รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิตยิ าภา
สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา
นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่
นายสหัช นุ่มวงศ์
นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
นายสรุศักดิ์ ภักดีไทย

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สานักปลัดเทศบาล
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน
นายบัญชา โสรมรรค
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
นายอดุลย์ สมบูรณ์
นางสาวอาริยา งิมขุนทด

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
รก. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
หัวหน้างานเทศกิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม

ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

-๒นางหทัยรัตน์ แสนธิ
นางปราณี เชื้อหอม

หัวหน้างานสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

สานักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางชลิตา พิลาวัลย์
นายศาศวัต สนสายสิงห์
นางไกรสรจันทร์ ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญ์พฒ
ั น์ ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน์
นางฉวีวรรณ เศรษฐวรานนท์สเติร์น
นางสาวปิ่นปินัทธ์ โรจนสิริกาญจน์
นางณัฐพัชร์ รุ่งเรืองงามชีพ
นางสุกลั ยา รัตนเรืองจิตร

ผู้อานวยสานักการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัสดุ
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดรายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ

สานักการช่าง
นายดาวเรือง หากันได้
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
นายสกล กองทอง
นายอรรณพ วังศานุวัตร
นางสาวพูนทรัพย์ ศรีสุนาครัว
นายสถาพร แสนธิ
นายณัฐพร ไชยจักร

ผู้อานวยการสานักช่าง
ผู้อานวยการส่วนการโยธา
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
ผู้อานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายช่างโยธาอาวุโส

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชานาญวิทย์ ศรีสุพล
นายชัยยันต์ ชัยโม
นางเพชรา วิชัย
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
นางพจนา ฉัตรเดชา
นางผกาพรรณ จันทเขต

ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข

-๓นางพร้อมพร ลีพฤติหัว
นางสาวเตยหอม บุญพันธุ์
นางศิราณี เมืองจันทร์
นางวนิดา เผ่าพันธุ์
สานักการศึกษา
นางกนกอร ไชยมูล
นางสาววยุลี หมอกไสย
นางสาวกนกกาญจน์ ศรีศกุน
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
นางอภิญญา สุธาพันธุ์
นางอุษากร สีดาบุตร
นางรัชนีพร ศรีนพรัตน์
นางพิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์
นางอัมพิกา บริพรรณ
นางสุภาภรณ์ อินทรพานิชย์
นายพิบูลย์ สิทธิมงคล
นายกฤษดา โสภา
น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล
นายสุทัศน์ สมจิตร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมราช
นายเทคนิค ศรีเสมอ
นายสาราญ ราตรีหว่าง
นายวัฒนา สมจิตร
นายชูกิจ ผลทิพย์
นางธนพร แก้วชารุณ
นายเสกสรรค์ คนไว
กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
นายสหภาพ ก้อนคา
นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร

หน้ากลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้างานภัยสุขภาพ
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชานาญงาน
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการส่วนบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
หัวหน้างานห้องสมุดฯ
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๘
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๙
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
รก. ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

-๔-

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย์ บุญเกิด

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กองการแพทย์
นางกนกพร จันทโคตร
นายเรืองมงคล ต.วัฒนผล
นางสาวชไมพร แร่ทอง
รอ.หญิงกุลรดี ศิริรัชตพงษ์
นางจันทร์ฉาย จันทะเดช
นางสาววารุณี กงพาน
นางสาวสุปาณี อินทร์ธิราช

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักกายภาพบาบัด

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คา

รก. ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฏรฯ
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
นางจริยา เดวิส
นางอนงค์ มาศยคง
นางสาวจิดาภา สุวรรณสอน

ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ
หัวหน้างานสารสนเทศฯ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

สถานธนานุบาล ๑
นางสุติมา มูลศิริผู้

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- ไม่มี -

-๕ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบเวบไซต์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ

นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
รก. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

การบริหารงานบุคคล มีหนังสือสัง่ การที่ อด ๐๐๒๒๓.๒/๓๙๓๖ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๑
มติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณา
ว่า ในปัจจุบันปริมาณงานของสานักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน นั้น
มีปริมาณงานเพิม่ สูงขึ้น และยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงส่วนราชการ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสานัก
ปลัดเทศบาล ระดับกลางเป็นระดับสูง โดยไม่ต้องยุบรวมกับกองวิชาการและ
แผนงาน มีเงื่อนไง ดังนี้
๑. เป็นเทศบาลนคร
๒. เทศบาลตรางบประมาณรายจ่ายประจาปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) ใน
ปีงบประมาณทีผ่ ่านมาโดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนทีร่ ัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินเพิ่มทีเ่ กี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๓. ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๓๕ ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา และในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๓๕
๔. เทศบาลจะต้องตรารายจ่ายเพื่อการลงทุน ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ
๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๕. ตาแหน่งสายงานผูบ้ ริหารของเทศบาลนั้น ไม่เป็นอัตราว่าง และมี
ตาแหน่งสายงานผูป้ ฏิบัติว่าง ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ในปีที่
ขอประเมิน
หากครบทั้ง ๕ เงือ่ นไข แล้วก็สามารถยื่นความประสงค์ เพือ่ กาหนดปรับปรุง
ส่วนราชการให้เป็น สานักปลัดเทศบาล ระดับสูง ได้

-๖นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
รก. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

ระเบียบวาระที่ ๕
นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

ขอให้ครบทั้ง ๕ ข้อแล้วค่อยยื่นความประสงค์ ให้พนักงานที่โอนย้ายมาใหม่ รายงาน
ตัวเลยครับ
พนักงานโอนย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
๑. นายอังคาร แสงห้าว ตาแหน่ง นิติกรระดับ ชานาญการ สังกัด สานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเชียงเพ็ง โอนย้ายมาดารงตาแหน่ง นิติกรระดับ
ชานาญการ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. นางสาวกิตติยา บุญมา ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลบ้านตาด
มาดารงตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ ปฏิบตั ิการ สังกัด
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ กองสวัสดิการสังคม
การจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ตาบลหมากแข้ง จานวน ๔ ครั้ง
 ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.พ. – ๒๐ มี.ค. ๖๑
 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ มี.ค. – ๑๐ เม.ย. ๖๑
 ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๑
 ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ พ.ค. ๖๑
ครั้งที่ ๑ นี้ เป็นของ ตาบลหมากแข้ง มีจานวนมากถึง ๑๐๔ ชุมชน ได้แบ่งออกเป็น
๘ ทีม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกสานัก/กอง พนักงานเทศบาล รวมถึง
ผู้อานวยการโรงเรียน มาเป็นวิทยากรในการประชุม ระยะเวลา ๒๐ วัน โครงการได้
ให้กิจกรรมไว้ ๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑. สัญญาประชาคมผูกใจเป็นหนึ่ง
๒. คนไทยไม่ทิ้งกัน
๓. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
๔. วิถีไทยพอเพียง
๕. รู้สิทธิ รูห้ น้าที่ รูก้ ฎหมาย

-๗๖. รู้กลไกบริหารราชการ
๗. รู้ประชาธิปไตยไทยนิยม
๘. รู้เท่าทันเทคโนโลยี
๙. การบริการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๐. งานฟังชั่นของทุกหน่วยงาน
นี้เป็นกรอบคราวๆ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ สาหรับการดาเนินงานของเวที
ครั้งที่ ๑ ใช้ชื่อ เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ผลลัพธ์ของการจัดงานครั้งนี้ มีตัวที่จะ
เสนอของงบประมาณ ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้เราได้ดาเนินไปแล้ว
จานวน ๖๘ ชุมชน เหลือ ๓๖ ชุมชน จะพยายามดาเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๑๖ มี.ค. ๖๑ นี้
นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางกนกพร จันทโคตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

ขอบคุณที่ผู้ทลี่ งพื้นที่ เท่าทีล่ งไปในพื้นที่ประชาชนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แต่ละชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขับเคลือ่ นให้เสร็จให้ทันตามตารางที่วางไว้
นะครับ และจะได้ติดตามโครงการที่งบประมาณมาแล้ว ส่วนใหญ่จะมีการซ่อมแซม
ศาลา ชุมชน อเนกประสงค์ CCTV ชุมชน บางชุมชน นอกนั้นก็เป็นเรื่องของรายได้
ก็เข้าตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อยต้องเอามาให้ได้ ๑๐๔ ชุมชน ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐
บาท และชุมชนในค่ายละครับ ของดูตารางด้วย ให้ตรงกับผมด้วยนะครับ ผมจะ
เข้าร่วมด้วย
๕.๒ กองการแพทย์
- รายงานประจาเดือนงานโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-๘- สถิติตามจ่ายโรงพยาบาลอุดรธานี

งานกายภาพบาบัด
ตอนนี้ผู้ป่วยของงงานกายภาพบาบัด มีจานวนมากขึ้น ทางกายภาพบาบัด
มีอุปกรณ์ ดังนี้

-๙-

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นางสาวชไมพร แร่ทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พิเศษ

ทางงานกายภาพของเรามีเครื่องมือครบ แล้วนะครับ ใครทีป่ วด เมื่อย ต้องไปทา
การรักษาดู
ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี มีทั้งหมด ๔ ศูนย์
จานวนผู้ป่วยที่มารับบริการประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และชะลอ
ภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2561
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี (รพ.)

