รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
นายตระกูล มณีกานนท์
นายสหัช นุ่มวงศ์
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ
นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สํานักปลัดเทศบาล
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
นายอดุลย์ สมบูรณ์
นายทวี สุธรรมราช
นางสาวอาริยา งิมขุนทด

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้างานเทศกิจ
หัวหน้างานป้องกัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

-๒
นางหทัยรัตน์ แสนธิ
นางปราณี เชื้อหอม
นางสาวกัลยากร คนสูง

-

หัวหน้างานสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

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

ผู้อํานวยสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดรายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ

สํานักการช่าง
นายดาวเรือง หากันได้
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
นายอรรณพ วังศานุวัตร
นางสาวพูนทรัพย์ ศรีสุนาครัว
นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร
นายสถาพร แสนธิ

ผู้อํานวยการสํานักช่าง
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชํานาญวิทย์ ศรีสุพล
นางจุราภัส รูปดี
นายชัยยันต์ ชัยโม
นางเกศราภรณ์ ฉิมพลี
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
นางผกาพรรณ จันทเขต

ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข

-๓
นางพร้อมพร ลีพฤติหัว
นางหนูกรณ์ กาญจนคช
นางสาวเตยหอม บุญพันธุ์
นางศิราณี เมืองจันทร์

-

หน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานภาคประชาชน
หัวหน้างานภัยสุขภาพ
นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ

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

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

กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
นายสหภาพ ก้อนคํา
นายอภิรกั ษ์ พิเนตรเสถียร

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

-๔
นางพัชราภรณ์ พลศรี
สวัสดิการสังคม
นางละเอียด หล้าสุด

-

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย์ บุญเกิด

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

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

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักกายภาพบําบัด

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คํา

รก. ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฏรฯ
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
นางจริยา เดวิส
นางอนงค์ มาศยคง

ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

สถานธนานุบาล ๑
นางสุติมา มูลศิริ

ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑

สถานธนานุบาล ๒
นางไพจิตร มาตย์วังแสง

พนักงานบัญชี

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี -

-๕
เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

๑. เรื่องสวมใส่บาตรทุกวันอังคารเป็นปกติประจําอยู่แล้ว น่าจะทํามา
ประมาณ ๒ เดือน แล้ว มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันมาทําบุญ ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วน
ราชการทุกภาคส่วน จังหวัดร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกัน ในเวลาช่วงเช้า
อยากให้ทําหนังสือเวียนให้ สํานัก/กอง จะได้มีส่วนร่วมกัน และใกล้เปิดเทอมแล้ว
อยากให้มีภาพนักเรียนมาร่วมกันทําบุญตักบาตร เอาที่โรงเรียนใกล้ๆ อาจจะเป็น
เทศบาล ๑ หรือเทศบาล ๒
๒. การทําบุญตักบาตรที่งานพิพิธภัณฑ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ร่วมกัน
ทําบุญตักบาตร
๓. เรื่องการใส่ชุดกากีทุกวันจันทร์ ใครได้ดคู ลิปที่ผู้ว่าฯ กําแพงเพชรได้
ตําหนิการแต่งกาย อย่าให้ผมได้ตําหนิกันนะครับ มีใส่กันทุกคนนะครับ ถ้าไม่ใส่
ชุดกากีคงได้มีการตักเตือน ไม่ก็แจ้งหนังสือมาครับ
๔. ผมเป็นคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกจังหวัด ได้ประชุมที่
หน้าห้องท่านผู้ว่าฯ ร่วมทั้งขนส่ง หอการค้า ฯลฯ เรื่องการขนส่งซิตี้บัส ๒ สาย
เส้นทางการขนส่งและมีเอกชนมาร่วมเสนอให้กับขนส่ง คือ อุดรธานีพัฒนาเมือง
เป็นรถบัส ติดแอร์ ติด Wifi กล้อง CCTV ชําระโดยบัตรหรือการ์ด อาจจะหยอด
เหรียญ ราคา ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท จากสนามบินเข้ามาในเมือง เป็น ๒ เส้นทาง
เหนือ ใต้ ออก ตก คณะกรรมการได้อนุมัติ อุดรพัฒนาได้เป็นคู่สัญญา สัมปทานทั้ง
๒ เส้น รอบเมืองด้วย ๑ เส้น ให้ดูแลเรื่องป้ายรถเมล์ ตอนนี้หลักๆขอให้เป็นจุด
เดิมก่อน ถ้าอยากเพิ่มจุดก็ให้เอาเข้าคณะกรรมการของจังหวัด

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

ทางส่วนการโยธาได้มีการจัดทําป้ายจอดรถเมล์ไว้

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ให้สํารวจป้ายที่จอดรถเมล์ให้ผมด้วย เรื่องต่อมาในการที่ขออนุมัติสวนสาธารณะ
หนองบัว กรมโยธาให้เราตอบยืนยันไป ให้เทศบาลฯ รับมอบในการดูแลต่อไป

