพทย
รายงานจํานวนผูมารับบริการของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง ๔ แหง
ประจําเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายงานจํานวนผูปวยที่ใชใบสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี

- ๑๙ โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมเิ ขตเมืองเพื่อการดูแลทีบ่ าน
(Home Ward)
- การอบรมเจาหนาที่เรื่องการดูแลผูปวย ๕ โรคหลัก ตั้งแต วันที่ ๒๙ มี.ค –
๑ เม.ย. ๒๕๕๙
- การอบรมผูดูแลผูปวยหรือจิตอาสา ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
วันที่ ๔ เม.ย ๕๙ จํานวน ๒๐๐ ราย
ในขณะทางโรงพยาบาลมีอุปกรณใหยืม ๕ อยาง คือ เตียง รถเข็น Walker
ออกซิเจน เครื่องดูเสมหะ และในเดือนนี้วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
จัดอบรมโครงการการแพทยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี และวันที่
๑๗ มิ.ย. ๕๙ จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จํานวน ๑ เครื่อง จะนํามาไวที่ตึกเทศบาล
นครอุดรธานี ๑ เครื่อง สนามกีฬา ๑ เครื่อง และงานปองกัน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล
เทศบาล ๑ เครื่อง และขอใหสํานัก/กอง สงเจาที่หนาอบรมการใชเครื่องกระตุกหัวใจ
ในกรณีที่ผูปวยเกิดการหัวใจหยุดเตนกะทันหัน และในวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๕๙
จะทําการอบรมโครงการอบรมผูนํานักเรียน มีนักเรียนเขารับการอบรม ๓๐๐ คน
ที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เครื่อง AD ขอประชาสัมพันธ มอบหมายแตละสํานัก/กอง มาชวยดูวิธีการในการใช
เครื่องจะชวยผูปวยอยางไร เครื่องมือจะอยูอยางไร อยูตรงไหนจะไดใชงานไดถูกวิธี
ฝากใหความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย

นายเรืองมงคล ต.วัฒนผล
เภสัชกร

โครงการตรวจสุขภาพชองปากและเคลือบฟลูออไรด ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และในเด็กชั้นอนุบาลดําเนินงานในชวงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด ๑๙ แหง
เด็กไดรับการตรวจฟนและเคลือบฟลูออไรด ๒,๘๑๙ คน
เด็กมีฟนน้ํานมผุ ๑,๙๒๓ คน
คิดเปนรอยละ 75.73
เด็กที่ปราศจากฟนผุ 909 คน
คิดเปนรอยละ 24.40
เด็กที่มีฟนแทผุ 102 คน
คิดเปนรอยละ 10.47
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ดําเนินงาน ในชวง
เดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๘
การดําเนินการในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด ๑๘ แหง
ตรวจฟนเด็กประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ทั้งหด ๕,๖๙๖ คน

- ๒๐ เด็กป.๑ ที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแทซี่ที่ ๑
จํานวน ๖๒๓ คน ๑,๗๘๗ ซี่
เด็กป.๖ ที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแทซี่ที่ ๒
จํานวน ๒๘๐ คน ๖๖๖ ซี่
ตารางแสดงตัวชีว้ ดั สภาวะทันตสุขภาพนักเรียงานทันตสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลนครอุดรธานี แยกตามโรงเรียน สอ./PCU

ปญหา
นักเรียนในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ มีสภาวะฟนน้ํานมผุ และฟนแทผุ
นักเรียนในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ มีสภาวะเหงือกอักเสบ
นักเรียนบางโรงเรียนไมมีกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน

- ๒๑ แนวทางปองกันและแกไข
๑. จัดกิจกรรมใหนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ แปรงฟนหลังอาหาร
กลางวันทุกวัน ดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด
- เตรียมสถานที่แปรงฟน ไมมีนํ้าขัง ไมลื่น
- จัดหาอุปกรณแปรงฟนที่เหมาะสมกับเด็ก
- ฝกทักษะการแปรงฟน (ทาขยับปด) และ ฝกใหนักเรียนตรวจความสะอาด
หลังแปรงฟน
- การเก็บอุปกรณแปรงฟน ไมปะปนกัน ไมอับชื้น อากาศถายเทสะดวก
ปลอดจากแมลง
๒. นักเรียนมีความรูในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา ถูกหลัก
โภชนาการ และความปลอดภัย
๓. ไมมีการจําหนายอาหารที่มีผลเสียตอสุขภาพ เชน ทอฟฟ ขนมถุง
กรุบกรอบ นํ้าอัดลม ฯลฯ
๔. จัดบริการทันตกรรมปองกัน
- ตรวจสุขภาพชองปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ทุกคน และ
วางแผนรักษา
- บริการเคลือบหลุมรองฟนปองกันฟนผุในฟนแท นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ , ป.๖
- บริการทันตกรรมรักษาโดยทันตบุคลากร (ขูดหินปูน ,อุดฟน,ถอนฟน)
ในรายที่จําเปน

