รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
นายตระกูล มณีกานนท์
นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่
นายสหัช นุ่มวงศ์
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ
นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สํานักปลัดเทศบาล
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
นายบัญชา โสรมรรค
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
นางสาวอาริยา งิมขุนทด

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

-๒
นางสาวตันหยง ทิศรักษ์
นางปราณี เชื้อหอม

-

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ

สํานักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นายศาศวัต สนสายสิงห์
นางไกรสรจันทร์ ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญ์พัฒน์ ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน์
นางฉวีวรรณ เศรษฐวรานนท์สเติร์น
นางสาวปิ่นปินัทธ์ โรจนสิริกาญจน์
นางณัฐพัชร์ รุ่งเรืองงามชีพ
นางสุกัลยา รัตนเรืองจิตร

ผู้อํานวยสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดรายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ

สํานักการช่าง
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
นายอรรณพ วังศานุวัตร
นายสกล กองทอง
นางสาวพูนทรัพย์ ศรีสุนาครัว
นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร
นายสถาพร แสนธิ
นายศิริศักดิ์ ศรีทอง

ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชํานาญวิทย์ ศรีสุพล
นายชัยยันต์ ชัยโม
นางเพชรา วิชัย
นางเกศราภรณ์ ฉิมพลี
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
นางพจนา ฉัตรเดชา

ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

-๓
นางผกาพรรณ จันทเขต
สาธารณสุข
นางพร้อมพร ลีพฤติหัว
นางสาวเตยหอม บุญพันธุ์
นางสาวพจีรัตน์ สวนสําเนียง

-

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
หน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้างานภัยสุขภาพ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สํานักการศึกษา
นางสาววยุลี หมอกไสย
นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
นางอภิญญา สุธาพันธุ์
นางอุษากร สีดาบุตร
นางรัชนีพร ศรีนพรัตน์
นางอัมพิกา บริพรรณ
นางสาวอัญญาณี พลนิโคตร
นายพิบูลย์ สิทธิมงคล
นายกฤษดา โสภา
น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล
นายสุทัศน์ สมจิตร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมราช
นายเทคนิค ศรีเสมอ
นายสําราญ ราตรีหว่าง
นายวัฒนา สมจิตร
นายชูกิจ ผลทิพย์
นางธนพร แก้วชารุณ
นายเสกสรรค์ คนไว

ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานห้องสมุดฯ
นักวิชาการศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๘
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๙
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒

กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
นายสหภาพ ก้อนคํา
นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ์ พลศรี

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

-๔
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย์ บุญเกิด

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กองการแพทย์
นางรสริน สมประสงค์
นางสาวศิริพร ขัติวงค์
นางกนกพร จันทโคตร
นายเรืองมงคล ต.วัฒนผล
นางสาวชไมพร แร่ทอง
รอ.หญิงกุลรดี ศิริรัชตพงษ์
นางจันทร์ฉาย จันทะเดช
นางสาววารุณี กงพาน
นางสาวสุปาณี อินทร์ธิราช
นางสาวนิสาชล

รก. ผู้อํานวยการกองการแพทย์
รก. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คํา

รก. ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฏรฯ
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
นางจริยา เดวิส
นางอนงค์ มาศยคง

ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑
นางสุติมา มูลศิริ

ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑

สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒
นายเสกสรร พามะณี

ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี -

-๕
เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ ๑
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

-

๑๓.๑๕ น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแจ้งเรื่องที่ผมไปประชุมมาเมื่อเช้านี้ การดําเนินงานในวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ ทางเทศบาลได้รับมอบหมายหน้าที่หลายอย่าง เช่น
สํานักการช่าง จัดเตรียมสถานที่ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบเว็บไซต์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
การร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ภารกิจที่เทศบาลนครอุดรธานีดําเนินการ
- จัดหาเวที ตกแต่งสถานที่
- จัดหาระบบแสง เสียง
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- เชิญประธานชุมชน ประธานอสม. นักเรียน อปพร. เทศกิจ เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมกิจกรรม
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานีร่วมจัดนิทรรศการ
- จัดชุดการแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรม ๔ ชุด

นางพร้อมพร ลีพฤติ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

-๖
-

เทศบาลนคร
อุดรธานีได้รับโล่รางวัลองค์กรที่ดําเนินการด้านการ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุดรธานี

การขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City
RTI) ของเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บ
จากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ดีเด่นระดับประเทศ จากอธิบดีกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซนทรา บาย
เซนทารา ศูนย์ประชุมและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจาก
การจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จาก นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ ๘
ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

-๗
-

และ หัวหน้างานภัย
สุขภาพ, ผอ.ส่วนการโยธาได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้า
รับใบประกาศเกียรติคุณในการนําเสนอผลงานเด่น (best practice) เรื่อง “การ
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่
(City RTI) ของเทศบาลนครอุดรธานี ” จาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ อุดรธานี ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๖๑ นี้ด้วย
การเฝ้าระวังผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560 ในสํานักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี
• ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560 สํานักงานเทศบาลนคร
อุดรธานีเป็นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
ซึ่งสามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้
• หากผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษตามกฎหมายปรับไม่เกิน 5,000 บาท
• จากข้อร้องเรียน มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในห้องน้ําชายด้านหลังอาคารสํานักงานฯ จึง
เข้าตรวจสอบและติดป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
หากพบผู้ฝ่าฝืนกรุณาแจ้งที่สํานักการสาธารณสุขฯหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โทร.
2107 หรือ 099-6495746 เพื่อดําเนินการอย่างเด็ดขาดและลงโทษทางวินัย
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สถานการณ์โรคติดต่อที่สําคัญ
โรคไข้เลือดออก ปี 2561 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2561)
- อุดรธานี จํานวน 177 ราย อัตราป่วย 11.15 ต่อประชากรแสนคน
- อําเภอเมือง จํานวน ๔๕ ราย อัตราป่วย 11.26 ต่อประชากรแสนคน
- ตําบลหมากแข้ง จํานวน ๑๙ ราย อัตราป่วย 13.78 ต่อประชากรแสนคน
สถานการณ์โรคติดต่อ เดือน มิถุนายน พบจํานวน ๑๓ ราย
โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1 N1)ปี 2561
(1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2561) จังหวัดอุดรธานี พบจํานวน ๓๓ ราย
- อําเภอเมือง (H1 N1) จํานวน ๑๙ ราย
(เสียชีวิต จํานวน ๒ ราย - ผู้สูงอายุ)
- ตําบลหมากแข้ง จํานวน ๕ ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1 N1)
เดือน มิถุนายน จํานวน ๓ ราย

-๘
-

โรค มือ เท้า ปาก
จังหวัดอุดรธานี ปี 2561 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
2561)
- อําเภอเมือง พบจํานวน ๓๓ ราย
- ตําบลหมากแข้ง จํานวน ๘ ราย
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก เดือนมิถุนายน จํานวน ๓ ราย
* พบในชั้นอนุบาลร.ร.ดอนบอสโกฯ อนุบาลปรมินทร์,และ ATG เนอสเซอรี่
กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
• ดําเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ภายใน ๖ ชั่วโมง
• เจ้าหน้าที่ฯร่วมกับ อสม. และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ร่วมรณรงค์ควบคุม
โรค โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย สุ่มลูกน้ํายุงลายในชุมชน
• ดําเนินการพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย พ่นบ้านผู้ป่วยและรัศมีรอบบ้าน
ผู้ป่วย ๑๐๐ เมตรโดยพ่น 0, 7, 14 วัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก
• ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ติดต่อกัน ๔ สัปดาห์
• เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ ต่อไป ๑ เดือน
กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก
• โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันฯร่วมกับสาธารณสุข
จังหวัดและศูนย์หนองสิม
• โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันฯร่วมกับศูนย์บริการ ท.8
• มอบอุปกรณ์ทําความสะอาดและยาฆ่าเชื้อให้แก่เจ้าหนี้ที่โรงเรียน
• กิจกรรมทําความสะอาดให้ห้องเรียน อุปกรณ์ของใช้และพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
การเฝ้าระวังป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ล่วงหน้า
๑. คัดกรองอาการป่วย เมื่อพบเด็กป่วยแจ้ง เจ้าหน้าที่ทันที
๒. ทําความสะอาด ห้องเรียน ของเล่น ที่นอน อุปกรณ์+เครื่องใช้
๓. หากเด็กมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก มีต่มุ แดงที่ฝ่ามือ เท้าให้หยุดเรียน
จนกว่าจะหายเป็นปกติ
๔. ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี กินอาหารโดยใช้ช้อนกลาง