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๘

- ๑๐ - ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

คลินิกนอกเวลามีผู้ที่มาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนครับ

นางสาวชไมพร แร่ทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พิเศษ

เปิดบริการถึง สองทุ่ม เฉลี่ยประมาณ ๔๐ – ๕๐ คน ต่อวัน รวมทั้ง เสาร์ –
อาทิตย์ ด้วยคะ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เราต้องมีการประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับ เพือ่ ให้มาใช้บริการ เพราะให้บริการถึง
๒ ทุ่ม เลย

- ๑๑ -

นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คา
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ

๕.๓ กองทะเบียนฯ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
สรุปรายงานประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ข้อมูลทั่วไปจานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรชาย
63,222 ราย
ประชากรหญิง
67,051 ราย
รวมทั้งสิ้น ๑๓๐,๒๗๔๓ ราย
ประชากรผู้มสี ิทธิเลือกตัง้ ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๑,๕๓๓ ราย
จานวนครัวเรือน จานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๕๙,๖๑๑ ราย
ผู้มารับบริการงานบัตรประจาตัวประชาชน ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
ในเขต 1,131 ราย นอกเขต ๙๖๖ ราย รวม ๒,๐๙๗ ราย
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
รวม 2,242 ราย
งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร เดือน กุมภาพันธ์
- ผู้ยื่นคาร้อง
จานวน ๑๔ ราย
- อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๕ ราย
- ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ๙ ราย
- แจ้งเกิดเกินกาหนด
จานวน ๒ ราย
- เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ จานวน ๔ ราย
- แจ้งย้ายออกจากบ้านกลาง จานวน ๑ ราย
- ขอลงรายการสัญชาติไทย จานวน ๑ ราย
- เพิ่มชื่อเข้า ทร.๑๓
จานวน ๑ ราย
 ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
งานบริการด้านการสาธารณสุข ๕๘๓ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๑๗๘ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม) ๗๒๒ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ๔๗ ราย
รวม ๑,๕๓๐ ราย
 ผู้มารับบริการศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ (ตลาด
หนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๔๑๕ ราย
งานบัตรประจาตัวประชาชน
๑,๐๓๔ ราย

- ๑๒ งานบริการด้านภาษี
๕๒ ราย
รวม ๑,๕๐๑ ราย
รวมผู้มารับบริการเดือน กุมภาพันธ์ จานวนทั้งสิ้น 7,372 ราย
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร
มากที่สุด ๙๑ % มาก ๘ % ปานกลาง ๑ %
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจาตัวประชาชน
มากที่สุด ๙๔ % มาก ๕ % ปานกลาง ๑ %
ค่าธรรมเนียมงานบัตรประจาตัวประชาชน
- ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจานวน 581 ราย เป็นเงิน
38,300 บาท
ประชาชนในเขตจานวน 438 ราย เป็นเงิน
28,900 บาท
รวมทั้งสิ้น 67,200 บาท
- ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจานวน 405 ราย เป็นเงิน
28,800 บาท
ประชาชนในเขตจานวน 629 ราย เป็นเงิน
43,300 บาท
รวมทั้งสิ้น 72,100 บาท
การให้บริการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา
และผู้พิการ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
มีผู้มายื่นคาร้อง ๑ ราย คือนางสุชาดา หมั่นการ มายื่นคาร้องให้กบั บิดา
ของตนเอง คือ ร.ต.ต.สุรพงษ์ ลุนจักร์ ชื่อที่อยูอ่ าศัยตามทะเบียนบ้าน เลขที่
46/24 ถ.วัดโพธิวราราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. 61
การบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
กรมการปกครองแจ้งการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนประชาชนใน
พื้ น ที่ ร่ ว มบริ จ าคอวั ย วะเพื่ อ การปลู ก ถ่ า ย โดยขอเทศบาลให้ จั ด ท าป้ า ย
ประชาสั ม พั นธ์ หรือสื่อ ประชาสั ม พั นธ์ป ระเภทต่ าง ให้ป ระชาชนได้ รับ รู้อย่ าง
ต่อเนื่องและทั่วถึงและให้เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอ
บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย รวมถึงกรณีที่ประชาชนนาบัตรประจาตัวประชาชน
มาแสดงความประสงค์เพื่อขอบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ าย ณ สานักทะเบียน
ทุกแห่งทั่วประเทศ

- ๑๓ -

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เป็นการคืบหน้า และการรายงานผลทั่วไป รายงานความคืบหน้าการขอรางวัล
หน่อยครับ

นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ทางเทศบาลได้เสนอผลงาน ตอนนี้ได้ตรวจสอบทางเว็บไซร์อยู่ตลอด คงต้องใช้เวลา
ทั่วประเทศก็มกี ารรอรางวัล ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล ทางUN ก็กาลัง
ตรวจผลงานที่เข้าสูร้ อบที่ ๒ ต้องพิจารณาของประเทศต่างๆ ที่ส่งเข้าไปมีความ
สอดคล้องในการแก้ไขปัญหาบริบทของโลกอย่างไร ทางเทศบาลก็ส่งผลงานเข้าไป
ต้องกับบริบทของโลก คือเรื่องการค้ามนุษย์ ถ้าหาคนไทยไม่มีบัตรประจาตัว
ประชาชน อาจถูกชักชวนไปในการค้าประเวณีได้ หรือในเรือ่ งกดค่าแรง สอดคล้อง
กับหลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทีจ่ ะให้คนไทยทุกคนทั่วโลกมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน อยู่ใน
ระหว่าการพิจารณาผลงาน คิดว่าสักประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือน
มิถุนายนจะทาการประกาศผล ซึง่ ในปีนหี้ ากประเทศไหนได้จะได้ไปรับรางวัล
ประเทศโมร๊อคโค ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ อีกเรื่องทางกองทะเบียนฯ ได้
เสนอศูนย์บริการนานาชาติ เทศบาลนครอุดรธานีได้รับของรับรองมาตรฐาน
ราชการ ซึ่งในขณะนี้ทางทีมงานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้มีการรวบรวมนาเสนอผลงานการ
รับรองจากสานักปลัดนายกรัฐมนตรี ซึง่ ทัง้ หมดมีหัวข้อที่ต้องรับการประเมิน
ทั้งหมด ๒๖ หัวข้อ สานัก/กอง ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การบริการออนไลน์
ซึ่งจะมีจุดเด่น การรับเรื่องร้องเรียน แต่ตอนนี้ได้ปรึกษากับสานักการคลัง ว่า
สามารถเช็คการจ่ายภาษี แล้วสามารถแจ้งทางออนไลน์ก่อนได้ เรื่องระบบการ
ประเมินแท็บแล็ตมีการล่าหลัง

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นางจริยา เดวิส
ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ

ต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับ ตั้งแต่เปิดตึก ให้เช็คจานวนมานะครับ

๕.๔ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
การให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ๑๔ ประเภทการให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ๑๕ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงต่อที่จะทางาน ที่จอ้ งเตรียมข้อมูลของปี ๖๒ ถึงแม้จะทาล่วงเวลา
แล้วก็ตามตะ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

มีเจ้าหน้าที่อยูท่ ี่คนครับ พนักงานมี ๖ คน เจ้าหน้าที่ ๓ คน ทาไมไม่จ้างเอาซอร์ตออก
สารวจละครับ