- ๒๒ นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เครื่อง CT สแกน MRI ดําเนินการถึงไหนแลวครับ

นางผลินทร ผดุงมาตรวรกุล
ผูอ าํ นวยการกองการแพทย

ไดเปดใหบริการแลว ไดตรวจคนไขไปสองราย เครื่องตอนนี้อยูระหวาการทดลอง
การใชงาน

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ประชาสัมพันธดวยครับใครที่มีผูปวย หรือญาติ ที่ตองใชเครื่องตรวจประเภทนี้
โรงพยาบาลเทศบาลเราถูกที่สุด ทันสมัยที่สุด
๕.๖ สํานักการคลัง

นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผูอาํ นวยการสํานักการคลัง

ฝายสถิติการคลัง
๑. การขอรับเงินบํานาญ
การปฏิบตั ิเดิม
การยื่นแบบขอรับเงินบํานาญ ยื่นหลังจากที่ไดมีการออกคําสั่งใหพนักงาน
เกษียณอายุราชการ โดยใหไดรับเงินเดือนครั้งสุดทายในเดือนตุลาคมของทุกป
การปฏิบตั ิใหม
ยื่นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยใหใชหนังสือรับรองการเกษียณอายุ
ราชการและใหใชเงินเดือนของเดือนเมษายน ๒๕๕๙

- ๒๓ เอกสารประกอบ
๑. คําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
๒. คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย (เดือนเมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากยังไม
สามารถออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เดือนตุลาคมได)
๓. คําสั่งใหออกจากราชการ
นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ปที่จะถึงใน กันยายนนี้ ขาราชการมีเกษียณจํานวนมาก แตวาจะจายได
หลังจากกันยายนคงไมนาน เพราะทุกปขาราชการบํานาญไดถามมาทางผมวา
เงินเดือนออกวันที่เทาไหร บางครั้ง ๕ เดือนยังไมออกเลย ถามีการวางแผนอยางนี้
คงจะไดเร็วขึ้น

นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ในรอบปนี้การเกษียณมีจํานวน ๓๓ คน อยากใหเชิญทั้ง ๓๓ คนมาตรวจสอบประวัติ
ถาใครติดขัดอยางไร ตองกันออกไมใหไปหนวงเพื่อน ถาทานใดพรอมก็ใหสงเอกสาร
กอนโดยไมตองรอ ถาไมพรอมตองรอเงื่อนไขตามปกติ

นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผูอาํ นวยการสํานักการคลัง

ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ครม.เห็นชอบราง
สงคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ
เสนอ สนช.พิจารณา
คาดวาจะมีผลบังคับใช ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
เนื้อหาของกฎหมาย
ยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และ พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ.๒๕๘๐
แบงทรัพยสนิ ออกเปน ๔ ประเภท คือ
๑. ประเภทที่อยูอาศัย
๒. ประเภทเกษตรกรรม
๓. ประเภทอุตสาหกรรมและการพาณิชย
๔. ประเภทที่ดินที่ไมไดใชประโยชน
การจัดเก็บภาษี
๑. ผูมีหนาที่เสียภาษี คือ เจาของที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสราง หรือผูถือครอบครอง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
๒. ฐานภาษี คือ มูลคาทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยคํานวณจาก
ราคา ประเมินทุนทรัพยที่ดิน และสิ่งปลูกสราง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

- ๒๔ อัตราการจัดเก็บ
ขอ ๑. อัตราการจัดเก็บตามที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดไวเปนอัตราสูงสุด
ตามมูลคาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง ดังนี้
๑. ที่อยูอาศัย
- บานหลักแรกที่อยูอาศัยเปนหลัก มูลคาไมเกิน ๕๐ ลานบาท ยกเวน
- บานหลังที่สอง เสียรอยละ ๐.๕๐
๒. เกษตรกรรม เสียรอยละ ๐.๒๐
๓. อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เสียรอยละ ๒
๔. ไมไดใชประโยชน เสียรอยละ ๕% ชวง ๑-๓ ป และ ปที่ ๔-๕ เสียเพิ่ม
๑ เทา และ ๗ ป ขึ้นไป เสียเพิ่ม ๒ เทา
ขอ ๒. อัตราการจัดเก็บที่จะกําหนดในพระราชกฤษฎีการ เปนอัตราขั้นบันได
ตามมูลคาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง ดังนี้
๑. ที่อยูอาศัย
A บานหลักแรก
มูลคาไมเกิน
50 ลาน ยกเวน
มูลคาเกิน
50 ลาน แตไมเกิน 100 ลาน เสียรอยละ 0.05
มูลคาเกิน
100 ลานบาทขึ้นไป
เสียรอยละ 0.10
B บานหลังที่สอง
มูลคาไมเกิน 5 ลาน
เสียรอยละ 0.03
มูลคาเกิน 5 ลาน
แตไมเกิน 10 ลาน เสียรอยละ 0.05
มูลคาเกิน
10 ลาน
แตไมเกิน 20 ลาน เสียรอยละ 0.10
มูลคาเกิน
20 ลาน
แตไมเกิน 30 ลาน เสียรอยละ 0.15
มูลคาเกิน
30 ลาน
แตไมเกิน 50 ลาน เสียรอยละ 0.20
มูลคาเกิน
50 ลาน
แตไมเกิน 100 ลาน เสียรอยละ 0.25
มูลคาเกิน 100 ลานขึ้นไป
เสียรอยละ 0.30
๒. เกษตรกรรม
- ตองมีพื้นที่การเกษตรไมนอยกวา ๓ ใน ๔ สวน
มูลคาไมเกิน 50 ลาน ยกเวน
มูลคาเกิน
50 ลาน แตไมเกิน 100 ลาน เสียรอยละ 0.05
มูลคาเกิน
100 ลานขึ้นไป
เสียรอยละ 0.10