-๖
-

ระเบียบวาระที่ ๒

และติดตามเรื่องอาคาร
เรียนของเทศบาล ๒ และเทศบาล ๓ ที่ต้องอนุมัติ
จากงบประมาณ ฝากท่าน ผอ. ติดตามด้วยนะครับ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบเวบไซต์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ

นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

การติดต่อการขอรับบริการที่ หน่วยงานภาครัฐ ให้ ยื่นสําเนาบัตรประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครองได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การทํ า บั ต รประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๖๑ ได้ ซั ก ซ้ อ ม
แนวทางการทํ า บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ขอทํ า บั ต รนั้ น
หน่วยงานสํานักทะเบียนต่างๆ ต้องยื่นเอกสารสําเนาบัตรฯ และสําเนาทําเบียน
บ้ าน ต้ องอยู่ในฐานข้อ มูล อยู่ แล้ ว ให้ ตรวจสอบที่ ฐานข้ อมู ล ว่ามีใบหน้ าตรงกั น
ลายนิ้วมือ ตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาอย่างไรก็สามารถดําเนินการได้เลย

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เป็นเรื่องชี้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ สําเนา หรือการรับรองสําเนา หรือเรื่องๆ
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

ระเบียบวาระที่ ๕
นางพิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สํานักการศึกษา
๑. หน่วยงานศึกษานิเทศก์ (งานวิชาการ)
๑. การฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๑

-๗
ดร.อิ ท ธิ พ นธ์ ตรี วั ฒ น
สุ วรรณ นายกเทศมนตรีน ครอุ ด รธานี ให้ เกี ยรติ เป็ น
ประธานในพิ ธีเปิ ดการฝึกอบรมพนั กงานครูและบุ คลากรทางการศึ กษาเรื่อง “การ
พัฒนาระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา”ซึ่ ง สํ า นั ก การศึ ก ษาจั ด ขึ้ น ระหว่ า ง
วันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
๒. โครงการความร่ ว มมื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในโรงเรีย นสั งกั ด
เทศบาลนครอุดรธานี กับสถาบันการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน
2561 สํานักการศึกษาได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรครูสอนคิดให้กับ พนักงานครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและได้ ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์
พัฒนาการสอนคิด โรงเรียน อบจ. เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี
ท่านดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้ลงนามในบันทึก
ข้ อ ตกลงในการพั ฒ นางานวิ ช าการกั บ ท่ า นดร. ศราวุ ธ สุ ต ะวงค์ ผอ.ศู น ย์
พั ฒ นาการสอนคิ ด ร.ร. อบจ.เชี ย งราย ร่ ว มกั บ ท่ านรองสุ ร พล แจ่ ม วุ ฒิ ป รี ช า
ท่านผอ.กนกอร ไชยมูล และผอ. ร.ร. ในสังกัดฯ ทั้ง ๑๒ แห่ง
๓. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 2561
ท่ านดร.อิ ท ธิ พ นธ์ ตรี วัฒ นสุ วรรณ นายกเทศมนตรีนครอุ ด รธานี ให้ เกี ยรติ เป็ น
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเรื่อง “กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา” สําหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหางนกยูง โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
โดยมี ท่ า นผอ.สํ า นั ก การศึ ก ษากล่ า วรายงานถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การ
ฝึ ก อบรมฯ โดยได้ รับ เกี ยรติ จาก ดร.เสาวคนธ์ จั น ทร์ ผ่ อ งศรี ผู้ เชี่ ย วชาญด้ าน
วิทยาศาสตร์ของ สสวท. ผู้ทรงคุณวุฒิของ กทจ.ชลบุรี อนุกรรมาธิการการปฏิรูป
การศึกษา และที่ปรึกษาด้านการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางอภิญญา สุธาพันธุ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

๒. งานประเพณี
งานเทศกาลสงกรานต์เมืองอุดรธานี ประจําปี 2561 วันศุกร์ที่ ๑๓ เม.ย.๖๑
ณ บริเวณลานพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
- พิธีสักการะพระพุทธโพธิ์ทอง/ศาลหลักเมือง/ท้าวเวสสุวัณ
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทําบุญตักบาตร
- พิธีสรงน้ําพระพุทธอภัยมงคลสมังคี/สรงน้ําพระเถระผู้ใหญ่
- การประกวดรําวงย้อนยุค ผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ชุมชน เขต ๓

