รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
----------------------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
คณะผูบริหาร
นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท
นายอาทิตย นามบุตร
วาที่ ร.ต.วันชัย เดนพายัพ

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สำนักปลัดเทศบาล
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาวอมรารัศม เตโช
นายบัญชา โสรมรรค
นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน
นางสาวสาวิตรี กัญญะบุญ
นางเนตรนภางค กฤตศิริพันธ
นางสาวรมิดา ศรีไชยมูล
นายอดุลย สมบูรณ
นายทวี สุธรรมราช
นางสาวอาริยา งิมขุนทด

หัวหน%าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน%าฝ)ายป*องกันและรักษาความสงบฯ
หัวหน%าฝ)ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน%าฝ)ายสงเสริมการทองเที่ยวฯ
หัวหน%าฝ)ายพัฒนาบุคลากร ฯ
เจ%าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน%างานเทศกิจ
หัวหน%างานป*องกัน
เจ%าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สถานธนานุบาล
นายชรินทร สินรัตน

ผู%จัดการสถานธนานุบาล ๑

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป9
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางสาวตันหยง ทิศรักษ

ผู%อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน%าฝ)ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน%าฝ)ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน%าฝ)ายประชาสัมพันธ

-๒นางหทัยรัตน แสนธิ
นางปราณี เชื้อหอม

หัวหน%างานสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ

สำนักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางทองใส สุวรรณสิงห
นางชลิตา พิลาวัลย
นายศาศวัต สนสายสิงห
นางไกรสรจันทร ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญพัฒน ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน
นางสาวป?@นป?นัทธ โรจนสิริกาญจน
นางณัฐพัชร รุงเรืองงามชีพ
นางสุกัลยา รัตนเรืองจิตร

ผู%อำนวยสำนักการคลัง
ผู%อำนวยการสวนบริหารงานคลัง
ผู%อำนวยการสวนพัสดุ
ผู%อำนวยการสวนพัฒนารายได%
หัวหน%าฝ)ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน%าฝ)ายสถิติการคลัง
หัวหน%าฝ)ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน%าฝ)ายเรงรัดรายได%
หัวหน%าฝ)ายจัดหาพัสดุ
หัวหน%าฝ)ายการเงินและบัญชี
หัวหน%าฝ)ายผลประโยชนฯ

สำนักการชาง
นายดาวเรือง หากันได%
นายประวิทย ฤกษาภิรมย
นายอรรณพ วังศานุวัตร
นายสมหมาย โครตโสภา
นางสาวพูนทรัพย ศรีสุนาครัว
นายอุดมศักดิ์ ธรรมนำศีล
นายสถาพร แสนธิ

ผู%อำนวยการสำนักการชาง
ผู%อำนวยการสวนควบคุมการกอสร%าง
ผู%อำนวยการสวนชางสุขาภิบาล
รก. ผู%อำนวยการสวนการโยธา
หัวหน%าฝ)ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน%าฝ)ายควบคุมอาคาร
รก.หัวหน%าฝ)ายสาธารณูปโภค

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นางจุราภัส รูปดี
นางจุฑาทิพย จันทรสา
นายชัยยันต ชัยโม
นายปณิธาน ศิริสถิตย
นางสาวสุพรรณี ปDชชาดี
นางพร%อมพร ลีพฤติ
นางหนูกรณ กาญจนคช
นางสาวเตยหอม บุญพันธุ

รก.ผู%อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ
ผู%อำนวยการสวนบริการสาธารณสุขฯ
หัวหน%าฝ)ายบริการสิ่งแวดล%อม
หัวหน%ากลุมงานสัตวแพทย
หัวหน%ากลุมงานป*องกันและควบคุมโรคติดตอ
หัวหน%ากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
หัวหน%ากลุมงานภาคประชาชน
หัวหน%างานภัยสุขภาพ

-๓สำนักการศึกษา
นางสาววยุลี หมอกไสย
นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางอภิญญา สุธาพันธุ
นางอุษากร สีดาบุตร
นายวรัฎฐา จุลบุรมย
นายชูกิจ ผลทิพย
นายพิบูลย สิทธิมงคล
น.ส.อารีรัตน นุตะภิบาล
นายวัฒนา สมจิตร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นายกฤษดา โสภา
นางธนพร แก%วชารุณ
นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์
นายปอเรียน ชำนาญจันทร
นายคมสันต บุญสิทธิ์
นายสุทัศน สมจิตร
นายเสกสรรค คนไว

ผู%อำนวยการสวนบริหารการศึกษา
หัวหน%าฝ)ายแผนงานและโครงการ
หัวหน%าฝ)ายสงเสริมศาสนาฯ
หัวหน%าฝ)ายวิชาการ
หัวหน%าฝ)ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แทน)
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู%อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๘
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๙
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐ (แทน)
ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
รก. ผู%อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒ (แทน)

กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย
นายสหภาพ ก%อนคำ
นายอภิรักษ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ พลศรี
นางละเอียด หล%าสุด

ผู%อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน%าฝ)ายพัฒนาชุมชน
หัวหน%าฝ)ายสงเคราะห
หัวหน%าฝ)ายสงเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหน%าฝ)ายบริหารงานทั่วไป

กองการแพทย8
นางกนกพร จันทโคตร

รก. ผู%อำนวยการกองการแพทย

นางสาวศิริพร ขัติวงค
หนวยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย บุญเกิด

เจ%าพนักงานธุรการ
หัวหน%าหนวยงานตรวจสอบภายใน

-๔กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
นางอาชิรญาณ นฤนาทนิธิพัฒน
นางกัญณัฏฐ จันทรคำ
นายภัทรชัย บัวศรี
กองสารสนเทศภาษีและทรัพย8สิน
นางอนงค มาศยคง
นางสาวปริณดา สนิทชนหัว

รก. ผู%อำนวยการกองทะเบียนราษฏรฯ
หัวหน%าฝ)ายสอบสวนฯ
หัวหน%างานบัตรประจำตัวประชาชน
รก.ผู%อำนวยการกองสารสนเทศภาษีฯ
หน%างานสำรวจภาคสนาม

ผูไมมาประชุม
- ไมมี เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ%งให%ที่ประชุมทราบ

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางสาวรมิดา ศรีไชยมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายงานตัวพนักงานเทศบาล โอนย%าย จำนวน ๔ ราย
และบรรจุและแตงตั้งผู%สอบแขงขันได%บัญชี กสถ. เทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน ๒๑ ราย (พนักงานเทศบาล ๑๕ ราย) (พนักงานครูเทศบาล ๖ ราย)
ขอเชิญครับ
- รายงานตัว พนักงานเทศบาล โอนยายมาใหม จำนวน ๔ ราย
๑. นางสาวภัสรสร ตรีวัฒนสุวรรณ ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ปฏิบัติการ สังกัด กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลคำด%วง อำเภอบ%านผือ
จังหวัดอุดรธานี มาดำรงตำแหนง นั กวิชาการเงิน และบัญ ชี ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัด สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒เปSนต%นไป
๒. นางสาวทิ พ านั น คั น ธี ตำแหน ง นั กวิ ช าการพั ส ดุ ระดั บ ปฏิ บั ติ การ
สั งกั ด กลุ มงานพั ส ดุ สำนั ก การคลั งและงบประมาณ สำนั ก งานเลขาธิ การสภา
ผู% แ ทนราษฎร กรุ ง เทพมหานคร มาดำรงตำแหน ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ระดั บ
ปฏิบัติการ สังกัด สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี
ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปSนต%นไป
๓. นางสาวธิดา รู%ยืนยงค ตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ ปฏิบัติงานสังกัด สำนักงานกรมชลประทานที่ ๕ กรมชลประทาน จังหวัด
อุดรธานี มาดำรงตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน สังกัด
สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปSนต%นไป

-๕๔. นางสาวพรรณิภา ศรีบุญตา ตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญงาน สังกัด งานการเงินและบัญชี กลุมอำนวยการศูนยอนามัย
ที่ ๘ อุดรธานี มาดำรงตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี
ตั้งแตวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เปSนต%นไป
- บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดบัญชี กสถ. เทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน ๒๑ ราย
สังกัด สำนักการคลัง จำนวน ๕ ราย
๑. น.ส.ภาสุรี เถาหมอ เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน
๒. นางสาวเพ็ญนภา ผองแผ%ว เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน
๓. น.ส.พันทิภา เลื่อมใส เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน
๔. นายณฐพล จันทรกอง เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานจัดเก็บรายได% ระดับ ปฏิบัติงาน
๕. นายภานุวัต พลพินิจ เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานพัสดุระดับ ปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักการชาง จำนวน ๒ ราย
๑. นายณัทพงศ เกตกลม เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง วิศวกรโยธา ระดับ ปฏิบัติการ
๒. นางสาวอรวรรณ ศิริบรรพต เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัด สำนักการศึกษา จำนวน ๘ ราย
๑. นางสาวประภัสสร คุณพรม เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ ปฏิบัติงาน
๒. นายภานุเดช ภูนาเพชร เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานพัสดุระดับ ปฏิบัติงาน
๓. นางสาววารีนาถ คามพินิจ เข%ารับราชการเปSน พนักงานครูเทศบาล
ตำแหนง ครูผู%ชวย (ภาษาจีน) สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๒ ชวยราชการ
โรงเรียนเทศบาล ๖
๔. นายศรายุทธ นนสีราช เข%ารับราชการเปSน พนักงานครูเทศบาล
ตำแหนง ครูผู%ชวย (ภาษาจีน) สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๓

-๖๕. นายสมชนก หลอดคำ เข%ารับราชการเปSน พนักงานครูเทศบาล
ตำแหนง ครูผู%ชวย (ภาษาจีน) สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๕
๖. นางสาวสุนิสา หมั่นเก็บ เข%ารับราชการเปSน พนักงานครูเทศบาล
ตำแหนง ครูผู%ชวย (ภาษาไทย) สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๒
๗. นางสาวธัญญารัตน ทิพยกำจร เข%ารับราชการเปSน พนักงานครูเทศบาล
ตำแหนง ครูผู%ชวย (ภาษาไทย) สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๒ ชวยราชการ
โรงเรียนเทศบาล ๔
๘. นางสาวพรทิพย โพธิศิริ เข%ารับราชการเปSน พนักงานครูเทศบาล
ตำแหนง ครูผู%ชวย (ภาษาไทย) สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๕ ชวยราชการ
โรงเรียนเทศบาล ๗
สังกัด กองการแพทย8 จำนวน ๒ ราย
๑. นางสาวสุจิตรา อุปDชฌาย เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน
๒. นางสาวพิชยา ไชยวงค เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน
สังกัด กองสารสนเทศภาษีและทรัพย8สิน จำนวน ๔ ราย
๑. นางสาวพุทธรักษา ยางศรี เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานการคลัง ระดับ ปฏิบัติงาน
๒. วาที่ร.ต. ปฏิภาน บุญโนสาร เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานการคลัง ระดับ ปฏิบัติงาน
๓. นายปานเทพ โชติเกียรติ เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง เจ%าพนักงานการคลัง ระดับ ปฏิบัติงาน
๔. นายประธาน สุวรรณพิมพ เข%ารับราชการเปSน พนักงานเทศบาล
ตำแหนง นายชางโยธา ระดับ ปฏิบัติการ
นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ขอแสดงความยิน ดีกับ ทุกๆทาน เทศบาลของเรานั้นจะมีประสบการณใหม ให%ทุก
ทานจะได%รับ รู%ข%อมูลตางๆ เรื่องกฎระเบี ยบ ข%อบั งคับ และวิธีการบริห าร ทั้ งเพื่ อ
รวมงาน ผู%บังคับบัญชาจะมอบประสบการณการเรียนรู%งานใหมให%กับพวกทาน อยาก
ให%ทุกทานทุมเทกับการทำงานอยางเต็มที่ สำหรับครูที่ได%มาสอนให%กับเด็กๆ ทานมี
ประการณ ใช%ทักษะ ความรู%ความสามารถวิชาชีพของทาน และหวังเปSนอยางยิ่ ง
ทุกทานทำหน%าที่ให%ทุกอยางให%สุดความสามารถ ขอต%อนรับสูเทศบาลนครอุดรธานี
ขอบคุณครับ

-๗นายอาทิตย8 นามบุตร
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๒

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมสำหรับข%าราชการใหมที่ก%าวมาสูเทศบาลนครอุดรธานี
บุคคลที่สอบได%นั้นเปSนผู%มีความรู%ความสามารถถือวาเกงมากๆครับ และเมื่อได%มาอยู
ที่เทศบาลนครอุดรธานีขอให%ใช%ความรู%ความสามารถเพื่อสร%างประโยชนให%กับองคกร
ของเรา ขอต%อนรับสูเทศบาลนครอุดรนธานี ขอบคุณครับ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล%ว
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ%งระเบียบ ข%อกฎหมาย ข%อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สำนักการศึกษา
งานสงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
๑. การจัดขบวนแหงานประจำปCทุงศรีเมือง ประจำปCงบประมาณ 2562
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

นางอภิญญา สุธาพันธุ8
หัวหนาฝBายวิชาการ

-๘๒. งานประเพณีวันขึ้นปCใหม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. พิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย8พลตรีพระเจาบรมวงศ8เธอ กรมหลวง
ประจักษ8ศิลปาคม ในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาววยุลี หมอกไสย
ผูอำนวยการสวนบริหารการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ
การเข%ารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนท%องถิ่นแหงประเทศ
ไทย รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ครั้ ง ที่ ๓๗ ประจำปW 2562 “นครระยองเกมส”
ระหว างวั น ที่ 6 – 15 ธั น วาคม 2562 ณ เทศบาลนครระยอง อำเภอเมื อ ง
จังหวัดระยอง