- ๒๕ ๓. อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
มูลคาไมเกิน 20 ลาน
เสียรอยละ 0.30
มูลคาเกิน
20 ลาน แตไมเกิน 50 ลาน เสียรอยละ 0.50
มูลคาเกิน
50 ลาน แตไมเกิน 100 ลาน เสียรอยละ 0.70
มูลคาเกิน 100 ลาน แตไมเกิน 1,000 ลาน เสียรอยละ 0.90
มูลคาเกิน 1,000 ลาน แตไมเกิน 3,000 ลาน เสียรอยละ 1.20
มูลคาเกิน 3,000 ลานขึ้นไป
เสียรอยละ 1.50
๔. ที่ไมไดใชประโยชน (ทีว่ า งเปลา)
ปที่ 1 – 3
เสียรอยละ ๑
ปที่ 4 – 6
เสียรอยละ ๒
ปที่ ๗ ขึ้นไป เสียรอยละ ๓
หนวยงานทีจ่ ัดเก็บ
๑. เทศบาล
๒. อบต.
๓. กทม. ๔. เมืองพัทยา
การคาดการณและประโยชน
๑. ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน ปละ ๓ หมื่นลานบาท เปน ๖.๔
หมื่นลานบาท
๒. ทองถิ่นมีรายไดในการบริหารเพิ่มขึ้น
๓. จะมีการกระจายการถือครองที่ดิน
๔. มีวิธีการจัดเก็บที่ชัดเจน แกไขปญหาการใชดุลยลพินิจของเจาหนาที่
นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผูอาํ นวยการสํานักการคลัง

นายคณพศ ตรีสวุ รรณ
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ทางสํานักการคลัง มีการวางแผนรองรับกับกฎหมายใหมอยางไรครับ
ตอนนี้มีทะเบียนทรัพยสินจาก Tax ๓๐๐๐ แตปญหาไมไดมีการอัพเดทขอมูล
ประมาณ ๔ ป ไมมีขอมูลวาทรัพยสินวาที่ดินแปลงนี้เปนของใคร แตถาระบบนี้สําเร็จ
เราจะรูวาใครเปนเจาของที่ดิน แตราคาประเมินที่ดิน สิ่งกอสราง ทางรัฐจะ
ดําเนินการให เอาแคราคาประเมินกับราคาทรัพยสินนั้นมาจัดเก็บตามราคาที่กําหนด
คงไมมีปญหาในการจัดเก็บ แตเราตองรูวาทรัพยสินเปนของใคร
อยากใหทางสํานักการคลังเตรียมขอมูล และเตรียมเจาหนาที่ทําความเขาใจกอน
ถาจะเริ่มเดือน มกราคม ๒๕๖๐ จะไดดําเนินการไดเลย ชวงนี้ใหเอาขอมูลเดิม
มาศึกษาถาจะใชกฎหมายนี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอยางไร และตองประชาสัมพันธ
อยางไรที่จะใหผูที่ครอบครอบทราบวาตองมาชําระภาษีตามกฎหมายใหม

- ๒๖ นายสุกฤต สายจันทคาม
รก. ผูอาํ นวยการสํานักการคลัง

ขออนุญาตทานนายกฯ จางเอาซอรท จํานวน ๑๘ คน มาสํารวจทรัพยสินเพื่อจะได
ทันตามกําหนดเวลา

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ผมอนุญาตครับ เพราะจะไดสอดคลองกับเวลาที่กําหนดไว

