รายงานการประชุมคณะผูบ้ ริ หารและหัวหน้ าส่วนราชการ
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเวสสุวณ
ั ชัน้ ๓ อาคารเฉลิ มพระเกียรติ พัชรกิ ติยาภา
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

----------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายธนดร พุทธรักษ์
นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร
นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิศิ์ ร ิ
นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์
นายพิเชษฐ์ ศรีวไิ ล
นายสุรศักดิ ์ ภักดีไทย
นายประภาส บุตรอุดม

สํานักปลัดเทศบาล
๘. นายบัญชา โสรมรรค
๙. พันจ่าโทชวินโรจน์ ธรรมโชติธนาศิร ิ
สถานธนานุบาล
๑๐. นายจิรภัทร ลิปตวัฒนกุล
๑๑. นางสาวเบญจางค์ สิมลี
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๒. นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
๑๓. นางวิภาพร ธีระธรรม
๑๔. นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม
๑๕. นางสาวตันหยง ทิศรักษ์
สํานักคลัง

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

รก.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ ายรักษาความสงบ

ผูจ้ ดั การสถานธนานุบาล ๑
ผูจ้ ดั การสถานธนานุบาล ๒

ผูอ้ ํานวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้าฝ่ ายตรวจติดตามและประเมินผล
หัวหน้าฝ่ ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์

๑๖. นายสุกฤต สายจันทคาม
๑๗. นางทองใส สุวรรณสิงห์

ผูอ้ ํานวยสํานักคลัง
ผูอ้ ํานวยการส่วนบริหารงานคลัง

๑๘. นายดาวเรือง หากันได้
๑๙. นายอรรณพ วังศานุวตั ร

ผูอ้ ํานวยการสํานักช่าง
ผูอ้ ํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

สํานักช่าง

สํานักสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
๒๐. นางจุฑาทิพย์ จันทรสา
๒๑. นางเพชรา วิชยั

ผูอ้ ํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่

สํานักการศึกษา
๒๒. นางกนกอร ไชยมูล

ผูอ้ ํานวยการสํานักการศึกษา

๒
๒๓. นางสาววยุลี หมอกไสย
๒๔. นายโมกขสิทธิ ์ ดวงกลาง

ผูอ้ ํานวยการส่วนบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ

ผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
๒๕. นายชูกจิ ผลทิพย์
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
๒๖. นายพิบูลย์ สิทธิมงคล
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
๒๗. นางสาวอารีรตั น์ นุตะภิบาล
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
๒๘. นายวัฒนา สมจิตร
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
๒๙. นายอุดม ทินราช
รก. ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
๓๐. นายกฤษดา โสภา
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
๓๑. นางธนพร เบทแมน
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
๓๒. นายศุภกั ดิ ์ วรรณภักดิ ์
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๘
๓๓. นายกฤษณ์ กลิน่ กลาง
รก. ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๙
๓๔. นายคมสันต์ บุญสิทธิ ์
รก. ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐
๓๕. นายสุทศั น์ สมจิตร
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
เสกสรรค์ คนไว
รก. ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒
กองสวัสดิ การสังคม
๓๗. นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
๓๘. นางพัชราภรณ์ พลศรี

ผูอ้ ํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

กองการแพทย์
๓๙. นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล
๔๐. นางสาวสุปราณี อินทร์ธริ าช

ผูอ้ ํานวยการกองการแพทย์
นักกายภาพบําบัดปฏิบตั กิ าร

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
๔๑. นางสาวปรทิพย์ บุญเกิด
๔๒. นาวสาวมุขรินทร์ ศรีจวิ๋

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักการ

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
๔๓. นายณัฏฐกิตติ ์ สิงห์คะนอง
๔๔. นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธพิ ฒ
ั น์

ผูอ้ ํานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
หัวหน้าฝ่ ายทะเบียนราษฎร

กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๔๕. นางหทัยรัตน์ แสนธิ
๔๖. นางสาวปริณดา สนิทชน

รก. กองสารสนเทศภาษีฯ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชาํ นาญการ

กองการเจ้าหน้ าที่
๔๗. นางเรียม พิคะวัฒน์
๔๘. นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์

ผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ ายบรรจุแต่งตัง้ และอัตรากําลัง

เริ่ มประชุมเวลา

ระเบียบวาระที่ ๑

๐๙.๐๐ น.

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ

๓๖. นาย

๓

นายธนดร พุทธรักษ์นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี

นายธนดร พุทธรักษ์นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๒

พนักงานรายงานตัวจํานวน ๘ ท่าน
ขออนุญาตแนะนํา ผูบ้ ริหาร
๑. นางวิเรียม พิคะวัฒน์ ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
๒. พันจ่าโทชวินโรจน์ ธรรมโชติธนาศิร ิ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายรักษา
ความสงบ
๓. นางสาวพาฝั น พระเห็นศร ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โอนย้ายมาดํ ารงตํ าแหน่ ง ศึก ษานิ เทศก์
วิท ยฐานะ ชํ านาญการพิเศษสังกัด หน่ ว ย
ศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็ นต้นไป
๔. นางสาววิมลพรรณ จันทะยาง ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ชํานาญการ สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โอนย้ายมาดํารงตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ชํานาญการ สังกัด หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ตัง้ แต่วนั ที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็ นต้นไป
๕. นางสาวรัชนี โบราณประสิทธิ ์ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชํ านาญการสังกัด สํานั ก ปลัด เทศบาล เทศบาลตํ าบลโนนทองอํ าเภอนายูง จังหวัด อุ ดรธานี
โอนย้ายมาดํารงตําแหน่ ง นักทรัพยากรบุคคลระดับ ชํานาญการสังกัด ฝ่ ายบรรจุแต่งตัง้ และอัตรากําลัง
กองการเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลนครอุดรธานี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็ นต้นไป
๖. นางสาวณัฐณิชา ชาวดง ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนระดับ ปฏิบัติก ารสังกัด องค์การบริห ารส่ ว นตํ าบลหนองพัน ทาอํ าเภอโซ่ พ ิส ยั จังหวัดบึงกาฬ
โอนย้ายมาดํ ารงตํ าแหน่ ง นั ก วิเคราะห์ น โยบาย
และแผน ระดับ ปฏิบัติก ารสังกัด ฝ่ าย
งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุดรธานี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔เป็ น
ต้นไป
๗. นางสาวปริสา ฝ่ ายอินทร์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ชํานาญงาน สังกัด สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกุมภวาปี
อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โอนย้ายมาดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชํานาญงานสังกัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครอุดรธานี ตัง้ แต่วนั ที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็ นต้นไป
๘. นายสถิตย์พงษ์ จันทร์คาํ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับ ปฏิบตั งิ านสังกัด สํานักปลัด เทศบาลตําบล
บ้านยวด อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โอนย้ายมาดํารงตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับ ปฏิบตั งิ าน สังกัด
ฝ่ ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุดรธานี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็ นต้นไป
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลนครอุดรธานี ผมเชื่อมันว่
่ าทุกท่านที่ว่าจะได้ทํางานในหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็ม
ความสามารถ เราก็ถอื ว่าเป็ นองค์กรใหญ่ ภาระหน้าที่กไ็ ม่เหมือนเดิม หลายท่านทีย่ า้ ยมาจากหน่ วยงาน
ทีเ่ ล็กกว่า
ผมก็เชื่อมันว่
่ าและมีความตัง้ ใจขอประสงค์โอนย้ายมา ในส่วนของผูบ้ ริหารที่จะทํางานร่วมกับท่านและก็
พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนส่งเสริมในงานบรรลุผ่านไปได้ดว้ ยดี ยินดีตอ้ นรับอีกครัง้ ครับ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
- ไม่มี - เนื่องจากเป็ นการประชุมครัง้ แรก