-๙-

นางสาวนันทิยา นันธิเสน
หัวหนาฝBายสงเสริมศาสนาฯ

งานวันพอแหงชาติ ประจำปC 2562 ในวันที่ ๕ ธันวาคม 2562

- ๑๐ นายวรัฎฐา จุลบุรมย8
นักวิชาการคอมพิวเตอร8ชำนาญการ

งานหองสมุดประชาชน งานทองฟHาจำลอง พิพิธภัณฑ8เมืองอุดรธานี
∙สถิติการเข%าใช%บริการ ห%องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
สมัครสมาชิกใหม / ตออายุสมาชิกจำนวน
๑๕ คน
เข%าใช%ห%องสมุดเด็ก
จำนวน
๑๕๔ คน
ใช%บริการ Internet
จำนวน
๕๐ คน
ยืม – คืน ทรัพยากรสาสรสนเทศ จำนวน ๑๔๔ คน ๙๕๑ รายการ
เข%าใช%ห%องศูนยเพื่อนใจฯ
จำนวน
๔๒๖
คน
ผู%ใช%บริการอื่นๆ
จำนวน
๙๘๐
คน
รวมผูเขาใชบริการทั้งสิ้น
จำนวน
๑,๖๖๙
คน
ลงทะเบียนวารสาร
จำนวน
๓๘
รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จำนวน
๓๐๔ รายการ
งานเทคนิค
จำนวน
๑๒๐ รายการ
∙สถิติการเข%าใช%บริการ ห%องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
สาขาสนามกีฬา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
งานบริการตางๆ
สมัครสมาชิกใหม-ตออายุ
จำนวน
๓
ราย
ผู%ใช%บริการอื่นๆ
จำนวน
1,187 ราย
รวมผู%ใช%บริการทั้งสิ้น
จำนวน
1,190 ราย
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน
103 รายการ
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนวารสาร
จำนวน
14
รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จำนวน
38
รายการ
จัดวารสาร/หนังสือพิมพขึ้นชั้น
จำนวน
115
รายการ
กิจกรรม ๕ ส ประจำเคานเตอร
จำนวน
4
ครั้ง
∙สถิติการเข%าชมท%องฟ*าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป
ผู%ใหญ
จำนวน
๑๙ คน
เด็ก
จำนวน
๑๑ คน
คณะดูงาน จำนวน ๑๑ คณะ
จำนวน
๙๔๒ คน
รวมผู%เข%าชมทั้งสิ้น
จำนวน ๙๗๒ คน
รวมรอบฉายทั้งสิ้น
จำนวน
๒๕ รอบ
งานที่จะทำในเดือน มกราคม ๒๕๖๓
- Update ขาวประชาสัมพันธห%องสมุดลงเพจของห%องสมุดฯ และเว็ปไซต
อุทยานการเรียนรู%อุดรธานี
- งานอื่นๆ ที่ได%รับมอบหมาย

- ๑๑ -

นางสาววยุลี หมอกไสย
ผูอำนวยการสวนบริหารการศึกษา

นายอภิรักษ8 พิเนตรเสถียร
หัวหนาฝBายสังคมสงเคราะห8

∙รายงานผลการปฏิบัติงาน พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี
สรุปจำนวนผู%เยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. คณะครู-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด จำนวน ๑๓๓ คน
๒. คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ%านนาไหม จำนวน 189 คน
๓. คณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยสงคราม
จำนวน 18 คน
๔. คณะเทศบาลตำบลแมสาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 120 คน
๕. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
จำนวน 80 คน
งานที่สำนักการศึกษาจะดำเนินตอไป
- การจั ด งานกิ จ กรรมวั น เด็ ก แห งชาติ ประจำปW 2563 ได% ป ระชุ ม กั บ
รองผู% ว าราชการจั งหวั ด เพื่ อ จั ด เตรี ย มงานวั น เด็ ก มี ห ลายหน วยงานได% เข% า ร วม
ประชุม งานวันเด็กปWนี้ได%จัดรวมกับทางจังหวัด และหนวยงานอีก ๔๐ หนวยงาน
กิ จ กรรม มี ก ารประกวดร% อ งเพลง การออกร% า นออกบู ธ และการจั บ สลากของ
เทศบาลนครอุดรธานี
- การจัดงานวันครู ประจำปW 2563 ในวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ณ อุดรธานี
ฮออล
๕.๒ กองสวัสดิการสังคม
ฝBายสังคมสงเคราะห8

- ๑๒ นางสาว ทิพวรรณ ทิพเสนา
นักวิชาการสาธารณสุข

๕.๓ กองการแพทย8
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ประมาณ ๖,๐๐๐ ราย
ศูนยบริการสาธาณสุข เทศบาล ๘,๐๐๐ ราย
ศูนยบริการสาธาณสุข เกาจาน ๑,๐๐๐ ราย
งานบริการผูปBวยนอก

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ยินดีนะครับ การบริการนั่นถือวามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผมได%มีโอกาสพบ
ผอ.ของโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ยินดีให%แพทยมาชวยโรงพยาบาลของเรา ให%
ประสานได%เลยได%ครับ

- ๑๓ นายภัทรชัย บัวศรี
หัวหนางานบัตรประจำตัวประชาชน
ราษฏรฯ

๕.๔ กองทะเบียนฯ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ข%อมูลทั่วไปจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรชาย
๖๓,๐๙๓ ราย
ประชากรหญิง
67,4๓๘ ราย
รวมทั้งสิ้น 130,๕๓๑ ราย
ประชากรผู%มีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๑,๓๐๖ ราย
จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๖๐,๖๕๙ ราย
ผู%มารับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ที่ศูนยบริการชั้น ๑
รวม ๑,๔๑๖ ราย
ผู%มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนยบริการชั้น ๑
รวม ๓,๑๒๖ ราย
 งานสอบสวนด%านการทะเบียนและบัตร เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ผู%ยื่นคำร%อง
จำนวน ๑๑ ราย
อยูระหวางดำเนินการ
จำนวน ๙ ราย
ดำเนินการแล%วเสร็จ
จำนวน ๒ ราย ได%แก
- เพิ่มชื่อเข%าในทะเบียนบ%าน ทร.๑๔ จำนวน ๑ ราย
- ขอเพิ่มชื่อเข%าในทะเบียนบ%าน ทร. ๑๓ จำนวน ๑ ราย
 ผู%มารับบริการ ณ ศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
-

งานบริการด%านการสาธารณสุข
๓๓๓ ราย
งานบริการด%านการชาง
๑๒๒ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม)
๖๗๓ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย
๓๔ ราย
รวม ๑,๑๖๒ ราย
 ผู%มารับบริการศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานี แหงที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ
(ตลาดหนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๒๙๐ ราย
งานบัตรประจำตัวประชาชน
๕๓๙ ราย
รวม ๘๒๙ ราย
 รวมผู%มารับบริการเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๕๐๖ ราย

- ๑๔  การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร
มากที่สุด ๙๐ % มาก ๙ % ปานกลาง ๑ %
 การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจำตัวประชาชน
มากที่สุด ๙๑ % มาก ๘ % ปานกลาง ๑ %
 คาธรรมเนียมงานบัตรประจำตัวประชาชน
สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจำนวน ๒๒๖ ราย เปSนเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท
ประชาชนในเขตจำนวน ๓๔๒ ราย เปSนเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๕๓,๖๐๐ บาท
ศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจำนวน ๓๘๕ ราย เปSนเงิน ๓๗,๖๐๐ บาท
ประชาชนในเขตเทศบาล ๔๙๒ ราย เปSนเงิน ๔๗,๙๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๘๕,๕๐๐ บาท
รวมคาธรรมเนียมงานบัตรประจำตัวประชาชนในเดือน สิงหาคม 2562
รวมทั้งสิ้น 139,100 บาท
การใหบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณี
ผูปBวยติดเตียง คนชราและผูพิการ ไมสามารถเคลื่อนยายได
ได%รับคำร%องของนางรัชนี สายมาลัย อาศัยอยูที่ 46 บ%านเชียง ต.บ%านเชียง
อ.หนองหาน จ.อุ ดรธานี ยื่ นขอทำบั ตรให%กับนายมา เชียงขวางภู มิ ซึ่งเปS น บิด า
ที่อยู 188/3 หมู ๒ ซอยบานหนองตุ ต.หมากแข%ง อ.เมือง จ.อุดรธานีซึ่งบุคคล
ดังกลาวมีสภาพทางกายเปSนคนพิการอัมพฤกษ ไมสามารถเคลื่อนย%ายได%
ได% รั บ คำร% อ งของนายสว าง ศรี ว รเพชร อาศั ย อยู ที่ 566/77 ถ.ศรี สุ ข
ต.หมากแข% ง อ.เมื อง จ.อุ ด รธานี ยื่ น ขอทำบั ต รให% กั บ นายอั ครชั ย สิ ริส ายพิ รุ ณ
ซึ่งเปSนบุตร ซึ่งบุคคลดังกลาวมีสภาพทางกายเปSนคนพิการอัมพฤกษ ไมสามารถ
เคลื่อนย%ายได%
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาทองถิ่ น หรือ ผู บริห ารทองถิ่ น
พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๖ เมษายน 2562
(มีผลบังคับใช ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด%วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท%องถิ่น
หรือผู%บริหารท%องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

- ๑๕ มาตรา 142
ในการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากพระราชบัญ ญั ตินี้ใช%บังคับ เมื่อคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ เห็นสมควรให%มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท%องถิ่น หรือผู%บริหาร
ท%องถิ่นใด ให%แจ%งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศให%มีการเลือกตั้งแล%วให%ประกาศ คสช. เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการได%มา
ซึ่งสมาชิ กสภาท% องถิ่น หรือผู% บ ริ ห ารท% องถิ่น สิ้น ผลบั งคั บ ในกรณี ไมมี คณะรักษา
ความสงบแหงชาติให%อำนาจของ คสช. เปSนอำนาจของคณะรัฐมนตรี
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๑. มีสัญชาติไทย(ถ%าแปลงสัญชาติ ต%องได%สัญชาติไทยมาแล%วไมน%อยกวา ๕ ปW)
๒. มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปW (ในวันเลือกตั้ง)
๓. มีชื่อในทะเบียนบ%านในเขตเลือกตั้งมาแล%ว เปSนเวลาติดตอกันไมน%อยกวา ๑ ปW
(นับถึงวันเลือกตั้ง)
๔. คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. กำหนด
กรณีย%ายออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ภายในเขต
อปท. เดียวกัน(ทำให%มีชื่อในเขตเลือกตั้งติดตอกันน%อยกวา ๑ ปW นับถึงวันเลือกตั้ง)
ให% บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ งในเขตเลื อ กตั้ งที่ ต นมี ชื่ อ อยู ใน
ทะเบียนบ%าน ครั้งสุดท%าย เปSนเวลาติดตอกันไมน%อยกวา ๑ ปW
บุคคลตอไปนี้หามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง
๑. เปSนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๒. อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแล%วหรือไม
๓. ต%องคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด%วยกฎหมาย
๔. วิกลจริต หรือจิตฟD@นเฟjอน ไมสมประกอบ
๕. คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. กำหนด
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปQนนายกเทศมนตรี
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. มีอายุไมต่ำกวา ๓๕ ปW (นับถึงวันเลือกตั้ง)
๓. สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาหรือ เคยเปSนสมาชิกสภา
ท%องถิ่น, ผู%บริหารท%องถิ่น, หรือ สมาชิกรัฐสภา
๔. มีชื่อในทะเบียนบ%านในเขตองคกรปกครองสวนท%องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเปSน
เวลาติดตอกัน ไมน%อยกวา ๑ ปW (นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง)
๕. ไม เปS น ผู% ที่ พ% น จากตำแหน งสมาชิ ก สภาท% อ งถิ่ น คณะผู% บ ริ ห ารท% อ งถิ่ น หรื อ
ผู%บ ริห ารท% องถิ่น รองผู%บ ริห ารท% องถิ่น หรือที่ ป รึกษา หรือ เลขานุ การของ

- ๑๖ ผู%บริหารท%องถิ่น เพราะเหตุ มีสวนได%เสีย ไมวา ทางตรงหรือทางอ%อมในสัญญา
ที่กระทำกับ อปท. ยังไมถึง ๕ ปW (นับถึงวันสมัครเลือกตั้ง)
๖. เคยเปSน สมาชิกสภาท% องถิ่น หรือ ผู%บริหารท% องถิ่น ซึ่งถูกให% พ%น จากตำแหน ง
เนื่องจากกระทำการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปQนสมาชิกสภาทองถิ่น (ส.ท.)
๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. มีอายุไมต่ำกวา ๒๕ ปW (นับถึงวันเลือกตั้ง)
๓. มีชื่อในทะเบียนบ%านในเขตองคกรปกครองสวนท%องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเปSน
เวลาติดตอกัน ไมน%อยกวา ๑ ปW (นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง)
๔. ไม เปS น ผู% ที่ พ% น จากตำแหน งสมาชิ ก สภาท% อ งถิ่ น คณะผู% บ ริ ห ารท% อ งถิ่ น หรื อ
ผู% บ ริ ห ารท% อ งถิ่ น รองผู% บ ริ ห ารท% อ งถิ่ น หรื อ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ เลขานุ ก ารของ
ผู%บริหารท%องถิ่น เพราะเหตุ มีสวนได%เสีย ไมวา ทางตรงหรือทางอ%อมในสัญญา
ที่กระทำกับ อปท. ยังไมถึง ๕ ปW (นับถึงวันสมัครเลือกตั้ง)
บุคคลตอไปนี้หามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
๑. ติดยาเสพติดให%โทษ
๒. เปSนบุคคลล%มละลาย หรือ เคยเปSนบุคคลล%มละลายทุจริต
๓. เปSนเจ%าของ หรือผู%ถือหุ%นในกิจการหนังสือพิมพ หรือสื่อมวลชนใด ๆ
๔. เปSนบุคคลที่มีลักษณะต%องห%ามมิให%ใช%สิทธิเลือกตั้ง
๕. อยูระหวางถูกระงับการใช%สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปSนการชั่วคราว หรือถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
๖. ต%องคำพิพากษาให%จำคุกโดยได%พ%นโทษมา ยังไมถึง ๕ ปW นับถึงวันเลือกตั้ง
เว%นแต ในความผิดอันได%กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
นางอนงค8 มาศยคง
รก.ผูอำนวยการกองสารสนเทศภาษีฯ

๕.๕ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย8สิน
แผนที่ภาษีเทศบาลนครอุดรธานี
จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 47.70 ตารางกิโลเมตร
จำนวนเขต (Zone) ๑๘ เขต
จำนวนเขตยอย (Block) ๓๖๔ เขตยอย
การใหบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย8สิน