นายดาวเรือง หากันได
ผอ.สวนชางสุขาภิบาล

๕.๗ สํานักการชาง
 สวนชางสุขาภิบาล
๑. ลอกทอระบายน้ํา
๒. ซอมแซมฝาบอพัก
๓. วางทอระบายน้ํา
๔. งานเตรียมปอมกันน้ําทวม
- ดําเนินการเอง
- จางเหมา
๕. งานกําจัดขยะ
๖. งานบําบัดน้ําเสีย
๑. ลอกทอระบายน้าํ รวมทัง้ สิน้ 1,696 เมตร
เขต ๑ (รวม 315 เมตร)
- ซอยตรอกขาวตม ลอกทอระบายน้ํา ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ซอยเบญจางค ๓ ลอกทอระบายน้ํา ระยะทาง ๖๐ เมตร
- ซอยเบญจางคแยก ๒ ลอกทอระบายน้ํา ระยะทาง ๕๐ เมตร
- ซอยพละบดีศรีอุดร ๙ ลอกทอระบายน้ํา ระยะทาง ๒๐ เมตร
- ซอยสนิทวงศชัย ลอกทอระบายน้ํา ระยะทาง ๑๔๕ เมตร
เขต ๒ (รวม ๓๖๒ เมตร)
- ดําเนินการดูดโคลนเลน
บริเวณถนนทองใหญ ระยะทางประมาณ ๒๓๒ เมตร
ซอยหนองบัว ๓ ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร
ซอยวัดอาจสุรวิหาร ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร
ซอยอดุลยเดช ๓ (บุญทวี) ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร
เขต ๓ (รวม ๔๘๐ เมตร) ลอกทอระบายน้ํา จํานวน ๔ จุด
๑. ซอยพลนามอินทร ลอกทอระบายน้ํา 150 เมตร
๒. ซอยวุฒิอนันต ๓ ลอกทอระบายน้ํา ๑๐ เมตร
๓. ซอยมโนรมย ลอกทอระบายน้ํา ๓๐๐ เมตร
๔.ซอยชางอาจ ลอกทอระบายน้ํา ๒๐ เมตร

- ๒๗ -






เขต ๔ ลอกทอระบายน้าํ (รวม 539 เมตร)
ดูดโคลนเลน ซอยจินตคาม ระยะทาง ๙๙ เมตร ๖ บอพัก
ดูดโคลนเลน ซอยวัดโยธานิมิต ระยะทาง ๔๔๐ เมตร ๔๔ บอพัก
๒. งานซอมแซมบอพัก
เขต ๑ เปลีย่ นฝาบอ รวมทัง้ หมด ๒ จุด
- ถนนพานพราว จํานวน ๑ ฝา
- ถนนมุขมนตรี จํานวน ๑ ฝา
เขต ๓ รวมทัง้ หมด ๑๐ จุด
- ซอยประชาสันติ จํานวน ๓ จุด
- ถนนศรีพนิ ิจ
จํานวน ๔ จุด
- ซอยวุฒิอนันต จํานวน ๓ จุด
๓. งานวางทอระบายน้าํ
เขต ๑ (รวม ๒๘๔ เมตร)
๑. ซอยรวมมิตร วางทอระบายน้ํา ∅ 40 เมตร ระยะทาง 45 เมตร
๒. ซอยพรหมรักษ วางทอระบายน้ํา ∅ ๔๐ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร
๓. ลอกรองระบายน้ํา ทายซอยโนนพิบูลย ๔ พรอมเปลี่ยนทอ ∅ ๔๐ เมตร
เปนทอ ∅ ๘๐ เมตร จํานวน ๒๙ เมตร
๔. ประสานเทศบาลเมืองหนองสําโรง
๕. สกัดทอ ∅ ๘๐ เมตร ที่แตกบริเวณปากซอยโยธาวิจิตรออกระยะทาง
๑๐๐ เมตร
๔. งานเตรียมปองกันน้าํ ทวม
- งานทีด่ าํ เนินการเอง
เขต ๑ (รวม ๑,๕๐๐ เมตร)
ลอกรองระบายน้ํา (ฝงเทศบาลเมืองหนองสําโรง) จากหมูบานไทยสมุทร
ถึงแยกบานเลื่อม ระยะทาง
เขต ๒
๑. ดําเนินการลอกคลองระบายน้ําบริเวณถนนรอบเมือง
๒. ดําเนินการเก็บวัชพืชทําความสะอาดประตูสูบน้ําหวยมั่ง
๓. ดําเนินการทําความสะอาดสถานีสูบน้ําทายหวยหมากแขง

- ๒๘ เขต ๓




๑. ซอยประชาสันติ (ดูดโคลนเลนในทอที่ลงเชื่อมลํารางบานมวง)
๒. ถนนนิตโย (ดูดโคลนเลนทําความสะอาดบอพักทอที่เชื่อมสถานีสูบน้ํานิตโย)
๓. คลองขี้สา (เก็บเศษวัสดุกิ่งไมและขยะ)
เขต ๔



