-๙
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์

นางพร้อมพร ลีพฤติ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานสัตวแพทย์
ปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ได้จัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีภายในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี ตั้งวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ – ๒๕ กรกฎาคม 2561 ในวันอังคารและวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่
นํามาขึ้นทะเบียน ขณะนี้ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงไป
แล้ว คือ
เขต ๑ จํานวน ๒๑ ชุมชน
สุนัข 1,156 ตัว แมว 471 ตัว
สัตว์อื่นๆ ๑ ตัว รวม 1,628 ตัว
เขต ๒ จํานวน ๒๒ ชุมชน
สุนัข 3,444 ตัว แมว 1,566 ตัว
สัตว์อื่นๆ ๔ ตัว รวม 5,014 ตัว
เขต ๓ จํานวน ๓๔ ชุมชน
สุนัข 1,226 ตัว แมว 260 ตัว
สัตว์อื่นๆ ๔ ตัว รวม 1,490 ตัว
รวมทั้งสิ้น 8,132 ตัว
กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 และ
21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิ
ติยาภาสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประธานในพิธี
เปิดโครงการและให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี
การบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
วิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพ
การบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
วิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.ศิริชัย เอกสันติวงศ์
การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตาม
แนวทางประชารัฐ โดย นางหนูกรณ์ กาญจนะคช หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน
มีกิจกรรม ดังนี้

๑๐
๑. กิจกรรมสร้าง สุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐดูแลสุขภาพ
โดยตัวผู้สูงอายุเอง
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการนําเสนอผลงานของชมรมผู้สูงอายุ
ศรีชมชื่น
๓. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ชมรมผู้สูงอายุศรีสุข
๔. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ชมรมผู้สูงอายุดอนอุดม
๕. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยชมรมผู้สงู อายุเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ชมรมผู้สูงอายุบ้านเหล่า บ้านเดื่อ ท.๙
๖. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ชมรมผู้สูงอายุเก่าจาน 3
๗. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการนําเสนอผลงานของ ชมรมผู้สูงอายุ
โนนวัฒนา
๘. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการนําเสนอผลงานของชมรมผู้สูงอายุ
ศรีพินิจ
๙. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการนําเสนอผลงานของชมรมผู้สูงอายุ
ทุ่งสว่างตะวันตก
๑๐. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการนําเสนอผลงานของ
ชมรมผู้สูงอายุดอนอุดม

นางสาวพจีรัตน์ สวนสําเนียง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานที่จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2561
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสม.ในชุมชนและหน่วย
บริการสาธารณสุขในชุมชน ออกดําเนินกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ในสถานที่จําหน่ายอาหาร ในชุมชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี โดยดําเนินการในช่วงวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๑๐ เมษายน 2561
และ วันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในชุมชน ๔๑ ชุมชน
• ตรวจประเมินสุขลักษณะร้านอาหาร ด้านกายภาพตามเกณฑ์ประเมิน
ของกระทรวงสาธารณสุข ๑๕ ข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๑๕๑ ร้าน

๑๑
• ตรวจประเมินสุขลักษณะแผงลอยจําหน่ายอาหารด้านกายภาพ ตาม
เกณฑ์ประเมินของกระทรวงสาธารณสุข ๑๒ ข้อ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จํานวน ๘๕ ร้าน
• ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารทางด้านเคมีเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร
โดยเชื้อโคลิฟ อร์มแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียบ่งชี้ความสกปรก พบในอุจจาระของ
สัตว์เลือดอุ่นและปนเปื้อนอยู่ในดิน หากพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สันนิษฐานได้ว่าอาหาร ไม่สะอาด อาจทําให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ จึงนํา
ตั วอย่างอาหารมาตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟ อร์มแบคที เรียด้วยน้ํ ายา SI-2 จํานวน
ตัวอย่างทั้งหมด 1,746 ตัวอย่าง
ตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 245 ตัวอย่าง
ตรวจไม่พบเชื้อ จํานวน 216 ตัวอย่าง (88.16%)
ตรวจพบเชื้อ
จํานวน
29 ตัวอย่าง (11.84 %)
ตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์ จํานวน 841 ตัวอย่าง
ตรวจไม่พบเชื้อ จํานวน 780 ตัวอย่าง (92.75%)
ตรวจพบเชื้อ
จํานวน 61 ตัวอย่าง (7.25%)
ตัวอย่างอาหาร จํานวน 660 ตัวอย่าง
ตรวจไม่พบเชื้อ จํานวน 634 ตัวอย่าง (96.06%)
ตรวจพบเชื้อ
จํานวน 26 ตัวอย่าง (3.94%)
ตรวจสอบความปลอดภัยของน้ําบริโภค
เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําบริโภค โดยใช้น้ํายา อ ๑๑
จํานวน ๕๒ ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตรวจไม่พบเชื้อ จํานวน 24 ตัวอย่าง (46.15%)
ตรวจพบเชื้อ
จํานวน 28 ตัวอย่าง (53.85%)
สาเหตุที่ตรวจพบเชื้อ อาจเกิดจากการจัดเก็บน้ําดื่มโดยไม่ปิดฝา ให้สนิททํา
ให้ เกิ ด การปนเปื้ อ นจากสั ต ว์ แ ละแมลงนํ าโรคได้ หรื อ ภาชนะ ที่ ใส่ น้ํ าดื่ ม เช่ น
เหยือ กน้ํ า ไม่ มีการจัด เก็ บที่ ป้องกั นสัต ว์และแมลงนํ าโรค หรือไม่ มีการทํ าความ
สะอาดภาชนะที่ใส่น้ําดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ จึงทําให้ตรวจพบเชื้อดังกล่าวในน้ําดื่ม

๑๒
ทั้งนี้ได้ให้คําแนะนํา ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร ในเรื่องของการ
ปนเปื้อนของน้ําดื่มที่
เกิดจากภาชนะอุปกรณ์ การจัดเก็บภาชนะอุปกรณ์
และสุขลักษณะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําดื่ม และจะได้ดําเนินการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
กิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตามโครงการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน ประจําปี 2561
กิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จํานวน ๕๒ แห่ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพโรงอาหาร ตามเกณฑ์ประเมิน
ของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๕๒ แห่ง
๒. ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างอาหาร
ภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สมั ผัสอาหาร โดยใช้น้ํายา SI-2
๓. ตรวจสอบความปลอดภัยของน้ําบริโภค เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้ําบริโภค โดยใช้น้ํายา อ ๑๑
๔. ตรวจประเมินสุขาน่าใช้ (HAS)
ช่วงวันที่ 26 มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม 2561 ตรวจโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานี จํานวน ๔ แห่ง ตรวจโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลนคร
อุดรธานี จํานวน ๒๑ แห่ง ผลการตรวจปรากฏดังนี้
ตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร จํานวน ๒๑๙
ตัวอย่าง
ตรวจไม่พบเชื้อ
จํานวน 217 ตัวอย่าง (99.09%)
ตรวจพบเชื้อ
จํานวน ๒
ตัวอย่าง (0.91%)
ตัวอย่างภาชนะอุปกรณ์ จํานวน ๒๑๕ ตัวอย่าง
ตรวจไม่พบเชื้อ
จํานวน 214 ตัวอย่าง (99.53%)
จํานวน
๑ ตัวอย่าง (0.47%)
ตรวจพบเชื้อ
ตัวอย่างอาหาร
จํานวน 222 ตัวอย่าง
ตรวจไม่พบเชื้อ
จํานวน 221 ตัวอย่าง (99.55%)
ตรวจพบเชื้อ
จํานวน
๑
ตัวอย่าง (0.45%)
ตรวจสอบความปลอดภัยของน้ําบริโภค
เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ําบริโภค โดยใช้น้ํายา อ ๑๑
จํานวน 37 ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตรวจไม่พบเชื้อ จํานวน ๓๓ ตัวอย่าง (89.19%)
ตรวจพบเชื้อ จํานวน ๔ ตัวอย่าง (10.81%)