นางจริยา เดวิส
ตอนนี้เราจ้างสารวจอยู่คะ คนทีจ่ ะปรับข้อมูลไม่พอคะ
ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ให้เอาข้อมูลเข้าแผนไว้เลย ดาเนินการให้เสร็จครั้งเดียว

รายงานผลการนาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX 3000
ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2561

- ๑๖ -

นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

นายบัญชา โสรมรรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
รก. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

๕.๕ สานักปลัดเทศบาล
ด้วยจัง หวัด อุดรธานี ได้ จัดท าโครงการจัด งานวันท้ องถิ่นไทย ประจ าปี
๒๕๖๑ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เป็ น การน้ อ มร าลึ ก พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แห่ ง องค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสาคัญ
ของการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น รากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จึงได้จัดพิธีถวายสักการะ และนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมทั้ งกิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ เนื่ องในวันท้ องถิ่นได้
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จึงขอเรียนท่านร่วมงานพิธี
ถวายราชสัก การะดัง กล่าว โดยพร้อมกั น ณ หน้ ากองสวัส ดิก ารสังคม ในเวลา
๐๗.๐๐ น. สาหรับ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติร าชการคอพับ แขนยาว สวม
หมวกทรงหม้อตาล
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ
สรุปสถิติหนังสือรับ – ส่ง และคาสั่ง ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีดังต่อไปนี้
ทะเบียนหนังสือรับ
จานวน ๑,๖๗๒ ฉบับ
ทะเบียนหนังสือส่ง
จานวน ๖๘๖ เลข
เลขคาสัง่
จานวน ๕๔๐ เลข

 ฝ่ายอานวยการ
การรายงานการปฏิบัติงานประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จานวน ๑๒๘ อัตรา ๙ ตาแหน่ง
โดยมีผสู้ มัครทั้งสิ้นจานวน 418 ราย และได้ดาเนินการประกาศผลไปแล้ว
พนักงานจ้างได้เริม่ งาน วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไปเรียบร้อยแล้วคะ และขึ้น
บัญชีไว้ ๖ เดือน ถ้าสานัก/กอง ไหนประสงค์จะขอใช้บัญชีให้ดาเนินมายังงานการ
เจ้าหน้า ถ้าวิเคราะห์ค่างานแล้วก็สามารถเรียกใช้บัญชีได้

- ๑๗ ๒. ติดตามการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑. การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของ กสถ. เพื่อมาบรรจุใน
ตาแหน่งที่ว่าง
สานัก/กอง สามารถขอใช้บัญชีโดยต้องมีเอกสารที่ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ ดังนี้
๑. บันทึกแจ้งความประสงค์การขอใช้บญ
ั ชี โดยให้ระบุเลขทีต่ าแหน่งที่ขอ
๒. หลักฐานรายเอียดการตัง้ อัตราเงินเดือนตาแหน่งที่ว่างในเทศบัญญัติ ว่า
ได้มีการตั้งอัตราเงินเดือนในตาแหน่งที่ขอจริงหรือไม่
๓. สาเนาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี พร้อมสาเนาประกาศใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒.๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กาหนดวันสอบข้าราชการ
ท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร
ก.กลางออกหนังสือที่ ม.ท 0809.2/ว. 43 ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่องส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการเพื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดารง
ตาแหน่งสายงานผูบ้ ริหาร
เอกสารที่ต้องนาไปยื่นในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถานที่ทาการสรร
หามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงั สิต. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.30 น.
บรรจุในซองสีน้าตาลและเขียนหน้าซองให้เรียบร้อย ดังนี้
๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครให้ติดรูปไม่เกิน ๖ เดือนและลงมือชื่อ
ในใบสมัครด้วย
๒. สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับพร้อมรับรองสาเนา
๓. สาเนาบัตรประวัติผสู้ มัครเข้ารับการสรรหา จานวน ๔ ชุดพร้อมรับรอง
สาเนาทุกหน้า
๔. หนังสือรับรองจากนายกที่อนุญาตให้สมัครเพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ๑ ชุด
๕. แบบสรุปคุณสมบัติโดยให้กรอกรายละเอียดตามความเป็นจริงให้
ครบถ้วนตามแบบที่กรมกาหนดให้
๖. หนังสือรับรองการนา ป.โท มาใช้เพือ่ เทียบคุณสมบัติ ๑ ชุดพร้อมรับรอง
สาเนา
๗. สาเนาวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร ๑ ชุดพร้อมรับรองสาเนา
๘. กรณีที่สมัครตาแหน่ง ผอ.กองทะเบียนฯ/ผอ.กองสารสนเทศภาษี ให้มี
หนังสือรับรองจากท่านนายกว่าเคยปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า ๖ ปี

- ๑๘ การสอบจะมี ๒ ภาค (โดยผู้สอบจะต้องสอบผ่านในภาคแรกให้ถึงร้อยละ ๖๐ ก่อน
จึงจะมี สิทธิเข้ารับ การสอบในภาคที่ ๒ ได้ โดยในภาคแรกข้อสอบมี คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ขอให้กาลังใจสาหรับคนทีจ่ ะไปสอบ นะครับ เพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าใน
ชีวิตราชการ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 งานป้องกันและรักษาความสงบ (งานป้องกันฯ)
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ออกปฏิบัติภารกิจในการระงับอัคคีภัย ๑๐ ครั้ง ดังนี้
- เพลิงไหม้ที่รถยนต์
๑ ครั้ง
- เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์
๑ ครั้ง
- เพลิงไหม้หญ้าแห้ง
๒ ครั้ง
- เพลิงไหม้สายไฟ
๖ ครั้ง
รวม ๑๐ ครั้ง
๒. การปฏิบัติภารกิจตามโครงการป้องกันภัยเชิงรุกแก่ สถานประกอบการ
สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้คาแนะนาการดับเพลิงเบื้องต้น จานวน ๒๖ ครั้ง
๓. ให้ความอนุเคราะห์สง่ น้าอุปโภคบริโภค ตามที่ได้รบั การร้องขอ ภายใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี เดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2560
- ให้ความอนุเคราะห์สง่ น้า ๓๐ เที่ยว
- จานวนน้า 200,000 ลิตร
๓. ปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ จานวน ๑๑ ครั้ง

- ๑๙ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครอุดรธานีได้รบั รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนดีเด่น ประเภทเทศบาลนครเมืองพัทยา ประจาปี ๒๕๖๑ เราได้รางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ ณ ศูนย์
เยาวชนไทยญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายสรุศักดิ์ ภักดีไทย
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

นายอดุลย์ สมบูรณ์
หัวหน้างานเทศกิจ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายอดุลย์ สมบูรณ์
หัวหน้างานเทศกิจ

ขอชื่นชม เพราะทีมงานเราเข้มแข็ง และกระตุ้นต้องฝึกเรื่อยๆ จะได้ชานาญ เท่าทีเ่ จอ
กับปัญหาต่างๆ ทุกคนยอมรับว่า รถดับเพลิงเราไปเร็ว จะอยู่ที่ว่าถ้าอยู่ในซอย รถใหญ่
เข้าไม่ได้ เราต้องใช้รถดับเพลิงเล็ก ล่วงหน้าไปก่อน อุปกรณ์ก็น่าจะพร้อม รถกระเช้า
เป็นอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้ได้ให้ฝึกซ้อมอยูท่ ุกวัน ทดสอบตอนนีอ้ ยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี หลังที่มาส่ง
มอบมาลองใช้งานอย่างต่อเนื่อง ๓ ชั่วโมง เกิดปัญหา ผูซ้ ่อมก็ให้คาแนะนาในการ
ใช้งานเทียบกับรถรุ่นใหม่ มีระบบควบคุมการทางาน ถ้าเกินองศาที่กาหนด ระบบก็
จะตัด ของเรารุ่นเก่าเวลาใช้งานต้องใช้ความระมัดระวังไม่ควรใช้งานต่อเนื่องเกินไป
จนทาให้ระบบไฮโดลิกส์สร์ ้อน ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่กรุณารถดับเพลิงขนาด
เล็ก
ก็ตามที่ท่านว่าเกิดเหตุบางครัง้ รถดับเพลิงคันใหญ่ เข้าพื้นทีไ่ ม่ได้
 งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานเทศกิจ)
- จัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าจุดผ่อนผัน ถนนทหาร
- จัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าบริเวณข้างบ้านพักเทศบาล ถนนอุดรดุษฎี
- จัดเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจเข้าร่วมกับสานักการสาธารณสุข ในการประชาสัมพันธ์
การจัดงานตรุษจีน
- จัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าบริเวณ ถนนอาเภอ
- ออกตรวจบริเวณส่วนสาธารณะหนองประจักษ์ เกี่ยวกับผูท้ ี่เข้ามาพักรอญาติ
- จัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าบริเวณ ถนนหมากแข้ง
ตรงหน้าเซนเตอร์พอย ได้พื้นที่กลับคืนหรือยังครับ ผมให้เวลา ๑ เดือน และฝาก
เทศกิจไปดูตรงถนนศรีสุข ฟุตบาทนั้นสวยแล้ว ต้องมั่นไปดู ถ้าปูทางเสร็จแล้ว ห้ามขาย
ของเด็ดขาดนะครับ ให้ใช้พื้นที่สัก ๒๐ % ผมพอรับได้ครับ ไม่ใช้ใช้เต็มพื้นที่
ครับ ได้ครับ