ขุดลอกคลองระบายน้ําชุมชนหนองใหญ (บริเวณคลองรอบหนองใหญ)
- ดําเนินการโดยการจางเหมา
การดําเนินการโดยการจางเหมาอยูระหวางการกอสราง มี ๕ ซอย
๑. ซอยปูสวรรค
แลวเสร็จ ๙๐ %
๒. ซอยทรงธรรม
แลวเสร็จ ๙๕ %
๓. ซอยวุฒิอนันต ๒/๑ แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๔. ซอยธรรมเสนา
แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๕. ซอยบานมวง ๙
แลวเสร็จ ๑๐๐ %
- แผนการดําเนินการในอนาคต
เขต ๑ (ทัง้ หมด ๗ ซอย)
- โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําที่จะดําเนินการในป ๒๕๕๙
(งบประมาณ 11,146,5000 บาท)
เขต ๒ (ทัง้ หมด ๗ ซอย)
- โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําที่จะดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๙
(งบประมาณ 5,570,000 บาท)
เขต ๓ (ทัง้ หมด ๑๒ ซอย)
โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําที่จะดําเนินการในป ๒๕๕๙
(งบประมาณ 11,637,000 บาท)
เขต ๔ ( ทัง้ หมด ๗ ซอย)
โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําที่จะดําเนินการในป ๒๕๕๙
(งบประมาณ 9,707,900 บาท)
๕. งานกําจัดขยะ
งานกําจัดขยะทัว่ ไป
เดือน พฤษภาคม 2559
ขยะทั่วไปที่เขามากําจัดทั้งหมด ๓๙ หนวยงาน ปริมาณที่ขยะทั้งหมด 268.79 ตัน/วัน

- ๒๙ 

งานกําจัดขยะติดเชื้อ
ขยะติดเชื้อที่เขามากําจัดทั้งหมด 28,170 (กิโลกรัม/เดือน)
และการดําเนินการกอสรางเตาเผาขยะติดเชื้อดําเนินการกอสรางได ๙๐ % คาดวา
สิ้นปนี้จะไดเปดใหบริการ ๖ จังหวัด ภาคอีสาน




๖. งานบําบัดน้ําเสีย
สรุปผลการทํางานของระบบบาบัดน้ําเสียเปนรายเดือน
- ปริมาณการใชไฟฟาของระบบบําบัดน้ําเสีย 15,452 หนวย
- ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดนาเสีย 176,789 ลบ.ม.
- การระบายนาทิ้งจากระบบบาบัดน้ําเสีย 81,323 ลบ.ม.
- การเก็บเงินคาบําบัดน้ําเสียเดือน พฤษภาคม 2559
จัดเก็บได 104,400 บาท (3,360 ราย)
รายจาย 220,000 บาท
ขาดทุน 115,600 บาท
ในวันพรุงนี้ขอเชิญรวมพิธีลงนามในสัญญา โครงการกอสรางและบริหารจัด
การระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี กับ บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอรยี่ จํากัด ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเวสสุวัณ (ชั้น ๓)
เทศบาลนครอุดรธานี และชวงบายของวันเดียวกัน เชิญรวมโครงการ ปลูกตนไม
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนสาธารณะวังมัฉฉาหนองบัว