๔
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
- ไม่มี - เนื่องจากเป็ นการประชุมครัง้ แรก

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสังการ
่ พระราชกฤษฏีกา พระราชบัญญัติ มติ ครม. และอื่นๆ ทีค่ วร
ทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ

นายธนดร พุทธรักษ์นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี

ก็จะเป็ นวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคณะผู้บริหารจะเป็ นการรายงานการปฏิบตั ิงาน การติดตาม
ผลงานทัง้ ทางผูบ้ ริหารและหัวหน้าหน้าส่วนได้ร่วมกันทํางาน
ขอรายงานในส่ ว นของผู้ บ ริห ารนั น้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เรื่อ งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามนโนบาย และ
ขอขอบคุณที่ภาคส่วนที่ช่วยกัน เช่น โครงการห้องนํ้ าสะอาดฟรี ไม่ได้เพิม่ ค่าใช้จ่ายอะไรมาก เพียงแต่
เพิม่ เจ้าหน้ าที่
ในภาพเป็ นส่วนสาธารณะหนองสิม ขอแสดงความชื่นชมฝ่ ายสวนสาธารณะ
ได้รบั ข้อมูลในโซเชียวว่ามีคนชื่นชมจํานวนมาก เนื่องจากว่าปั ญหาทีผ่ ่านมา ไม่ได้ให้เปิ ดบริการใช้ ให้มี
เจ้าหน้าทีด่ แู ลดูตงั ้ แต่ ๐๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

ภาพนี้อยู่ทส่ี าวนสาธารณะหนองบัว จะมีศาลาอยู่ดา้ นล่าง ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นปั ญหาผูเ้ ร่รอนจะมาอาศัยอยู่
ปั ญหาของคนไร้บา้ น ตัง้ แต่ชว่ งโควิคผมและทีมงานก็ได้จดั หาข้าวกล่องไปแจกเพื่อไม่ให้เร่รอน หลังๆมาก็มผี ใู้ จ
บุญเอาข้าวกล่องมาแจกเรื่อย ๆ

ตอนนี้ได้รบั เรื่องร้องเรียนต้นตีนเป็ ด ๒ ต้น มีการร้องขอให้ตดั เพราะว่าส่งกลิน่ เหม็นมาก ประชาชนที่
ไปพักผ่อนก็แจ้งมกว่าเหม็นมากก็คงต้องรบกวนฝ่ ายสวนสาธารณะพิจารณา
ต่อไปเป็ นโครงการทีข่ อชืน่ ชม ฝ่ ายป้ องกันฯ สํานักช่าง สํานักสาธารณสุขฯ
ในภาพเป็ นสภาพหนองเตาเหล็กที่เราลงพื้นที่ ไปปรึกษาหารือกับประธานชุมชน จะขอเปลีย่ นแปลงสภาพ
ให้น้ําหายเน่ า ส่งกลิน่ เหม็น ภายใน ๑ สัปดาห์ สํานักช่างได้เสนอจุลนิ ทรีย์ซ่งึ ตอนนี้ราคาไม่ค่อยแพง มี
การปรับแต่งพื้นที่บริเวณรอบหนองเตาเหล็ก วันศุกร์บ่ายประชุม วันต่อมาเสาร์ก็ลงพื้นที่ระดมคนเข้ามา
ช่วยเหลือกัน วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน นํ้าเริม่ ดีขน้ึ กลิน่ ไม่มี มีปลาเริม่ ว่ายมาให้เห็น ต้องใช้เวลาหน่ อย ให้
จุลนิ ทรีย์ได้ทํางาน แล้ววันนัน้ ผมก็ร่วมลอยกระทงกับคนในชุมชน และต้องชื่นชนที่น่คี รับ กระทงไม่มโี ฟม
เลย กระทงที่หนองประจักษ์ มีโฟมแต่ท่อี นั ตรายกว่าคือ เข็มหมุดที่ปักกระทง ปี หน้ าคงต้องรณรงค์งดใช้
เข็มหมุด

๕

อีก ๑ โครงการที่จะทําๆได้รบั เงินคาร์บอนเครดิตมาจํานวน ๑๑.๔ ล้าน แบ่งออกเป็ น ๓ โครงการ ผอ.
จุฑาทิพย์ เรื่องการเก็บขยะจุลนิ ทีรย์ อีกโครงการคือโซล่าเซลล์ ทางโรงเรียนไหนมีความประสงค์อยาก
ได้ให้แจ้งมานะครับ
ผ่าน ผอ.อรรณพ มา เพราะว่าเงินทีเ่ ราได้จากคาร์บอนเครดิตเอา
เงินมาทําคาร์บอนเครดิตต่ออีกด้วย จะเก็บเศษอาหารอาจจะเอารถขนเอง อาจจะเป็ นรถกระบะ อาจจะ
ต้องมีถงั ส่วนกลางให้เทเศษอาหาร ไม่งนั ้ จะเทลงท่อระบายนํ้ าหรือไปรวมในถังขยะ ต้องเริม่ ทยอยเก็บ
ครับ ขยะประมาณการไว้ ๑๖๐ ตันต่อวัน ต้องได้เศษอาหารประมาณ ๔๐ % ถ้าสามารถแยกออกได้กจ็ ะ
ประหยัดค่าขน หรือเราอาจจะจัดเก็บเองแล้วรณรงค์เริม่ จากร้านค้าก่อนและก็ค่อยเป็ นครัวเรือน อีกเรื่อง
หนึ่ งที่จะให้ทางสํานั กช่ างหรือ สํานักสาธารณสุข ฯ ทํ า คือ การละทะเบียนต้น ไม้ เพื่อ ทําเป็ น คาร์บอน
เครดิต เราจะพาเมืองเราเป็ นกรีนซิตท้ี จ่ี ะประหยัดพลังงาน
เป็ นภาพเรื่องร้องเรียนถนนทองใหญ่ ปัญหาตรงนี้คอื ถนนระดับไม่เท่ากันและท่อประปาแตก ทางนํ้าเสียจะ
ไหลลงมารวมตามภาพทีเ่ ห็นครับ ให้ทางสํานักช่างดําเนินการแก้ไขด้วยครับ ซึง่ เป็ นมานานแล้วครับ