- ๒๐ รายงานประจาเดือน งานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑
รายงานสถิติการเข้าใช้สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑
ประจาวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจานวนรถเข้าใช้บริการ ดังนี้

- จัดประชุมผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่องที่อยู่ภายในสถานีฯ
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๖
- จัดระเบียบการจอดรถสามรถภายในสถานีฯ และการรักษาความสะอาด
นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
รก. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ฯ

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและงานรับรองต้อนรับ
๑. งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
-มีการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เพื่อเข้ารับการอบรม / ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ จานวน ๖ หลักสูตร
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา, พนักงานจ้างที่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
จานวน ๙ คน
- โครงการอบรมฯ หลักสูตร “การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น ๔
ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุดรธานี
๒. งานรับรองต้อนรับ
รับคณะศึกษาดูงาน จานวนทั้งสิ้น 9 คณะ
ผู้เข้าศึกษาดูงาน จานวนทั้งสิ้น ๖๖๖ คน
๓. งานควบคุมเทศพาณิชย์ ฝ่ายอานวยการ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน
สนง.คณะกรรมการ จ.ส.ท. ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธ
นานุบาลของ อปท. เพือ่ ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน สาหรับผู้ที่นาทรัพย์สินมาจานา
ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61 ดังนี้

- ๒๑ ๑. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
๒. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี 1
การรับจานา จานวน 2,375 ราย
เป็นเงิน 39,798,800 บาท
การไถ่ถอน จานวน 2,350 ราย
เป็นเงิน 39,116,400 บาท
ดอกเบี้ยรับจานา เป็นเงิน 1,382,045.50
การจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา มีจานวน ๑๑๔ ราย
ทุน
1,459,800 บาท
ขาย
1,667,885 บาท
กาไร 208,085 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.25
ในเดือน ธ.ค. ๖๐ สธ. ๑ มีรายจ่าย เป็นเงิน 676,453.07 บาท
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒
การรับจานา จานวน 853 ราย เป็นเงิน 14,454,300 บาท
การไถ่ถอน จานวน 848 ราย เป็นเงิน 14,846,400 บาท
ดอกเบี้ยรับจานา เป็นเงิน 501,352 บาท
การจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา มีจานวน ๔๑ ราย
ทุน
626,200 บาท
ขาย
739,654 บาท
กาไร 113,454 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.12
ในเดือน ธ.ค. ๖๐ สธ. ๒ มีรายจ่าย เป็นเงิน 223,573.56 บาท

นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

๕.๖ กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
การประชุ ม ประชาคมเพื่ อ พิ จ ารณาร่า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี เ พิ่ ม เติ ม
เปลี่ ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบั บ ที่ ๒ ในวั น จัน ทร์ ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี จานวนผู้เข้าร่วม
ประชาคม ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๓ ของสัดส่วนประชาคม ระดับนคร
ของเทศบาลนครอุ ด รธานี จ านวน ๑,๙๕๖ คน ประกาศใช้ ณ วั น ที่ ๒๒
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ และต่ อไปก็ จ ะเข้าสู่ห้ วงระยะเวลาการจัด ท างบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง จะต้ องใช้โ ครงการพั ฒ นาในแผนของช่ว งปี
๒๕๖๒ ซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นแนวทางใน
การจั ดท างบใหม่ ง บประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณจ่ ายเพิ่ ม เติ ม และ

- ๒๒ ก็งบประมาณจ่ายจากถาดเงินสะสมประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์การเขียน
รายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายนั้น
นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวทางการออกแบบเมืองตามเกณฑ์
การเติบโตอย่างชาญฉลาด Smart Growth : Planning And Design สูก่ ารพัฒนา
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้จัดสัมมนาขั้นเมื่อ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ
โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ อุดรธานี ซึง่ เป็นความร่วมมือของเทศบาลนครอุดรธานี
หอการค้าจังหวัด และของจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และภาคส่วนอื่น ๆ ในงานท่านนายกได้กล่าวเปิดพิธแี ละได้นาเสนอแนวคิด
พัฒนาเมืองอุดรธานี และการแก้ไขปัญหาเมืองในมิติต่าง ๆ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน ได้รับเกียติรจากคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการวางแผนเมือง
การออกแบบเมืองการออกแบบระบบคมนาคมการขนส่งมาถ่ายทอดความรู้แนวคิด
และการทางานในทีผ่ ่าน ๆ มา มีผเู้ ข้าร่วมในวันนั้น จานวน ๒๐๐ ท่าน ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างที่ให้ความสนในและก็ได้รว่ มนาเสนอแนวคิด
เช่นเดียวกัน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ส่วนในวันนั้นผมก็ได้เข้าไปร่วมฟังและก็คุยภาพรวมของการพัฒนาในยุคดิจิตอล
หรือว่า ๔.๐ ก็ได้ข้อคิดดี

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศ

งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาและร่วมทดสอบระบบ
บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ วันที่ ๓มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์
ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
๑. โดยมีวัตถุประสงค์ MOU ทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์วิจัยนคร
อัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับเทศบาลนคร
อุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพือ่ ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกันกับการขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะ

- ๒๓ ๒. สืบเนือ่ งจากการสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “Smart Living &
Safety for Smart City” ทางสารสนเทศและมางกองการแพทย์ได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมดังกล่าว ใน Smart Living ที่ไปสัมมนาคาวนี้จะเป็นเรื่องของการติดตั้ง
อุปกรณ์ อุปกรณ์อสิ แบนหรือว่าการจัดทาแผนข้อมูลของการจัดการบริหารใน
รายละเอียดของระบบจะต้องเป็นของกองการแพทย์ซึ่งทีมงานของ ผอใกอง
การแพทย์ก็นาเรียน ก็จะเป็นความพร้อมของทุก ๆ เรื่อง
๓. ผลการดาวน์โหลดการใช้งานของ Application ตอนนี้ยอดดาวน์โหลดก็
อยู่ประมาณ ๙,๘๙๐ ครั้ง มีการเพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้ว ส่วนในเรื่องการเผยแพร่
และก็สงเสริมการดาวน์โหลดก็ได้ฝากโบรชัวร์กับทาง ผอ.โรงเรียน ช่วยไปเผยแพร่
แล้วก็ให้คุณครูและก็เด็กนักเรียนบางส่วนได้ช่วยดาวน์โหลดและก็ติดตามข่าวสาร
ส่วนสานักกองทีม่ ีกิจกรรมหรือข่าวสารต่าง ๆ ก็สามารถมาทางสารสนเทศได้อัพใน
Application เพือ่ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรูท้ ราบนะคะ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มีป้ายทีส่ นามบินเหมือนแอพของ Beyond เขายังตั้งได้ส่วน
ของเราเป็นงานราชการน่าจะตัง้ ได้

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศ

กาลังหารือกับคุณตันหยง ด้านคุณตันหยงกาลังออกแบบ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ก็ทาหนังสือไปก่อนส่วนรูปแบบก็ดทู ีหลัง