- ๓๐ -

นางจุราภัส รูปดี
ผูอ าํ นวยการสวนสงเสริม
การสาธารณสุขฯ

๕.๘ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- โครงการสุขาภิบาลสถานที่จําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะโดยจัดใหมี
การอบรมใหความรูทางดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการจําหนายอาหาร
ในที่/ทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน ๒ รุน ทั้งในเขต
แผงลอยและนอกเขตแผงลอย รุนที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๙
ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ เทศบาลนครอุดรธานี ผูเขารับการอบรมเปน
ผูประกอบการสถานที่จําหนายอาหารบริเวณ ถนนคนเดิน จํานวน ๒๐๐ คน
รุนที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๙ ณ หองประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
นครอุดรธานี ผูเขารับการอบรมเปนผูประกอบการสถานที่จําหนายอาหารในที่/
ทางสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน ๔๐๐ คน ผูที่ผานการเขา
อบรมจะไดรับนโยบายจากทางเทศบาลและทานนายกเทศมนตรี ทั้ง ๒ รุนจะไดรับ
บัตรประจําตัวสําหรับผูผานการเขาอบรมสุขาภิบาล มีอายุ ๑ป ดําเนินการจัดอบรม
ผูประกอบการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ เทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อทําความเขาใจดานสุขลักษณะของการจําหนายสินคาสําหรับบริโภคและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยมีผูเขารับการอบรมจํานวน ๒๓๘ คน
- กิจกรรมรณรงค “ลด ละ เลิก การใชโฟม No Foam” ในวันเสารที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๒๙ ณ บริเวณถนนคนเดินโดยมีการมอบปาย “รานนี้ปลอดภัยไมใช
ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร” ใหกับรานคาบริเวณถนนคนเดิน ที่ ลด ละ เลิก การใช
โฟม จํานวน ๘๖ ปาย (คิดเปน ๘๐% ของรานจําหนายอาหารทั้งหมด และจะได
ติดตามตรวจสอบ รานที่ยังใชโฟมบรรจุอาหารทุกวันศุกรตอไป) เพื่อนําไปสู
“ถนนสุขภาพดี วิถีไทย อาหารปลอดภัย ลดการใชโฟม” ซึ่งปลอดภัยในผูใชทาง
กรมอนามัยไดมอบรางวัลใหทางเทศบาล องคกรปลอดโฟม ๑๐๐ % ในวันศุกรที่
๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ ผอ.สาธารณสุขเทศบาลไดเปนตัวแทนทานนายกไปที่
สํานักอาหารและน้ํา กรมอนามัย เพื่อไปรับรางวัลในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ประกาศเกียรติคุณองคกรปลอดโฟม ๑๐๐ % และเสริมสราง ความเขมแข็งภาคี
เครือขายสุขาภิบาลอาหาร” โดยไดมอบประกาศเกียรติคุณองคกรปลอดโฟม
๑๐๐ % ใหเทศบาลนครอุดรธานี ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ

- ๓๑ นายชัยยันต ชัยโม
หัวหนาฝายบริการสิง่ แวดลอม

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางกนกอร ไชยมูล
ผอ.สํานักการศึกษา

- ฝายบริการสิ่งแวดลอม Udonthani Big Cleaning Day วันที่ ๑๙-๒๔
พฤษภาคม ๒๕๒๙ เปดงานที่บริเวณสนามทุงศรีเมือง ออกบริการทําความสะอาด
และตกแตง เก็บกิ่งไม จากผลกระทบวาตภัย Big Cleaning Day วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี Big Cleaning Day สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เก็บได
๑๕๐ เที่ยว กิ่งไมที่เก็บไดสะสมมากวา ๓๐๐ ตัน
ขยะที่กองอยูบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๖ จางเอกชนเอารถดัมสสวนเทศบาลใหเอารถ
แม็คโครขนออกโดยเร็ว เนื่องจากสงกลิ่นเหม็นรบกวนและมีแมลงวัน ยุงบาง ลอง
ประเมินดูวันละเทาไหรใหรีบดําเนินการโดยเร็ว
๕.๙ สํานักการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลไดเปดเรียน ตั้งแต ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไดรับงบประมาณตําบลละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๑๒ โรงเรียน
- งานสงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม
ไดจัดงานประเพณีวันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน
๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณ
หนองประจักษ ต.หมากแขง อ.เมือง จ. อุดรธานี งานประสบความสําเร็จไดเปน
อยางดี เนื่องจากคราวนี้ไมมหรสพ หรือสมโภชศิลปนที่มีชื่อเสียง ไดไปตามสภาพ
ของผูที่มาทองเที่ยวมากพอสมควร แตก็ไมมากเทาปที่ผานมาเพราะความสนใจของ
เด็กและเยาวชนก็จะไปอยูที่ ยูดี ทาวนและศิลปนที่มีชื่อเสียงซะมากกวา กิจกรรม
ตางๆจะไดรับความสนใจจากชุมชนมากกวา
- งานโรงเรียน
ไดจัดกิจกรรมฝกอบรม หลักสูตร “แนวทางปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองสําหรับ
เด็กเยาวชน อยางเปนรูปธรรม”เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๙ ณ หอง
ประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เปนการอบรมของคณะครูผูสอนใน
โรงเรียนทั้งหมดไดรับความรวมมือจากวิทยากร นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติและ
ทานปลัดเทศบาลไดใหความกรุณาอบรมครู แนวทางการฝงคานิยมที่ถูกตองสําหรับ
เด็กและเยาวชน อยางเปนรูปธรรม เปนปดกลองชอลคของครูกอนปดเทอม
โรงเรียนที่เกิดความเสียหายจากวาตภัย วันศุกรที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ก็
ไดรับผลกระทบทุกๆโรงเรียนซึ่งมากนอยแตกตางกัน แตโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบ
มากที่สุดคือ โรงเรียนเทศบาล ๗ และเทศบาล ๕ ขณะนี้ทางเทศบาล ๗ และเทศบาล ๕
ยังไมไดรับการซอมแซม ซึ่งสภาพอากาศ ฟา ฝนที่กระหน่ํามาทุกวันนี้ ยิ่งทําใหเสียหาย
มากขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงเรียนก็ยังไมไดกระทําการใดๆเนื่องจากยังไมไดหาผูรับเหมาและ