-๘
-

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ได้แก่ ชุมชน เขต

๑

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้แก่ ชุมชน เขต ๔
รางวัลชมเชย
ได้แก่ ชุมชน เขต ๒
งานสงกรานต์ ใ นปี นี้ ไม่ ได้ ยิ่ ง ใหญ่ เหมื อ นทุ ก ปี เนื่ อ งจากกระบวนการในการ
จัดซื้อ จั ด จ้ าง เรื่ องต่ างๆ ที่ เราเจอปั ญ หาในการจั ด งาน ผมว่ าในปี งบประมาณ
หน้ าโครงการไหนที่ ค าบเกี่ ยวกั บปี งบประมาณ ซึ่ งในช่ วง มกราคม กุ ม ภาพั น ธ์
เราดํ าเนิ น การตั้งแต่ ป ลายปี นี้ ไม่ ว่าโครงการใดๆ ไม่ ว่าจะเป็ นสํ านั กการศึ ก ษา
งานท่องเที่ยว สํานักการสาธารณสุขฯ

นางรัชนีพร ศรีนพรัตน์
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

๓. งานการเจ้าหน้าที่
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จํานวน ๖ อัตรา ดังนี้
๑. ตําแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส
จํานวน ๒ อัตรา
(ค่าตอบแทน 15,000 บาท)
๒. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน ๒ อัตรา
(ค่าตอบแทน 9,400 + 2,000 บาท)
๓. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
(ค่าตอบแทน 9,400 + 2,000 บาท)
๔. ตําแหน่งภารโรง
จํานวน ๑ อัตรา
(ค่าตอบแทน 9,000 + 1,000 บาท)
“กําหนดรับสมัคร” ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2561
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา (ชั้น ๗) สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

นางอัมพิกา บริพรรณ
หัวหน้างานห้องสมุดฯ

๔. งานพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
สรุปจํานวนผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ประจําเดือน เมษายน 2561
๑. คณะผู้เข้าเยี่ยมชม จํานวน 10 คณะ
998 คน
๒. ประชาชนทั่วไป จํานวน
1,367 คน
๓. ชาวต่างประเทศ จํานวน
50
คน
รวมจํานวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น 2,415 คน
๕. งานห้องสมุดประชาชน/ท้องฟ้าจําลอง/ห้องสมุดสนามกีฬาเทศบาลเทศบาล
นครอุดรธานี

-๙
สถิติการเข้าใช้
เดือน เมษายน 2561

-

บริการ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่
จํานวน
16
ต่ออายุสมาชิก
จํานวน
25
เข้าใช้ห้องสมุดเด็ก
จํานวน
216
ใช้บริการ Internet
จํานวน
75
143
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
รายการ
เข้าใช้ห้องศูนย์เพื่อนใจฯ
จํานวน
174
ผู้ใช้บริการอื่นๆ
จํานวน
445
รวมผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น
จํานวน
1,094 คน
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน
60
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน
80
80
งานเทคนิค
จํานวน

คน
คน
คน
คน
คน 976
คน
คน
รายการ
รายการ
รายการ

กิจกรรมออกบูธรับสมัครสมาชิกในงาน "มหกรรม TO BE NUMBER ONE
เป็ นหนึ่ งโดยไม่ พึ่ งยาเสพติ ด : UDON LOVE MUSIC # ๙” ระหว่างวัน ที่ 6-8
เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์
จัดนิทรรศการชั่วคราวหัวข้อ “Sex วัยรุ่นเลือกได้” โดย สสส.
ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
อุดรธานี
เข้าอบรมหลักสูตรเวทีเติมเต็มความรู้บุคลากรในพื้นที่ให้เป็น “นักสื่อสารสุข
ภาวะ” โดย สสส. ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาล
นครอุดรธานี
ออกบูธ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 1/2561 และกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ วัดสว่างสันติสุข ชุมชนดอนอุดม ๑
ออกบู ธ โครงการเทศบาลเคลื่ อนที่ 2/2561วันที่ 30 เมษายน 2561
ณ วัดวิเวกบูรพาชัย ชุมชนหนองตุ ๑

๑๐
เป็ น วิ ท ย า ก รร่วมกับ สสส. จัดอบรม โครงการพั ฒ นาเครือข่าย
อ
ส
ม
.
เขตเทศบาลนครอุ ด รธานี ปี 2561 วั น ที่ 2
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

สถิติการเข้าชมท้องฟ้าจําลองเทศบาลนครอุดรธานี เดือนเมษายน 2561
ประชาชนทั่วไป
ผู้ใหญ่
จํานวน
28 คน
เด็ก
จํานวน
23 คน
คณะดูงาน
รวมผู้เข้าชมทั้งสิ้น
จํานวน
51 คน
รวมรอบฉายทั้งสิ้น
จํานวน
10 รอบ
สถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี สาขาสนามกีฬา
เดือน เมษายน 2561
งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่-ต่ออายุ
จํานวน
9
รายการ
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
264
รายการ
ผู้ใช้บริการ
จํานวน
3,102
ราย
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน
24 รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน
64 รายการ
จัดวารสาร/หนังสือพิมพ์ขึ้นชั้น
จํานวน
119 รายการ
กิจกรรม ๕ ส ประจําเคาน์เตอร์
จํานวน
4 ครั้ง
รายงานสรุปกิจกรรมในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี
อนุบาล
จํานวน
๕๓ คน
ประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ จํานวน
๖๔๑ คน
รวมทั้งสิ้น ๖๙๔ คน