- ๑๗ การนำขอมูลทะเบียนทรัพย8สินไปใชในการจัดเก็บภาษี
ภาษีบำรุงท%องที่
1๖๐ ราย
125,446
บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๒๑๖ ราย
3,784,756
บาท
ภาษีป*าย
๑๖๗ ราย
1,072,793
บาท
ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 รวม จำนวน 4,982,995 บาท
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ชวงนี้เปSนการเปลี่ยนรูปแบการเก็บภาษีเปSนแบบใหม ขอสอบถามหนอยครับ เห็นมี
ครม.เสนอให%เปSนรูปแบบเดิม เปSนอยางไรครับ สรุปใหมได%นะครับ ได%ทำการยกเลิก
ไปแล%ว

- ๑๘ ๕.๖ สำนักปลัดเทศบาล
 ฝBายปHองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
นางสาวอมรารัศม8 เตโช
หัวหนาฝBายปHองกันและรักษาความสงบฯ งานปHองกันฯ
๑. การป*องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ไฟฟ*าลัดวงจร ๖ ครั้ง ไฟไหม%หญ%า ๗ ครั้ง ไฟไหม%ที่พักอาศัย ๕ ครั้ง
๒. การปฏิบัติภารกิจตามโครงการป*องกันภัยเชิงรุก แก สถานประกอบการ
สถานศึกษา บริษัทห%างร%าน และบ%านเรือนประชาชน ให%คำแนะนำการดับเพลิง
เบื้องต%น จำนวน ๒๕ ครั้ง
๓. ให%ความอนุเคราะหสงน้ำอุปโภคบริโภคตามที่ได%รับการร%องขอ
- ให%ความอนุเคราะหสงน้ำ ๗๔ เที่ยว
- จำนวนน้ำ ๓๑๐,000 ลิตร
๔. ปฏิบัติภารกิจตัดต%นไม%ที่อาจกอให%เกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน ปฏิบัติการตัดต%นไม% จำนวน ๕ ครั้ง
นายอดุลย8 สมบูรณ8
หัวหนางานเทศกิจ

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน
หัวหนาฝBายสงเสริมการทองเทีย่ วฯ

งานรักษาความสงบเรียบรอย
- เจ%าหน%าที่เทศกิจออกตรวจดูแลความสงบเรียบร%อยบริเวณสวนสาธารณะ
หนองประจักษ หนองสิม หนองบัว
- เจ%าหน%าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร%อยออกตรวจความเรียบร%อยกับทาง
จังหวัด ชวงเทศกาลงานทุงศรีเมือง
- เจ%าหน%าที่เทศกิจออกจัดระเบียบตามถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- เจ%าหน%าที่ออกตรวจสอบกรณีการตั้งวางสินค%าไมเปSนระเบียบในบริเวณเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
- เจ%าหน%าที่เทศกิจการติดตั้งป*ายที่ไมได%รับอนุญ าต ป*ายที่หมดอายุ ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี
- จัดระเบียบการจราจรหน%าบริเวณโรงเรียน
เรื่องจัดระเบียบป*าย การใช%พื้นที่สาธารณะขายของ ทานผู%วาเน%นเปSนพิเศษ ไมใช
ทำเฉพาะทานผู%วามอบนโยบาย เผื่อทานผานไปผานมา หากเลยวันให%รีบปลดลง
เลย
ฝBายสงเสริมการทองเที่ยงและการขนสง
ในช วงวัน ที่ ๑๗-๑๘ มกราคมนี้ จะจั ด งานวัน ที่ ร ะลึ กกอตั้ งเมื องอุ ด รธานี
และโครงการมหกรรมการแสดงพลุเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

- ๑๙ วัน ที่ ๑๐ มกราคม เวลา ๑๙.๐๐ น. การแถลงขาว หลั งพิ พิ ธภั ณ ฑเมื อง
อุดรธานี
วัน ที่ ๑๔-๑๖ มกราคม กิ จกรรมการซ%อมรำ ๒ ที่ คื อสนามกี ฬาเวสสุ วั ณ
และลานสังคีตหนองประจักษ เวลา ๑๗.๐๐ น.เปSนต%นไป
วั น ที่ ๑๗ มกราคม เวลา ๑๖.๐๐ น. ขบวนแห อั ญ เชิ ญ ศาสตราวุ ธ จาก
พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี ไปอนุสาวรียกรมหลวงประจักษฯ เวลา ๑๗.๐๐ น. มาที่
ทุ งศรีเมื อง ร วมกั บ จั งหวั ด ไปทางถนนพานพร%า ว ผ านวงเวี ย น เข% า กรมหลวงฯ
จะมีชุด นางรำบวงสรวง หากใครสนใจเข%ารวมได% หลังเสร็จพิธี เชิญทุกทานเข%ารวม
การแสดงพลุและ mapping เปS น ไฮไลท ฉาย mapping ผ านตึ กพิ พิธ ภั ณ ฑ การ
แสดงแสงสีเสียง โดยมีการแสดงจาก KOH Mr.Saxman และ วงดนตรี Sound of
Siam การแตงกายย%อนยุค รัชกาลที่ ๕
เช% า วั น ที่ ๑๘ มกราคม จะมี พิ ธี ท างสงฆ พิ ธี ว างพวงมาลา สู ขวั ญ บ% า นสู
ขวัญเมือง จบด%วยการรำบวงสรวง เวลา ๐๙.๐๙ น.
ชวงเย็น ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. การแสดงพลุ และการแสดงป?ดท%ายคอนเสิรต
จากวง Season Five
นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางสาวสาวิตรี กัญญะบุญ
หัวหนาฝBายพัฒนาบุคลากรฯ

ฝากงาน ๓ วัน คือ วันที่ ๑๐ มกราคม วันแถลงขาว โดยผู%วาฯ ขอเชิญทุกคนด%วย
หลั งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เพื่ อ นำไปประชาสั ม พั น ธ วั น ที่ ๑๗ มกราคม ได% ม อบหมายให%
ทุกสำนัก/กอง โรงเรียน รวมเดินอัญเชิญศาสตราวุธ จากพิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี
ไปกรมหลวงประจักษฯ การแตงกายย%อนยุค วันที่ ๑๗ มกราคม เปSนการรำแบบ
ไมเปSนทางการ สวนใครที่จะรำก็แตงกายชุดรำได%หรือจะใสชุดรัชกาล ที่ ๕ รำก็ได%
เย็ น วั น ที่ ๑๗ มกราคม เชิ ญ ร วมงานที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑด% ว ยไม เฉพาะเจาะจงคนที่ ส ง
รายชื่อ ใครอยากจะไปรวมด%วยก็ไปได% อยากให%เห็นคนเยอะๆ จะมีราชนิกูลมารวม
รับ ประทานอาหารและดู คอนเสิ รตกิ จ กรรมแสงสี เสี ยงด% ว ย ขอความรวมมื อกั บ
ประชาชนทั่วไปและชุมชนรวมดื่มด่ำกับบรรยากาศ วันที่ ๑๘ มกราคม มีกิจกรรม
ทั้ งช วงเช% า และช วงเย็ น ส วนช วงเย็ น จะมี การเฉลิ มฉลองพลุ ซึ่ งมี ออกาไนซดู แ ล
อยูแล%ว
ฝBายพัฒนาบุคลากรและรับรองตอนรับ
งานพัฒนาและฝSกอบรมบุคลากร
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำ เดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒
มีการเดินทางไปราชการเพื่อเข%ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา กับหนวยงาน
ตางๆ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ หลักสูตร

- ๒๐ โดยมีพนักงานเทศบาล ลูกจ%างประจำ พนักงานจ%าง เข%ารับการอบรมฯ/
ประชุม/ สัมมนา จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน
นักศึกษาฝSกประสบการณ8วิชาชีพ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ระหวางเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒
- นักศึกษาเริ่มเข%าฝzกประสบการณวิชาชีพ
- เดือนตุลาคม จำนวน ๙ คน
- เดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๐ คน
- เดือนธันวาคม จำนวน ๓ คน
- ฝzกแล%วเสร็จ
-เดือนกันยายน จำนวน ๕ คน
-เดือนพฤศจิกายน จำนวน ๑ คน
งานรับรองตอนรับ
รับคณะศึกษาดูงาน จำนวน ๑ คณะ คือ
- เดือนกันยายน จำนวน ๑ คณะ ๒๐๐ คน
- เดือนตุลาคม จำนวน ๑ คณะ ๓๑ คน
- เดือนพฤศจิกายน จำนวน ๓ คณะ ๖๒ คน
- เดือนธันวาคม จำนวน ๓ คณะ ๓๑๓ คน
รวมทั้งสิ้น ๕๙๖ คน
สรุปผลการดำเนินงานปCงบประมาณ 2562
๑. การฝzกอบรมสัมมนาของบุคลากรเทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน 88 หลักสูตร 203 คน
๒. การรับนักศึกษาฝzกประสบการณวิชาชีพ จำนวน 16 สถาบัน 127 คน
๓. การรับรองคณะศึกษาดูงาน จำนวน 64 คณะ 6,264 คน
นายชรินทร8 สินรัตน8
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๑

๕.๗ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑
รายงานสถิติการรับจำนำ ไถถอน รายได% รายจายและการจำหนายทรัพย
หลุดจำนำ
สถิติประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
รับจำนำ จำนวน 1,857 ราย จำนวนเงิน 34,044,200 บาท
ไถถอน จำนวน 1,894 ราย จำนวนเงิน 35,106,800 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวนเงิน 1,131,496.25 บาท

- ๒๑ การจำหนายทรัพย8หลุดจำนำ
• การจำหนายทรัพยหลุดจำนำ จำนวน ๙๕ ราย
• ทุนรับจำนำ 700,800 บาท
• กำไร 217,610 บาท
• คิดเปSนร%อยละ 31.05
รายได - รายจาย
รายได% รวม 1,349,106.25 บาท
รายจาย รวม 293,594.02 บาท
กำไรสุทธิประจำปC 2562 ยอด 12,155,849.84 บาท
จัดสรรเปQน
• เงินบูรณะท%องถิ่น ๓๐% จำนวนเงิน 3,646,754.95 บาท
• เงินสมทบทุนหมุนเวียน ๕๐% จำนวนเงิน 6,077,924.92 บาท
• เงินบำเหน็จรางวัล ๒๐% จำนวนเงิน 2,431,169.97 บาท
ทุนดำเนินการ
รวม 116,639,365.65 บาท
• เงินสดและเงินฝากธนาคาร 26,639,365.65 บาท
• เงินกู%เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• สาขาถนนหมากแข%ง 90,000,000 บาท
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒
สถิติประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
รับจำนำ จำนวน 7๕๔ ราย จำนวนเงิน 13,๓๓๖,๕๐๐ บาท
ไถถอน จำนวน 7๘๙ ราย จำนวนเงิน ๑๔,๒๓๒,๓๐๐ บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวนเงิน ๔๓๐,๑๙๘.๗๕ บาท
การจำหนายทรัพย8หลุดจำนำ
• การจำหนายทรัพยหลุดจำนำ จำนวน ๓๖ ราย
• ทุนรับจำนำ ๒๗๓,๒๐๐ บาท
• กำไร ๑๗๙,๙๓๘ บาท
• คิดเปSนร%อยละ ๖๕.๘๖
รายได - รายจาย
รายได% รวม ๖๑๒,๗๓๖.๗๕ บาท
รายจาย รวม ๔๔๕,๒๙๖.๖๘ บาท
กำไรสุทธิประจำปC ๒๕๖๒
๓,๑๙๙,๖๗๔.๒๙ บาท

- ๒๒ นางสาวปรทิพย8 บุญเกิด
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

๕.๗ หนวยงานตรวจสอบภายใน
การประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ8กระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ8ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปฏิทินการตรวจตรวจสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
๔ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
•
สถานธนานุบาล ๑ (๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
•
สถานธนานุบาล ๒ (๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
•
สำนักการชาง (๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
•
กองทะเบียนราษฎรฯ (๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
•
สำนักการสาธารณสุขฯ (๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
•
กองการแพทย (๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
•
สำนักปลัดเทศบาล(สถานีขนสง) (๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)
เรื่องที่ตรวจสอบสถานธนานุบาล ๑
๑. การรับจำนำและการจำหนายทรัพยหลุด
๒. ตรวจฎีกา
๓. ตรวจทรัพยรับจำนำ
๔. การรับเงิน-การจายเงินและการจัดทำรายงานการเงิน
๕. การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษา
ผลการตรวจสอบ
การจำนำและการจำหนายทรัพยหลุด
๑. พบวาการรับจำนำทรัพย/จำหนายทรัพยหลุด ประเภททองคำมากที่สุด
มีประมาณ ๘๐% ของจำนวนทรัพยรับจำนำทั้งหมด
๒. การรับจำนำเครื่องใช%ไฟฟ*าสวนใหญ = โน|ตบุ|ก และโทรทัศน
๓. มีการออกใบเสร็จรับเงินจากการรับจำนำและการจำหนายทรัพย
หลุดเปSนไปด%วยความเรียบร%อย ถูกต%องและครบถ%วน
๔. สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีการติดตั้งกล%องวงจรป?ด
จำนวน ๘ ตัวอยางเหมาะสม
การใช%ใบเสร็จรับเงิน การจัดทำบัญชีรับ-จาย การจัดทำรายงานการเงินและ
การจัดทำฎีกาเบิกจาย
๑. ใช%ใบเสร็จรับเงินทั่วไป โดยเริ่มใช%ตามปWงบประมาณปDจจุบัน
๒. การจัดทำบัญชีรับ-จายในสมุดเงินสด และบัญชีแยกประเภทอื่นๆ
ครบถ%วนเปSนปDจจุบัน