๑๓
หลังจากการ ตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเสร็จเรียบร้อย
จะดําเนินการจัดอบรม
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ประกอบการจําหน่ายอาหาร ในโรงเรียนต่อไป
๕.๒ สํานักการศึกษา
๑. หน่วยงานศึกษานิเทศก์ (งานวิชาการ)
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์
ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ เทศบาลเมืองนางรอง

นางสาวอัญญาณี พลนิโคตร
นักวิชาการ

เทศบาลนครอุดรธานีได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดสื่อนวัตกรรมครู

72 กิจกรรม ประกอบด้วย
จํานวน ๒ กิจกรรม
จํานวน ๒๓ กิจกรรม
จํานวน ๒๑ กิจกรรม
จํานวน ๒๐ กิจกรรม
จํานวน ๖ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
รายการที่เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับประเทศ มีจํานวน ๑๘ กิจกรรม
๑. โครงงานคณิตศาสตร์ (ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖) อันดับที่ ๓ รางวัลเหรียญ
ทอง (โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๒. โครงงานสังคมศึกษา (ระดับชั้น ป.๔-ป.๖) อันดับที่ ๒ รางวัลเหรียญทอง
(โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวรารามเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๓. โครงงานการงานอาชีพฯ (ระดับชั้น ป.๔-ป.๖) อันดับที่ ๒ รางวัล

๑๔
เหรียญทอง (โรงเรียน เทศบาล ๑ โพศรีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๔. การแกะสลัก
ผักผลไม้ (ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖) อันดับที่ ๒ รางวัล
เหรียญทอง (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๕. งานประดิษฐ์จากใบตอง (ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖) อันดับที่ ๑ รางวัล
เหรียญทอง (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๖. โครงงานภาษาต่างประเทศ (ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖) อันดับที่1รางวัล
เหรียญทอง (โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๗. การวาดภาพระบายสี (ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓) อันดับที่ ๓ รางวัล
เหรียญทอง (โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๘. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓) อันดับ
ที่ ๒ รางวัลเหรียญทอง (โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี) เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน)
๙. การกล่าวสุนทร พจน์ภาษาไทย (ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖) อันดับที่ ๒
รางวัลเหรียญทอง (โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์) เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน)
๑๐. โครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖) อันดับที่ ๒ รางวัล
เหรียญทอง (โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
๑๑. โครงงานสังคมศึกษา (ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖) อันดับที่ ๒ รางวัล
เหรียญทอง (โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
๑๒. การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ (ระดับมัธยมศึกษา) อันดับที่ ๓
รางวัลเหรียญทอง (โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี) เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน)
๑๓. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา (ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖)
อันดับที่ ๒ รางวัลเหรียญทอง (โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่าเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน)
๑๔. การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖) อันดับที่ ๒
รางวัลเหรียญทอง (โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่าเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๑๕. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน (ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖) อันดับที่ ๓
รางวัลเหรียญทอง (โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๑๖. การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสุขศึกษา อันดับที่ ๑ รางวัล
เหรียญทอง (นายไพทูลย์ พิทักษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษฺวิทยา เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)

๑๕
๑๗. การ
ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสาระศิลปะ
อันดับที่ ๑ รางวัล
เหรียญทอง (นายวรวุฒิ หลักชัย ครู โรงเรียน
เทศบาล ๓ บ้านเหล่าเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
๑๘. การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสาระภาษาต่างประเทศ อันดับ
ที่ ๓ รางวัลเหรียญทอง (นางพรทิพย์ แอนเดอร์สัน ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟ
สงเคราะห์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน)
***การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “นวัตกรรมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นตัวแทนสร้างร้าน
กิจกรรมที่จะดําเนินงานต่อไปของหน่วยศึกษานิเทศก์
- การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน 2561
ณ เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต
นางอัมพิกา บริพรรณ
หัวหน้างานห้องสมุดฯ

๒. งานห้องสมุดประชาชน/ท้องฟ้าจําลอง/ห้องสมุดสนามกีฬาเทศบาล
เทศบาลนครอุดรธานี
สถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
เดือนมิถุนายน 2561
งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่
จํานวน
๑๖ คน
ต่ออายุสมาชิก
จํานวน
๒๑ คน
เข้าใช้ห้องสมุดเด็ก
จํานวน
๔๒๖ คน
ใช้บริการ Internet
จํานวน
๑๗๘ คน
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
๑๕๐ คน
รวมทั้งหมด ๑,๐๐๔ รายการ
เข้าใช้ห้องศูนย์เพื่อนใจฯ
จํานวน
211 คน
ผู้ใช้บริการอื่นๆ
จํานวน
1,724 คน
รวมผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น จํานวน
2,726 คน
ลงทะเบียนวารสาร
ลงทะเบียนหนังสือ
งานเทคนิค

จํานวน
จํานวน
จํานวน

58
64
64

รายการ
รายการ
รายการ

๑๖
สถิติการเข้าชมท้องฟ้า จําลองเทศบาลนครอุดรธานี
เดือนมิถุนายน 2561
ประชาชนทั่วไป
ผู้ใหญ่
จํานวน
เด็ก
จํานวน
คณะดูงาน
จํานวน ๑ คณะ จํานวน
รวมผู้เข้าชมทั้งสิ้น
จํานวน
๘๗
รวมรอบฉายทั้งสิ้น
จํานวน
๑๔
สรุปจํานวนผู้เข้าใช้บริการฟิตเนส
ประจําเดือน มิถุนายน 2561
๑. สมาชิกรายวัน
จํานวน
๒. สมาชิกรายเดือน
จํานวน
๓. สมาชิกรายปี
จํานวน
รวมผู้เข้าใช้บริการฟิตเนส จํานวน
สรุปจํานวนผู้เข้าสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

39 คน
27 คน
๒๑ คน
คน
รอบ

827 คน
579 คน
608 คน
2,014 คน
จํานวน 36 ทีม

ได้ร่วมงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สร้างสรรค์เครือข่าย สู่เป้าหมายเดียวกัน”
จัดโดย สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน
2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ ชั้น ๘ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ
ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและเทคนิค
การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานบริการแหล่งเรียนรู้สาธารณะเทศบาลนครอุดรธานี”
วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ห้องสมุดประชาชนฯ
กิจกรรมที่จะดําเนินงานต่อไปในเดือน กรกฎาคม 2561
- Update ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดลงเพจของห้องสมุดฯ
- จัดบอร์ดนิทรรศการ
- ทัศนศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๗
๓. งานพิพิธภัณฑ์เมือง อุดรธานี
สรุปจํานวนผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ประจําเดือน มิถุนายน
๒๕๖๑
๑. คณะผู้เข้าเยี่ยมชม
จํานวน 19 คณะ
468 คน
๒. ประชาชนทั่วไป
1,532 คน
๓. ชาวต่างประเทศ
52
คน
รวมจํานวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น
2,052 คน
นางอุษากร สีดาบุตร
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลนครอุดรธานี
ประจําเดือน มิถุนายน 2561
การเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนใหม่ การทําความสะอาดห้องเรียน
และจัดตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม

การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๘
-

โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งยังเป็น
การชี้แจงนโยบายแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานศึกษาสําหรับนักเรียนใหม่และเป็น
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย
ตัวแทนครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย
(ในเด็กกลุ่มภาวะเสี่ยง) ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ๒
การออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นําคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาหาร
กลางวันเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและปริมาณความเพียงพอของอาหารที่จัด
ให้กับเด็ก
นางธนพร แก้วชารุณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑

สรุปงานประจําเดือน มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน
ยอดนักเรียน ประจําเดือนมิถุนายน ปี 2561

บุคลากรใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน
นางสาวฐาปนีย์ จันทร์โคตร
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี

๑๙
งานประชุม

-

ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนอง

หิน
ภาคเรียนที่1/2561 ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ห้าง Big C มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขัน
ทักษะวิชาการทุกประเภท

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ประจําปี ๒๕๖๑
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง โครงงานสุขศึกษา ระดับประถมปลาย
เหรียญทองแดง คัดลายมือ ระดับประถมต้น

๒๐
-

โครงการ วันสุนทรภู่
และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน

พิธีทบทวนคําปฏิญาณ และสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือ
แห่งชาติ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขต อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศ กองลูกเสือสามัญ(กองผสม) การประกวดสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑

สรุปงานประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๑๒ บ้านช้าง

นายเสกสรรค์ คนไว
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนนักเรียน ๖๕ คน
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒

กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา

๒๑
การปรับปรุง
ภาพก่อนปรับปรุง

-

สภาพแวดล้อมรั้วโรงเรียน

ภาพหลังปรับปรุง

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรมที่จะดําเนินการในเดือนกรกฎาคม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
“แปลงนาสาธิต”

๒๒
-

นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

๕.๓ กองสวัสดิการ
สังคม
- การอบรมเชิงปฏิ บัติการ เรื่อง เทคนิคการขับเคลื่อนกระบวนการแผน
ชุ ม ชน ตามโครงการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ ในวั น ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
- การประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ ๔ ดําเนินการระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- การประชุมชี้แจงการดําเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชน
ละสองแสน) ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
การเสนอโครงการของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- จํานวน
๑๐๔
ชุมชน
- จํานวน
๑๑๖
โครงการ
- งบประมาณรวม ๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท
โดยทุกชุมชนจะต้องดําเนินการ ตามรายละเอียด
ที่กําหนดไว้ใน
โครงการตามแบบ ปร.๔ , ปร.๕ พร้อมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบ คพฐ.
ต่างๆ ที่กําหนดให้ในคู่มือการดําเนินงาน และทุกชุมชนจะต้องดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑
- ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านปัจจัย
ในการดํารงชีพ จํานวน ๙๕ ราย
- ช่วยเหลือด้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จํานวน ๒ ราย
สรุปผลการออกสํารวจข้อมูลโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจหอพัก
นักเรียน นักศึกษา ห้องแบ่งเช่า โรงแรม ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๒๓
-

๕.๔ กอง
การแพทย์
รายงานประจําเดือนงานโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
ประจําเดือน มิถุนายน 2561

งานกายภาพบําบัด
สรุป คนไข้ OPD ที่มารับบริการแผนกกายภาพบําบัด เดือนตุลาคม
2560 - มิถุนายน 2561

สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560
งานกายภาพบําบัด กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
ผลงานการออกเยี่ยมบ้านคนพิการ
รอบที่ ๑ : ต.ค. ๖๐ – ธ.ค. ๖๐ √ รอบที่ ๒ : เม.ย. ๖๑ – มิ.ย. ๖๑

๒๔
นางสาววารุณี กงพาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

-

โครงการรองเท้า
สําหรับคนพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
*คนพิการที่เข้าเกณฑ์การจ่ายรองเท้า

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ท๑,ท๘ ,
หนองสิม ,เก่าจาน
จํานวนผู้มารับบริการเดือน พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๑
เดือน พ.ค. ๖๑

เดือน มิ.ย. ๖๑

๒๕
สรุปผลการ
ไตรมาสที่ ๓

นางกนกพร จันทโคตร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

-

ดําเนินงานเยี่ยมบ้าน เดือน เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๑

โครงการที่ดําเนินการในเดือน มิถุนายน
๑. โครงการอบรมผู้นํานักเรียนและเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน ปี
2561
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโรงเรียน
รับผิดชอบของ ๔ ศูนย์บริการ จํานวน ๓๔๕ คน
ผลการดําเนินงาน
๑. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 345 คน เข้ารับการอบรม จํานวน 345 คนคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้

๒๖
- ก่อนเข้ารับ การอบรม ร้อยละ 67.5
- หลังเข้ารับการ
อบรม ร้อยละ ๘๘
๓. กลุ่มเป้าหมาย สามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง ๓ ใน ๕ ข้อ
๔. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะจากการฝึกปฏิบัติ ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการช่วยเหลือเด็กจมน้ําได้อย่างถูกต้อง

๕.๗ กองทะเบียนฯ
นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
รก. ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฏรฯ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

สรุปรายงานประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
ข้อมูลทั่วไปจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรชาย
63,๑๘๔ ราย
ประชากรหญิง
67,๑๕๕ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑๓๐,๓๓๙ ราย
ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๑,๓๙๖ ราย
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๕๙,๗๖๗ ราย
ผู้มารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
รวม ๑,๙๙๓ ราย
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
รวม 2,๖๐๒ ราย
งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร เดือน เมษายน
- ผู้ยื่นคําร้อง
จํานวน ๑๓ ราย
- อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๙ ราย
- ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน ๔ ราย
- เพิ่มชื่อเข้า ทร.๑๓
จํานวน ๑ ราย
- เพิ่มชื่อเข้า ทร.๑๔
จํานวน ๒ ราย
 ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
งานบริการด้านการสาธารณสุข ๕๖๗ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๑๔๙ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม.) ๖๕๘ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ๔๗ ราย
รวม ๑,๔๒๑ ราย

๒๗
 ผู้มารับบริการ
สนามกีฬาฯ (ตลาด

-

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ ณ
หนองบัว)

งานทะเบียนราษฎร
๔๗๒ ราย
งานบัตรประจําตัวประชาชน
๙๒๖ ราย
งานบริการด้านภาษี
๓๒ ราย
รวม ๑,๔๓๐ ราย
รวมผู้มารับบริการเดือน มิถุนายน จํานวนทั้งสิ้น 7,๔๕๙ ราย
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร
มากที่สุด ๘๓ % มาก ๑๔ % ปานกลาง ๒ % น้อย ๑ %
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจําตัวประชาชน
มากที่สุด ๙๓ % มาก ๖ % ปานกลาง ๑ %
ค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชน
- สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน 5๘๕ ราย เป็นเงิน
ประชาชนในเขตจํานวน ๓๔๗ ราย เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น ๖๙,๖00 บาท
- ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน ๕๖๗ ราย เป็นเงิน
ประชาชนในเขตจํานวน ๔๘๓ ราย เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 7๓,๙00 บาท