- ๓๒ เปดซองประกวดราคากับพัสดุ ขาดวาระการประชุม และประมาณราคากลาง แตวา
สํานักการชางไดไปสํารวจใหแลว โรงเรียนเทศบาล ๗ ใชงบที่ ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท และ
โรงเรียนเทศบาล ๕ ใชงบที่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเรงดําเนินการตอไป
นักเรียนที่เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ประจําป ๕๘ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ที่เขาศึกษาตอได คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทั้งหมด ๙ คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๔ คน มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร การแพทย ๑ คน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีได ๓๔ คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร ๒ คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๓ คน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๑ คน มหาวิทยาลัย
รัตนบัณทิตได ๑ คน
- งานการเจาหนาที่
การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจางตามภารกิจ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ไดรับสมัครตําแหนงดังตอไปนี้ ๑.ตําแหนงผูชวยครู(วิชาเอกภาษาจีน)
จํานวน1อัตรา ๒.ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา ๓ ตําแหนงผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน ๑ อัตรา
- งานปฐมวัย
สํานักศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ตรวจเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน
เทศบาล ๘ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หัวหนางานไดไปตรวจเยี่ยมทุกศูนย
- งานสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
สํานักการศึกษาจัดการแขงขันฟุตบอลเทศบาลนครอุดรธานี พรีเมียรคัพ
ชิงถวยรางวัลเกียรติยศนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รุนอาวุโส อายุ ๓๕ ป ขึ้นไป
ชายรางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีมคณะผูบริหารกับสมาชิกสภาเทศบาล รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแกทีมสํานักปลัดกับกองวิชาการฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ไดแก ทีมสํานักการศึกษา รางวัลชมเชย ไดแก ทีมสํานักการชาง รุนประชาชน ชาย
รางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีมสํานักการศึกษา B รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ไดแก
ทีมสํานักปลัดกับกองวิชาการฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ทีมสํานักการชาง
รางวัลชมเชย ไดแก ทีมสํานักการศึกษา A
- งานหองสมุดประชาชนและทองฟาจําลอง
สถิตกิ ารเขาใชบริการ หองสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีเดือนเมษายน ๒๕๕๙
งานบริการตางๆ
สมัครสมาชิกใหม
จํานวน
๑๐
คน
ตออายุสมาชิก
จํานวน
๒๕
คน
เขาใชหองสมุดเด็ก
จํานวน
๔๘๓
คน
ใชบริการ Internet
จํานวน
๓๑๒
คน

- ๓๓ ยืม – คืน ทรัพยากรสาสรสนเทศ จํานวน 1,578 คน 1,579 รายการ
ผูใชบริการอื่นๆ
จํานวน 2,205 คน
รวมผูเขาใชบริการทั้งสิ้น จํานวน
4,619 คน
สถิตกิ ารเขาชมทองฟาจําลองเทศบาลนครอุดรธานีเดือน เมษายน ๒๕๕๙
ประชาชนทั่วไป
ผูใหญ
จํานวน
๕๖ คน
เด็ก
จํานวน
๕๓ คน
รวมผูเขาชมทั้งสิ้น
จํานวน
๑๐๙ คน
สถิตกิ ารเขาใชบริการ หองสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี สาขา
สนามกีฬา เดือนเมษายน ๒๕๕๙
งานบริการตางๆ
สมัครสมาชิกใหม
จํานวน
๒๖
ราย
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
๔๒๑
รายการ
ผูใชบริการ
จํานวน
๒,๓๙๘ ราย
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน
๓๓ รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน
๔๖ รายการ
จัดบอรดนิทรรศการ
จํานวน
๒ ครั้ง
กิจกรรม ๕ ส
จํานวน
๔ ครั้ง
สรุปจํานวนผูเ ขาเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑเมืองอุดรธานีประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙
1. คณะผูเขาเยี่ยมชม จํานวน 12 คณะ
จํานวน 978 คน
2. ประชาชนทั่วไป
จํานวน
323 คน
3. ชาวตางประเทศ
จํานวน
2 คน
รวมผูเขาเยี่ยมชม จํานวน 1,303 คน
กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินงานตอไปของสํานักการศึกษา
- การประเมินความสามารถในการอาน เขียน ของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (กอนเรียน)
จะเริ่มประเมินในหวงสัปดาหแรกของการเปดเทอม ๑/๒๕๕๙ และ ใหโรงเรียน
ประเมิน (หลังเรียน) พรอมทั้งสงแบบประเมินกลับมา หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
- การเตรียมนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการ
จัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาค ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดขอนแกน

- ๓๔ - การจัดทัศนศึกษาดูงานโครงการ SBMLD ของคณะครูผูนิเทศโรงเรียน ณ
จังหวัดเชียงราย
- จัดบอรดนิทรรศการวันสําคัญตางๆของเดือนพฤษภาคม
- Update ขาวประชาสัมพันธหองสมุดลงเพจของหองสมุดฯ
- Update ขาวสารดาราศาสตรลงเพจทองฟาจําลองฯ
- การเตรียมงานเทียนพรรษา ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และขณะนี้ทาง
สํานักการศึกษาไดทําหนังสือไปยังสํานักราชเลขาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต
พระบรมราชินีนาถที่จะไปรับพระราชทานเทียนพรรษานั้นจะเดินทางไปยังวันที่
๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- งานสถาปณางานลูกเสือ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กําหนดเอาไวที่
สนามกีฬากลาง เวสุวัณ สเตเดี่ยม เทศบาลนครอุดรธานี
- งานสอบคัดเลือก ตําแหนงระดับผูบริหารสถานศึกษา ที่วาง กําหนดสอบ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รับสมัครในวันที่ ๖ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อัตราวาง
ที่คือบริหารสถานศึกษาผูบริหารจํานวน ๑ อัตรา รองผูบริหารสถานศึกษา ๓ อัตรา
เพื่อคัดเลือกผูที่จะมาเปนผูอ ํานวยการโรงเรียนเทศบาลตอไป
นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ฝากเรื่องจะตองซอมแซมอาคารทั้งงบประมาณของอําเภอ งบประมาณตําบล
และงบประมาณทีเ่ หตุเกิดจากวาตภัย ฝากทาน ผอ.ประวิทย เรงดําเนินการ หาราคาให
เรียบรอย เปนเรื่องตองมีความระมัดระวังเพราะเด็กนักเรียน และหองเรียนที่จะชํารุดอยู
ใหออกแบบใหเร็ว
ฝาก ผูอํานวยการสถานศึกษา เรื่องคัดกรองเด็กที่มีปญหา คือ เด็กที่เรียนที่เปน
นักเลง การดมกาว หรือมีปญหาชอบรังแกคนอื่น ฯลฯ ฝากดูดวยนะครับ ถายิ่งเปน
เด็กนอกเขตเทศบาลไปมีเรื่องราว อาจจะตองเชิญผูปกครองมาพูดคุยกัน ถาสุดทายไมไว
จริงอาจตอง เชิญใหไปเรียนโรงเรียนแถวบาน จะไดมีความปลอดภัยในสถานศึกษา
และการเตรียมการโรง เรียนสีขาว ในการไปตรวจสารเสพติดใหเตรียมการไวใหเรียบรอย
สวนในการประเมินเด็กที่อานไมออก เขียนไมได ตามเกณฑ ตองมีการพัฒนา อยาคิดใน
เชิงปริมาณ ใหเอาคุณภาพดวย อยากใหสัก ๑ โรงเรียน ประเภทที่คัดกรองคุณภาพ
ใหเด็กเกง ผลักดันใหมีคุณภาพ ที่ตองเปาหมายไว ไดแค ประมาณกลาง เด็กที่เกงสุด
เขา มข. ไดแค ๘ คนเอง ถามีการพัฒนาอาจจะไดเพิ่มมากขึ้น อาคารที่กอสรางอาจจะให
ระมัดระวังในการกอสราง ในอาคารอเนกประสงคของโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
จะใชเงินสะสม แทนงบประมาณที่ตกไป และโรงเรียนอื่นๆ ที่ไดงบประมาณของป ๖๐
นาจะไดประมาณ ๒ อาคาร ใหเตรียมความพรอมทั้งราคากลาง เอกสารอื่นๆ
34
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- ๓๕ นางอัมพิกา บริพรรณ
หัวหนางานหองสมุดฯ

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลนครอุดรธานี ในโอกาสจบการศึกษาและสอบติดมหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจ
เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด
๑. นายณัฐพงษ สิงหออน (เตย) โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ ประธานศูนยเพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขานาฏศิลปสากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
๒. นายสืบพงษ สระอุบล (เจอรรี่) โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ กรรมการ
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓. นางสาวสุรัตยา มูลตรีภักดี (เบนซ) โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ กรรมการ
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี คณะสังคมศาสตร
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

นายอิทธิพนธ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ชวงนี้ฤดูฝน ทางทีมสูน้ํา และหนวยงานสํานักการชาง และสํานักการสาธารณสุข
คงตองลุยกันเติมที่ เมื่อวันกอนมีการแถลงขาวเรื่องทีมสูน้ํา และจัดพื้นที่ เจาหนาที่
ยืนเขาแถว วางไดโวล และใหมีการความเตรียมพรอมไวเสมอ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา/นําเสนอโดยผูบริหาร
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความกาวหนางาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
- ไมมี -

- ๓๖ ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ
- ไมมี -

ปดประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ...............................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางพัชรา สิงหสัตย)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