๑๑
โรงเรียน
เทศบาล ๒ มุขมนตรี
อนุบาล
จํานวน
๑๓๕ คน
ประถมศึกษา
จํานวน
๖๗๔ คน
มัธยมศึกษา
จํานวน
๔๙๓ คน
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๒ คน
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๗ คน
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวาราม
รวมทั้งสิ้น ๔๓๑ คน
โรงเรียนเทศบาล ๕
รวมทั้งสิ้น

คน

โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
มัธยมศึกษาต้น
มัธยมศึกษาปลาย

จํานวน
จํานวน

๒๔๐ คน
๑๘๐ คน

โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์
อนุบาล
ประถมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น 1,108

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
คน

159
263
275
285
126

โรงเรียนเทศบาล ๘ ไทยรัฐวิทยา ๗๒
ระดับชั้น
อนุบาล

จํานวน

92 คน

รวมทั้งสิ้น ๔๒๐ คน

คน
คน
คน
คน
คน

๑๒
ประถมศึกษาปีที่ -

1–6
รวมทั้งสิ้น 334 คน

โรงเรียนเทศบาล ๙ มณเฑียรทองอนุสรณ์
ระดับปฐมวัย (อนุบาล)
จํานวน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
จํานวน
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี
ระดับปฐมวัยปีที่ ๑
จํานวน
ระดับปฐมวัยปีที่ ๒
จํานวน
ระดับปฐมวัยปีที่ ๓
จํานวน
รวมทั้งสิ้น 33๘ คน

นางอุษากร สีดาบุตร
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

จํานวน

242 คน

๑๐ คน
๑๒ คน
109 คน
108 คน
120 คน

โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน
ชั้นอนุบาล
จํานวน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
จํานวน
รวมทั้งสิ้น ๒๐๙ คน

๕๗ คน
๑๕๒ คน

โรงเรียนเทศบาล ๑๒ บ้านช้าง
ชั้นอนุบาล
จํานวน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
จํานวน
รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน

๒๕ คน
๒๔ คน

ผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล ๘
- กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ในตอนเช้าหน้าเสาธงและอาจจัดกิจกรรมสวด
มนต์และนั่งสมาธิ ทุกวันศุกร์ก่อนกลับบ้าน (สําหรับศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กที่นับถือ
ศาสนาอื่น ๆ ให้จัดกิจกรรมตามหลักศาสนาของตนเอง)
- การให้ เด็ กรับผิดชอบด้วยตนเอง เช่น การจัด เก็ บของใช้ส่วนตัวเข้าที่ได้
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย การรับประทานอาหารกลางวันด้วยตนเองจดหมด
การเก็บภาชนะอาหารด้วยตนเองหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เป็นต้น เพื่อให้

๑๓
เด็ ก ได้ รู้ จั ก หน้ า ที่ ข องตนเอง และสามารถปฏิบัติได้เป็นกิจวัตรประจําวัน
โดยไม่มีใครบอก
- กิจกรรมที่สอนการปฏิบัติตามมารยาทของสังคม เช่น การไหว้และสวัสดี
ผู้ใหญ่ การพูดสุภาพ การยกมือไหว้และรอให้ได้รับอนุญาตก่อนพูด การก้มหลังเมื่อ
เดินผ่านผู้ใหญ่ การขอบคุณ เมื่อผู้อื่นช่วยเหลือหรือให้ของ เป็นต้น เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังการปฏิบัติตามมารยาทของสังคมที่ดีให้กับเด็ก
- จัดกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ําในเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล ๘
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสว่างสามัคคี
- การดําเนินงานตามแผนการซ่อมแซม ศพด.บ้านม่วง (ทะลุผนังเพื่อเชื่อม
ห้องเรียนและการปรับพื้นที่ภายนอกเพื่อรองรับการปรับปรุงอ่างแปรงฟัน)
- การออกสํารวจเด็กนักเรียนในวันที่ ๒๖ เม.ย. 2561
- การจัดกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ําใน
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การบูรณาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการส่งเสริมด้านวินัยใน
เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม
- การจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
- การจัดกิจกรรมสวนผักของหนูน้อย
- การจัดกิจกรรมตามแนวทางการดําเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ําใน
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม
- การจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด
- การจัดกิจกรรมการพับใบเตยสดเป็นดอกกุหลาบ
- การจัดกิจกรรมพับกระดาษศิลปะแบบญี่ปุ่น
- การจัดกิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตาจากแกนกระดาษทิชชู่
- การจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย
- การประเมินรับรองมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ”
แผนการรับเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง

๑๔
- ศูนย์พัฒนา โพธิวราราม
จํานวน ๙๐ คน
ประชุมผู้ปกครองในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8 รับนักเรียนจํานวน
ประชุมผู้ปกครองในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
- ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านม่วงสว่างสามัคคี รับนักเรียนจํานวน
ประชุมผู้ปกครองในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2561
นางสาววยุลี หมอกไสย
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา

เด็กเล็กวัด
รับนักเรียน

๗๐ คน
๓๐ คน

รายละเอียดผู้เข้าใช้สนามกีฬาและฟิตเนตเทศบาลนครอุดรธานี
ผู้เข้าใช้ฟิตเนต เดือน เมษายน 2561 จํานวน 1,713 คน
กิจกรรมที่จะดําเนินการต่อไป
 UDONTHANI HALF MARATHON 2018 ในวันที่ 27 พฤษภาคม
2561
 จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 วันเสาร์ที่ 26 พ.ค.
2561
 นํานักเรียนตัวแทนเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ณ ทม.นางรอง บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26-28
มิถุนายน 2561

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์

เป็นเรื่องที่จะขอความร่วมมือนะครับ ท่านรองกิตติกรฯ และ ท่านรองตระกูลฯ
จะได้นัดประชุมเพื่อขอความร่วมมือจากสํานัก/กอง ต่างๆ ในเรื่องของการวิ่ง
มาราธอน จะได้เป็นประวัติการของอุดรธานี คนสมัครวิ่งทั้งหมด ๗,๐๐๐ คน
ต้องดูแลทั้งเรื่องการต้อนรับ ผมมอบท่านรองกิตติกรเป็นผู้ดูแล

๕.๒ กองสวัสดิการสังคม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และการให้บริการตามโครงการ
ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน โดยเทศบาลนครอุ ด รธานี ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค

๑๕
อุ ด รธานี วั น ที่ ๒๕ –๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดสว่างสันติธรรม ชุมชน
ดอนอุดม ๑ ผู้ที่เข้าร่วม
ก็ จ ะเป็ น ประชาชนในชุ ม ชนของเขต ๔ มี ก าร
ให้บริการ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลขาดเล็ก และมีร้านตัดผม บริการส่วนต่าง ๆ
ของเทศบาลนครอุดรธานี
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และการให้บริการตามโครงการ
ศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชน โดยเทศบาลนครอุ ด รธานี ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
อุดรธานี วันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดวิเวกบูรพาชัย ชุมชนหนองตุ ๓
ผู้ที่เข้าร่วมก็จะเป็นประชาชนในชุมชนของเขต ๓ มีการให้บริการ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่ อ งจั ก รกลขาดเล็ ก และมี ร้ า นตั ด ผม บริ ก ารส่ ว นต่ า ง ๆ ของเทศบาลนคร
อุดรธานี
โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยนิยม
ยั่งยืน ครั้งที่ ๓ เป็นปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนําหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ สําหรับทีมขับเคลื่อนของตําบลหมากแข้ง เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๑ มีกิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน และมีหนังสือจากจังหวัดที่ทําการปรับเปลี่ยนไทย
นิยมยั่งยืนแบ่งออกเป็น ๒ ข้อ ดังนี้
๑. การปรับกรอบระยะเวลาการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ ๓ จาก
เดิ ม ๑๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เปลี่ ย นเป็ น ๑๑ เมษายน – ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก็คือเผื่อเวลาเพิ่มขึ้น ครั้งที่ ๔ จากเดิม ๑ – ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑ เปลี่ยนเป็น ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. ปรับกรอบระยะเวลาดําเนินโครงการชุมชนละสองแสนบาท เป็นภายใน
๑๒๐ วัน นับแต่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคบใช้ ก็ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลก่อนค่อยจะดําเนินการได้
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ผมไม่ได้ห่วงเรื่องอนุมัติโครงการ แต่การร่างโครงการต้องมีการเขียนแบบ และใน
เงื่อนไขต้องมีการเซ็นต์สัญญาอีกเรื่องโครงการเคลื่อนที่ เดียวนี้คนค่อนข้างที่จะมา
น้อยผมว่าหมดยุค คือมีแต่ประธานชุมชน ผมว่าต้องมีแนวคิดใหม่ ๆ

นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

คือประชาชนส่วนใหญ่จะมาเวลาที่เขาสะดวก ว่างแล้วค่อยมาจากที่เราเช็คข้อมูล

๕.๓ กองการแพทย์
รอ.หญิงกุลรดี ศิริรัชตพงษ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

๑๖
- รายงาน
ประจําเดือน มีนาคม -

ประจําเดือนฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข
เมษายน 2561

จํานวนผู้มารับบริการ ประจําเดือน มีนาคม-เมษายน 2561

โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว (เยี่ยมบ้าน)ปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี รพ.
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 -30 มีนาคม 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๘
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 -30 มีนาคม 2561