๖

พันจ่าโทชวิ นโรจน์ ธรรมโชติ ธนาศิ ริ
หัวหน้ าฝ่ ายรักษาความสงบ

๕.๑ สํานักปลัดเทศบาล
 ฝ่ ายรักษาความสงบ

งานรักษาความสงบเรียบรอยและสอบสวนคดี
ผลการปฏิบตั งิ านในช่วงที่ผ่านมา การบังคับให้เป็ นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาด เทียบกับ
ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี ๒๖๓ ที่ผ่านมา
มีจํานวน ๓๓๖ ราย ส่วนในเดือนตุลาคม ปี
๒๕๖๔ มี ๑๗๑ ราย ถ้าเทียบกันแล้วจะลดลง สาเหตุ เนื่องจากผูบ้ ริหารเน้นยํ้ามาตรการโควิค ซึง่ ปั ญหา
ในเขตเมือ งเทศบาลนครอุดรธานี เช่ น ถนนอุดรดุษ ฏี ถนนสร้างหลวง ถนนสุ รการ เกิดจากปั ญ หา
ประชาชนไม่เข้าในใจในพื้นที่ตวั เอง เป็ นการละเมิดสิทธิคนอื
์ ่น การตัง้ วางจําหน่ ายสินค้าในที่สาธารณะ
บนฟุตบาท
ทางเท้า การจอดรถลงไปซื้อของ ปั ญหาเหล่านี้ ต้องช่วยกันหลายภาคส่วน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เรื่องการติดตัง้ ป้ ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เราไม่ได้มกี ารประการ
กาศกําหนดหลักเกณฑ์ให้มที ่มี คี วามประสงค์ติดตัง้ ป้ านโฆษณาต้องมีการขออนุ ญาตจากเจ้าพนักงาน
จ่ายค่าธรรมเนียมป้ ายละ ๒๐๐ บาท ก็จะเป็ นรายได้ของเทศบาล ตอนนี้ทางฝ่ ายรักษาความสงบจัดทํา
ประกาศหลักเกณฑ์และจะดําเนินการประกาศให้ประชาชนได้รบั ทราบ ต่อไปเรื่องการตัง้ วางมีผกู้ ระทํา
ผิด ๒ ราย และตอนนี้ได้ดําเนินการจัดทําแผ่นพับ เกีย่ วกับเรื่องพรบ.ความสะอาด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รบั ทราบ ต่อไปการจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะใช่ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มีผกู้ ระทําผิด
๓๑๒ ราย และในปี ๒๕๖๔ มีผกู้ ระทําผิด ๑๕๘ ราย ไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ วางบนฟุตบาททางเท้า บนผิว
จราจร ก็เน้นยํ้าตรวจทางแยก ขาว - แดง ขอความร่วมมือมีการว่ากล่าวตักเตือนและยังกระทําผิด ต่อไป
ก็ตอ้ งให้เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจออกใบสังเสี
่ ยค่าปรับ

งานจราจรและกิจการพิเศษ
ได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ได้ดําเนินการตาม
- หนังสือจํานวน ๒๑ เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ เรื่อง
อยู่ระหว่างดําเนินการ ๒ เรื่อง
- ทางสายโทรศัพท์ จํานวน ๒๕ ครัง้ ดําเนินการแล้วเสร็จ
๒๕ ครัง้
- อํานวยความสะดวกตามจุดต่างๆของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครอุดรานี

นายธนดร พุทธรักษ์นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี

นายจิ รภัทร ลิปตวัฒนกุลผูจ้ ดั การ
สถานธนานุบาล ๑

เรื่องที่ทางเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล ประสานทางสํานักช่าง เรื่องทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน อยากให้
ทางสํานักช่างเร่งมือ เรื่องการทาสีตีเส้น ของบริเวณหน้ าโรงเรียนทุกโรงเรียน ตอนนี้ผมได้สงการทาง
ั่
สํานักช่างไปเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑
รายงานสถิตกิ ารรับจํานํา ไถ่ถอน รายได้ รายจ่ายและการจําหน่ายทรัพย์
สถิ ติประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
รับจํานํา จํานวน ๑,๓๓๖ ราย จํานวนเงิน ๒๘,๔๑๘,๑๐๐
ไถ่ถอน จํานวน ๑,๔๐๕ ราย จํานวนเงิน ๒๙,๐๒๕,๗๐๐ บาท
ดอกเบีย้ รับจํานํา จํานวนเงิน ๙๔๔,๘๗๖.๕๐ บาท
การจําหน่ ายทรัพย์หลุดจํานํา
• การจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน ๔๙ ราย
• ทุนรับจํานํา ๖๒๔,๔๐๐ บาท
• กําไร ๒๘๐,๘๔๕ บาท

หลุดจํานํา

๗
• คิดเป็ นร้อยละ ๔๔.๙๘
รายได้ - รายจ่าย
รายได้ รวม ๑,๒๒๕,๗๒๑.๕๐ บาท
รายจ่าย รวม ๒๖๕,๘๑๑.๘๑ บาท
สรุปผลการดําเนิ นงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รายได้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จํานวนเงิน ๑๒,๑๕๘,๔๐๐.๓๘ บาท
รายจ่าย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จํานวนเงิน ๓,๗๖๙,๘๗๗.๑๒ บาท
กําไรสุทธิ จํานวนเงิน ๘,๓๘๘,๕๒๓.๒๖ บาท

นางสาวเบญจางค์ สิ มลีผ้จู ดั การ
สถานธนานุบาล ๒

นางเสาวลักษณ์ วิ เชียรลม
หัวหน้ าฝ่ ายงบประมาณ

สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒
สถิ ติประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
รับจํานํา จํานวน ๖๐๕ ราย จํานวนเงิน ๑๐,๕๓๙,๘๐๐ บาท
ไถ่ถอน จํานวน จํานวน ๖๒๙ ราย จํานวนเงิน ๑๑,๕๗๔,๐๐๐ บาท
ดอกเบีย้ รับจํานํา จํานวนเงิน ๓๗๓,๒๔๘.๗๕ บาท
การจําหน่ ายทรัพย์หลุดจํานํา
• การจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน ๑๗ ราย
• ทุนรับจํานํา ๑๖๗,๐๐๐ บาท
• กําไร ๕๖,๐๕๙ บาท
• คิดเป็ นร้อยละ ๓๓.๕๗
รายได้ - รายจ่าย
รายได้ รวม ๔๒๙,๓๐๗.๗๕ บาท
รายจ่าย รวม ๑๕๕,๗๖๖.๖๐ บาท
สรุปผลการดําเนิ นงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
รายได้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จํานวนเงิน ๕,๓๗๑,๔๖๒.๒๖ บาท
รายจ่าย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
จํานวนเงิน ๒,๔๖๕,๑๙๗.๐๕ บาท
กําไรสุทธิ จํานวนเงิน ๒,๙๐๖,๒๖๕.๒๑ บาท
๕.๓ กองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ
●ฝ่ ายงบประมาณ
การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กรณีเทศบาลนครอุดรธานีเป็ นหน่วยรับงบประมาณตรง