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
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อยากแนะนาหน้าเพจของเทศบาลนครออุดรธานี ก็ยังเป็นทีน่ ิยมแล้วก็คนที่ติดตาม
ของสื่อต่าง ๆ เราจะเป็นเพจทีเ่ ป็นแหล่งข่าวที่ใหญ่ที่ดีที่สุดในท้องถิ่นตอนนี้ก็อยาก
ฝากทุกท่านถ้ามีกจิ กรรมหรือมีข่าวสารก็สง่ ให้ทมี งานอัพได้ และเพจของเรายังมี
การไลน์สดทุกกิจกรรมของเทศบาล และเรื่องความก้าวหน้าการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในชุมชนเขต ดาเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชน ๒๐๐ จุด (๔๐๐ ตัว) เขต
เทศบาลนครอุดรธานี ผลการดาเนินการติดตั้งระบบ CCTV ภายในชุมชน
เขต ๑ ติดตั้งเสาแล้วเสร็จ คงเหลือติดตัง้ กล้อง CCTV
เขต ๒ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน ๔๘ จุด แล้วเสร็จ

- ๒๔ เขต ๓ ติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน ๕๑ จุด
คงเหลือ ๑ จุด เนื่องจากประชาชนขอย้ายจุดติดตั้ง
เขต ๔ ติดตั้งเสาแล้วเสร็จ คงเหลือติดตั้งกล้อง CCTV
เหตุผลก็คือเขต ๑ เขต ๒ รอการไฟฟ้าอุดรเข้าติดตั้ง

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
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นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อานวยการสานักการคลัง

คือกล้องนี้ชัดจริง ๆ ครับ

๕.๗ สานักการคลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การทางบประมาณ
หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณ ตามหนังสือที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔มกราคม ๒๕๖๑
๑. แนวทางการเขียนรายละเอียดคาชี้แจงในการตั้งงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๒. จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท. และมีลักษณะเป็น
การให้ประโยชน์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
๓. ขั้นตอนการตั้งงบประมาณ
- ตั้งงบประมาณเป็นรายโครงการ
- จัดทาร่างโครงการก่อนเสนอของบประมาณต่อผูบ้ ริหารพิจารณา
- นาร่างโครงการเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔. คาชี้แจงงบประมาณสาหรับโครงการจัดงาน ประกอบด้วย
- ระบุชื่อโครงการ
- รายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป
- ระบุกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการทีเ่ ป็นฐานในการตั้ง
งบประมาณ
- ระบุแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. - พ.ศ. หน้าที่... ลาดับที่...อื่นๆ (ถ้ามี)
๕. คาชี้แจงงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
- ชนิดของครุภัณฑ์
- ปริมาณ

- ๒๕ - คุณลักษณะครุภัณฑ์
- ระบุกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการทีเ่ ป็นฐานในการตั้ง
งบประมาณ
- ระบุแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. - พ.ศ. หน้าที่... ลาดับที่... อื่น ๆ
(ถ้ามี)
๖. คาชี้แจงงบประมาณ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย
- ระบุสถานที่กอ่ สร้าง
- ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
- ระบุกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการทีเ่ ป็นฐานในการตั้ง
งบประมาณ
- ระบุแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. - พ.ศ. หน้าที่... ลาดับที่... อื่น ๆ
(ถ้ามี)
๗. เมื่องบประมาณมีผลบังคับใช้แล้ว สาหรับโครงการจัดงานก่อนการ
ดาเนินการให้เสนอโครงการให้ผบู้ ริหารพิจารณาอนุมัติ
นางชลิตา พิลาวัลย์
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ส่วนพัสดุ
งานโครงการที่รับเรื่องแล้วและอยู่ระหว่างดาเนินการ
๑. จ้างปรับปรุงผิวจราจรเอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตแบบรีไซคลิง่ จากประตูหน้า
กองบิน ๒๓ ของสานักการช่าง เงินงบประมาณค้างจ่ายวงเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างลงนามสัญญา วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. ระบบกล้องวงจรปิดทดแทนบริเวณทางแยกไฟจราจร ของกองวิชาการ
และแผนงาน เงินงบประมาณค้างจ่ายวงเงิน ๘๖๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน
พิจารณาผลการเสนอราคา
๓. จ้างก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ฯ สานัก การ
ช่าง เงินงบประมาณ เงินสะสม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติม ๑/๖๑ ๓,๒๐๐,๐๐๐
บาท วงเงิน ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยูร่ ะหว่างขั้นตอนยกเลิกประกาศเพือ่ ประกาศเพื่อ
ประกาศราคาใหม่
๔. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานและจัดซื้อพร้อมติดตัง้ เตาเผาศพปลอด
มลพิษ วัดดงอุดมวนาราม สานักการช่าง เงินงบประมาณ เงินสะสม ๕,๗๐๐,๐๐๐
บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนรับเรื่อง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เตรียมดาเนินงาน

- ๒๖ ๕. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานและจัดซื้อพร้อมติดตัง้ เตาเผาศพปลอด
มลพิษ วัดป่าโนนนิเวศน์ สานักการช่าง เงินงบประมาณ เงินสะสม ๕,๗๐๐,๐๐๐
บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนรับเรื่อง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เตรียมดาเนินงาน
๖. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานและจัดซื้อพร้อมติดตัง้ เตาเผาศพปลอด
มลพิษ วัดใหม่ชัยโพธิ์ทอง สานักการช่าง เงินงบประมาณ เงินสะสม ๕,๗๐๐,๐๐๐
บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนรับเรื่อง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๗. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานและติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัด
หนองเตาเหล็ก สานักการช่าง
เงินงบประมาณ งบปี ๒๕๖๑ ๕,๗๐๐,๐๐๐
บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนรับเรื่อง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๘. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานและติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดโนน
โปร่งราษฎร์บูรณะ สานักการช่าง
เงินงบประมาณ งบปี ๒๕๖๑
๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท อยูร่ ะหว่างขั้นตอนรับเรือ่ ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๙. จัดซื้อพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดโยธานิมิตร สานักการช่าง
เงินงบประมาณ เงินสะสมวงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนรับเรื่อง
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เตรียมดาเนินการ
๑๐. จัดซื้อพร้อมติดตัง้ เตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดประชาชุมพล สานักการ
ช่าง เงินงบประมาณ เงินสะสมวงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนรับ
เรื่อง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เตรียมดาเนินการ
๑๑. จ้างเขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สงู อายุ สานักการช่าง เงินงบประมาณ(ค้าจ้างเหมา) วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่
ระหว่างขั้นตอนคืนเรื่องงบไม่เพียงพอ
๑๒. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทดแทนระบบเดิม กองวิชาการและแผนงาน
เงินงบประมาณ งบปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๗๗๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณา
ผลการเสนอราคา

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ขอข้อ ๑๑ หน่อย ทาไมต้องคือนะผูส้ ูงอายุไหน ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ ไหนว่าเงินไม่พอ
ไม่เข้าใจ

นางชลิตา พิลาวัลย์
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คือเงินงบประมาณ ๓๒๖,๐๐๐ บาท จากที่ตรวจสอบงบประมาณ

- ๒๗ -

นายดาวเรือง หากันได้
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ใช้ไปเป็นงบประมาณอื่นหรือป่าว ผมไม่ทราบ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล้วทายังไง
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ผู้อานวยการส่วนพัสดุ

อาจจะยืนยันก็ต้องโอนเงินต่อ ส่วนจะปรับยังไงก็ต้องดาเนินตามราคากลางก็ต้อง
คืนไป

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

มีเท่าไหร่นะครับ

นางชลิตา พิลาวัลย์
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๓๒๖,๐๐๐ บาท

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

โอนอีกนิดเดียวเอง หรือทายังไง

นางชลิตา พิลาวัลย์
ผู้อานวยการส่วนพัสดุ

นายศาศวัต สนสายสิงห์
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้

โอนเงินก็สามารถดาเนินต่อได้เลย

ส่วนพัฒนารายได้
สรุปการดาเนินการประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑. การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี
๑.๑ ตลาดประชารัฐทีเ่ ทศบาลนครอุดรธานี ได้รับมอบหมาย
- ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดเทศบาล ๑ ตลาดเทศบาล ๒
และตลาดบ้านห้วย)
- ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (ถนนคนเดิน)