- ๒๓ ๓. ฎีกาเบิกจายเงิน และการลงนามในเอกสารครบถ%วน
๔. การจัดซื้อ/จัดจ%าง ไมมีการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มีเพียงการมอบหมายให%มีผู%ตรวจรับพัสดุในบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ%างเทานั้น
๕. แนบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข%องของผู%ประกอบการในฎีกาเบิกจายครบถ%วน
๖. มีการสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจอยาง
เพียงพอ
การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน
๑. มีการเก็บรักษาเงินสดในห%องนิรภัย(ตู%นิรภัย)
๒. การตรวจนับเงินสดกับจำนวนเงินคงเหลือยกไปในรายกงานเงินคงเหลือ
ประจำวันถูกต%องตรงกัน
๓. เก็บรักษาภายในวงเงินที่กำหนด ไมเกินวันละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท)
๔. เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินเจ%าหน%าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษา และ
รายงานเงินคงเหลือประจำวันสงมอบให%คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
เรื่องที่ตรวจสอบสถานธนานุบาล ๒
๑. การรับจำนำและการจำหนายทรัพยหลุด
๒. ตรวจฎีกา
๓. ตรวจทรัพยรับจำนำ
๔. การรับเงิน-การจายเงินและการจัดทำรายงานการเงิน
๕. การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษา
ผลการตรวจสอบ
การจำนำและการจำหนายทรัพยหลุด
๑. พบวาการรับจำนำทรัพย/จำหนายทรัพยหลุด ประเภททองคำมากที่สุด
๒. การรับจำนำเครื่องใช%ไฟฟ*าสวนใหญ = โน|ตบุ|ก และโทรทัศน
๓. มีการจัดทำบัญชีควบคุมทรัพยจำนำ และบัญชีจำหนายทรัพยหลุด
เปSนกรรมสิทธิ์ เปSนปDจจุบัน
๔. มีการแยกเก็บทรัพยแตละประเภทและบรรจุหีบหอเปSนระเบียบเรียบร%อย
๕. มีการออกใบเสร็จรับเงินจากการจำหนายทรัพยหลุดเปSนไปด%วยความ
เรียบร%อย
๖. สถานที่ทำงานมีความสะอาด ปลอดภัย มีการติดตั้งกล%องวงจรป?ดอยาง
เหมาะสม
การใช%ใบเสร็จรับเงิน การจัดทำบัญชีรับ-จาย การจัดทำรายงานการเงินและ
การจัดทำฎีกาเบิกจาย
๑. มีการใช%ใบเสร็จรับเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ%วนทุกครั้งและใช%
ใบเสร็จรับเงินถูกต%องตามระเบียบฯ

- ๒๔ ๒. การจัดทำบัญชีรับ-จายในสมุดเงินสด ,บัญชีแยกประเภทการรับจำนำ-ไถ
ถอน รายวันทั่วไปครบถ%วนและเปSนปDจจุบัน
๓. จัดทำฎีกาเบิกจายถูกต%องตามระเบียบพัสดุฯ
๔. มีการเบิกจายเงินให%แกผู%ประกอบการหรือบุคคลภายนอกเปSนเช็ค
ถูกต%องตามระเบียบวาด%วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗
๕. มีการสอบทานการจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงานรับตรวจ
อยางเพียงพอ
การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน
๑. มีการเก็บรักษาเงินสดในห%องนิรภัย(ตู%นิรภัย)
๒. การตรวจนับเงินสดกับจำนวนเงินคงเหลือยกไปในรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวันถูกต%องตรงกัน
๓. เก็บรักษาภายในวงเงินที่กำหนด ไมเกินวันละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท)
๔. เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินเจ%าหน%าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษา และ
รายงานเงินคงเหลือประจำวันสงมอบให%คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
สำนักการชาง
เรื่องที่ตรวจสอบสำนักการชาง
๑. การจัดเก็บคาธรรมเนียมขออนุญาตกอสร%างอาคารและคาธรรมเนียม
อื่น ๆ
๒. การนำสงเงินสำนักการคลัง
๓. การจัดซื้อพัสดุ การจัดเก็บพัสดุ และการจัดทำทะเบียนพัสดุ
ผลการตรวจสอบ
การจัดเก็บคาธรรมเนียมทุกประเภท
๑. การออกใบเสร็จรับเงินการจัดเก็บคาธรรมเนียมทุกประเภทออกใบเสร็จ
โดยใช%โปรแกรมสารสนเทศของเทศบาลฯ คือพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรเปSน
กระดาษตอเนื่อง จึงทำให%เลขที่ใบเสร็จ “รันเลข” ตอเนื่องระหวางปWงบประมาณ
๒. เจ%าหน%าที่ออกใบเสร็จรับเงินจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคา
ใบอนุญาตทุกประเภท ถูกต%อง ครบถ%วน ตามระเบียบฯ กำหนด
๓. เจ%าหน%าที่สรุปการรับเงินประจำวันด%านหลังใบเสร็จฉบับสุดท%าย
ของแตละวันครบถ%วน
ความเห็น / ขอเสนอแนะ
๑. กำชับให%เจ%าหน%าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเครงครัด ในการขอ
อนุญาตใช%สนามทุงศรีเมือง เวทีลอย และ การแสดงมหรสพ ณ บริเวณศาลเจ%าพอ
หลักเมือง จังหวัดอุดรธานี และ การขออนุญาตใช%สวนสาธารณะหนองประจักษ
ศิลปาคม

- ๒๕ ๒. หนังสือแจ%งราคาประเมินคาธรรมเนียมถึงผู%ยื่นขออนุญาตใช%สถานที่นั้น
แนะนำให%เจ%าหน%าที่เพิ่มเติมเนื้อความในหนังสือคือในวันที่ผู%ขออนุญาตจะมาชำระ
เงินขอให%มาพบเจ%าหน%าที่ที่ฝ)ายสวนสาธารณะสำนักการชางกอน
๓. แนะนำเจ%าหน%าที่จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ สำนักการชาง โดยแยก
รายการแต ละส วนงาน / ฝ) า ยงาน พร% อ มทั้ งลงรายละเอี ย ดของครุ ภั ณ ฑแต ละ
รายการให%ครบถ%วน
๔. แนะนำให%มีการปรับปรุง “ระเบียบ เทศบาลเมืองอุดรธานี วาด%วยการใช%
สวนสาธารณะหนองประจั ก ษศิ ล ปาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ” และ “ระเบี ย บการใช%
สนามทุงศรีเมือง เวทีลอย และการแสดงมหรสพ ณ บริเวณศาลเจ%าพอหลักเมือง
จั ง หวั ด อุ ด รธานี พ.ศ.๒๕๒๒” ฉบั บ ใหม ให% มี ค วามเหมาะสมกั บ ช วงเวลา ณ
ปDจจุบัน เพื่อประโยชนแกประชาชนและทางราชการ
๕. เทศบาลนครอุดรธานีมีการจัดประชาคมและได%ดำเนินการจัดทำประกาศ
ระเบียบจังหวัดอุดรธานี วาด%วยหลักเกณฑการใช% การบำรุงและการดูแล รักษา
พื้นที่ทุงศรีเมือง ตำบลหมากแข%ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.
๒๕๖๒ ฉบับใหมเปSนปDจจุบัน ณ วันที่ ๑ มี น าคม ๒๕๖๒ โดยมีห นั งสือแจ% งจาก
จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ผู%วาราชการจังหวัดลงนาม
กองทะเบียนราษฎร ฯ
เรื่องที่ตรวจสอบกองทะเบียนราษฎร ฯ
๑. การจัดเก็บคาธรรมเนียม ฯ และการเปรียบเทียบปรับ
๒. การนำสงเงินสำนักการคลัง
๓. การติดประกาศอัตราคาธรรมเนียมการออกบัตรในแตละกรณี
ผลการตรวจสอบ
การรับเงินจากการให%บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน
๑. เจ%าหน%าที่จัดทำแบบคำขอมีบัตร (บ.ป.๑) โดยให%ผู%มาขอรับบริการลงชื่อ
ในแบบคำขอฯ และออกใบเสร็จรับเงินให%แกผู%มาขอรับบริการทุกราย
๒. เจ%าหน%าที่ฉีกใบเสร็จรับเงินและมอบให%แกผู%มาขอรับบริการ ครบถ%วน
ถูกต%อง
๓. มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ เปSนไปตาม กฎกระทรวง
๔. เจ%าหน%าที่มีการนำสงเงินและจัดทำใบนำสงเงินยังสำนักการคลังในวันที่มี
การรับชำระเงิน ชวงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน
๕. มีการแจ%งอัตราคาธรรมเนียมการออกบัตรในแตละกรณี ให%ประชาชน
รับทราบทุกครั้ง
๖. มีประชาชนมาขอรับการบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนโดยเฉลี่ยวัน
ละ ๘๐-๑๐๐ คน

- ๒๖ การรับเงินจากการใหบริการงานทะเบียนราษฎร
๑. เจ%าหน%าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ถูกต%องและครบถ%วน ตามประเภทการรับ
เงินทุกครั้ง
๒. มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมประเภทตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. เจ%าหน%าที่มีการนำสงเงินและจัดทำใบนำสงเงินยังสำนักการคลังที่เก็บได%
ในชวงเวลาไมเกิน ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน ครบถ%วนและเปSนปDจจุบัน
๔. มีทะเบียนคุมการรับ - สงใบเสร็จรับเงินจากสำนักการคลังทุกประเภท
ครบถวนและเปQนปUจจุบัน
๕. เจ%าหน%าที่มีการจัดทำสมุดคุมเงินรายรับประจำวัน - เดือน เปSนปDจจุบัน
มีการแจ%งอัตราคาธรรมเนียมการออกบัตรในแตละกรณี ให%ประชาชนรับทราบ
ทุกครั้ง
ความเห็น / ขอเสนอแนะ
๑. ขอให%กำชับเจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต%องและ ลงชื่อให%ครบถ%วนในแบบคำขอมีบัตร (บ.ป.๑) ของผู%มาขอรับ
บริการทุกราย
๒. กำชับให%เจ%าหน%าที่ฉีกมอบใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมและคาปรับให%แก
ผู%มาขอรับบริการไว%เปSนหลักฐานทุกราย
๓. แนะนำให%เจ%าหน%าที่นำเงินที่จัดเก็บได%ในวันนั้น ๆ ทั้งหมดนำสงยังสำนัก
การคลังภายในวันเดียวกัน
๔. แนะนำให%เจ%าหน%าที่งานทะเบียนราษฎรจัดทำรายงานสรุปการรับเงิน
ประจำวันและประจำเดือนให%เปSนปDจจุบัน
สำนักการสาธารณสุข ฯ
เรื่องที่ตรวจสอบสำนักการสาธารณสุข ฯ
๑. การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ และการนำสงเงิน
๒. การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ
๓. การบริหารและควบคุมพัสดุของทางราชการ ได%แก การจัดเก็บและ
เบิกจายวัสดุสำนักงานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ
ผลการตรวจสอบ
การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ (พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕) และการนำสงเงิน
๑. เจ%าหน%าที่เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียมท%ายเทศ
บัญญัติของเทศบาลฯ ทุกประเภท

- ๒๗ ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุม การรับเงินคาธรรมเนียมทุกประเภทครบถ%วน
ถูกต%อง และเปSนปDจจุบัน
๓. ออกใบเสร็จรับชำระเงินในระบบคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง โดยรับ
ใบเสร็จจากสำนักการคลังเทศบาลฯ เลมละ ๕๐๐ ฉบับ
๔. เจ%าหน%าที่ได%จัดทำรายงานการจัดเก็บคาธรรมเนียมประจำวันและ
ประจำเดือน ตลอดปWงบประมาณ โดยได%เสนอรายงานดังกลาวตามลำดับชั้นบังคับ
บัญชา ถูกต%อง ครบถ%วน ตามระเบียบฯ กำหนด
๕. เมื่อเจ%าหน%าที่ได%รับชำระเงินประจำวัน เวลา ๑๕.๓๐ น. จะนำเงินสดพร%อม
สำเนาใบเสร็จและใบนำสงเงิน สงยังสำนักการคลังเทศบาลฯในเวลา ๑๖.๐๐ น.
การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ
๑. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จและออกใบเสร็จรับเงินแยกเปSน ๒ ประเภท
ตามจำนวน เงิน ได%แก
- คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บรายวัน จำนวนเงิน ๕ , ๑๐ บาท
- คาธรรมเนียมขยะติดเชื้อ เก็บรายเดือน จำนวนเงิน ๒๐, ๒๕, ๑๐๐ และ
เกิน ๑๐๐ บาท
๒. จัดทำบัญชีนำสงคืนในเสร็จรับเงินที่ใช%แล%วและมีการนำสงใบเสร็จรับเงิน
เก็บขนขยะมูลฝอยคืนให%สำนักการคลังเปSนประจำทุกสัปดาห
๓. มีการนำสงเงินคาเก็บขยะมูลฝอยทุกวันๆละ ๒ ครั้ง (เช%า – บาย)
๔. เจ%าหน%าที่ออกใบเสร็จรับเงินจากการจัดเก็บรายได%เปSนไปด%วยความ
เรียบร%อย ถูกต%อง ครบถ%วน ตามระเบียบฯ กำหนด
กองการแพทย8
เรื่องที่ตรวจสอบกองการแพทย8
๑. การรับเงินจากการให%บริการทางการแพทยและการบริการด%าน
สาธารณสุข
๒. การใช%จายเงินนอกงบประมาณ
๓. การบริหารและควบคุมพัสดุของทางราชการ เชน การจัดซื้อพัสดุ
การจัด – เก็บ พัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
๔. การบริหารเวชภัณฑยาและการจัดเก็บเวชภัณฑที่คลังยา
ผลการตรวจสอบ
การรับเงินจากการให%บริการทางการแพทยและการบริการด%านสาธารณสุข
๑. เจ%าหน%าที่จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน แตไมถูกต%องตามระเบียบฯ
กำหนด

- ๒๘ ๒. ใบสั่งซื้อสินค%า (ประเภทน้ำมัน ) มีการ สูญหาย ๒ ครั้ง (เลม) ในวันที่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ และ วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒
๓. จัดทำบัญชีแยกประเภทเงินทุนหมุนเวียนฯ ไมถูกต%องตามระเบียบฯ
กำหนด และไมเปSนปDจจุบัน
การบริหารเวชภัณฑ8ยาและการจัดเก็บเวชภัณฑ8ที่คลังยา
๑. มีการจัดซื้อยาประมาณ ๓-๔ เดือน/ครั้ง เพื่อสำรองไว%ที่คลังยา
๒. สุมตรวจนับตัวยาในห%องคลังยา พบวามีจำนวนเกิน ๑ กลอง ชื่อ
Nargesic เนื่องจาก บริษัทขายยาจัดสงมาให%คลังยาเทศบาลฯ เกิน ๑ กลอง อยู
ระหวางการแจ%งจัดสงคืนยาที่เกินให%บริษัทดังกลาว
๓. จัดซื้อโดยอ%างอิงราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแหงชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. มีการควบคุมเวชภัณฑยาอยางเปSนขั้นตอน
๕. คลังยามีหน%าที่กระจายยาและเวชภัณฑตาง ๆ ให%แกศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง ๔ ศูนย
๖. มีชั้นวางเวชภัณฑที่แข็งแรงและมีจำนวนเพียงพอเวชภัณฑยาทั้งหมด
วางบนชั้นอยางเปSนระเบียบ
๗. มีการปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน%าที่ความรับผิดชอบกุญแจคลังยา
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีเปSนปDจจุบัน โดยคำสั่งที่ ๑๒๙๓ ลว ลงวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ความเห็นและขอเสนอแนะ
๑. กำชับให%เจ%าหน%าที่ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด%วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนท%องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. กำชับให%เจ%าหน%าที่เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน และลงทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินอยางรอบคอบเนื่องจากดำเนินการจ%างพิมพใบเสร็จรับเงินเองโดย
กองการแพทย
๓. เมื่อถึงสิ้นปWงบประมาณ ให%เจ%าหน%าทีผู%รับผิดชอบในการควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน รายงานให%ผู%บังคับบัญชาของหนวยงานทราบวามีใบเสร็จรับเงิน
คงเหลืออยูในกี่เลม /เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได%ใช%ใบเสร็จรับเงินไปแล%วเลมใด /
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด
๔. ใบเสร็จรับเงินเลมใดสำหรับรับเงินของปWงบประมาณใด ให%ใช%รับเงิน
ภายในปWงบประมาณนั้น ๆ

- ๒๙ เรื่องที่ตรวจสอบสำนักปลัดเทศบาล (สถานีขนสง)
๑. การจัดเก็บรายได%คาบริการสถานีขนสง
๒. การนำสงเงินฝากธนาคาร
๓. การจัดทำรายงานทางการเงิน – บัญชีทุกประเภท
ผลการตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได%คาบริการสถานีขนสง
๑. คาบริการสถานีขนสง (คาธรรมเนียมรถโดยสารประจำทาง) (รายได%)
๒. คาเชาพื้นที่จำหนายสินค%าและบริการ
๓. คาเชาพื้นทีให%บริการห%องสุขา
(สัญญา)
๔. คาติดตั้งป*ายโฆษณา
๕. คาธรรมเนียมขยะ
๖. คาธรรมเนียมจอดยานยนต
(รายได%)
๗. รายได%เบ็ดเตล็ด
๘. คาบริการรับฝากของ
ผลการตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได%คาบริการสถานีขนสง
๑. สถานีขนสงยังไมได%ตอสัญญาและบันทึกข%อตกลงของการจัดเก็บรายได%คา
ธรรมทุกประเภททั้งหมดเจ%าหน%าที่แจ%งวา ผู%ประกอบการได%ยื่นคำร%องขอตอสัญญา
เชาไว%แล%ว อยูระหวางการประชุมของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชนของ
เทศบาล
๒. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับเงินของปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
“ใช%ดินสอเขียนยอดยกมา” จากปWงบประมาณที่แล%ว ซึ่งเปSนการปฏิบัติที่ไมถูกต%อง
ตามระเบียบฯ กำหนด
การจัดทำการเงิน – บัญชี
๑. จากการสุมตรวจ พบวาเจ%าหน%าที่ออกใบเสร็จรับเงินการจัดเก็บรายได%
คาธรรมเนียมทุกประเภทครบถ%วน แตมีใบเสร็จรับเงิน ๑ ฉบับ ลงวันที่ไมถูกต%อง
๒. ทะเบียนคุมใบเสร็จและตั๋วรับเงิน ของปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “ ใช%
ดินสอเขียนยอดยกมา” ของใบเสร็จที่เหลืออยูจาก ซึ่งเปSนการปฏิบัติที่ไมถูกต%อง
ตามระเบียบฯ
๓. มีการจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท รายงานสถานะการเงิน
ประจำวัน รายงานการรับ – จายเงินประจำเดือน ใบผานรายการบัญชีทั่วไป งบ
ทดลองประจำเดือน ครบถ%วนตามระเบียบ กฎหมายกำหนด แตยังไมเปSนปDจจุบัน

- ๓๐ ความเห็นและข%อเสนอแนะ
๑. กำชับให%เจ%าหน%าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด%วยการ
รับเงิน การเบิกจายเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท%องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. กำชับเจ%าหน%าที่ผู%รับผิดชอบในการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน และ
๓. ลงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินอยางละเอียดรอบคอบ
๔. แนะนำเจ%าหน%าที่ตรวจนับใบเสร็จรับเงินทุกประเภทเมื่อสิ้นปWงบประมาณ
ของทุกปW แล%วเขียนยอดยกมาของปWงบประมาณถัดไปให%ถูกต%อง
๕. เมื่อสิ้นปWงบประมาณ ให%เจ%าหน%าทีผู%รับผิดชอบในการออกใบเสร็จจัดเก็บ
เงินทุกประเภทรายงานให%หัวหน%าฝ)ายสงเสริมการทองเที่ยวและการขนสง ทราบวา
มีใบเสร็จรับเงินคงเหลืออยูกี่เลม /เลขที่ใดถึงเลขที่ใดและได%ใช%ใบเสร็จรับเงินไปแล%ว
เลมใด /เลขที่ใดถึงเลขที่ใด
๖. ใบเสร็จรับเงินเลมใดสำหรับรับเงินของปWงบประมาณใดให%ใช%รับเงินภายใน
ปWงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปWงบประมาณใหมให%ใช%ใบเสร็จรับเงินเลมใหม
๗. กำชับเจ%าหน%าที่จัดทำบัญชีทุกประเภทให%ถูกต%อง ครบถ%วน และเปSน
ปDจจุบัน ตามระเบียบฯ
นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหนาฝBายประเมินผลและสถิติ

๕.๙ กองวิชาการและแผนงาน
ฝBายประเมินผลและสถิติ
รายงาสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครอุดรธานี ประจำปWงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

- ๓๑ นางหทัยรัตน8 แสนธิ
หัวหนางานสารสนเทศ

งานสารสนเทศภูมิศาสตร8
การบริหารจัดการ Mobile Application @นครอุดรธานี”

สถิติการขอมูลขาวสารชองทาง page “เทศบาลนครอุดรธานี”

- ๓๒ การบำรุงรักษาระบบกล%องวงจรป?ด ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
สัญญาเลขที่ จ.15/2563 (วผ) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 อยูระหวางดำเนินการ
งวดงานที่ 4 (ทั้งหมด ๑๒ งวด)

การบริการขอมูลจากระบบกลองวงจรปfด
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

- ๓๓ งานที่อยูระหวางดำเนินการ
- โครงการติดตั้งกล%อง CCTV ชุมชน (งบฯ 8.5 ล%าน)
(อยูระหวางรอการไฟฟ*าติดตั้งมิเตอรสำหรับจายกระแสไฟฟ*า)
- จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเมืองด%วยกล%อง CCTV แบบรวมศูนยกลาง
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี (Udoncity Eyes) (งบฯ 9.8 ล%าน)
(อยูระหวางรอการไฟฟ*าติดตั้งมิเตอรสำหรับจายกระแสไฟฟ*า)
- พัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับบริหารจัดการการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสินของเทศบาลอุดรธานี (งวดงานที่ 2 อยูระหวางการพัฒนา
ระบบ)
- จัดซื้อกล%องวงจรป?ดพร%อมติดตั้งสำหรับติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงด%านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน งบฯ 1.1 ล%าน (อยูระหวางพิจารณาผลประกวด
ราคาฯ)

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

๕.๑๐ สำนักการคลัง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค8กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ใช%บังคับตั้งแต ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๒
คาตอบแทน
 คาใช%จายสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให%องคกรปกครองสวนท%องถิ่น
 คาใช%จายตอไปนี้ เบิกจายได%ตามความจำเปSน เหมาะสม ประหยัด
๑. คาตอบแทนลาม
๒. คาตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร
๓. คาตอบแทนในการจัดเก็บหรือสำรวจข%อมูล
คาใชสอย
๑. คาใช%จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ
๒. คาจ%างเอกชนดำเนินงานขององคกรปกครองสวนท%องถิ่น
๓. คาใช%จายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธงานขององคกรปกครอง
สวนท%องถิ่น
๔. คาพานพุมดอกไม% สำหรับวางอนุสาวรีย หรือใช%ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
๕. คาใช%จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท%องถิ่น
๖. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สำหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือ
บุคคลภายนอกเข%าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท%องถิ่น

- ๓๔ ๗. คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท%องถิ่น
๘. คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให%ชาวตางประเทศ
๙. คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับ
พนักงานท%องถิ่น
๑๐. คาใช%จายในการจัดทำเว็บไซต
๑๑. คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทาง
ไปราชการ
๑๒. คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน
๑๓. คาใช%จายในการใช%สถานที่อื่นชั่วคราว
๑๔. คาใช%จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่
๑๕. คาบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลจัดเก็บขยะ
๑๖. คาใช%จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศน
และวิทยุ
๑๗. คาใช%สอยดังตอไปนี้ มิให%เบิกจาย
 คาจัดทำสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชำรวย เนื่องในโอกาสตาง ๆ
 คาจัดพิมพ คาจัดสง คาฝากสงเปSนรายเดือน สำหรับบัตรอวยพรในเทศกาล
ตาง ๆ
 เงินหรือสิ่งของบริจาค
คาใช%จายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในองคกร
ปกครองสวนท%องถิ่น
จากการที่ ก ฎหมายภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร% า งบั ง คั บ ใช% เ มื่ อ ปW ๒๕๖๒
ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น ตอนนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุ ด รธานี จะกระทบ
ประมาณ ๕-๖ เทา ก็หมายความวา เคยเก็บภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท%องที่ ได%
ประมาณ ๑๐๐ ล%านบาท ก็จะได% ๕๐๐-๖๐๐ ล%านบาท แตความหมาย ๕๐๐-๖๐๐
ล%านบาทคือเปSนตัวเลขที่ ดูตามข%อมูล แตถึงเวลาจริงๆ เขาจะจายยังไงก็ไมทราบ
ประกอบกับ การบรรเทาภาษีในปWแรก ในสามปWแรก ถ%าดูตามข%อมูลที่เราประเมินไป
ตอนนี้นาจะประมาณเกือบ๓๐๐ล%านบาทจากเดิม๗๐๐ล%านบาท ประมาณ๑๐๐ล%าน
กระทบมากไหม แต ละท% อ งถิ่ น ไม เท ากั น บั งเอิ ญ เทศบาลนครอุ ด รธานี ราคา
ประเมินสูงมากก็เลยทำให%ตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร%าง จัดเก็บได%สูง ที่นี่ประกอบ
กับ การที่ เขามี น โยบายที่ จะขยายการชำระภาษี จ ากเดื อนมี น าคม-เมษายน เปS น
เดือนสิงหาคม นี้ ดังนั้นต%นๆปWงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ๒ ๓ คงไมมีเงินภาษีเข%า
แนนอน เขาคงจะจายประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ดังนั้นภาษีที่จะมาใช%ในการ

- ๓๕ บริ ห ารงานในปW ๒๕๖๓ ในส วนที่ เ ราจั ด เก็ บ เอง ก็ ค งจะกระเทิ บ ออกไปอี ก
ผลกระทบเกี่ ย วกั บ ตั วที่ เทศบาลนครอุ ด รธานี ป ระเมิ น ที่ บ อกว า ๕-๖ เทานี้ มั น
สามารถที่จะผอนได%ก็คือสามงวด จะมีปDญหาวาถ%าใครไมจายภายในกำหนดมันก็จะ
มีเบี้ยปรับที่บอกวา ๔๐% แล%วทานนายกฯก็ต%องใช%อำนาจในการยึดอายัดถึงคราว
นั้นก็จะเปSนประเด็นปDญหาของเทศบาล โดยเฉพาะฝ)ายนิติกร ก็ต%องมาดูแลในสวน
ที่มีการยึดอายัด อันนี้เปSนประเด็นที่ผมคาดการณไว%วาต%องมีแนนอน เพราะวาภาษี
เรามันเยอะฐานภาษีเราถือวามันเปS นราคาประเมินที่สูงกวาที่ อื่นของทั่วประเทศ
อยางที่บอกตลาดโพธิ์ศรี ถนนโพธิ์ศรี ๑๘๐,๐๐๐ บาทตอตารางวา ไรนึง ๗๒ ล%าน
บาท ตอนนี้ เราก็ จ ะเห็ น คนปลู ก กล% ว ย ปลู ก ผลไม% ปลู ก มะนาว เต็ ม พื้ น ที่ เมื อ ง
อุดรธานี ประเด็นถัดมาเปSนเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เขาออกใหม ที่
ไมเคยมีมากอน โดยที่เขาออกเปSนผลเปSนรายจายที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท%องถิ่นและรายจายที่เกิดจากนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
เรื่องที่ ห นึ่ งรายจ ายเกี่ ย วกับ คาใช%จ ายในการปฏิ บั ติ งานของบุ คคลภายนอก เช น
ชุมชน อสม. เมื่อกอนเราก็บอกวาไมสามารถที่จะจายคาตอบแทนได%แตตอนนี้ก็มี
แนวทางที่จะต%องจายได%แตต%องคอยกระทรวงมหาดไทยกำหนดอัตรา รายจายที่
บอกวากำหนดใหมเปSนความจำเปSนที่ประหยัดและเหมาะสมเชน คาตอบแทน ลาม
แปลเอกสาร หรือคาใช%จายในการจัดเก็บข%อมูล หรือสำรวจข%อมูลอยางงานของแผน
ที่ภาษีที่ต%องมีการสำรวจข%อมูล อยางเมื่อกอน มีการจ%างเหมาเปSนคาใช%สอยตอไปก็
จะจายเปSนคาตอบแทนได% ตอไปรายจายที่บางรายการที่มีอยูแล%วแตเราก็ปฏิบัติมา
แตไหนแตไร แตไมเคยเห็ น ระเบี ยบตอนนี้ ก็มาออกระเบี ยบให% เรา เปS น ที่ มาของ
สมั ย ก อนที่ สตง.บอกเราจ ายเงิ น โดยไม มี ร ะเบี ย บ อย างข% อ สอง ค าจ% า งเอกชน
ดำเนินงานของ อปท. ก็คือจ%างเอกชนทำงานแทนเรานั่นแหละ เชน ออแกไนซ ขน
ขยะ กวาดขยะ ตั ด ต% น ไม% ซึ่ ง เราก็ ท ำของเรามาตั้ ง นานแล% ว แต ตอนนี้ ก็ คื อ
กฎระเบียบ ก็มาออกให%เราชัดเจนวา อันนี้คุณทำได% อยางข%อห%า คาใช%จายในการจัด
ประชุ ม ของส วนราชการเราเอง เช นอย างเรามาประชุ ม หั ว หน% า ส วนราชการก็
สามารถที่ จ ะเบิ ก ค ารั บ รองได% คื อ เขาบอกค าใช% จ ายอาหารว างและเครื่ อ งดื่ ม
คาใช% จ ายในการจั ด ประชุ มราชการของ อปท. และหมายความรวมการประชุ ม
ทางไกลผานดาวเทียม ประเด็นถัดมา การทำธุรกรรมทางการเงิน อยางข%อสิบสองก็
ไมสามารถเบิกให%ได% จริงๆเราก็ปฏิบัติอยูแตเราก็ไมเคยไปเห็นระเบียบสักทีวาอยู
ไหนตอนนี้ก็เหมือนกับวาเขามาออกระเบียบรองรับบางครั้งท%องถิ่นเราทำมานานไม
มีระเบียบแตพอออกฉบับนี้มาเปSนการกำหนดระเบียบใหม อยางข%อสิบห%าคาบริการ
ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลก็หมายความวาคากำจัดเก็บขยะ ซึ่งท%องถิ่นแตละที่ก็สงให%เรา
บางคนก็เปSนอุดหนุนบางคนก็เงินงบกลางบ%าง บางคนก็คาใช%สอยบ%างแตตอนนี้ก็สั่ง
ห%ามให%เปSนคาใช%สอยก็ถือวาทำงานได%คลองตัวขึ้น มีข%อเสียตรงที่การเบิกที่ห%ามเบิก