๘

๙

๑๐

โดยที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ดั ขอต้องจัดเตรียม
ใบเสนอราคาถ้าไม่ใช่ราคา
ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ต้องมีใบเสนอราคา
๓ ร้าน ประกอบกัน ส่วนสิง่ ก่อสร้างจะต้อง
จัดเตรียมแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร่งในการเสนอของบประมาณราคาต่อสํานักงบบประมาณ
นางวิ ภาพร ธีระธรรม
หัวหน้ าฝ่ ายตรวจติ ดตามฯ

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อาํ นวยสํานักคลัง

●ฝ่ ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการ
จัดทํ ายุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาเทศบาลนครอุ ดรธานี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการสัมมนา
จํานวน ๓ ครัง้
โดยมีผทู้ ่เี ข้าร่วมม คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูแ้ ทนชุมชน ผูแ้ ทนภาคส่วน
ต่างๆ ที่เป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามแผน และคณะกรรมการประเมิน ผล
พัฒนาเทศบาล
การสัมมนาครัง้ ที่ ๑ วัน ที่ ๔ - ๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๔ บรรยายกระบวนการจัดทํ าตัวชี้ว ดั (KPI)
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทํา
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั (KPI)
ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นําข้อสรุปทีไ่ ด้ไป
พัฒนาหรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
วิสยั ทัศน์ การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
นครแห่งความมังคั
่ ง่ สังคมอุดมสุขพันธกิ จ - ประเด็นยุทธศาสตร์

๕.๔ สํานักคลัง
●ส่วนบริหารการคลัง

๑๑

๑๒

●ส่วนบริหารงานพัสดุ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๘๓๓๙ ลงวันที่ ๑๘ ต.ค ๒๕๖๔
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบตั กิ ารจัดทําเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ,การใช้จ่ายเงินสะสม ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ
โครงการประเภทงานก่อสร้าง
ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ต้องแสดงคุณลักษณะ ปริมาณ สถานที่ก่อสร้าง ไว้ในร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี ท่ี
แส ด งถึ ง ป ระม าณ ก ารเกี่ ย ว กั บ ราค ากล าง ค่ า วั ส ดุ ค รุ ภ ั ณ ฑ์ ค่ า แรงแล ะราค าต่ อ ห น่ ว ย
ตามหลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานของรัฐกําหนดเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิน่ พิจารณา
●ส่วนพัฒนารายได้

๑๓

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อาํ นวยสํานักช่าง

๕.๕ สํานักช่าง
สํานักช่างจะขอรายงานเรื่องการหารายได้จากการขายอากาศ
จาก โครงการ CDM ซึง่ ๒ ปี ทีผ่ ่านมาเราก็มผี ลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์ ว่าเรา

๑๔
สามารถทีจ่ ะขาย Carbon credit และนําประโยชน์รายได้เข้าสู่เทศบาลได้
จํานวนมากพอสมควร และในปี น้เี ราจะดําเนินอย่างไรต่อ

นายอรรณพ วังศานุวตั ร
ผู้อาํ นวยส่วนช่างสุขาภิ บาล

ในรอบปี ทผ่ี ่านมาโครงการคัดแยกขยะ ซึง่ ในรอบแรกใน ช่วงมิถุนายน
๒๕๖๓ จนถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๖ เดือนปริมาณคาร์บอนที่
ได้มา ๓๗,๗๘๓ ตัน ซึง่ ครัง้ ก่อนเราขายให้กบั มูลนิธขิ องเยรมัน รับซื้อใน
อัตรา ตันละ ๘ ยูโร ได้รบั เงินมาแล้วประมาณ ๑๑ ล้าน เงินทีข่ ายคาร์บอนให้กบั มูลนิธขิ องเยรมัน จะสามารถ
ใช้ได้ ๓ เงื่อนไข
เงื่อนไขที่ ๑ นําเงินนี้ไปใช้พฒ
ั นาต่อยอดโครงการเดิม คือโครงการคัดแยกขยะใหใช้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ ของงบลงทุน
เงือ่ นไขที่ ๒ นําไปใช้ทําโครงการใหม่ทส่ี ามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ จะใช้ได้โดยไม่จํากัด
วงเงิน
เงื่อนไขที่ ๓ นําไปใช้ในการทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เรื่องก๊าซเรือนกระจก
ถ้าเราขายให้หน่วยงานอื่นไม่มเี งื่อนไขเลย เราสามารถเอาเงินทีข่ ายคาร์บอนไปใช้ในโครงการ
อื่นๆได้
ตอนนี้ จะเป็ น รอบที่ ๒ ตอนนี้ กํ า ลังจ้ างทางผู้ป ระเมิน ก๊ าซเรือ นกระจกให้เรา ในรอนเดือ น
ธัน วาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๒๕๖๔ ประมาณ
๗ เดือน ซึ่งเท่าที่ท ราบมาเบื้อ งต้น
น่าจะได้คาร์บอนเครดิตมาประมาณ
๒ - ๓ หมื่น ตัน ซึง่ ตอนนี้ทางเยรมันอาจจะรับซื้อ แต่
อาจไม่ใช่ทงั ้ หมด ซึง่ ส่วนทีเ่ หลือเราก็อาจจะไปขายหน่วยงานอื่นได้ ซึง่ ทีผ่ ่านมา กรต.เข้ามาถามซื้อ แล้ว
เสนอราคาให้ตนั ละ ๒๐๐ บาท ภายในประเทศก็มตี ลาดจํานวนมาก
อีกโครงการคือ CDM เป็ นอีกโครงการหนึ่งที่เป็ นการลดก๊าซเรือนกระจก เราจะไปจัดการก๊าซ
มีเทนที่อยู่ในกองขยะ ตอนนี้เราจะมีภู เขาขยะประมาณ ๑ กว่าตัน ภายใต้ภูเขาขยะมีมกี ๊ าซมีเทนอยู่
จํานวนมากตอนนี้เป็ นปั ญหาสําหรับเรา เช่น รอวันการเกิดประกายไฟ ปั ญหาตรงนี้ทางสํานักช่างกําลัง
คิดว่าจะมีกระบวนการที่จดั การก๊าซมีเทน ซึ่งคือการรวมก๊าซแล้วนํ าไปกําจัดให้ถูกวิธี ถ้าโครงการนี้มี
รูปแบบทีช่ ดั เจนจะมานําเรียนทีป่ ระชุมให้ทราบอีกครัง้ ครับ