- ๒๘ -

๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐทัง้ ๒
ประเภท
- คาสั่งแต่งตั้งผูบ้ ริหารจัดการตลาดประชารัฐ (ตามคาสั่งจังหวัด
อุดรธานี ที่ ๒๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาด
ประชารัฐของดีจงั หวัดอุดรธานี (ตามคาสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ ๕๙๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑.๓ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐตามมติคณะรัฐมนตรี (ตาม
หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๑๙.๑/ว ๓๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๑ และหนังสืออาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๑๘/๑๗๓ ลงวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๑)
๑.๔ แนวทาวการขับเคลือ่ นโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒
(ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๑๗/๑/ว ๕๔๑ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. เห็นควรดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี ที่เทศบาล
นครอุดรธานีได้รับมอบหมาย ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการตลาด
ประชารัฐ ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี คาสั่งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการ และนาเสนอนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเพื่อพิจารณา
๒. การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาด
ประชารัฐ
๒.๑ คาสั่งแต่งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ของดีจังหวัดอุดรธานี (ตามคาสัง่ เทศบาลนครอุดรธานี ที่ ๕๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๒.๒ การจัดเตรียมพื้นทีล่ ็อคจาหน่ายสินค้า บริเวณปูนหลังศาลาที่ประทับ
ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี (ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดอุดรธานี)
๒.๓ การจัดทาทะเบียนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาด
ประชารัฐ จากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี จานวน ๑๐๙ ราย และจากศูนย์
ดารงธรรมอาเภอเมืองอุดรธานี จานวน ๕๗ ราย รวมทัง้ สิ้นจานวน ๑๖๖ ราย

- ๒๙ -

มติที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
เห็นควรนาเสนอนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในการจัดเตรียมล็อคจาหน่าย
สินค้าบริเวณลานปูนหลังศาลาทีป่ ระทับศาลเจ้าปู่ยาอุดรธานี (ตรงข้ามศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี) โดยมติทปี่ ระชุมให้ทบุ รั้วบริเวณข้างร้านกาแฟ (ศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี) พื้นทีป่ ระมาณ ๖ เมตร โดยใช้เป็นทางเข้าออก สาหรับ
ให้ลูกค้าทีเ่ ข้าใช้บริการเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง และจัดพื้นที่บริเวณจุดนี้ให้สาหรับผู้
ประกอบอาหารที่จาหน่ายอาหารและให้ผปู้ ระกอบการเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ ให้
ลูกค้าเอง บริเวณทางโค้งป้ายส่วนศรีเมืองใช้เป็นพื้นที่สาหรับผูป้ ระกอบการที่
จาหน่ายสินค้าเบ็ตเตล็ด
ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ มอบหมายให้สานักการสาธารณสุขดาเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยเร่งรัด ในการจัดผูป้ ระกอบการลงพื้นที่ตลาด
เทศบาล ๑ ตลาดเทศบาล ๒ และตลาดบ้านห้วย
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๕.๘ สานักการช่าง
ขอรายงานเรื่องที่ไปประชุมแทนท่านนายกฯ ก่อน
๑. ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีรถคอนเทนเนอร์ฮาต อยู่ทหี่ นองตระใกล้ ได้
บรรจุเข้าไปในแผนเรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการขยายท่าอากาศยาน เพื่อรองรับเที่ยวบินให้มากขึ้น
- การก่อสร้างอาคารขนส่งทางอากาศ
- ขยายลู่วิ่งการจอดเครื่องบิน
๓. โครงการก่อสร้างถนนรังสิณา ความคืบหน้า ประมาณ ๒๒ % และมีการ
ปรับเส้นทางการวิ่งชั่วคราวให้มีการจราจรคล่องตัวมากขึ้นในการก่อสร้าง
๔. ก่อสร้างทางหลวงตามนผังเมืองรวม สาย จ.จาน และ สาย ง.๘
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครอุดรธานีนั้น จังหวัดให้มาทาการบ้าน
การบังคับใช้กฎหมายจราจรในเขตเมือง เรือ่ งนี้ต้องมีการประชุมการอีกครั้ง มี ๓
ประเด็นที่ทาง อจร.มอบหมายให้ทางเทศบาลดาเนินการ
๑. ทาแผนเพิม่ ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
๒. รณรงค์สร้างความตระหนักในมีจิตสานึกในการมีวินัยจราจร
๓. จัดระเบียบการจราจรและกาหนดจุดห้ามตามจุดต่างๆ ให้ชัดเจน
๔. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง

- ๓๐ -

นายณัฐพร ไชยจักร
นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
การขออนุญาต
- ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน/รับรองอาคาร จานวน
๗๔ ราย
- ออกใบอนุญาต จานวน
๗๑ ราย
- แจ้งแก้ไข
จานวน
๓ ราย
- ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต
เดือน มกราคม
6,857
บาท
เดือนกุมภาพันธ์
40,612 บาท
มีการเปลี่ยนการใช้อาคารทั้งหมด ๓ ราย
กรณีเปลี่ยนการใช้อาคารในจานวน ๓ ราย เป็นการเปลี่ยนการใช้อาคารจาก
อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวมมาเป็นโรงแรมซึ่งเป็นการดาเนินการตาม
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.
๒๕๕๙ ซึ่งอาคารทีเ่ คยมีปญ
ั หาเกี่ยวกับเรื่องทางเดินภายในอาคารไม่ถึง ๑.๕๐
เมตร หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ อดรถยนต์ทเี่ คยระบุว่า โรงแรมต้องมีที่จอด
รถยนต์ตามจานวนห้องพัก ก็ได้รับการยกเว้น ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ให้ใช้บังคับได้
มีกาหนดห้าปี เพื่อเปิดโอกาสผู้มีความประสงค์จะขอเปลีย่ นการใช้อาคารของ
ตัวเองเป็นโรงแรมได้มีโอกาสทาให้ถกู กฎหมายมากขึ้น
คาสั่งตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
- คาสั่งระงับการก่อสร้างอาคาร
- คาสั่งห้ามใช้อาคาร
- คาสั่งยื่นคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร
- คาสั่งให้รื้อถอนอาคาร
- คาสั่งให้ดาเนินการแก้ไขอาคาร

๒๑
๒๑
๘
๗
๖

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

- ๓๑ -

ภารกิจรับถ่ายโอน
งานด้านการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง (รับถ่ายโอนจากกรมธุรกิจ
พลังงานเมือ่ ปีพ.ศ. 2546)
- ออกใบอนุญาตจานวน จานวน ( ไม่มี )
- งานด้านกรมโรงงาน (รับถ่ายโอนจากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๒)
- ออกใบอนุญาต จานวน ( ไม่มี )
งานด้านผังเมือง
(รับถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
๑. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี
ที่ปรึกษาโครงการได้ดาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจ
เอกชนร่วมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง ๑๓ แห่ง ภายในเขตผัง เพื่อพิจารณาผัง
ร่างเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ
ปรึกษาโครงการได้ส่งงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ยังอยู่
ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งงานในงวดที่ ๒ ประกอบด้วย

- ๓๒ ๑. จัดประชุมระดับประชาชน ๒ ครั้ง
๒. จัดประชุมระดับผูป้ ฏิบัติ ๑ ครั้ง
๓. จัดประชุมผูบ้ ริหาร ๑ ครั้ง
๔. ปรับปรุงฐานข้อมูลความหนาแน่นอาคาร

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รายงานผลงาน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
โครงการปรับปรุงทางเดินปูคอนกรีตบล็อกใหม่ถนนศรีสุข
เลขทีส่ ัญญา จ.433/2561 (ช)
เริ่มสัญญา ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐
สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑
งบประมาณ 21,000,000 บาท
ผู้รบั จ้าง บริษัท กรีนทั้มป์ จากัด
ความคืบหน้าโครงการ ๒๑ %

- ๓๓ ปัญหาในการดาเนินงาน คือ สายไฟฟ้า ท่อประปา และป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตาแหน่ง
ที่ปฏิบัติงานยังมาชัดเจน ต้องค่อยตรวจเช็คครับ