- ๓๖ สั่งมาห%ามเบิก ซึ่งเมื่อกอนเราก็เคยทำปฏิทิน ตอไปก็ห%ามจัดทำสมุดบันทึก สมุดฉีก
ของชำรวยเนื่องในโอกาสตางๆทุกอยางห%ามไว%กอนเลย แตเมื่อกอนก็ไมเคยมีห%าม
เราก็ ท ำกั น ไปก็ เสี่ ย งต อสตง. ตอนนี้ ก็ ห% า มเลย ข% อ สุ ด ท% า ยค าใช% จ ายในการจั ด
สวัสดิการ หรือการจัด กิจกรรมนั นทนาการก็ไมได%แตไหนแตไรอยู แล%ว อัน นี้เปS น
เรื่องของระเบียบใหม ออกมาเมื่อไมนาน เมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้
ที่ยังไมกำหนดคือคาตอบแทนบุคคลภายนอก สวนประเด็นอื่นเปSนตามที่เบิกจาย
จริง
นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ข%อที่ ๗ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท%องถิ่น

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

อันนี้เราก็ทำมาแตไหนแตไรอยูแล%ว แตระเบียบไปเขียนอยูที่ระเบียบงบประมาณ
ระเบียบเบิกจายไมได%เขียน

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ข%อที่ ๑๖ คาใช%จายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศน
และวิทยุ

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

อันนี้เดิมเราก็ทำได%อยูแล%วคาจ%างเหมาบริการแตตอนนี้ถ%าถามวาสิ่งเหลานี้สามารถ
ทำได% คาถายทอดชอง ๓ ชอง ๗ ได%เลย

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

อยางงานพลุเราจะประชาสัมพันธไปที่ชอง ๗ กรุงเทพฯอยางนี้ เราจายได%ใชไหม

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

ได%ครับ เพราะต%องมองวามันเกินระเบียบ ๒๐% ของโครงการหรือไม นอกจากเปSน
การประชาสัม พั น ธของเทศบาลทั้ งปW อย างนั้ น ได% แยกจากโครงการได% สมมุ ติ ถ%า
เทศบาลปWนึงมีโครงการในการจัดงานประมาณ ๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้งเราไปพูดครั้งเดียว
อยางนี้ไมอยูในโครงการ แตถ%าเราแถลงขาววันนี้ เฉพาะโครงการตรุษจีนต%องเอามา
รวม

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

อยางนี้ทั้งปWเราแยกมาเปSนโครงการดีกวา

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

แยกทั้งปWวาชวงนี้เราจะทำอะไร เราก็สามารถที่จะเผยแพรได% อันนั้นไมต%องรวม
๒๐% แตถ%าบอกวาจัดตรุษจีน วันที่ ๒๔ มกราคม แล%วแถลงขาว เอาตัวคาใช%จาย
แถลงขาวไปรวมห%ามเกิน ๒๐ % ของโครงการ

- ๓๗ นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

เข%าใจวานี่คือการประชาสัมพันธในพื้นที่ แตถ%าอยากให%ทั่วประเทศก็เปSนการ
สงเสริมการทองเที่ยวละ
เขาไมได%ห%ามวาการประชาสัมพันธตัวนี้

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แต ผอ.บอกวาต%องอยูใน ๒๐%ของโครงการ

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

ถ%าเปSนการแถลงขาว ที่ทานนายกฯไปแถลงขาว บอกวาตรุษจีนจัดวันที่ ๒๔
มกราคม แล%วก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียว อยางนี้ต%องรวมอยูในโครงการตรุษจีน แตถ%า
ตรุษจีน ๒๔ สงกรานตวันไหน ฉลองเมืองวันไหน รวมกันผานในภาพรวมอยางนี้
ถือวาเปSนโครงการตางหาก ที่ไมเกี่ยวกับโครงการตรุษจีน

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

อยางนี้เราจะไปบอกได%ไง เราต%องบอกไปทีละชวงสิ

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

ถ%าบอกทีละชวง ก็เอาไว% ๒๐%

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล%วอยางนี้เราจะใช%เงินสวนกลางได%ยังไง เพราะเงินสวนกลางมันสูง

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

อันนั้นระเบียบกำหนดไว%ไมเกิน ๒๐%

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ให%มองภาพสงเสริมการทองเที่ยวสิ เดี๋ยวคอยมาคุยกัน

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

e-Laas ที่เราปฏิบัติตอนนี้ให%แตละหนวยงานเปSนคนทำระบบ e-laas แตวาตอนนี้
ปDญหาคือ ถ%ามีคนย%ายเข%ากับคนย%ายออก หนวยงานไมไปแก%ไขข%อมูลใน e-laas
ดังนั้นเวลาเราวางฎีกามาที่คลัง บางคนก็ยังมีชื่ออยูบางคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน
นามสกุลแล%ว อยาลืมวาถ%าเราแก%ใน e-laas แล%วระบบจะให%เราเอาตรงนั้นมาทำ

- ๓๘ ฎีกา แล%วเราเอาตรงนี้ไปโอนเข%าธนาคาร ดังนั้นถ%าทานมีการย%ายเข%าย%ายออกหรือ
เปลี่ยนชื่อสกุล ขอร%องให%เปลี่ยนใน e-laas หนอย ก็เปSนประเด็นที่เราตรวจฎีกา
แล%วก็พบและมีปDญหาเรื่องการโอนเงินเข%าธนาคาร ก็เปSนเรื่องที่ทางการเงินเขาขอ
ความรวมมือวาตอไปถ%ามีบุคลากรย%ายมาใหมให%ไปพิมพข%อมูลในระบบให%ครบ
หนอย เชน เลขที่บัตรประชาชน รายละเอียดที่เขาให%ทำทำให%ครบ เพราะตอไปจะ
ฎีกาแคฎีกาเดียวในหนึ่งเดือนที่ทำการเบิกจายเงินเดือนทำได%แคฎีกาเดียว แต
หนวยงานเขาก็คียข%อมูลเข%าแตยังไมอนุมัตินะ คลังจะอนุมัติเอง
ปUญหา
ชื่อ – สกุล บุคลากรเทศบาลอุดรธานี ไมตรงกับฐานข%อมูลบุคลากรในระบบ
บัญชี e-laas และไมตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร
มีผลทำให
๑. ฐานข%อมูลบุคลากรในระบบบัญชี e-laas ไมเปSนปDจจุบัน
มีผลตอการจัดทำฎีกาเงินเดือน
๒. เกิดปDญหาในกรณีโอนเงินคาตอบแทนผานเงินฝากธนาคาร เนื่องจากชื่อใน
ฎีกาเบิกจายคาตอบแทนกับชื่อในบัญชีเงินฝากธนาคารไมตรงกัน ทำให%ต%องใช%เวลา
ในการตรวจสอบข%อเท็จจริง
แนวทางดำเนินการ
๑. สำนักการคลัง จะดำเนินจัดทำฎีกาเงินเดือนด%วยระบบ e-laas เพียงบัญชี
เดียว คือ ๑ ฎีกาตัดทุกงาน
๒. หากพบวาชื่อ – สกุล บุคลากรผู%เบิกคาตอบแทนไมตรงกับชื่อบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ขอให%หนวยงานผู%เบิกแนบหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อ – สกุล มาพร%อมกับฎีกาเบิกจาย
นางชลิตา พิลาวัลย8
ผูอำนวยการสวนพัสดุ

 สวนพัสดุ

สำหรับการจัดซื้อจัดจ%างในปWงบประมาณ ๒๕๖๓ ชวงต%นปWนี้ ในงบประมาณ
หมวดพัส ดุ และครุภัณ ฑ ก็ได%รับรายงานจากทุกหนวยงานทุ กวัน เพื่ อดำเนิ นการ
จัดซื้อจัดจ%าง สวนในหมวดคากอสร%าง ก็เริ่มทยอยลงมาแตยังไมเยอะเทาที่ควรโดย
โครงการที่ได% รับ เรื่องและอยู ระหวางดำเนิ นการช วงนี้ ก็จ ะมีของเงิน ค%างจ ายของ
สำนั กการช างซึ่ งเปS น การซื้ อวั ส ดุ มาดำเนิ น การเองในการกอสร% างปรั บ ปรุ งถนน
คสล.โดยแบ งเปS น ๔ กลุ ม อั น นี้ ได% รับ เรื่อ งแล% ว อยู ระหวางดำเนิ น การ โครงการ
กอสร%างห%องน้ำห%องส%วมโรงเรียนเทศบาล ๕ ราคา ๗๐๐,๐๐๐ บาท อยูระหวางการ
พิจารณาผลการเสนอราคา ซึ่งยื่นซองเมื่อวานนี้ และโครงการของกองสวัสดิการ
สังคม คือกอสร%างศูนยออกกำลังกายและนันทนาการผู%สูงอายุ ขายแบบถึงวันที่ ๑๐
มกราคม และจะยื่นวันที่ ๑๓ มกราคม เป?ดระบบ ๑๔ มกราคม และอีกโครงการที่

- ๓๙ ดำเนินการอยูคือจ%างทาสีตีเส%นจราจรและชองจอดรถจักรยานยนตของสำนักการ
ชาง เงินสะสมเมื่อเดือนตุลาคม ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท อยูระหวางดำเนินการ
นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

โครงการคลองเจริญอยูไหน เห็นไหม

นางชลิตา พิลาวัลย8
ผูอำนวยการสวนพัสดุ

ประกวดราคา ยกเลิกไปครั้งหนึ่ง ตอนนี้ก็อยูระหวางทางสำนักการชางพิจารณา

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผูอำนวยการสวนชางสุขาภิบาล

ตอนนี้กำลัง Revised ราคากลางใหม

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

กี่รอบแล%ว ทำไมไมจบสักที ๒ ปWแล%ว revised แล%วก็ไมทัน

นายประวิทย8 ฤกษาภิรมย8
ผูอำนวยการสวนควบคุมการกอสราง

ได%ผู%รับจ%างแล%วแตคุณสมบัติเขาต%องไป เราต%องขอยกเลิก พอยกเลิกเสร็จเราเราต%อง
มาทำราคากลางกันใหม

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ประเด็นนี้ทำไมไมทำวิธีคัดเลือกไปเลย ผมไมเข%าใจวามันตกไปใช%วิธีคัดเลือกได%ไหม
ชวยแนะนำวิธีหนอย ในระเบียบไมมี

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

ในระเบียบไมมี ถ%าประกวดราคาแล%วไมได%ผล ก็ให%ผู%บริหารสั่งให%วิธีคัดเลือก

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล%วไมเคยมาให%ผมสั่ง มีแตคิดเองแล%วไปประกาศใหม สงมาให%ผมผมจะสั่งให% ก็เลย
ช%าไมรู%กี่ปWแล%ว เฉลิมพระเกียรติด%วย เมื่อไหรจะ Revised เสร็จ

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผูอำนวยการสวนชางสุขาภิบาล

สัปดาหหน%า

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

สืบเนื่องจากเมื่อกี้ที่มีการเลื่อน คราวๆไมมีอะไรมาก ที่เกี่ยวข%องกับเทศบาลก็เรื่อง
รับภาษีช%า เปSนเดือนสิงหาคม ก็จะกระทบงบประมาณเรา

- ๔๐ นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรื่องเงินอุดหนุนที่เราต%องยื่นขอเองก็ต%องเคาะระบบเอง ที่เปSนเรื่องสำคัญที่มัน
เปลี่ยนรูปแบบ เมื่อไหรทานจะซักซ%อมกัน ทั้งคียระบบ หรือซักซ%อมกันแล%ว

