รายงานผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลนครอุดรธานี
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลนครอุดรธานี
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลนครอุดรธานี
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“นครอุดรธานี น่ าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒ นา ศูนย์การค้าการลงทุนบริการด้ว ยหลั กธรรมาภิ บาล สื บสาน
วัฒนธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้
(1) พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ได้มาตรฐาน
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
(3) สร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และอํานวยความสะดวกเพื่อการค้า การลงทุน
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล
(6) การบูรณาการงานพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. ประชาชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาลที่ส่งเสริมให้ทุ กภาคส่วนมีบทบาทร่วมกัน
ในกระบวนการสร้างสรรค์เมือง
2. เทศบาลนครอุดรธานีเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้บริการประชาชน และมีพัฒนาการด้านการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง.
3. ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน สร้างคนคุณภาพที่เพียบพร้อมด้วยความรู้
ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
4. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร บ้านเมืองเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าอาศัย
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
6. เมืองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
8. ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี งามและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดเป็นอัตลักษณ์
แห่งเมือง
9. ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข
เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 10 ส่วนราชการ มีการจัดองค์กร
ในการดำเนินงานแยกตามหน้าที่ โดยได้แบ่งส่วนงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันไว้ใน กลุ่มงานเดียวกัน
ปฏิบั ติงานตามหน้ าที่และความรับผิ ดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านตามนโยบายของคณะผู้ บริห าร และ
นโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนัก

การศึกษา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ และกองทะเบียนราษฎร
และบั ต รประจำตั ว ประชาชน กองสารสนเทศภาษี แ ละทรั พ ย์ สิ น โดยมี ป ลั ด เทศบาล รองปลั ด เทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่ วไปของเทศบาล เช่น งานสารบรรณ งานด้าน
การพัฒนาบุคลากรและรักษาสิทธิของบุคลากร งานด้านการปกครอง งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนการรับรองคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน และ
สถาบันต่าง ๆ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
กองวิช าการและแผนงาน มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ด้ า นวิ ช าการของเทศบาลเกี่ ย วกั บ การจั ด ทำ
แผนพัฒ นาเทศบาล การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาล การศึกษาวิจั ย การปฏิบั ติงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ การดำเนิน การพิ จารณาวินิจฉัยปัญ หาทาง
กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ผลงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงงานกิจการสภา
เทศบาล
สำนั กการคลั ง มีห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบเกี่ยวกับ การเบิ กจ่ายเงิน การจัดทำบัญ ชี การจัดทำสถิติรายรับ รายจ่ ายของเทศบาล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การจั ด ทำและควบคุ ม ทะเบี ย นพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น การบำรุง รัก ษา
การจำหน่ายพัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษี เร่งรัด และติดตาม
การชำระภาษี
สำนักการช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านต่าง ๆ การควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การจัดการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม การออกแบบเขียนแบบแปลนทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมตลอดจน
การจัดให้มีสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม
สำนักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน การส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนด้วยการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และ
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล จากอาคารบ้านเรือนและที่สาธารณะต่าง ๆ การส่ งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อการควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันการติดยาและสารเสพติดประเภท
ต่างๆ แก่ประชาชน
กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาชุ ม ชน การสั ง คมสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ การจัดสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสำรวจสภาพปัญหา
สังคมต่าง ๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และอนามัยชุมชน

กองการแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการรักษาโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การป้องกัน
และรั ก ษาด้ า นทั น ตสุ ข ภาพ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนในเขตเทศบาลให้ มี สุ ข ภาพสมบู รณ์
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนการป้องกันและรักษา ด้านเชิงรุก
การออกเยี่ยมบ้านให้ทั่วถึงประชาชน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการประชาชน ด้านการ
ทะเบียนราษฎร ได้แก่ แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การขอเลขหมาย
ประจำบ้าน การคัดรับรองเอกสารทางทะเบียนราษฎร การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การขอมีบัตรใหม่ การ
ขอเปลี่ยนบัตร ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ ที่เทศบาลมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง อาทิ
เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร การ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำ การปรับข้อมูล การใช้และการ
เก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บรายได้ การให้บ ริการประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่และทรัพย์สิ น รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล
สถานธนานุบาล 1 , 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับ
ประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่น ที่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราที่สูง เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล และจัดระเบียบการใช้
สถานีขนส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทางให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การจัดเก็บเงิน
ค่าบริการและรายได้ของสถานีขนส่ง รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และแนะนำการดำเนินงานของสถานี
ขนส่งของเอกชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในด้านการป้องกันการทุจริต
คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาเมือง เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม รับฟังข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการจากหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก และไม่ใช้อำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและเอื้อประโยชน์เพื่อพวกพ้อง ตาม
วิสัยทัศน์การพัฒนา “บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล”

ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับสูง)
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
สถานธนานุบาล 1 2
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับกลาง)

สำนักการคลัง
(นักบริหารงานคลัง
ระดับกลาง)

กองวิชาการและ
แผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง
ระดับกลาง)

สำนักการช่าง
(นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับสูง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง)

สำนักการศึกษา
(นักบริหารงาน
ศึกษาระดับสูง)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง)

สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (นัก
บริหารงานสาธารณสุข
ระดับสูง)

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับกลาง)

กองการแพทย์
(นายแพทย์
ชำนาญการ
พิเศษ)

กองทะเบียนราษฎรฯ
(นักบริหารงาน
ทะเบียน ระดับกลาง)

กองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน (นัก
บริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง)

อัตรากำลังพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี
ลำดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ส่วนราชการ

พนักงาน
เทศบาล

ปลัดเทศบาล/
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการคลัง
สำนักการช่าง
สำนักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและ
แผนงาน
สำนักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองการแพทย์
กองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัว
ประชาชน
กองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
รวม
โรงเรียนเทศบาล
1-12

4

พนักงาน ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง
ครู
พนักงาน พนักงาน
เทศบาล
จ้างตาม จ้างทั่วไป
ภารกิจ

จำนวน
รวม
4

28
49
43
25

8
3
18
11

20
10
32
24

122
55
183
138

178
117
276
198

19

6

14

39

25
10
37
23

2
1

6
4
12
8

42
15
30
16

73
29
81
49

12

1

3

11

27

1

2

627
26

1,072
549

1
276
450
รวมทั้งสิ้น

44
10

125
63

1,621
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลนครอุดรธานี
1. กิ จ กรรมการประชุ มหั ว หน้า ส่ วนราชการพนั ก งาน/เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ป้ องกั น การทุ จริ ตต่ อ หน้ าที่ ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน/เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่
จัดประชุมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ,
รองนายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง , หัว หน้าฝ่าย , หัว หน้างาน ,
ผู้ อำนวยการโรงเรีย นเทศบาล 1-12 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มี การประชุม เพื่อชี้แจง ทำความ
เข้า ใจ และแนวทางในการปฏิบัติง านตามระเบีย บ กฎหมาย หนัง สือ สั่ง การที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฏิบัติง าน
ที่มีการปรับ ปรุงและแก้ไขเพิ่ม เติม เพื่อ ให้พ นักงาน/เจ้า หน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูก ต้อ ง โปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต ซึ่งผู้บริห ารได้เน้น ย้ำให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการของกระทรวง
กรม กองต่า งๆอย่า งเคร่ง ครัด หากมีข ้อ สงสัย หรือ ติด ขัด ประการใดในการปฏิบ ัต ิง านให้รีบ รายงาน
ผู้บัง คับ บัญ ชาให้ท ราบและหาแนวทางแก้ไ ขโดยเร่งด่ว น ไม่ให้เกิด การปฏิบัติที่ผิด พลาดและผิด ต่อ ระเบีย บ
กฎหมาย ข้อ สั ่ง การต่า งๆ ที ่จ ะส่อ ในไปทางการทุจ ริต ต่อ หน้า ที ่ ซึ่ง ระเบีย บ กฎหมาย และข้อ สั ่ง การที ่
เกี่ยวข้อง ที่มีการชี้แจง ทำความเข้าใจกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่
-พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
-หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี
-กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
-พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
-พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-แนวทางและวิธีการในปฏิบัติตนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดต่อหรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
นอกจากนี้ ยัง เป็น การรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
เทศบาลพร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยในการประชุมนั้นคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแนวนโยบายใน
การบริหารงานในการให้บริการประชาชนและแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน ที่ได้รับมอบจากจังหวัดหรือ
หน่วยงานที่กับ ดูแลเทศบาล เพื่อจะได้ถ่ายทอดแนวนโยบายดังกล่าวไปยังพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้แต่ละ
สำนัก/กอง ได้ส รุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อ
นำมาหารือในที่ประชุม และนำเรียนคณะผู้บริห ารเพื่อพิจารณาร่วมกัน เมื่อได้ข้อสรุปก็จะได้นำแนวทางนั้นไป
มอบหมายให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป