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ส่วนช่างสุขาภิบาล
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จานวน ๒๔ สาย ประจาปีงบประมาณ 2561
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยสุลาวัลย์
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยบ้านเดื่อ ๓
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยสามัคคี ๑๖
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยจักรแก้ว ๖
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยบุญศิริวัลค์ (สวนฝรัง่ )
๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยสุขคณา
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยคลองเจริญ ๑๘
๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยรวมน้าใจ
๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยจันทร์จริ า
๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยพรหมประกาย ๗
๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยหนองเหล็กใหญ่
๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยอุดรดุษฏี ๘ ถึงซอย
อุดรดุษฏี ๑๐
๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยวุฒิอนันต์ ๗
๑๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยประชาสันติ ๑๖
๑๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยเทพบุรี ๑
๑๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยพลนามอินทร์ ๒
๑๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยบ้านม่วง ๑
๑๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยสุรทักษ์ ๙
๑๙. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยสุรทักษ์ ๖
๒๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าซอยรักษ์มิตร ๔
๒๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าถนนศรีสุข
๒๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าถนนศรีชมชืน่
๒๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าถนนโพศรี
๒๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าถนนพิบูลย์

- ๓๔ งานกาจัดขยะทั่วไป

งานกาจัดขยะติดเชื้อ

- ๓๕ น้าหนักมูลฝอยติดเชื้อ ที่ส่งเข้ากาจัด ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เทศบาลนครอุดรธานี ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งานบาบัดน้าเสีย
สรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียเป็นรายเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
* ปริมาณน้าเสียทีเ่ ข้าระบบบาบัดน้าเสีย 231,378.21 ลบ.ม./เดือน
* การระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย 92,551.29 ลบ.ม./เดือน
* ค่าใช้จ่ายในการบาบัดน้าเสีย 183,402.79 บาท
นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรื่องขยะติดเชื่อทีเ่ ค้า MOU กับเรามีบางเทศบาล เห็นเอกชนเข้าไปเก็บ เห็นว่าเป็น
ที่กุมภาวาปี และน้าโสม ฝากนิตกิ รช่วยดูด้วยนะครับ
เรื่องทุ่งศรีเมืองเป็นอย่างไรบ้างครับ ต้มปาล์ม ผมว่ามันแก่ไปไหมครับ

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
รอบที่แล้วเอาปาล์มเล็กมาลง ก็ตรวจรับไม่ได้ เลยต้องใหญ่มาลง เบื้องต้นต้นไหนที่
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้มาตรฐานในการตรวจรับ ได้ดาเนินการแจ้งผู้นบั จ้างไปแล้ว

- ๓๖ นายชานาญวิทย์ ศรีสุพล
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขฯ

นางสาวเตยหอม บุญพันธุ์
หัวหน้างานภัยสุขภาพ

นายปณิธาน ศิริสถิต
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์

๕.๙ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขก็มีหลายประเด็นที่จะนาเรียน โดยเฉพาะประเด็นฮอดสุด เรื่องพิษ
สุนัขบ้าตอนนี้ก็อยากให้ทาความเข้าใจเป็นโรคที่เกิดเฉพาะหน้าร้อน มีนาคม
เมษายน และก็มเี รือ่ งอื่น ๆ ให้ความรู้กับท่าน
กลุม่ งานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
กลุ่มสาธารณสุขของเราได้มีการตรวจควบคุมและก็ติดตามระวังที่สนามกีฬา
เวสสุวัณ ซึ่งได้มกี ารรับร้องเรียนที่ผ่านทางสานักปลัดเทศบาลว่ามีผู้ดื่มสุรา จึงได้
ร่วมกันร่วมกิจกรรม ทางสาธารณสุขได้มีการถ่ายภาพไว้เพื่อเก็บหลักฐานให้ทาง
ตารวจได้ดาเนินคดีส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการ ก็ขอฝากเรื่องยาเสพติดเพราะตอนนี้
มียาลักษณะใหม่ ลักษณะเหมือนผงบ๊วยซึง่ นิยมในกลุ่มเยาวชนและก็หย่อนไปในน้า
ก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นบางคนก็เอามาอม ๆ ก็ติดได้ ตอนนี้เยาวชนนิยมมาก เช่น
ประมาณ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ก็คือกัญชา เพราะว่าหาได้ง่ายและก็เสพได้ง่าย และก็ไม่
ค่อยเป็นอันตราย

กลุม่ งานสัตวแพทย์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการ ดาเนินการสารวจ
ข้อมูลสุนัขและแมว และสัตว์เลี้ยงทีเ่ ป็นพาหะนาโรคพิษสุนขั บ้า เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เขตเทศบาล
นครอุดรธานี
ตอนนี้เรากาลังดาเนินการกับชุมชนอยู่ในเขต ๑ ตอนนี้อยู่ทชี่ ุมชนเชียงพิณ
วันพฤหัสบดีก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเหล่า และขณะนี้สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า โรค
พิษสุนัขบ้าจะพบทุกปีอยู่แล้วเพียงแค่อัตราการเกิดต่อปีจาไม่เท่าเดิม ก็อยากให้ทา
ความเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขไม่ใช่ว่าร้อนแล้วจะเป็น ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดกับลูกสุนัข
เมื่อเขาขาดการฉีดวัคซีนประจาปี การที่โรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นได้อยู่ที่เราไม่ฉีดยา
และบวกกับทีบ่ ้านเราเขตร้อน อาการของโรคพิษสุนัขบ้า ระยะที่ ๑ คือ เศร้าซึมก็
เหมือนสุนัขทั่วไปเราต้องนาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ ระยะที่ ๒ ระยะตื่นเต้นก้าวร้าว
จะเป็นระยะที่พฤติกรรมสุนัขเปลี่ยนแปลงขากรรไกรจะค้าง น้าลายยืด ขนจะลุกซู่
และก็จะเสียชีวิตภายใน ๗-๑๐ วัน ส่วนผู้ที่จับตัวสนุขหรือโดนน้าลายนั้นต้องได้รบั

- ๓๗ การฉีดวัคซีนภายใน ๗๒ ชั่วโมง และไม่มียารักษา ตอนนี้ได้มีผู้ทเี่ สียชีวิตไปแล้วถึง
๓ คน และตอนนี้เชื่อได้แพร่มาที่ขอนแก่นแล้ว ภาคอีสานตอนกลาง อีสานใต้
ระบาดหนัก ได้กาหนดให้เป็นพื้นที่สีแดง เวลาทีป่ ระสุสัตว์เขาประกาศเขาจะ
ประกาศเป็นตาบล ไม่ได้ประกาศทั้งจังหวัด

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ผมว่าตารางงานตอนนี้ของเราหยุดไว้ก่อนอย่าไปฉีด ไปฉีดในวัดโพธิ์ดีกว่ามากเลย

นางวนิดา เผ่าพันธุ์เจ้า
พนักงานสุขาภิบาลชานาญ
งานอุดรธานี

กลุม่ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การอบรมตามโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จาหน่ายอาหาร
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวสสุวณ
ั ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภาเทศบาลนครอุดรธานี โดยอบรมให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดการความรู้ อสม.กับงานสุขาภิบาลอาหาร
เทคนิคการควบคุมและการกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารในชุมชนเทศบาลนคร
อุดรธานี วิทยากร โดย นางเทพี รอดขันเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวสสุวณ
ั ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภาเทศบาลนครอุดรธานี โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
ทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ อสม. เครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง
การพัฒนาการจัดการความรู้ อสม.กับงานสุขาภิบาลอาหาร เทคนิคการควบคุมและ
การกากับดูแลสถานที่จาหน่ายอาหารในชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี วิทยากร โดย
นางเทพี รอดขันเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี การฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ ในการตรวจหาสารปนเปื้อนใน
อาหาร โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครอุดรธานี

นางพร้อมพร ลีพฤติ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ
ปีนี้เริม่ รับสมัครผู้กล้าท้าลดพุง เราจะรับสมัครประชาชนทั่วไปผู้ที่มอี ายุ
๑๕ ปี ขั้นไปที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์ ชายมากกว่า ๙๐ เซ็น หญิงมากกว่า ๘๐ เซ็น

- ๓๘ เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกันและก็สอบถามรายละเอียดได้ที่
กรมการส่งเสริมสุขภาพของสานักการสาสุขและสิง่ แวดล้อม

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เชิญนะครับใครทีส่ นใจเข้าคอร์ส ทาให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดี และก็มีความสุข
กับที่ตัวเองได้ทาสาเร็จ เป็นเรือ่ งท้าทายที่สนุกและก็สุขภาพดี