๔๓,๗๐๐ บาท
๒๕,๙00 บาท

๔๐,๑๐๐ บาท
๓๓,๘๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชนในเดือน มิถุนายน 2561
รวมทั้งสิ้น 14๓,๕00 บาท
การให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา
และผู้พิการ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีผู้มายื่นคําร้อง ๒ ราย
๑. นายสมภพ ตรงจิต ได้ยื่นคําร้องให้ กับมารดาของตนเอง คือ นางอุษ า
ตรงจิ ต ชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามทะเบี ย นบ้ า น เลขที่ 135/14 หมู่ 2 ถนนโพนพิ สั ย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

๒๘
๒. นายสุ ทั ศ น์สมศรีมี ได้ยื่นคําร้องให้ กับภรรยาของตนเอง คื อ
นางพิสมัย สมศรีมี ชื่อ
ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 75/1 หมู่ 6 ซ.
บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

การจัดตั้ง "กองการเลือกตั้งท้องถิ่น"
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งส่วนราชการใหม่ “กองการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น” เพื่อรองรับภารกิจการดําเนินการประสานงานจัดการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกศูนย์บริการนานาชาตินครอุดรธานี
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 ลง
พื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงาน ที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการศูนย์ราชการสะดวกและตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจําปี พ.ศ. 2561 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
วันนี้ ( 2 ก.ค. 61 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ เทศบาล
นครอุดรธานี นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๒ พร้อม
คณะลงพื้นที่ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
Government Easy contact center (GECC) ศูนย์การบริการนานาชาตินคร
อุดรธานี โดยมีนายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นางอนงค์ มาศยคง
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

๕.๖ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
การให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

๒๙
-

ผลการดําเนินตามโครงการจ้างสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีฯ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มิถุนายน 2561

โครงการจ้างสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีฯ เกี่ยวกับการปรับข้อมูลที่ดิน
โรงเรียน LTAX GIS ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มิถุนายน 2561

รายงานผลการนําข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX 3000 ไปใช้ใน
การจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2561

๓๐
-

สัดส่วนจํานวนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมด
ประจําปีงบประมาณ 2560

นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
รก. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

๕.๖ สํานักปลัดเทศบาล
 ฝ่ายอํานวยการ
รายงานตัว พนักงานเทศบาล โอนย้ายมาใหม่ จํานวน ๑ ราย
นางสาวญาดา วงศ์หาฤทธิ์ ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัด กองคลัง เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา โอนย้ายมาดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัด สํานักการคลัง เทศบาล
นครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
รายงานผลการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา
- การปรับบัญชีอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างประจํา อบต. เทศบาล อบจ. มีผลย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี
สาระสําคัญ
๑. ขยายเพดานอัตราค่าจ้างของลูกจ้าประจํา ให้มีอัตราที่สูงขึ้น
๒. ปรับแก้ไข/ตกเบิกให้ลูกจ้างประจําผู้ที่เต็มขั้น ณ ๑ ตุลาคม 2559

๓๑
เป็นต้นไป ให้ได้รับ ค่าจ้างในอัตราใหม่
๓. ลูกจ้างประจํา
เทศบาลนครอุดรธานี มีจํานวน ๑๘ ราย ใช้เงินเพื่อ
ตกเบิก
ยอดประมาณการทั้งสิ้น 57,000 บาท

รายงานภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนคร
อุดรธานี
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2561
แยกเป็น ๔ ด้าน
๑. ด้านเงินเดือนพนักงานทั้งที่มีคนครองและไม่มีคนครอง
มีภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 119,349,120 บาท
๒. ด้านเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจําปัจจุบัน
มีภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 14,915,400 บาท
๓. ด้านเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานจ้าง ทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป มีภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 106,244,880 บาท
๔. ด้านประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตราในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี 2561 ทั้งสิ้น 33,617,800 บาท
รวมภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลทั้งสิ้น 274,127,200 บาท

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จําเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาล

๓๒
-

นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
รก. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและงานรับรองต้อนรับ
๑.งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
มีการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเพื่อ
เข้ารับการอบรม / ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ จํานวน ๑๐ หลักสูตร
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ จํานวน ๓๕ คน
๒.งานรับรองต้อนรับ เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
รับคณะศึกษาดูงาน จํานวนทั้งสิ้น ๓ คณะ
ผู้เข้าศึกษาดูงาน จํานวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 งานป้องกันและรักษาความสงบ (งานป้องกันฯ)
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ

ไฟฟ้าลัดวงจร ๒ ครั้ง
๒. การปฏิบัติภารกิจตามโครงการป้องกันภัยเชิงรุก แก่ สถานประกอบการ
สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ให้คําแนะนําการดับเพลิง
เบื้องต้น จํานวน ๑ ครั้ง
๓. ให้ความอนุเคราะห์ส่งน้ําอุปโภคบริโภคตามที่ได้รับการร้องขอ
- ให้ความอนุเคราะห์ส่งน้ํา ๑๘ เที่ยว
- จํานวนน้ํา 17,000 ลิตร
๔. ปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
- ปฏิบัติการตัดต้นไม้ จํานวน ๒๔ ครั้ง

๓๓
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ

นางสุติมา มูลศิริ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑

 งานรักษาความสงบ เรียบร้อย (งานเทศกิจ)
- สายตรวจเข้า
ตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนคนเร่รอน และได้
ประสานงานชุด ศรีสุขมาจัดเก็บสิ่งของออกไป
- เจ้าหน้าที่เข้าจัดระเบียบและแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ตั้งวางล้ําแนวเส้นที่
กําหนดให้ทําการแก้ไข ถนนเทศา
- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซอยทองคําอุทิศและแจ้งเตือนผู้ค้าฝ่าฝืนให้นํารถ
และสิ่งของออกจากพื้นที่
- เจ้าหน้าที่เทศกิจทําการจัดเก็บป้ายที่ฝ่าฝืนและป้ายที่หมดอายุ ถนนโพศรี
ถนนเบญจางค์ และถนนศรีชมชื่น
- จัดการประชุม สร้างข้อตกลงร่วมกันกับประชาชน เรื่อง การใช้ทางเท้า
ถนนศรีสุข
- เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าแจ้งเตือนผู้ประกอบการและให้เก็บสินค้าตามเวลา
ที่กําหนดหน้าธนาคารกรุงศรีเก่า
- เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนโพศรีบริเวณหน้า
เซเว่นตลาดโพศรีและทําการแจ้งเตือนให้ผู้ค้าออกนอกพื้นที่
- เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมกวาดล้างยาเสพติด
และอาชญากรรม
รายการสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑ มีอยู่ ๑ เรื่อง คือ
๑. รายงานสถิติการรับจํานํา ไถ่ถอน รายได้ รายจ่ายและการจําหน่ายทรัพย์
หลุดจํานํา
๑.๑ รายงานสถิติการรับจํานํา ไถ่ถอน รายได้ รายจ่ายสถิติประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑
รับจํานํา จํานวน ๒,๑๔๐ ราย จํานวนเงิน ๓๖,๒๔๘,๐๐๐ บาท
ไถ่ถอน จํานวน ๒,๐๕๒ ราย จํานวนเงิน ๓๕,๘๕๔,๔๐๐ บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวนเงิน ๑,๑๕๖,๕๕๙.๒๕ บาท
๑.๒ การจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา
การจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน ๙๖ ราย
ทุนรับจํานํา ๗๔๙,๗๐๐ บาท
กําไร ๑๗๑,๕๑๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๘
๑.๓ รายได้ – รายจ่าย