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอำนวยการสำนักการคลัง

อบรมอยู ๓ วัน ถึงวันพรุงนี้

นายอิทธิพนธ8 ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล%วมาสรุปมาเลาให%ฟDงด%วยกัน พรุงนี้นะ ใครที่เกี่ยวข%องต%องมาด%วยตัวเอง เพราะ
เปSนเรื่องสำคัญ หลุดไมได%

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผูอำนวยการสวนชางสุขาภิบาล

๕.๑๑ สำนักการชาง
สวนชางสุขาภิบาล
โครงการกอสรางภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- โครงการกอสร%างปรับปรุงฝาทอระบายน้ำซอยอดุลยเดช ๘
(ดำเนินการแล%วเสร็จ)
- โครงการกอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยเชิดทอง
(ดำเนินการได% 20 %)
- โครงการกอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยประชาสันติ ๑
(ดำเนินการได% 50 %)
- โครงการกอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยพัฒนา
(ดำเนินการได% 80 %)
- โครงการกอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยสุรทักษ ๓
(ดำเนินการได% ๙๕ %)
- โครงการกอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยทหารอากาศ ๔
(ดำเนินการได% 50 %)
รายละเอียดปรับปรุงระบบระบายน้ำ เงินงบประมาณประจำปC 2563
๑. กอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ ๑๓
งบประมาณ 644,000 บาท
๒. กอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทรประเสริฐ
งบประมาณ 1,300,000 บาท
๓. กอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพนพิสัย ๔
งบประมาณ 1,507,000 บาท
๔. กอสร%างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยมธุรส ๔
งบประมาณ 1,500,000 บาท

- ๔๑ งานกำจัดขยะทั่วไป

งานบำบัดน้ำเสีย
สรุปผลการทำงานของระบบบาบัดน้ำเสียเปQนรายเดือน
เดือน ธันวาคม 2562
* ปริมาณน้ำเสียที่เข%าระบบบำบัดน้ำเสีย 15,426.20 ลบ.ม./วัน
* การระบายน้ำทิ้งจากระบบบาบัดน้ำเสีย 6,170.46 ลบ.ม./วัน
* คาใช%จายในการบำบัดน้ำเสีย 214,950 บาท

- ๔๒ นายประวิทย8 ฤกษาภิรมย8
ผูอำนวยการสวนควบคุมการกอสราง

สวนควบคุมการกอสราง
โครงการปรับปรุงสวนอนุสาวรีย8กรมหลวงประจักษ8ศิลปาคม
เลขที่สัญญา จ. 619/2561 (ช) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
บันทึกตอท%าย (ครั้งที่ ๑) เลขที่ จ.100/2562 (ช) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
บันทึกตอท%าย (ครั้งที่ ๒) เลขที่ จ.29/2563 (ช) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เริ่มสัญญา
๒ มีนาคม ๒๕๖๒
สิ้นสุดสัญญา ๒๑ พฤศจิกายน 2562
งบประมาณ 8,080,000 บาท
ผู%รับจ%าง บริษัท เซียม เวอรคส จำกัด
ความคืบหน%าโครงการ ๙๐ %
โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 9
มณเฑียรทองอนุสรณ(
เลขที่สัญญา จ. 3/2562 (ศ) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2562
เริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา ๑๘ กันยายน 2563
งบประมาณ
10,088,000 บาท
ผู%รับจ%าง ห%างหุ%นสวนจำกัด ทีเอช 2015 คอนสตรัคชั้น
ความคืบหน%าโครงการ ๒๕ %
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค8ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียนเทศบาล ๑๒
บานชาง
เลขที่สัญญา จ. 4/2562 (ศ) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เริ่มสัญญา
27 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 22 มีนาคม 2563
งบประมาณ
7,461,000 บาท
ผู%รับจ%าง ห%างหุ%นสวนจำกัด ทีเอช 2015 คอนสตรัคชั้น
ความคืบหน%าโครงการ ๑๕ %
โครงการกอสรางอาคารเรียน ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล ๑๒ บานชาง
เลขที่สัญญา จ. 28/2563 (ศ) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 2562
เริ่มสัญญา
16 พฤศจิกายน 2562
สิ้นสุดสัญญา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
งบประมาณ
5,380,000 บาท
ผู%รับจ%าง ห%างหุ%นสวนจำกัด นนธวัช – จิราวัฒน กอสร%าง
ความคืบหน%าโครงการ 15 %

- ๔๓ โครงการกอสรางปรับปรุงพิพิธภัณฑ8เมืองอุดรธานี ระยะที่ ๓
เลขที่สัญญา จ. 124/2562 (สนป.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เริ่มสัญญา
1 ตุลาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 26 กรกฎาคม 2563
งบประมาณ 46,980,000 บาท
ผู%รับจ%าง บริษัท เอก ซี จี 1995 จำกัด
ความคืบหน%าโครงการ ๑๓ %
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค8 โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี
เลขที่สัญญา จ. 3/2561 (ศ) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
บันทึกตอท%ายสัญญา (ฉบับที่ 1) เลขที่ จ. 1/2562 (ศ) ลว.
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
บันทึกตอท%ายสัญญา (ฉบับที่ 2) เลขที่ จ. 2/2562 (ศ)
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เริ่มสัญญา
20 พ.ค. 2562
สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ย. 2562
งบประมาณ 7,530,000 บาท
ผู%รับจ%าง บริษัท วิภาวดี เอ็นเตอรไพรส
ความคืบหน%าโครงการ ๒๐ % (อยูในระหวางพิจารณายกเลิกสัญญา)
นายสถาพร แสนธิ
รก. หัวหนาฝBายสาธารณูปโภค

สวนการโยธา
๑. โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ (มีคูสัญญา)
๑. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (งบปW ๖๐)
ถนน วัฒนานุวงศ (งบ 3,480,000 บาท) (ราคากลาง 2,701,045.08)
- เปอรเซ็นตโครงการ 100 %
- ห%างหุ%นสวนจำกัด เค.อี.ซี (1993) (1,724,000 บาท)
๒. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (งบปW 61)
ถนน นเรศวร (งบ 1,610,000 บาท) (ราคากลาง 1,191,260.76)
- เปอรเซ็นตโครงการ 100 %
- ห%างหุ%นสวนจำกัด อุดรรุงริรันดร ( 840,000 บาท)
๓. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง
(จายขาดปW 61) ถนน เทศา (งบ 6,180,000 บาท) (ราคากลาง
4,709,937.34 บาท)
- เปอรเซ็นตโครงการ 100 %
- (ห%างหุ%นสวนจำกัด เค.อี.ซี (1993)

- ๔๔ ๔. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (งบปW 61)
ซอยสมิตโยธินเชื่อมถนน นิตโย (ถนนเลียบคลองหนองบัว) (งบ 2,097,900 บาท)
(ราคากลาง 1,927,478.19 บาท)
- เปอรเซ็นตโครงการ 100 %
- (ห%างหุ%นสวนจำกัด อุดรรุงนิรันดร)
๕. กอสร%างปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหนองสิม (52,559,244 บาท)
- เปอรเซ็นตโครงการ 58.5 %
- บริษัท นงนุชแลนดสเคป แอนด การเด%น ดีไซน จำกัด
ที่มาของโครงการ
หลักการและหตุผล
สวนสาธารณะหนองสิม หรือ หนองสิม เดิมเปSนหนองน้ำสาธารณะมีพื้นที่
โดยรอบประมาณ ๘๑ ไร เทศบาลนครอุดรธานี ได%ทำโครงการฟj‹นฟูและอนุรักษ
สภาพแวดล%อมสวนสาธารณะหนองสิม เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ% า อยู หั ว รั ช กาลที่ ๙ เนื่ อ งในวโรกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 2552 โดยได%รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจโพ%นทะเล (DECF) จำนวน 45,000,000 บาท
(สี่ สิ บ ห% าล% านบาทถ%ว น) และเทศบาลนครอุด รธานี ส มทบงบประมาณอี กจำนวน
5,000,000 บาท (ห%าล%านบาทถ%วน) รวมเปSนคากอสร%างทั้งหมด 50,000,000
บาท (ห%าสิบล%านบาทถ%วน)
ปD จ จุ บั น พื้ น ที่ ส วนสาธารณะหนองสิ ม ได% มี ป ระชาชน ชุ ม ชน นั ก เรี ย น
นักศึกษาและนักทองเที่ยว เข%ามาใช%เปSนสถานที่พักผอนหยอนใจ และทำกิจกรรม
ออกกำลังกาย เปSนจำนวนมาก สงผลให%สภาพพื้นที่บางสวนได%รับผลกระทบ ทำให%
มีการชำรุด ทรุดโทรม ดั งนั้ น เพื่ อให% ผู%มาใช%บ ริการและทุ กภาคสวนได% มีส ถานที่
พักผ อนหยอนใจ ทำกิจกรรมและออกกำลังกายที่สมบูรณ สวยงาม และมีความ
ปลอดภั ย จึงเห็ นควรจัด ทำโครงการปรับ ปรุงและพั ฒ นาภูมิทัศนสวนสาธารณะ
หนองสิม
วัตถุประสงค8โครงการ (Outcomes)
๑. เพื่อปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งเดิมและเพิ่มทางจักรยานในสวนสาธารณะหนองสิม
ให%มีความสมบูรณ
๒. เพื่อปรับปรุงศาลาพักคอย ในบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ
หนองสิม ให%มีความทันสมัยและสวยงาม
๓. เพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคในบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะ
หนองสิม เชน สะพาน ลานจอดรถ สานทางเดิน ให%อยูในสภาพดีและปลอดภัย

- ๔๕ ๔. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ*าแสงสวางในบริเวณโดยรอบ
สวนสาธารณะหนองสิมให%ครอบคลุมและมีแสงสวางในพื้นที่เพิ่มขึ้น
๕. เพื่อปรับปรุงระบบบำรุงรักษารดน้ำต%นไม% และห%องปD‹มน้ำ ให%ครอบคลุมพื้นที่
โดยรอบสวนสาธารณะหนองสิม
๖. เพื่ อ บู ร ณะและปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ นบริ เ วณโดยรอบสวนสาธารณะหนองสิ ม
ทำการปลูกไม%ยืนต%น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความสวยงามและรมเงาให%กับผู%มา
พักผอน ผู%มาใช%บริการสวนสาธารณะหนองสิม
เปHาหมายโครงการ (Outputs)
มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและสาธารณูปโภคบริเวณสวนสาธารณะหนอง
สิ ม เพื่ อ ให% มี ค วามสมบู ร ณสวยงามปลอดภั ย สอดคล% อ งกั บ สั งคมและชุ ม ชนใน
ปDจจุบันและอนาคต รองรับกิจกรรมนันทนาการและสันทนาการ ตลอดจนสงเสริม
ความเชื่อโยงกับแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี
รูปแบบรายละเอียดการปรับปรุงมี ๑๕ รายการ
๑. ปรับปรุงลูวิ่งทางเดิน
๒. ทาสีตีเส%นลานจอดรถ
๓. กอสร%างลานทางเดิน
๔. กอสร%างสนามเด็กเลน
๕. กอสร%างป*าย
๖. ปรับปรุงบันไดริมน้ำ
๗. ปรับปรุงสะพาน
๘. ปรับปรุงศาลาพักผอน
๙. กอสร%างห%องน้ำ
๑๐. กอสร%างอาคารบริการ
๑๑. กอสร%างห%องปD‹มน้ำ
๑๒. กอสร%างระบบระบายน้ำป*องกันน้ำทวมขัง
๑๓. กอสร%างและปรับปรุงไฟแสงสวาง ๑๔. กอสร%างระบบรดน้ำต%นไม%
๑๕. ปลูกไม%ประดับและไม%ยืนต%น
๒. โครงการที่อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง (เรื่องสงพัสดุ)
๑. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (จายขาดปW 61)
ถนน เทศา (งบ 6,180,000 บาท) (ราคากลาง 4,709,937.34 บาท)
- อยูระหวางยื่นซอง (ห%างหุ%นสวนจำกัด เค.อี.ซี (1993)
๒. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (งบปW 61)
ซอยสมิตโยธินเชื่อมถนน นิตโย (ถนนเลียบคลองหนองบัว)
(งบ 2,097,900 บาท) (ราคากลาง 1,927,478.19 บาท)
- ประกาศ (ขั้นตอนของพัสดุ) (ห%างหุ%นสวนจำกัด อุดรรุงนิรันดร)
๓. กอสร%างปรับปรุงฟุตบาททางเท%า ถนน เทพารักษ (หลังโรงพยาบาลศูนย)
(งบปW 60) (งบ 595,000 บาท) (ราคากลาง 574,778.28 บาท)
- อยูระหวางขั้นตอนของพัสดุ (ห%างหุ%นสวนจำกัด เลยวงศสุวรรณ)

- ๔๖ ๔. จัดซื้อรถบดอัดแอสฟDลท (งบ 4,500,000 บาท) (งบจายขาดปW 62)
- อยูระหวางขั้นตอนของพัสดุ
๖. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. (กลุมที่ 3-4 ปD 61)
- ได%รับผู%รับจ%างแล%ว
๗. จัดซื้อรถปูยาง (งบ 12,000,000 บาท) (งบจายขาดปD 62)
- อยูระหวางขั้นตอนของพัสดุ
๘. จัดซื้อรถสเปรยยาง (งบ 3,500,000 บาท) (งบจายขาดปW 62)
- อยูระหวางขั้นตอนของพัสดุ
๙. จัดซื้อรถบดอัดงานชั้นพื้นทางแบบสั่นสะเทือน ๙ ล%อยาง (งบ 4,200,000 บาท)
(งบปW 62)
- เสนอขออนุมัติราคากลาง
๑๐. รถตัดหญ%าแบบนั่งขับ
- อยูระหวางขออนุมัติ
๑๑. เครื่องยอยกิ่งไม%แบบลากจูง
- อยูระหวางขออนุมัติ
๑๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนเทศา
- อยูระหวางแก%ไขราคากลาง
๑๓. โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟ LED ขนาด 2X18 วัตตพร%อมอุปกรณ
(งบ 1,979,995.41 บาท)
๑๔. โครงการจ%างเหมาซอมแซมระบบไฟ LED ประดับอาคารสำนักงานเทศบาล
นครอุดรธานี (งบ 1,019,453.20 บาท)
๑๕. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร
อัจฉริยะภายในเขต เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 13 ทางแยก
(งบ 1,285,167.25)
๑๖. โครงการซอมแซมชุดสัญญาณไฟจราจรคนเดินข%าม
(งบ 364,780.00 บาท)
๑๗. โครงการจัดซื้อพร%อมติดตั้งไฟสองสวางถนนทหาร (ถ.เฉลิมพระเกียรติฯ
(งบ 14,916,000 บาท)
๓. โครงการที่ยังไมดำเนินการ งบปC 62
๑. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. กลุมที่ 1,2,3,4 งบประมาณปW 62
๒. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลทติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (งบปW62)
ถนนเลียบคลองบ%านช%าง (ชวงที่ 2) (งบ 2,844,000 บาท)
๓. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลทติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (จายขาดปW 62)
ถนนเชิดสมบัติ (งบ 1,693,600 บาท)
๔. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลทติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (จายขาดปW 62)
ถนนพานพร%าว (งบ 1,150,000 บาท)