นางพร้อมพร ลีพฤติ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๑
เป้าหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร
อุดรธานี จานวน ๑๑ แห่ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน,ครู,บุคลากรในโรงเรียน
๒. เพื่อส่งเสริมสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนให้เอือ้ ต่อสุขภาพและการเรียนรูท้ าง
วิชาการ
มาตรฐานการประเมิน ๑๐ องค์ประกอบ
— องค์ฯที่ ๑ นโยบายของโรงเรียน
— องค์ฯที่ ๒ การบริหารจัดการในโรงเรียน
— องค์ฯที่ ๓ โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
— องค์ฯที่ ๔ การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
— องค์ฯที่ ๕ บริการอนามัยโรงเรียน
— องค์ฯที่ ๖ สุขศึกษาในโรงเรียน
— องค์ฯที่ ๗ โภชนาการและอาหารทีป่ ลอดภัย
— องค์ฯที่ ๘ การออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
— องค์ฯที่ ๙ การให้คาปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
— องค์ฯที่ ๑๐ การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
โดยมีคณะกรรมการตามคาสัง่ สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ตามรายชื่อ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นางพร้อมพร ลีพฤติ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

อันนี้คณะกรรมการเราใช่ไหม
ระดับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (พร้อมพร)

- ๓๙ — ระดับทองแดง
ระดับเงิน
ระดับทอง
ระดับเพชร
—
—

นางกนกอร ไชยมูล
ผู้อานวยการสานักการศึกษา

๕.๑๐ สานักการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
รับโอน พนักงานครู เทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา
- ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา นายชูกิจ ผลทิพย์ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียน
เทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี รับโอนมาจาก โรงเรียนเทศบาล ๒ สังกัดเทศบาลตาบล
บ้านเพ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน่วยงานศึกษานิเทศก์
การฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา “ยุทธศาสตร์การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม
๒๕๖๑ หน่วยศึกษานิเทศก์ได้จัดการฝึกอบรม “เรื่องยุทธศาสตร์การนิเทศภายใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยม ท.๖ โดย
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้ท่านรองสุรพล แจ่มวุฒปิ รีชา รอง
นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และ ผอ.สานักการศึกษา

- ๔๐ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมฯ ต่อประธาน ในพิธีฯ
และได้รับเกียรติจาก ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผอ่ งศรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนขนาดเล็ก ทีจ่ ัดการเรียนรู้
ด้วย DLIT ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศน. เดินทางไปราชการเพือ่
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่
จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไม่ครบชั้น เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัดฯ วิทยากรโดย พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาเนินการจัดสอบ
สมรรถนะของผูเ้ รียน ระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สานักการศึกษา ได้จัดการสอบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน ของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีท่านผอ.สานัก
การศึกษาออกตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจนักเรียนที่ทาการสอบ เพื่อนาผลการ
ประเมินในครัง้ นี้ ไปจัดทา SAR ของโรงเรียนต่อไป
การดาเนินการจัดสอบนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สานักการศึกษา ได้จัดการสอบประเมินผล
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป. ๒ สังกัดเทศบาล
นครอุดรธานี โดยมีท่านผอ.สานักการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจ
นักเรียน ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้
ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒

- ๔๑ การส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาล ๓
บ้านเหล่า เป็นตัวแทนสานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต ๒๐ เข้า
ร่วมประกวดแข่งขัน ๒รายการ และได้รับรางวัลทั้ง ๒ รายการ ดังนี้
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ร้องเพลงลูกกรุงหญิง ระดับ ม.ต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น
นางอภิญญา สุธาพันธุ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งานประเพณี
ในส่วนของงานประเพณีทผี่ ่านมาเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เป็นการซ้อมราบวงสรวงและลานสังคีบศาลา สวนสาธารณหนองประจักษ์
ได้มีการจัดกิจกรรม งานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ซึ่งก็มีทงั้ พิธี
เจริญพระพุทธมณฑล แล้วก็ฟงั ธรรมเทศนา โดย พระเทพนรินทร์ ชินรังษี วัดเทพ
นรินทราราม ต่อไปก็เป็นการประกอบพิธบี วงสรวงเทวดา และสวดอิตปิ ิโส ๑๐๘
โดย พระเทพนรินทร์ ชินรังสษี วัดเทพนรินทราราม สาหรับเช้าวันที่ ๕ มีนาคม ก็
ท่านประธานในพิธีโดย ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เริ่มพิธี
สงฆ์โดยถวายพวงมาลัยองค์ศาลเทพารักษ์ หลังจากนั้นก็มกี จิ กรรมราบวงสรวงโดย
นางราและผู้มจี ิตศรัทธาได้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากและถวายพวงมาลัยองค์
เทพารักษ์

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อเรื่องศรัทธา

นางอัมพิกา บริพรรณ
หัวหน้างานห้องสมุดฯ

รายงานผูเ้ ยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (พี่ปุ๋ม)
ช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมทั้งเป็นหมู่คณะและก็เป็น
ส่วนตัวก็จะมีนกั ท่องเที่ยวทัง้ จากของประเทศไทยเองและต่างประเทศที่สนใจเข้ามา
ดูก็จะเป็นคณะของญี่ปุ่น

นายอิทธิพนธ์ ตรีวฒ
ั นสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เดียวผมว่าน่าจะขยับ ศาสตราวุธเข้าไปไว้อีก และคนก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วย

- ๔๒ นางอัมพิกา บริพรรณ
หัวหน้างานห้องสมุดฯ

และก็มีพิธเี ปิดนิทรรศการการเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวสยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาทาพิธีเปิดงาน และมีการบรรยายในงาน ในช่วงหลัง ๆ ๑๕
พฤษภาคม ก็จะมีนิทรรศการตลอดสมารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาราการได้
ตอนนี้เราก็ทาหนังสือถึงโรงเรียนทัง้ ในเขตเทศบาลและพื้นทีใ่ กล้เคียงให้เข้ามา
เยี่ยมชม
สรุปจานวนผูเ้ ยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ประจาเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
๑. คณะผู้เข้าเยี่ยมชม จานวน ๒๓ คณะ ๑,๔๓๓ คน
๒. ประชาชนทั่วไป
๕๔๑ คน
๓. ชาวต่างประเทศ
๖๔ คน
รวมจานวนผูเ้ ยี่ยมชมทัง้ สิ้น ๒,๐๓๘ คน
งานห้องสมุดประชาชน/ท้องฟ้าจาลองห้องสมุดสนามกีฬา
รวมผูเ้ ข้าใช้บริการทั้งสิ้น จานวน
๒,๗๑๗
คน
และการนาตัวแทนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เดินทางไปแข่งขัน TEEN
DANCERCISE ๒๐๑๘ ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ก็เป็นการร่วมลงนามความร่วมมือศูนย์เรียนรูส้ ุขภาวะภูมิภาค ระหว่างเทศบาลนคร
อุดรธานี และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
สถิติการเข้าชมท้องฟ้าจาลองเทศบาลนครอุดรธานี เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประชาชนทั่วไป
ผู้ใหญ่ จานวน ๗ คน และเด็ก จานวน ๑๔ คน
คณะดูงาน
จานวน ๙ คณะ จานวน ๘๒๒ คน
รวมผูเ้ ข้าชมทั้งสิ้น จานวน ๘๔๓ คน
รวมรอบฉายทั้งสิ้น จานวน ๑๗ รอบ
ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า ณ หอดูดาวสิ
รินธร(NARIT) จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๕๖๑

- ๔๓ สถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี สาขา
สนามกีฬา เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่-ต่ออายุ จานวน ๗ ราย
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จานวน ๔๗๗ รายการ
ผู้ใช้บริการ จานวน ๒,๔๒๕ ราย
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนวารสาร จานวน ๑๙ รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ จานวน ๓๘ รายการ
จัดวารสาร/หนังสือพิมพ์ขึ้นชั้น จานวน ๑๒๑ รายการ
กิจกรรม ๕ ส ประจาเคาน์เตอร์ จานวน ๔ ครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา/นาเสนอโดยผูบ้ ริหาร
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นาเสนอโดยเอกสาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๔๐ น.

- ๔๔ -

ลงชื่อ................................................ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