๑๗
-

ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 -30 มีนาคม 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 -30 มีนาคม 2561

๕.๔ กองทะเบียนฯ
นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
รก. ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฏรฯ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
สรุปรายงานประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๑

๑๘
ข้อมูลทั่วไปจํานวน - ประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากร
ชาย 63,๑๕๑ ราย
ประชากรหญิง
67,0๗๖ ราย
รวมทั้งสิ้น ๑๓๐,๒๒๗ ราย
ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๑,๒๕๐ราย
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๕๙,๖๗๖ ราย
ผู้มารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
ในเขต 1,๒๔๙ ราย นอกเขต ๘๘๐ ราย รวม ๒,๑๒๙ ราย
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
รวม 2,๔๕๙ ราย
งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร เดือน เมษายน
- ผู้ยื่นคําร้อง
จํานวน ๑๑ ราย
- อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๗ ราย
- ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน ๔ ราย
- เพิ่มชื่อเข้า ทร.๑๓
จํานวน ๑ ราย
- แจ้งเกิดเกินกําหนด
จํานวน ๑ ราย
 ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
งานบริการด้านการสาธารณสุข ๕๘๓ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๑๗๘ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม.) ๗๐๒ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ๔๒ ราย
รวม ๑,๕๐๕ ราย
 ผู้มารับบริการศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ (ตลาด
หนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๔๖๖ ราย
งานบัตรประจําตัวประชาชน
๑,๐๐๒ ราย
งานบริการด้านภาษี
๑๐๔ ราย
รวม ๑,๕๗๒ ราย
รวมผู้มารับบริการเดือน เมษายน จํานวนทั้งสิ้น 7,๗๗๙ ราย
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร
มากที่สุด ๖๙ % มาก ๒๘ % ปานกลาง ๒ % น้อย ๑ %
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจําตัวประชาชน

๑๙
มากที่สุด ๘๖ % -

มาก ๑๑ % ปานกลาง ๒ % น้อยมาก ๑ %

ค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชน
- สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน 5๗๙ ราย เป็นเงิน
ประชาชนในเขตจํานวน 4๒๗ ราย เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น ๗๑,๘00 บาท
- ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน ๕๓๙ ราย เป็นเงิน
ประชาชนในเขตจํานวน ๕๐๒ ราย เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 72,100 บาท

3๙,๑๐๐ บาท
๓๒,๗00 บาท

๓๘,๐๐๐ บาท
๓๔,๐๐๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชนในเดือน เมษายน 2561
รวมทั้งสิ้น 144,700 บาท
การให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา
และผู้พิการ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีผู้มายื่นคําร้อง ๒ ราย
๑. นายคมสิ งห์ มาตย์ วั งแสง มายื่ น คํ าร้ อ งให้ กั บ มารดาของตนเอง คื อ
นางสา มาตย์ วัง แสง ชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามทะเบี ย นบ้ าน เลขที่ 312/4 หมู่ 14
ซอยบ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
๒. นางประนอม จิ ร ะพรกุ ล ที่ อ ยู่ 196/3 หมู่ ที่ ๕ ซอยบ้ า นหนอง
เตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) (Government Easy Contact Center)
ตามที่ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ยื่นสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศู น ย์ ร าชการสะดวก (GECC) “ศู น ย์ แ ห่ ง การบริ ก ารนานาชาติ น ครอุ ด รธานี ”
เมื่อ ช่วงเดื อนกุมภาพั นธ์ 2561 ต่ อสํานัก งานปลั ด สํานักนายกรัฐมนตรี โดย
คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ราชการสะดวก ได้ตรวจคัดกรองเอกสาร เมื่อวันที่
23 - 30 มี น าคม 2561 ซึ่ ง มี ผู้ ส มั ค รขอรั บ รองมาตรฐานทั้ ง สิ้ น 541 ศู น ย์
ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น ๔๙๗ ศูนย์ ซึ่ง “ศูนย์แห่งการบริการนานาชาติ
นครอุ ด รธานี ” ได้ ผ่ านการตรวจคั ด กรองเอกสารเบื้ อ งต้ น โดยคณะกรรมการฯ
จะลงตรวจประเมินพื้นที่ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2561

๒๐
กําหนดการชี้แจงข้อมู ลการดําเนินการตรวจมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวกของหน่ ว ยรั บ
การตรวจประเมิน
* การตรวจการให้บริการประชาชน (ประมาณ ๓๐ นาที)
* หน่วยรับการตรวจประเมินสรุปและชี้แจงการดําเนินการตามมาตรฐาน
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (ไม่เกิน ๒๐ นาที)
* การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ประมาณ ๔๐ นาที)
* การซักถามและชี้แจงเพิ่มเติม (ประมาณ ๓๐ นาที )
***รวมเวลาการตรวจประเมิน ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง***
นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางอนงค์ มาศยคง
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