- ๔๗ ๕. กอสร%างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลทติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง (จายขาดปW 62)
ถนนตำรวจ (งบ 932,160 บาท)

นางสาวเตยหอม บุญพันธุ8
หัวหนางานภัยสุขภาพ

๕.๑๒ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
การดำเนินงานองค8กรสีขาว
กิจกรรม : การตรวจคัดกรองสารเสพติดในปUสสาวะ
กลุมเปHาหมาย พนักงานจ%าง สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ผลงาน
 จำนวนพนักงานจางทั้งหมด 713 คน
- รับการตรวจ 706 คน (99.01 %)
- ลาออก 7 คน (0.98 %)
 ผลการตรวจ
- ผลตรวจเปSนลบ (ไมพบสาร Methamphetamine) จำนวน 680 คน (96.31 %)
- ผลตรวจเปSนบวก (นาเชื่อวามีสารเสพติด)
จำนวน 26 คน (3.68 %)
- เข%าสูระบบบำบัดแบบสมัครใจ
จำนวน 24 คน (96 %)
การติดตามการดำเนินงาน
กลุมเปHาหมาย พนักงานจ%าง (กลุมเสี่ยง) สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ผลงาน
 สงเข%าสูระบบบำบัดแบบสมัครใจ ณ โรงพยาบาลอุดรธานี (พฤศจิกายน 2562)
 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ (วันที่ ๖ ธันวาคม 2562) ผลเปSนบวก (8%)
 ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ (วันที่ ๖ มกราคม 2563) ผลเปSนบวก (4 %)
 Plan ติดตามครั้งที่ ๓ และรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
งานยาเสพติด
กิจกรรม : ตรวจสอบชุมชนพาสุขมั่นคง
ผลงาน ตรวจสอบและตรวจค%น รื้อบ%านและแหลงที่อาจมั่วสุมยาเสพติด
(พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2562)
กิจกรรม : จัดบูทนิทรรศการ
ผลงาน รวมจัดบูธนิทรรศการบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ในการตรวจประเมินโรงเรียน
พระราชทาน (วันที่ 19 และ 21 พฤศจิกายน 2562)
กิจกรรม : การแกปUญหาการจราจรทางถนน ( 25 ตุลาคม 2562 )
ปUญหา การตรวจสอบข%อร%องเรียนกรณีได%รับความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต
หลุดโค%งเข%ามาในบ%าน

- ๔๘ ได%รับแจ%งเรื่องร%องเรียนจากผู%ใช%นาม Jane Tippalat จากแอปพลิเคชั่น
ไลนสายดวนนครอุดรธานี 1132 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 กรณีได%รับความเสียหาย
จากอุบัติเหตุรถยนตหลุดโค%งเข%ามาในบ%าน โค%งบ%านเดื่อ ถนนแวรซายส
ต.หมากแข%ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
การดำเนินการ
๑. ประสานผู%เกี่ยวข%องรวมดำเนินการฯ (สำนักการชาง งานสารสนเทศ
สสจ. และสสอ.เมืองอุดรธานี)
- รับฟDงปDญหาจากประชาชนผู%อาศัยใกล%เคียง
- ค%นหาปDจจัยเสี่ยง
๒. สิ่งที่ดำเนินการแล%ว --> ติดตั้งไฟสองสวาง ติดตั้งกล%อง CCTV ติดตั้งล%อ
รถยนตเกาเพื่อลดแรงกระแทก ติดตั้งไฟกระพริบเตือน ขยายผิวการจราจร และ
ตีเส%นการจราจร
๓. การแก%ไขปDญหา --> ขยายผิวทางให%รับกับโค%ง วางยาง crash cushion
กันกระแทก side ran ทาสีทางแบบตัดกรีดขวาง และทำป*ายเตือนทางโค%งระยะ
กอนเข%าโค%ง
ปUญหา
การตรวจสอบข%อร%องเรียนพื้นที่เกิดอุบัติเหตุบอยครั้งกรณีรถชน
กำแพงเสียชีวิตบริเวณหน%าร%านเดนซาลาเปา ถนนพรหมประกาย ต.หมากแข%ง
(ทางไปสนามบิน)บริเวณโค%งร%านเดนซาลาเปา
การดำเนินการ
๑. ประสานผู%เกี่ยวข%องรวมดำเนินการฯ (สำนักการชาง งานสารสนเทศ
สสจ. และสสอ.เมืองอุดรธานี)
- รับฟDงปDญหาจากประชาชนผู%อาศัยใกล%เคียง
- ค%นหาปDจจัยเสี่ยง
๒. การแก%ไขปDญหา --> ทาสีสะท%อนแสงบริเวณกำแพงเพื่อให%มองเห็น
ชัดเจนในระยะไกล ทำ แนวถนนให%ชัดเจน ติดตั้งไฟสองสวางและติดตั้งกรวยล%มลุก
บริเวณไหลทาง
ปUญหา
กรณีรถจักรยานยนตชนกับรถกะบะ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๓
เวลา 04.00 น. บริเวณหน%าจวนผู%วาฯ ผู%ประสบเหตุเสียชีวิตคาที่
การดำเนินการ
๑. ผู%เกี่ยวข%องรวมดำเนินการฯ สวบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก เพื่อวางแนว
ทางแก%ไขปDญหา
๒. การแก%ไขปDญหา --> อยูระหวางการสวบสวนเชิงลึก

- ๔๙ กิจกรรม : ตรวจจัดระเบียบสังคมกอนเทศกาลออกพรรษา
ผลงาน รวมกับภาคีเครือขายออกตรวจจัดระเบียบสังคม วันออกพรรษา (9 ต.ค. 62)
1.1 ตรวจสอบการกระทำผิดตาม
- พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
- พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560
- พรบ.อาวุธปjน เครื่องกระสุนปjน วัตถุระเบิด ดอกไม%เพลิงและสิ่งเทียม
อาวุธปjน พ.ศ.2490
1.2 ร%านค%า/ร%านขายของชำ/สถานประกอบการที่ตรวจ จำนวน 25 แหง
- เข%าขายการกรทำผิดตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
ฐานการโฆษณา จำนวน 5 แหง ได%ขอความรวมมือให%ปลดป*ายโฆษณา
ออก ซึ่งได%รับความรวมมือด%วยดี
กิจกรรม : งานลอยกระทงปลอดเหลาปลอดบุหรี่ปลอดภัย
(วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 )
ผลงาน
๑. การประชาสัมพันธกฎหมายตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. 2551 และพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 แกผู%ประกอบการที่
จะจำหนายอาหาร สินค%าเบ็ดเตล็ดและกระทงในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปW
2562 ณ ประตูทางเข%าสำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)สำนักงาน
อุ ด รธานี และอาคารร% า นสะดวกซื้ อ ชั้ น ๒ สำนั ก งานอุ ด รธานี ในวั น ที่ 10
พฤศจิกายน 2562
- ผู%ประกอบการให%ความสนใจสอบถามแนวทางปฏิบัติจำนวนมาก
๒. รวมกับภาคีเครือขาย ประกอบด%วย เครือขายองคกรงดเหล%าอุดรธานี
สสจ.อุดรธานี/สรรพสามิตอุดรธานี/ สพม.๒๐ อุดรธานี/ ตำรวจ /สคร.๘ อุดรธานี
ภาคีภาคประชาชนและนักศึกษา ประชาสัมพันธ เฝ*าระวัง และตรวจเตือนร%านค%า/
แผงลอยไมให% มีการจำหน ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล/ยาสูบ รวมทั้งประชาสัมพั นธ
ไมให%มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสูบบุหรี่ภายในงานบริเวณงาน ณ ถนน
เทศา (บริ เวณลานอเนกประสงค หน% า งานป* อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย )
สวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม
- ตรวจไมพบการกระทำผิดใดๆ

- ๕๐ กิจกรรม : ตรวจสอบขอรองเรียนยาสูบ (วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 )
ผลงาน
ตรวจสอบขอรองเรียนฯ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
๒. สถานีบริการน้ำมันปตท. ถนนหนองคาย-หนองบัวลำภู
๓. สถานีบริการน้ำมันคาลเท|คซ ถนนหนองคาย- หนองบัวลำภู
๔. ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ถนนหน%าสนามบิน
๕. ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
๖. ศาลาทางหลวงแขวงการทางอุดรธานี ถนนหน%าสนามบิน
๗. สถานีบริการน้ำมันปตท. ถนนพรหมประกาย
๘. เครื่องถอนเงินอัตโนมัติธนาคารกรุงไทย ถนนพรหมประกาย
๙. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา ถนนหน%าสนามบิน
๑๐. คลินิกนายแพทยสมิต เลขที่ 129 ถนนพรหมประกาย
๑๑. ร%านอาหารเฮือนแจวฮ%อนโนนสะอาด ถนนพรหมประกาย
๑๒. ศูนยปฏิบัติการที่ดินป)าไม%(อุดรธานี) ถนนศรีสุข
๑๓. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ถนนศรีสุข
๑๔. ศาลาที่พักผู%โดยสารเทศบาลนครอุดรธานี ถนนศรีสุข
15. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ถนนศรีสุข
16. เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ธนาคารกรุงไทย ถนนศรีสุข
17. สถานีตำรวจทองเที่ยว ถนนนเรศวร
18. ร%านอาหารชาบู กูแซบ ถนนอัศวมิตร
19. สนามฟุตบอลหญ%าเทียม บริเวณเพิงพันล%าน
ไมพบการกระทำผิด
ได%ดำเนินการติดป*าย/เครื่องหมาย/สัญลักษณแสดงพื้นที่ห%ามสูบบุหรี่ และ
ประชาสัมพันธให%เจ%าของพื้นที่/สถานประกอบการรับทราบข%อกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต%อง ซึ่งได%รับความรวมมือด%วยดี
กิจกรรม : งานทุงศรีเมืองอุดรธานี (วันที่ 1-6 ธันวาคม 2562 )
ผลงาน
๑. รวมกับภาคีเครือขายฯ ออกตรวจเตือนประชาสัมพันธตามพรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.
2560 แกผู%ประกอบการที่จำหนายอาหาร สินค%าเบ็ดเตล็ด ในงานทุงศรีเมือง

- ๕๑ ๒. การกระทำความผิด
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
พบการกระทำผิดของผู%เข%ารวมงาน โดยมีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลเข%ามาดื่ม
ภายในบริเวณงาน(บริเวณหน%าเวทีการแสดงคอนเสิรต) ด%วยการเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุภัณฑเปSนแก%วพลาสติก
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560
พบการกระทำผิดของผู%เข%ารวมงาน โดยพบวามีสูบบุหรี่ภายในบริเวณจัดงาน โดย
ซื้อบุหรี่จากร%านค%าภายนอกบริเวณจัดงาน
กิจกรรม : ตรวจสอบขอรองเรียนแอลกอฮอล8 (วันที่ 18 ตุลาคม 2562)
ผลงาน
 ตรวจสอบขอรองเรียนฯ ดังนี้
๑. ร%านอาหารบ%านปลาจุม สาขา ๕ ถนนพรหมประกาย
๒. ร%านอาหารไกยางเขาสวนกวาง ถนนพรหมประกาย
๓. สวนอาหารสวนทิพยแอรพอรต ถนนพรหมประกาย
๔. ร%านอาหารเฮือนแจวฮ%อนโนนสะอาด ถนนพรหมประกาย
๕. ร%านอาหารชาบู กูแซบ ถนนอัศวมิตร
๖. ร%านอาหารเรื่องของปู ถนนนเรศวร
 จำนวนสถานประกอบการที่อาจเข%าขายการกระทำผิดฐานโฆษณา
จำนวน ๖ แหง
 โดยได%ขอความรวมมือให%นำป*ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่อาจเข%าขายการ
โฆษณาออกซึ่งได%รับความรวมมือด%วยดี
 แจ%งแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต%อง
กิจกรรม รณรงค8ลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลปCใหม ปC พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค8
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึก สร%างกระแสในการป*องกันและลดปDจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุบนท%องถนน
๒. เพื่อสร%างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช%รถใช%ถนนอยาง
ปลอดภัย
๓. เพื่อสร%างการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๔. เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและตายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท%องถนนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี

- ๕๒ ผลงาน
๑. ผู%เข%ารวมกิจกรรม
- จำนวน 229 คน คิดเปJน 114.5 % (เกินคาเป*าหมาย)
- ความพึงพอใจตอภาพรวมการจัดกิจกรรม พึงพอใจมากที่สุด 70.79%
พึงพอใจมาก 17.42% และพึงพอใจปานกลาง 11.80%
๒. กิจกรรม
- กิจกรรม Kick off การรณรงค “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
- กิจกรรม “เคาะประตูบ%าน” รณรงคในชุมชน
โครงการรณรงค8ลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย8ขอมูลเฝHาระวังอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลปCใหม ปC พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา/นำเสนอโดยผู%บริหาร
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก%าวหน%างาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ
- ไมมี -

- ๕๓ ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นำเสนอโดยเอกสาร
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ /.......................................................................................................
- ไมมี -

ปfดประชุมเวลา

๑๗.๐๐ น.
ลงชื่อ................................................ผู%จดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจ%าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..............................................ผู%ตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหน%าฝ)ายบริหารงานทั่วไป