๓๔
รายได้ รวม
รายจ่าย รวม
นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ

-

๑,๓๒๘,๐๖๙.๒๕ บาท
๒๕๖,๒๔๔.๗๒ บาท

๕.๘ กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายประเมินผลและสถิติ
๑. กําหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ประจําปี 2561
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ
เกณฑ์ประเมิน ประกอบด้วย ๕ ด้าน
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
๔. ด้านการบริการสาธารณะ
๕. ด้านธรรมาภิบาล
คะแนนเต็มทั้งหมด ๘๙๐ คะแนน
ทีมประเมินฯ LPA ระดับจังหวัด
๑. นายปิติภณ โพธิ์ใต้
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
๒. น.ส.ประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร์
ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชีฯ
๓. นางเกศรินทร์ ภูกิจ
ท้องถิ่นอําเภอบ้านผือ
๔. นายธงชัย ปัญญาทิพย์
ปลัด อบจ.
๒. การเตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศและอาเซียน
วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดเวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริษัท กรีนอะมิตี้ จํากัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าพบปรึกษาหารือและลงพื้นที่ทดสอบ(ร่าง)เกณฑ์ยกระดับ
เป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและอาเซียน+๘
๓. การบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ดําเนินการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์วัดและค่า
เป้าหมายขึ้นตั้งการจัดบริการสาธารณะของ อปท. เปิดเข้าใช้ในระบบฯ ได้ตั้งแต่

๓๕
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกําหนดระยะเวลา
ระบบจะปิดการบันทึก
ข้อมูลในเวลา ๒๔.๐๐ น.
- ภารกิจ จํานวน ๘ ด้าน
๑. โครงสร้างพื้นฐาน
๒. ผังเมือง
๓. สาธารณสุข บริการสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. การศึกษา
๕. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย
๖. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและการลงทุน
๗. การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน
“สําหรับข้อมูลจะใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุน”
ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาครัฐ (ITA) เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประเมินผลใน ๓ มิติ ได้แก่
- มิติการรับรู้ของข้าราชการ / พนักงานหน่วยงานภายใน (Internal)
- มิติการรับรู้ของประชาชน / ผู้มาติดต่อใช้บริการจากหน่วยงาน (External)
- มิติของหลักฐานเชิงประจักษ์จากการดําเนินงานของหน่วยงาน (Evidence Based)
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
เทศบาลนครอุดรธานี (ITA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งการประเมินผล ITA
จะวัดจากดัชนี ๕ ด้าน ได้แก่

๓๖
สรุปผลการ ดําเนินงานของเทศบาล

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
นครอุดรธานี (ITA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
เทศบาลนครอุดรธานี (ITA) ประจําปีงบประมาณ 2560

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาล
นครอุดรธานี (ITA)

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสาร
งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.
2561 ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ http://www.mdes.go.th/

๓๗

นางสาวปิ่นปินัทธ์ โรจนสิริกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

การบริหารจัดการ
Mobile Application “@นครอุดรธานี”
จํานวนครั้งของการ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น @นครอุดรธานี
สถิติการดาวน์โหลดใช้งาน ณ วันที่ 30 ก.ย.60 4,250 ครั้ง
1 - 31 ต.ค. ๖๐
จํานวน 2,960 ครั้ง รวม 7,210 ครั้ง
1 - 30 พ.ย. ๖๐
จํานวน 1,330 ครั้ง รวม 8,450 ครั้ง
1 - 31 ธ.ค. ๖๐
จํานวน 1,020 ครั้ง รวม 9,470 ครั้ง
๑ ม.ค.- ๒๘ ก.พ. ๖๑ จํานวน 420 ครั้ง รวม 9,890 ครั้ง
๑ มี.ค.- ๓๐ มิ.ย. ๖๑
จํานวน 2,307 ครั้ง รวม 13,702 ครั้ง
๕.๙ สํานักการคลัง
งานโครงการที่รับเรื่องแล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ
๑. จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินงบประมาณงบเทศบาลผูกพัน ๔ ปี วงเงิน ๒๑๖,๘๓๒,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน ส่งเรื่องขออนุมัติสั่งจ้าง จากผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๕ มิ.ย.๖๑
๒. จ้างก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ สํานักการช่าง
เงินงบประมาณเงินสะสม ๕,๐๐๐,๐๐๐.เพิ่มเติม ๑/๖๑ ๓,๒๐๐,๐๐๐. วงเงิน
๘,๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน เชิญเสนอราคา
๓. รถกวาดดูดฝุ่น (มีอุทธรณ์) สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงิน
งบประมาณงบสะสม วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งผลพิจารณา
อุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง ๑๒ มิ.ย.๖๑
๔. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุรทักษ์ ๙ ชุมชนศรีชมชื่น ๓
สํานักการช่าง เงินงบเงินสะสม วงเงิน ๑,๖๙๕,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผู้
ชนะ
๕. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุรทักษ์ ๖ ชุมชนศรีชมชื่น ๓
สํานักการช่าง เงินงบเงินสะสม วงเงิน ๒,๖๐๐,๖๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศ
ผู้ชนะ
๖. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยรักษ์มิตร ๔ ชุมชนดอนอุดม ๑
สํานัก การช่าง เงินงบเงินสะสม วงเงิน ๓,๖๔๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศ
ผู้ชนะ
๗. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีสุข สํานักการช่าง เงินงบเงิน
สะสมวงเงิน ๓,๒๙๓,๙๕๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผู้ชนะ
๘. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีชมชื่น ชุมชนศรีชมชื่น สํานัก
การช่าง เงินงบเงินสะสม วงเงิน ๓,๒๐๗,๐๕๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผู้ชนะ

๓๘
๙. ก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนโพศรี สํานักการช่าง
เงินงบเงินสะสมวงเงิน
๕๔๔,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผู้ชนะ
๑๐. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยหนองเหล็กใหญ่ สํานักการช่าง เงินงบ
เงินสะสม วงเงิน ๗,๗๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ประกาศผู้ชนะ
๑๑. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ําลํารางสาธารณะบริเวณซอยอุดรดุษฎี ๘
ถึงซอยอุดรดุษฎี ๑๐ สํานักการช่าง เงินงบเงินสะสม วงเงิน ๒,๐๓๔,๖๐๐ อยู่
ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะ
๑๒. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยวุฒิอนันต์ ๗ สํานักการช่าง เงินงบเงิน
สะสม วงเงิน ๑,๙๙๖,๘๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน เรียกทําสัญญา
๑๓. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยประชาสันติ ๑๖ สํานักการช่าง เงินงบ
เงินสะสม วงเงิน ๒,๑๙๖,๖๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน เรียกทําสัญญา
๑๔. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยเทพบุรี ๑ สํานักการช่าง เงินงบเงิน
สะสมวงเงิน ๑,๓๗๖,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน เรียกทําสัญญา
๑๕. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยพลนามอินทร์ ๒ สํานักการช่าง เงิน
งบเงินสะสม วงเงิน ๒,๘๑๖,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน เรียกทําสัญญา
๑๖. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยบ้านม่วง สํานักการช่าง เงินงบเงิน
สะสม วงเงิน ๑,๔๓๓,๖๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน เรียกทําสัญญา
๑๗. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในพิพิธภัณฑ์ สํานักการศึกษา เงินงบ
เงินสะสม วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ยกเลิกทบทวนราคากลาง
๑๘. จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ ด้านถนน
เทศาภิบาลสํานักการช่าง เงินงบเงินค้างจ่าย วงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน ยื่นเสนอราคา ๙ ก.ค.๖๑
๑๙. จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบรีไซคลิ่ง หน้าประตูทางเข้าศาล
ปู่ย่าฯ สํานักการช่าง เงินงบเงินสะสม วงเงิน ๔,๙๖๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
ขายเอกสาร ถึง ๙ ก.ค.๖๑
๒๐. จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ชนิด ๖ ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จํานวน
๒ คัน สํานักการศึกษา เงินงบเงินค้างจ่าย วงเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
ขออนุมัติประกาศประกวดราคา
๒๑. จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณทุ่งศรีเมือง กองวิชาการและ
แผนงานเงินงบเงินค้างจ่าย วงเงิน ๑,๑๖๕,๘๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติ
ประกาศแผน

๓๙
เครือข่าย
๒๕๖๑ วงเงิน

๒๒. จ้างระบบ อินเตอร์เน็ต

การจัดการการแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดบน
กองวิชาการและแผนงาน เงินงบเงินงบประมาณ

๒,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติจ้าง
๒๓. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพิทักษ์ ๒ฝั่งซ้าย สํานัก
การช่างเงินงบงบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
กลุ่มที่ ๑ ๗ สาย อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๒๔. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก ๗ แยก ๖ สํานัก
การช่างเงินงบงบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
กลุ่มที่ ๑ ๗ สาย อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๒๕. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก ๑๑ สํานักการช่าง
เงินงบงบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน กลุ่มที่ ๑
๗ สาย อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๒๖. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์สว่าง ช่วงที่ ๒ ท้ายซอย
สํานักการช่าง เงินงบงบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๒๑๔,๕๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน กลุ่มที่ ๑ ๗ สาย อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๒๗. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหลังบิ๊กซี (ช่างที่ ๒) สํานัก
การช่าง เงินงบงบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๔๖๗,๗๗๕.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
กลุ่มที่ ๑ ๗ สาย อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๒๘. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี สํานักการช่าง เงิน
งบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๑๕๘,๔๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน กลุ่มที่ ๑ ๗ สาย
อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๒๙. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี ๑๑/๑ สํานักการช่าง
เงินงบ งบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๔๑,๒๕๐.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน กลุ่มที่ ๑ ๗
สาย อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๓๐. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนข้างวัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล
สํานักการช่าง เงินงบงบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน กลุ่มที่ ๒ อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๓๑. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหลังอนามัยบ้านช้าง ๔ สํานัก
การช่างเงินงบงบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๒๖๘,๔๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
กลุ่มที่ ๒ อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๔๐
๓๒. จ้างก่อสร้าง - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยธนธานี แยก ๕ สํานักการ
ช่าง เงินงบงบประมาณ
ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๑๘๐,๔๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
กลุ่มที่ ๒ อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๓๓. จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยธนธานี แยก ๖ สํานักการช่าง
เงินงบงบประมาณ ปี๒๕๖๑ วงเงิน ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน กลุ่มที่ ๒
อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

นายศาศวัต สนสายสิงห์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้

ส่วนพัฒนารายได้
รายงานเงินรับตามงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รายงานเงินรับตามงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม
หมวดภาษีจัดสรรปี ๒๕๖๑

๔๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายอรรณพ
นายศิ
ริศักดิ์ ศรีวัทงศานุ
อง วัตร
ผู้อํานวยการส่
นายช่
างโยธาปฏิวนช่
บัตาิงงสุ
านขาภิบาล

รายงานเงินรับ หมวดเงิน

ตามงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๔
อุดหนุน

๕.๑๐ สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
รายงานการขออนุญาต ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน/
รับรองอาคาร ๘๗ ราย
ออกใบอนุญาต ๕๐ ราย
แจ้งแก้ไขแบบแปลน ๑๒ ราย
ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ๒๕ ราย
คําสั่งตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
คําสั่งระงับการก่อสร้างอาคาร(ค.๓)
๙ ราย
คําสั่งห้ามใช้อาคาร(ค.๔)

๙ ราย

คําสั่งยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร(ค.๙)

๑ ราย

คําสั่งให้รื้อถอนอาคาร(ค.๗)

๓ ราย

คําสั่งให้ดําเนินการแก้ไขอาคาร(ค.๑๒)

๑ ราย

กรณีป้ายโฆษณาบริเวณโดยรอบกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งท่านนายกฯ
ได้สั่งการให้ดําเนินการรื้อถอนหรือดําเนินคดีอย่างเร่งด่วน จํานวน ๓ ป้าย
๑.ป้ายโฆษณาเครือข่ายโทรศัพท์ AIS(อยู่ระหว่างส่งให้ฝ่ายนิติการดําเนินคดี
2.ป้ายโฆษณา ไทยสมายล์การบิน (อยู่ระหว่างการดําเนินการของฝ่าย
นิติการ)

๔๒
-

๓.ป้ายโฆษณาตั้งอยู่บนอาคารสูงประมาณ ๘.๐๐ เมตร (ได้ปรึกษากับฝ่าย
นิติการแล้ว ไม่สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้ เนื่องจากได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘)

ภารกิจรับถ่ายโอน
- งานด้านการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง (รับถ่ายโอนจากกรมธุรกิจ
พลังงานเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๖)
- ออกใบอนุญาตจํานวน จํานวน (ไม่มี)
- งานด้านการประกอบกิจการโรงงาน(รับถ่ายโอนจากกรมโรงงานและ
อุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒)
- ออกใบอนุญาต จํานวน (ไม่มี)
งานด้านผังเมือง
รับถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓
อยู่ในขั้นตอนการสํารวจและปรับปรุงผังเมืองรวม (งวดงานที่ ๓)

๔๓

เศรษฐกิจ

๓.๑ การสํารวจ ๓.๒ จัดเก็บและ
สังคม กายภาพ

และจัดทําแผนที่
วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร ด้านประชากร ด้าน

๓.๓ การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านวิศวกรรม
๓.๔ การประสานราชการ ๒๔๕ หน่วยงาน
๓.๕ การวิเคราะห์กายภาพและความต้องการของพื้นที่
๓.๖ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓.๗ การวางผังระบบคมนาคมขนส่งและข้อเสนอแนะทางด้านระบบ
สาธารณูปการ
๓.๘ การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓.๙ การจัดทําข้อกําหนด
๓.๑๐ การตรวจสอบร่างข้อกําหนด
๓.๑๑ การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
รายงานผลงาน ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สํานักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี
เลขที่สัญญา จ.๑/๒๕๖๑ (ศ)
เริ่มสัญญา ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑
สิ้นสุดสัญญา ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
งบประมาณ ๔,๒๖๔,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอช ๒๐๑๕ คอนสตรัคชั้น

ความคืบหน้าโครงการ ๒๐ %
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
เลขที่สัญญา จ. ๒/๒๕๖๑ (ศ)
เริ่มสัญญา ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑
สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธกค. ๒๕๖๒
งบประมาณ ๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท

๔๔
ผู้รับจ้าง
ชั้น

-

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอช ๒๐๑๕ คอนสตรัค
ความคืบหน้าโครงการ ๑๐ %

โครงการปรับปรุงทางเดินปูคอนกรีตบล็อกใหม่ ถนนศรีสุข
เลขที่สัญญา จ.๔๓๓/๒๕๖๑ (ช)
เริ่มสัญญา 25 ต.ค. 2560
สิ้นสุดสัญญา 20 ส.ค. 2561
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท กรีนทั้มป์ จํากัด
ความคืบหน้าโครงการ ๙๐ %
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

ส่วนการโยธา
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ งานซ่อมแซมถนน สะพาน ฟุตบาท
ทางเท้า
ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ซอยจันทร์สว่าง
ซอยจินตคาม ๓
ซอยบุญรักษา
ซอยรักษ์มิตร
ถนนเพาะนิยม
ถนนโพศรี
ถนนอุดรดุษฎี
ถนนหน้าหมู่บ้านไพลิน ถนนเลียบคลองหนองบัว
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบรีไซคลิ่งบริเวณถนนเลียบคลองบ้านช้าง

ซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าถนนเพาะนิยม

๔๕
-

ขยายปากซอยพลนามอินทร์

ถมดิน ปรับพื้นที่ ชุมชนผาสุกมั่นคง

๔๖
ปรับแต่งไหล่ทางวิ่ง

ปูยางหนองประจักษ์

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ส่วนช่างสุขาภิบาล
ตอนนี้ก็ส่งเรื่องให้ส่วนพัสดุแล้ว โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี จํานวน ๑๒ สาย แล้วอีก ๕ สาย กําลังอยู่ระหว่างขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จก็จะรีบส่งให้พัสดุตอ่ ตอนนี้ได้จัดทีมงานเข้าเตรียมการ
ป้องกันน้ํารับมือน้ําท่วมช่วงหน้าฝนปริมาณมากที่จะมาถึง เริ่มจากชุมชน
มิตรประชา คือ แต่เดิมชุมชนนี้จะท่วมติดเป็นชุมชนที่ท่วมซ้ําซาก ช่วงปลายเดือนที่
แล้วได้รับแจ้งจากท่านรองกิตติกรว่าในชุมชนนี้น้ําท่วมขังมากให้เข้าดูหน่อยจะช่วย
ยังไง ทีนี้จากการเข้าไปดูก็เจอปัญหาหลาย ๆ อย่างอยู่ในชุมชนนี้ เบื้องต้นจะเป็น
เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมระดับนี้ซึ่งตอนนี้ปัจจุบัน ทางหลวงเขากําลังก่อสร้างอุโมงค์

๔๗
อยู่บริเวณหน้าซอยมิตร ประชา แล้วก็ทําระบบระบายน้ําใหม่หมด ตั้งแต่
โลตัส รังษิณายาว
ต่อเนื่องมาจนถึงสี่แยกหมอไพโรจน์ ผ่านมาหน้า
มิตรประชาแล้วไป
ยูเทิร์นกลับตรงปั๊มน้ํามัน ปตท. ฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ตัดไปทางหมอไพโรจน์ระบบน้ําของทางจะเป็นแบบนั้น คราวหน้าเบื้องต้นได้
เข้าไปแก้ไขโดยการเปิดทางน้ําที่มันท่วมขังให้ออกได้และก็ทําการแก้ไข เชื่อมท่อ
ระบายน้ําที่อยู่หน้าซอยของมิตรประชา เข้าทางการขุดลอกลงตรงที่อยู่ของท่อ
ระบายน้ําแต่ ปรากฏว่าระบบระบายน้ําด้านซ้ายของซอยติดกันสะส่วนใหญ่ ท่อ
๔๐ ก็เหลืออยู่สักประมาณ ๕ เซ็น ส่วนใหญ่จะมี แต่ทรายกับดินที่ลงมาจากบ้าน
ประชาชนก็ได้ขุดลอกออกไปตอนนี้ได้แล้วเสร็จอีกส่วนหนึ่งเราได้ใช้รถตักขนาดเล็ก
ทั้งหมดในซอย ปัจจุบันหลังจากที่ขุดแล้วอีกประมาณ ๒ วันฝนตกก็ยังไม่พบน้ํา
ท่วม ตอนนี้ก็เร่งให้เตรียมทีมงานรองรับกรณีตอนนั้นปริมาณมาก ๆ ซึ่งหลังจาก
ปริมาณน้ํามากจะไหลเข้าไปในซอย
มิตรประชาแทนตอนนี้ก็ได้เตรียม
แผน ๒ รองรับไว้แล้ว คาวนี้จะเป็นปัญหาอย่างที่ ผอ.ต่อ ว่า ในหลาย ๆ ครั้งที่ฝน
ตกหนัก ๆ ถนนโพศรีจะท่วมตั้งแต่หน้าสี่แยก จนถึงหน้าทุ่งศรีเมืองยาวไปจนถึง
หน้าวัดโพธิ์ คราวนี้ปัญหาที่พบก็คือรองรับน้ําที่อยู่หน้าโพศรี ก็จะทําการทําความ
สะอาดทั้งสิ้น ก็ได้รื้อตะแครงออกมาอัด สูบฉีดไป ส่วนใหญ่จะเป็นทรายกับใบไม้
และอุดตัน พอหลังจากแก้ไขแล้วก็เกิดปัญหาน้ําท่วมขังตลอดจนถนนโพศรี คราวนี้
ก็ได้ส่งรถแม็คโครแขนยาวไปทําการขุดลอกคลองระบายน้ําตรงถนนรอบเมือง อันนี้
ก็ขุดแล้วเสร็จเพิ่มประสิทธิภาพ คราวนี้ก็ส่งรถขุดตักเล็กขุดลอก จากซอยสามัคคี
จนถึงถนนนิตโย เพื่อให้น้ําจากชุมชนออกไปลงตรงหนองบัว อันนี้ก็แล้วเสร็จก็ทํา
การขุดลอกไปจนถึงเส้นรอบเมือง ตรงนี้ก็แล้วเสร็จ คราวนี้หลังจากได้รับแจ้งมาก็
ตั้งทีมเอาไว้ว่าจะไปทําการตรวจสอบตะแครงเหล็กที่ไปทําการ ยาวไปจนถึงตลาด
บ้านห้วย ก็รับแจ้งว่ามีน้ําขัง สาเหตุน่าจะเป็นจุดนี้จะได้ตรวจสอบดู
โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขนาดไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน รายละเอียดโครงการ
โครงการบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๒๗๑๕ และ ๑๔๒๗๑๙ ต.หนองนาคํา อ.เมือง
จ.อุดรธานี รวมพื้นที่โครงการประมาณ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา
สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙ (ช)
คู่สัญญา เทศบาลนครอุดรธานี
ผู้ให้สัญญา บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ระยะเวลาก่อสร้าง ภายใน ๑,๐๙๕ วัน (สิ้นสุดวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๔๘
ระยะเวลา
เสร็จ
บาท

-

บริหารจัดการ ๒๕ ปี หลังจากก่อสร้างระบบแล้ว
มูลค่าการลงทุน ไม่ต่ํากว่า ๒๐๒,๖๐๐,๐๐๐

ผู้ควบคุมงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปงานที่ดําเนินการในแต่ละเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ เตรียมพื้นที่ ตอกเสาเข็ม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตอกเสาเข็ม
มีนาคม ๒๕๖๑ ตอกเสาเข็ม
เมษายน ๒๕๖๑ ตอกเสาเข็ม เตรียมสํานักงานควบคุมงาน
ปริมาณขยะมูลฝอย อยู่ที่ ๒๙๔.๔๑ ต่อ (ตัน/วัน)
ขยะติดเชื้อ ก็ลดลงจากเดือนที่แล้ว ๔,๓๑๐.๐๐ กิโลกรัม น้ําหนักมูลฝอยติดเชื้อ ที่ส่ง
เข้ากําจัด ณ ศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครอุดรธานี

งานบําบัดน้ําเสีย
สรุปผลการทํางานของระบบบาบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน
ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย ๒๓๑,๓๗๘.๒๑ ลบ.ม./เดือน
การระบายน้ําทิ้งจากระบบบาบัดน้ําเสีย ๙๒,๕๕๑.๒๙ ลบ.ม./เดือน
ค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสีย ๑๘๓,๔๐๒.๗๙ บาท

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ครบถ้วนแล้วนะครับ สิ่งที่ทํามาในรอบเดือนที่แล้ว ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน
ที่ช่วยกันทําหน้าที่ ด้วยดี ในเดือนต่อไปคงมีการรายงานอีกนะครับ ช่วงนี้เข้าฤดูฝน

๔๙
แล้ว หลักหน้าที่ของ ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
ระเบียบวาระที่ ๖

สํานักการช่าง และงานป้องกันฯ ให้ค่อยระวังด้วย

เรื่องเพื่อพิจารณา/นําเสนอโดยผู้บริหาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา

๑๗.๑๐ น.

ลงชื่อ................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