ส่วนช่างสุขาภิ บาล
งบลงทุนค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างปี งบประมาณ ๒๕๖๔
(งบจ่ายขาดเงินสะสม) อยู่ระหว่างขออนุมตั ิ ดาํ เนิ นการ
รวมทัง้ หมด จํานวน ๘ โครงการ
- โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๑ จํานวน ๒ โครงการ
- โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๒ จํานวน ๒ โครงการ
- โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๓ จํานวน ๒ โครงการ
- โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๔ จํานวน ๒ โครงการ
(งบจ่ายขาดเงิ นสะสม) อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๑
- โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๑ จํานวน ๖ โครงการ
- โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๒ จํานวน ๗ โครงการ
- โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๓ จํานวน ๒ โครงการ
- โครงการวางท่อระบายนํ้า เขต ๔ จํานวน ๖ โครงการ
นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อาํ นวยสํานักช่าง

เรื่องโครงการ CDM ตามตัง้ ใจทีอ่ ยากจะเอาของเสียมาใช้ประโยชน์ เช่น
จะเอาข้าวหมูบา้ ง เอาเศษอาหารต่างๆ มาทําให้เกิดประโยชน์ ซึง่ ปกติเรา
ก็ทําเป็ นประจําอยู่แล้ว แต่ขาดการทําเป็ นเชิงวิชาการซึง่ ตรงนี้กจ็ ะเป็ น

๑๕
นวัตกรรม แล้วก็ให้ดําเนินการแล้วมีการประเมิเมินเป็ นตัวเลขออกมา
ตอนนี้เราปล่อยคาร์บอนสู่บรรยายกาศจํานวนเท่าไหร่ ภายใน ๑๕ ปี จะไม่
มีการปล่อยคาร์บอนต้องกลายเป็ นศู นย์ ตอนนี้เราปล่อยคาร์บอนบริษัท ที่เข้าตลาดหลักทรัพ ย์ ทาง
บริษทั ต้องไม่ปล่อยของเสียปล่อยก๊าซทําลายบรรยากาศ เพราะฉะนัน้ บางทีตอ้ งปลูกป่ าทดแทน บางทีไ่ ม่
มีพ้นื ที่ปลูกป่ า เค้าก็มาหาซื้อกับเราเพื่อสมดุลกับของเสียที่เค้าปล่อย อีก ๑๕ ปี ข้างหน้ าต้องเป็ นศูนย์
ซึ่งเรากว่ากําหนด ถ้าเกิดภายใน ๑๕ ปี เราก็ยงั ลองสุดท้ายอยู่ เรื่องคาร์บอนเครดิตจะมาแรงมาก
ทุกเทศบาลก็น่าจะยึดโมเดลจากเทศบาลเรา ท่านนายกฯ สั ่งการให้ตงั ้ งบประมาณเกี่ยวกับประมาณ
ต้นไม้ ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนที่เราตรวจสอบได้ภายในเมืองของเรา ตรงนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่
เทศบาลได้ เรื่อง CDM ตรงบ่อขยะเราฝั ง่ ดินไว้เฉยๆ ทางมหาลัยมหิดลมาเจาะดูมกี ๊าซมีเทรน ก๊าซมี
เทรนก็ก๊ าซทํ าลายบรรยากาศอีก ชนิ ดหนึ่ งเหมือ นก๊าซคาร์บอน ซึ่งก็จะปล่ อ ยทํ าลายชัน้ บรรยากาศ
เช่นเดียวกัน ตอนนี้มกี ๊าซจํานวนมาก สามารถที่จะเจาะขึน้ มาเพื่อเอาแก๊สมาใช้ประโยชน์ ได้ เช่น การ
ปั น่ ไฟฟ้ า เป็ น ต้ น การทํ าจะทํ าได้ง่ายคือ การต่ อ ท่ อ ขึ้น มาและเบริน์ ท้ิง เผาทิ้งเฉยๆ ตรงนั น้ ก็จะ
กลายเป็ นเงินได้ ก็เป็ นสิง่ ทีอ่ ยากจะนําเรียนให้ทป่ี ระชุมทราบ

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อาํ นวยสํานักคลัง

นายอรรณพ วังศานุวตั ร
ผู้อาํ นวยส่วนช่างสุขาภิ บาล

นางจุฑาทิ พย์ จันทรสา
ผู้อาํ นวยการส่วนบริ การสาธารณสุขฯ

ขออนุญาตถามท่านผอ.ดาวเรือง ก๊าซ CDM ข้าวหมูทท่ี ่านนายกฯ ว่าจะเอา
ไปทําเราได้ไปดูไหม ว่าไปขัดสัญญากับสัมปทาน เพราะในสัญญาทีใ่ ห้มาทํา
โรงไฟฟ้ า เค้ามีสทิ ธิทจ่ี ะเอาขยะทีล่ า้ นตันแปรเป็ นพลังงานไฟฟ้ า หาข้อสรุปให้ได้นะครับ สําหรับ CDM
เพราะเป็ นเรื่องของก๊าซมีเทนทีอ่ ยาในบ่อขยะ

ถ้าเป็ นขยะต้นทาง ก็จะทยอยทําในปี น้ี ทําแค่ ๑ ตัน ต่อ วัน แล้วค่อยขยาย
ไปเรื่อย ๆ จะเป็ นโครงการนําร่อง เบือ้ งต้นได้แจ้งคู่สญ
ั ญาแล้ว ทาง
คู่สญ
ั ญาบอกว่าไม่ได้ขดั ข้อง
๕.๖ สํานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
 ฝ่ ายบริ การสิ่ งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด
ปี งบประมาณ ๒๕๖๔
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในงานทุ่งศรีเมือง พ.ศ.๒๕๖๔
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
รายละเอียดกิ จกรรม
๑. นิทศรรการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง

๒. ร้านขยะปั นสุขรับแลกขยะรีไซเคิล

๑๖

๓. รับคืนของเสียอันตรายและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์

๔. การจับสลากรางวัลผูน้ ําขยะมาร่วมกิจกรรม

๕. การแสดงบนเวทีของชุมชนและโรงเรียน

 กลุ่มงานป้ องกันและควบคุมโรค
ด้านการเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
 ข้อมูลผูต้ ดิ เชือ้ ตัง้ แต่ ๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผตู้ ดิ เชือ้ ที่
เป็ นคนอาศัยอยู่ในตําบลหมากแข้ง จํานวน ๑๑๖ คน (ยอดสะสม) ได้รบั การรักษาแล้ว (ข้อมูลจาก EOC
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
กิ จกรรมเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
 การพ่นฆ่าเชือ้ เมื่อได้รบั การร้องขอรับบริการ (เฉลีย่ ๘๐ หลัง/
เดือน)
 การออกฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชน
 การพัฒนาระบบบริการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
ข้อมูลบริการพ่นฆ่าเชือ้
 การสนับสนนและพัฒนาระบบข้อมูลการตรวจ ATK
 การออกสอบสวนโรคผูต้ ดิ เชือ้ โควิดในชุมชน
 การออกหน่วยคัดกรองโควิด
กิ จกรรมที่จะดําเนิ นการต่อไป

๑๗

นางกนกอร ไชยมูล
ผู้อาํ นวยการสํานักการศึกษา

๕.๗ สํานักการศึกษา
 หน่ วยงานศึกษานิ เทศก์

๑๘

 งานโรงเรียน
การงดจัดการเรียนการสอน On Site
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ขยายเวลางดจัดการเรียนการสอน (On site) ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
โดยงดจัดการเรียนการสอน (On site) ทีโ่ รงเรียนหรืออาคาร
สถานที่ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทัง้ นี้ ให้จดั การเรียน
การสอนใน
รูปแบบ On air : เรียนโดย DLTV (Ku Band) หรือ On line : เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ On demand :
เรียนผ่านแอพพลิเคชัน่ หรือ On hand : เรียนทีบ่ า้ นโดยหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด

ตามแนวทางการเปิ ดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-๑๙ เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้มกี ารเตรียมความ
พร้อมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
นอกจากนัน้ แล้วยังต้องมีการสุ่มตรวจ ATK ให้กบั ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน และครู
และบุ ค ลากรในโรงเรีย นนั น้ ยังต้ อ งได้ร ับ การฉี ด วัค ซีน ตัง้ แต่ ร้อ ยละ ๘๕ ขึ้น ไป ส่ ว นนั ก เรีย นและ
ผู้ ป กครองก็ ค วรได้ ร ับ วัค ซี น ตามมาตรการของกระทรวงศึ ก ษาและกระทรวงสาธารณสุ ข ด้ ว ย
ซึง่ สถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีนัน้ ก็ตอ้ งรายงานผลประเมินและ
เสนอความเห็นในการพิจารณาต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีก่อน หากผ่านมาตรฐานแล้วก็
จะสามารถเปิ ดการเรียนการสอนแบบ On-Site ได้
รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของหน่ วยงานทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (การรับ
วัคซีน ของครูและบุคลากร สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี )

๑๙

สรุปภาพรวม

รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (การรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครอุดรธานี )

 งานห้องสมุดประชาชน
นํา ทีม Udon Friend Corner Dance Crews สมาชิก TO BE NUMBER ONE เทศบาลนคร
อุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
CHAMPIONSHIP ๒๐๒๒ รุ่น TEENAGE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ MCC Hall เดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

๒๐
ประกาศผล ทีม Udon Friend Corner Dance Crews
สมาชิก TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TO BE
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP ๒๐๒๒ รุน่ TEENAGE ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สถิ ติการเข้าใช้บริ การ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
งานบริการ
ผูใ้ ช้บริการทัวไป
่
จํานวน ๑,๐๖๘ คน
- ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน ๘๘ คน ๖๑๐ รายการ
- สมัคร / ต่ออายุสมาชิก
จํานวน
๑๗
คน
- ใช้บริการ Internet
จํานวน ๓
คน
- ใช้บริการห้องสมุดเด็ก
จํานวน ๘๙ คน
- ใช้บริการศูนย์เพือ่ นใจฯ
จํานวน
๑๕ คน
- ผูใ้ ช้บริการอืน่ ๆ
จํานวน ๘๕๖ คน
ผูใ้ ช้บริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
จํานวน ๑๔ คน
รวมผูใ้ ช้บริการทุกช่องทาง ทัง้ สิน้ จํานวน ๑,๐๘๒ คน
งานเทคนิค
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน ๑๒๔ รายการ ๑๒๘ เล่ม
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน ๑๓ รายการ
เจาะ-เย็บ เล่ม ซ่อมหนังสือ
จํานวน ๑๑๘ เล่ม
กิจกรรมปั นกันอ่าน
หมุนเวียนหนังสือ
จํานวน ๑๕๐ เล่ม
งานห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
สาขาสนามกีฬา ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
สถิ ติการเข้าใช้บริ การ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
สาขา สนากีฬาเวสสุวณ
ั เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่-ต่ออายุ
จํานวน
๖
ราย
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน ๑๓ ราย
๙๑ รายการ

๒๑
ผูใ้ ช้บริการอืน่ ๆ
ให้บริการตอบคําถาม
ผูใ้ ช้บริการทัง้ สิน้
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนหนังสือ
ลงทะเบียนวารสาร

จํานวน ๕๑๖ ราย
จํานวน ๑๒ ราย
จํานวน ๕๔๗ ราย
จํานวน ๕๐
จํานวน -

รายการ
รายการ

งานห้องสมุดฯ ที่จะทําในเดือนพฤศจิ กายน ๒๕๖๔
- ขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ เยาวชนจิตอาสา และครู กศน. เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ใน
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
- Update ข่าวประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดฯ แนะนําหนังสือใหม่ ลงเพจของห้องสมุดยอดนักอ่าน
- งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
สรุปรายงาน งานสนามกีฬา
สมาชิกรายวัน
จํานวน
๑๓๐ ราย
สมาชิกรายเดือน
จํานวน
๓๔๘ ราย
สมาชิกรายปี
จํานวน
๑๓๖ ราย
สมาชิกรวมทัง้ หมด
จํานวน
๖๑๔
ราย
รายงานผู้เข้าใช้สนามฟุตบอลเวสสุวณ
ั สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี เดือน ตุลาคม
๒๕๖๔
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-๑๙
จึงมีเพียงประชาชนบางส่วนทีม่ าออกกําลังกาย ในช่วงเวลาให้บริการประชาชนทัวไป
่
นายเมธิ พจน์ ชาตะเมธีกลุ
ผู้อาํ นวยการกองการแพทย์

๕.๘ กองการแพทย์
รายงานการปฏิ บตั ิ งาน กองการแพทย์ ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรค
โควิ ด-๑๙.
๑. บุคลากรทางการแพทย์ปฏิ บตั ิ งานตามโครงการให้บริ การฉี ดวัคซี นโควิ ด-๑๙
กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ตระหนักเห็นความสําคัญของการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส
Covid-๑๙ และตอบสนองนโยบายในการป้ อ งกัน โรค จึงได้ให้บริก ารฉี ด วัค ซีน แก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ที่
ลงทะเบี ย น
ผ่ า นแอพพลิ เคชัน่ “หมอพร้อ ม” และเลื อ กหน่ ว ยบริก ารฉี ด วัค ซี น กั บ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี รับการจัดสรรวัคซีนจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ
จัดซื้อวัคซีน Sinopharm จากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เพื่อฉีดให้ผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านเทศบาล
นครอุดรธานี

จัดสรรวัคซีนเชิงรุกในชุมชน ฉีดให้ผปู้ ่ วยติดเตียง ได้รบั ความร่วมมือจากอนามัยเขต ๘

๒๒

สรุปการฉี ดวัคซีน โควิ ด-๑๙
ฉีด เข็มที่ ๑ ๕๐,๘๖๓
Doses
ฉีด เข็มที่ ๒
๓๘,๗๘๓
Doses
ฉีด เข็มที่ ๓ ๓๔๘ Doses
Sinovac
๑๑,๖๘๒
Doses
AstraZeneca ๑๑,๔๘๗
Doses
Sinopharm
๗๗,๐๐๑
Doses
Pfizer
๓๒๔
Doses
รวมทัง้ หมด
๕๑,๖๒๐ ราย ๑๐๐,๔๙๔ Doses
๒. Local Quarantine (LQ) ณ โรงแรมประจักษ์ตราซิ ตี้สาํ หรับผู้ที่เดิ นทางมาจากพื้นที่
เสี่ยง
เกณฑ์การรับผู้กกั ตัว
๑. ต้องเป็ นผูม้ ที ะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
๒. ต้องเป็ นผูท้ ท่ี ํางานหรือพักอาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมี
ผูร้ บั รองทีร่ ะบุตวั ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แนวทางการดําเนิ นงานใน LQ
๑. มีการส่ง swab ในวันที่ ๑ และวันที่ ๖ ของการกักตัว
๒. การออกไปประเมินบ้านผูก้ กั ตัวทีจ่ ะกลับมากักตัวต่อทีบ่ า้ น โดยทีม
เจ้าหน้าทีข่ องกองการแพทย์ เป็ นผูป้ ระเมิน ร่วมกับอสม.ในพืน้ ที่
สรุปรายงานการรับเข้ากักตัว รายงานเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ยอดผูก้ กั ตัวทีเ่ ข้ากักตัวทัง้ หมด ๓๑๙ ราย
ผล swab พบ Positive สะสม ๑๒ ราย
๓. สอบสวนโรค ผู้ป่วยโควิด-๑๙
สอบสวน Time line ผูป้ ่ วยโควิด-๑๙ ร่วมกับ สสจ.อุดรธานี
สอบสวนโรค ผูป้ ่ วยโควิด-๑๙ ในชุมชน และตรวจคักรองผูม้ ภี าวะ
เสีย่ งสูง
๔. ออกตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ร่วมกับ สสจ.อุดรธานี

๕. คัดกรองผู้ที่เดิ นทางเข้าเมืองอุดรธานี
คัดกรอง ณ สนามบินนานาชาติอุดรธานี เพื่อแยกกักตัวผูเ้ ดินทางมาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง

๒๓

การตรวจคัดกรองเชิ งรุก ตลาดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

การตรวจคัดกรองเชิ งรุก สถานี ขนส่ง แห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

การตรวจคัดกรอง ถนนคนเดิ น

การปฏิ บตั ิ งานอื่นๆ ของกองการแพทย์
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติ ดเตี ยง

ฉี ดวัดซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในชุมชน

●งานกายภาพบําบัด

๒๔

ระบบภูมคิ มุ้ กัน (Immune System) คือ กลไกภายในร่างกายทีท่ ําหน้าทีป่ ้ องกันและต่อต้าน
อันตรายจากสิง่ แปลกปลอมต่างๆ ทีส่ ามารถก่อให้โรคภัยไข้เจ็บ

แล้วอะไรที่จะช่วยสร้างระบบภูมิกฯั แบบ “ครอบจักรวาล”ให้กบั เรา ?

นางสาวปรทิ พย์ บุญเกิ ด
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาล
นครอุดรธานี ได้รวบรวมรายงานจากหน่วยงาน
- ทุกสํานัก/กอง
- โรงเรียนเทศบาล ๑๒ แห่ง
- สถานธนานุบาล ๒ แห่ง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 ได้จดั ทํารายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ าร
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีก่ ําหนดเสร็จสิน้ แล้ว
 โดยรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
- ระดับหน่วยงานย่อย : ปค.๔ และ ปค.๕
- ระดับองค์กร (เทศบาล) : ปค.๑, ปค.๔ และ ปค.๕
- ผูต้ รวจสอบภายในจัดทํา : ปค.๖
หน่วยตรวจสอบภายในส่งรายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในงวดประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้ผกู้ ํากับดูแล (ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ภายในเวลาทีก่ ําหนด
๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.4)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒๕
๔. รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในฯ (แบบ ปค.๖)
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙

นางอาชิ รญาณ์ นฤนาทนิ ธิพฒ
ั น์ หัวหน้ า
ฝ่ ายทะเบียนราษฎรฯ

๕.๑๐ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
สรุปรายงานประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ข้อมูลทัวไปจํ
่ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรชาย ๕๖,๙๔๗ ราย
ประชากรหญิง ๖๒,๕๖๒ ราย
รวมทัง้ สิน้ ๑๑๙,๕๐๙ ราย
ประชากรผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ประชากรรวมทัง้ สิน้ ๙๑,๒๒๒๔ ราย
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือนรวมทัง้ สิน้ ๖๑,๕๗๗ ราย
·ผูม้ ารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ทีศ่ ูนย์บริการชัน้ ๑
รวม ๑,๘๘๘ ราย
·ผูม้ ารับบริการงานทะเบียนราษฎร ทีศ่ ูนย์บริการชัน้ ๑
รวม ๒,๓๗๓ ราย
·งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
ผูย้ ่นื คําร้องจํานวน ๑๑ ราย
อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน ๓ ราย
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๘ ราย ได้แก่
- ขอแก้ไขรายการเกิด
จํานวน ๑ ราย
- ขอคืนรายการบุคคล ทร.๙๗ จํานวน ๑ ราย
- ขอเพิม่ ชือ่ เข้าในทะเบียนบ้าน ทร. ๑๓ จํานวน ๓ ราย
- ขอแจ้งเกิดเกินกําหนด
จํานวน ๓ ราย
ผูม้ ารับบริการ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีชนั ้ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
- งานบริการด้านการสาธารณสุข
๓๒๓ ราย
- งานบริการด้านการช่าง
๑๑๕ ราย
- งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ๕๕ ราย
รวม ๔๙๓ ราย
• รวมผูม้ ารับบริการเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๔,๗๖๕ ราย
บริการจองคิวออนไลน์ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๔

บริการจองคิวออนไลน์ ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
รก.ผูอ้ าํ นวยการกองสารสนเทศภาษี

๕.๑๑ กองสารสนเทศภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
แผนที่ภาษีเทศบาลนครอุดรธานี
- จํานวนพืน้ ทีท่ งั ้ หมด ๔๗.๗๐ ตร.กม.
- จํานวนเขต (Zone) ๑๘ เขต

การ

๒๖
- จํานวนเขตย่อย (Block) ๓๖๔ เขตย่อย
- แปลงทีด่ นิ ๕๑,๕๑๑ แปลง
- โรงเรือนและสิง่ ปลูกสร้าง ๕๓,๗๗๖ หลัง
- ป้ าย ๑๕,๙๘๖ ป้ าย
การให้บริ การข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

๒๗

●งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

งานบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV
๑. งานซ่อมบํารุง ดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิ ดของเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบด้วย
- คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยสําหรับระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ๑๔ เครือ่ ง - กล้องวงจรปิ ดแบบประจํา
ทีแ่ ละแบบสปี ดโดม จํานวน ๑,๒๔๖ ชุด - ระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออพติก จํานวน ๑ ระบบ
๒. ระบบ Streaming Server ภาพจากกล้องวงจรปิ ด
ผ่าน Mobile Application ในการตรวจสภาพการจราจร
(Video Streaming Engine Software) จํานวน ๑ ระบบ

๒๘

งานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
งานซ่อมบํารุง ดูแลรักษาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของเทศบาลนครอุดรธานี
ประกอบด้วย
๑. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยสําหรับงานระบบสารสนเทศ จํานวน ๒๓
เครื่อง
๒. ระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน ๑ ระบบ
๓. ระบบความปลอดภัยและป้ องกันการบุกรุกทางเครือข่าย จํานวน ๑
ระบบ
๔. ระบบสารสนเทศในองค์กร จํานวน ๒๔ โปรแกรม
๕. Mobile Application “@นครอุดรธานี” “ถนนคนเดิน@นคร
อุดรธานี” และจองคิวบริการออนไลน์
๖. ระบบบริหารจัดการภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง จํานวน ๑ ระบบ
๗. ระบบสารสนเทศบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
สังกัด เทศบาลนครอุดรธานี จํานวน ๑๒ แห่ง
๘. เว็บไซต์เทศบาลนครอุดรธานี www.udoncity.go.th จํานวน ๑ ระบบ
๙. งานดูแลบํารุงรักษาระบบ Data Center จํานวน ๑ ระบบ
๑๐. ระบบโทรศัพท์ส่อื สารภายในองค์กร และ Call Center จํานวน ๑ ระบบ
งานบริ หารจัดการระบบกล้องเทอร์มอลสแกน สําหรับคัดกรองผู้เสี่ยงติ ดเชื้อไวรัส
Covid-๑๙
๑. งานติดตัง้ ระบบกล้องเทอร์มอลสแกนสําหรับตรวจคัดกรองผูเ้ สีย่ ง
ติดเชื้อ ไวรัส Covid-๑๙ ในภารกิจ “ถนนคนเดิน @นครอุ ดรธานี ” ทุ กวัน ศุ กร์/เสาร์ (ยกเว้น วัน ฝนตก
อากาศชืน้ ไม่สามารถติดตัง้ ได้) จํานวน ๑ ชุด โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กองสารสนเทศภาษีฯ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ โดยการยืมชุดครุภณ
ั ฑ์จากกองการแพทย์ จํานวน ๑ ชุด
๒. งานติดตัง้ ระบบกล้องเทอร์มอลสแกนสําหรับตรวจคัดกรองผูเ้ สีย่ ง
ติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้น
วัน หยุดราชการ) จํานวน ๑ ชุ ด โดยทํ าการติดตัง้ ให้แ ล้ว เสร็จก่อ นเวลา ๐๗.๓๐ น. และจัดเก็บเวลา
๑๖.๒๐ น. ซึง่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กองสารสนเทศภาษีฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ โดยใช้ชุดครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๑ ชุด

๒๙

นางวิ เรียม พิ คะวัฒน์
ผู้อาํ นวยการกองการเจ้าหน้ าที่

๕.๑๒ กองการเจ้าหน้ าที่
●กลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากร
๑. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ ายป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ได้จดั ทําโครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานสถานธนานุ
บาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เทศบาลนครอุดรธานี หลักสูตร การศึกษาแนวทางการขอรับการ
สนับสนุนรถบันไดเลือ่ นดับเพลิงอาคารสูง รถดับเพลิง และอุปกรณ์กชู้ พี -กูภ้ ยั (จากต่างประเทศ)
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผูเ้ ข้าศึกษาดู
งานจํานวน ๒๘ ราย
๒. ดํ าเนิ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้ข องแต่ ล ะสํ านั ก /กอง เพื่อ เตรีย มข้อ มูล จัด ทํ าเป็ นระบบ
สารสนเทศการจัดการความรูใ้ นองค์กร (KM)
๓. จัด ทํ าระบบ Line official Account หรือ Line OA เพื่อ อํ านวยความสะดวกในการเข้า ถึง
ข้อมูลด้านงานบุคคล

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือนที่ผานมาของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจาง ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

๓๐

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจางประจำ(ตำแหนงภารโรง) และพนักงานจาง
ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

กองการเจาหนาที่ออกพื้นที่สำรวจปญหาและอุปสรรคตางๆ
ของโรงเรียนทั้ง ๑๒ โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ตั้งแตวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๖ วัน

๓๑

โรงเรียนเทศบาล ๑ - ๑๒ พบปัญหา ดังนี้
๑. มีจํานวนครูเกินจากเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้ สิน้ ๗๖ อัตรา (รวมบริหาร) และครูในสังกัดไม่เป็ นไป
ตามกรอบโครงสร้างตาม จ.๘ จํานวน ๑๕๕ ราย ช่วยราชการ ๒๑๒ ราย คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การช่วยราชการ
= ๕๐ %
๒. มีจํานวนห้องเรียนทีเ่ กินเกณฑ์มาตรฐานทัง้ สิน้ ๗๐ ห้องเรียน
๓. มีความขาดแคลนอัตรากําลังครูในบางรายวิชาทีเ่ ป็ นวิชาหลักๆ
๔. มีซง่ึ ขณะนี้ กองการเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๖
นางหทัยรัตน์ เพชรพนนมพร
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรื่องเพื่อพิจารณา/นําเสนอโดยผูบ้ ริหาร
ไม่มี เนื่องจากเป้ นการประชุมครัง้ แรก

๓๒

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๙

ปิ ดประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ /.......................................................................................................
- ไม่มี -

๑๒.๐๐ น.

ลงชือ่ .......................................................ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลงชื่อ.........................................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่