ศูนย์ราชการสะดวก เป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมาติดต่อ
ขอรับบริการภาครัฐ ได้หลากหลายในการบริการ ทางราชการให้สํานักงานได้ลงรับ
ระบบมีการเชื่อมโยงของฐานราชการ ซึ่งทางศูนย์บริการราชการสะดวกนี้ ข้อมูล
ข่ าวสารก็ จ ะมาอยู่ ในหน่ ว ยงานราชการเดี ย ว ที่ ป ระชนสามารถติ ด ต่ อ ราชการ
ในที่เดียวของทุกกระทรวง ก็จะเป็นประโยชน์ แต่มีสิ่งหนึ่งการประเมินความพึง
พอใจ ซึ่งทางรัฐบาลจะต้องดําเนินการ ในส่วนของทางกองทะเบียนราษฎรฯ นั่นมี
อยู่แล้ว แต่ศูนย์ ราชการ มี ทั้ งสํานั กการสาธารณสุ ขฯ สํ านั ก การช่ าง ต้อ งมี ที่ ให้
ประชาชนในการกดให้การประเมินในการให้บริการ รวมทั้งการจัดเก็บภาษี

เรื่องสถานที่ผมไม่ไหว แต่เรื่องฮาดร์แวร์ที่ละที่คงใกล้เคียงกัน ต้องหาวิธีการที่จะ
ได้เครื่องประเมินที่จะให้ประชาชนได้กดประเมินในการให้บริการ ผมฝากท่านรอง
วันชัยฯ ช่วยดูด้วยนะครับ

๕.๕ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ข้อมูลสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
พื้นที่ 47.70 ตร.กม. แบ่งเป็น ๑๘ เขต (Zone) ๓๖๔ เขตย่อย (Block)
แปลงที่ดิน
49,300 แปลง
โรงเรือนฯ
57,865 หลัง
ป้าย
15,950 ป้าย
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผท. ๔)
32,504 ราย
ทะเบียนคุมผู้อยู่ในข่ายชําระภาษี (ผท. ๕) 19,636 ราย

๒๑
ประกอบด้วย ผู้อยู่ใน
ข่ายภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.)
11,677 ราย
ผู้อยู่ในข่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.) 6,809 ราย
ผู้อยู่ในข่ายภาษีป้าย (ภ.ป.)
5,806 ราย
การให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประเภทการให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ผลการดําเนินงานตามโครงการจ้างสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2560 – เมษายน 2561

๒๒
โครงการจ้างสํารวจ โรงเรือน LTAX GIS

ข้อมูลแผนที่ภาษี ฯ เกี่ยวกับการปรับข้อมูล ที่ดิน
ตั้งแต่ พ.ย.60 – เม.ย.61

รายงานผลการนําข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX 3000
ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2561

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ฝากเรื่องของการจัดเก็บภาษีด้วยนะครับ เป็นรายได้ที่จะนํามาพัฒนาในงบประมาณ

นางจริยา เดวิส
ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ

การเตรียมการจัดทําที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ประสานกับการคลัง ซึ่งคาดว่าจะได้
ใช้ ประมาณเดื อน ม.ค. ๒๕๖๒ ซึ่ งจะต้ องนํ าเจ้าของที่ ดินภาษี โรงเรือนทั้ งหมด
๓๒,๕๐๔ มาจัดทําที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง เดือน พ.ค. นี้อยู่ในขั้นตอนจัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสํารวจข้อมูล แต่เรายังยังไม่ได้ทําเพราะต้องรอ พรบ. เพราะยัง
ไม่ประกาศใช้ กําลังเตรียมการใช้ระบบ Excel ในระบบ LTAX 3000 แต่ว่าทาง

๒๓
กรมฯให้ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยชําระภาษีก่อน จํานวนประมาณ ๑๙,๐๐๐ กว่าราย
ต อ น นี้ ขาด บุ ค ล าก ร
ถึงแม้จะทําล่วงเวลาราชการแล้วก็ตามคิดว่าไม่ทัน
แน่นอน
เรื่องอาคารที่พักอาคาร โรงเรือน เราต้องโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ลูก หรือญาติ เพื่อที่
เราจะได้ยกเว้น ในหลังที่ ๒ และ หลังที่ ๓

นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

๕.๖ สํานักปลัดเทศบาล
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
• งานธุรการ
- สรุปสถิติหนังสือรับ – ส่ง และคําสั่ง ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มีดังต่อไปนี้
ทะเบียนหนังสือรับ
จํานวน ๑,๗๕๕ ฉบับ
ทะเบียนหนังสือส่ง
จํานวน ๕๖๗ เลข
เลขคําสั่ง
จํานวน ๔๐๘ เลข
- ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

- พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๒๔
-

- กิจกรรม วันเทศบาล” ประจําปี ๒๕๖๑ ณ สํานักงานเทศบาลนคร
อุดรธานี ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและงานรับรองต้อนรับ
๑. งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เดือนเมษายน 2561 มีการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เพื่อเข้ารับการ
อบรม / ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ จํานวน ๕ หลักสูตร
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้างที่ เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ จํานวน ๙ คน
๒. งานรับรองต้อนรับ เดือนเมษายน 2561
รับคณะศึกษาดูงาน จํานวนทั้งสิ้น 2 คณะ
ผู้เข้าศึกษาดูงาน จํานวนทั้งสิ้น 133 คน
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
รก. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

 ฝ่ายอํานวยการ
๑. พนักงานเทศบาล โอนย้ายมาใหม่ จํานวน ๑ ราย
นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
อํานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้นสังกัด กองช่างเทศบาลตําบลสุรนารี โอนย้ายมาดํารง
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม อํานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น สังกัด ส่วน
ควบคุมการก่อสร้าง สํานักการช่างเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน
2561 เป็นต้นไป
รายงานผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ของเทศบาลนครอุดรธานี
เนื่องในวันเทศบาลประจําปี 2561 จํานวน ๒๐ ราย

๒๕
-

รายงานการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จํานวน ๑๕ ราย แยกเป็น
 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๑๓ อัตรา
- ตําแหน่ง นักการ ๘ ราย
- ตําแหน่ง คนงาน ๕ ราย
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผช.นวก.สาธารณสุข จํานวน ๒ อัตรา
ประกาศผลสอบข้าราชการ – พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประชุมรับทราบ
ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
2561
 โดยมีผู้สอบผ่านทั้งหมด 1,898 ราย จากผู้เข้าสอบ 20,925 ราย
โดยคิดเป็นร้อยละ 9.07 ซึ่งแบ่งตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สอบผ่าน ๑๔๔ คน จากผู้เข้าสอบ 2,339
คน คิดเป็นร้อยละ 6.16
๒. เทศบาล สอบผ่าน 1,651 คน จากผู้เข้าสอบ 11,883 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.89
๓. องค์การบริหารส่วนตําบล สอบผ่าน ๙๑ คน จากผู้เข้าสอบ 6,620
คน คิดเป็นร้อยละ 1.37
๔. เมืองพัทยา สอบผ่าน ๑๒ คน จากผู้เข้าสอบ ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ
14.46

๒๖
สรุปข้อมูลการสอบ

-

ตําแหน่งสายงานบริหารท้องถิ่น

บัญชีอัตราว่าง เทศบาล

พนักงานเทศบาลนครอุดรธานีผ่านการสอบรอบแรก จํานวน ๕ ราย

๒๗
-

 ผู้ที่สอบผ่าน..กําหนดให้มีการสรรหาภาคความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์)
ในระหว่างวันที่ 28 - 31พฤษภาคม 2561
 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ที่เข้ารับ
การสรรหาภาคความเหมาะสมจะต้องส่งผลงานที่ประสบความสําเร็จและ
วิสัยทัศน์ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด
 และให้รวมเอกสารเข้าเป็นเล่มเดียวกัน จํานวน ๔ ชุด จัดส่งให้งานการ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม 2561 เพื่อจะได้
จัดส่งไปที่จังหวัดและกรมต่อไป
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่าน ให้กับอีกหลายๆ ท่าน

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 งานป้องกันและรักษาความสงบ (งานป้องกันฯ)
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ

เดือน มีนาคม และ เมษายน ๒๕๖๑ ออกปฏิบัติภารกิจในการระงับอัคคีภัย ๑๐
ครั้ง ดังนี้
- เพลิงไหม้ที่พักอาศัย
๔ ครั้ง
- เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์
๒ ครั้ง
- เพลิงไหม้หญ้าแห้ง
๗ ครั้ง
- เพลิงไหม้กุฏิพระ
๑ ครั้ง
รวม ๑๔ ครั้ง

๒๘
๒. ให้ความ อนุเคราะห์ส่งน้ําอุปโภคบริโภค ตามที่ได้รับการร้อง
ขอ ภายใน
เขตเทศบาลนคร เดือน มีนาคม และ เมษายน 2561
- ให้ความอนุเคราะห์ส่งน้ํา ๘๔ เที่ยว
- จํานวนน้ํา 754,000 ลิตร
๓. ปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร เดือน มีนาคม และ เมษายน 2561
ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ จํานวน ๒๘ ครั้ง
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายอดุลย์ สมบูรณ์
หัวหน้างานเทศกิจ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักช่าง
นายอดุลย์ สมบูรณ์
หัวหน้างานเทศกิจ

ขอชื่นชมในการปฏิบัติงานครับ ได้รวดเร็วมาก และอยากให้กําชับการแต่งกายในการ
ปฏิบัติงานให้รัดกุม มากกว่านี้ เพื่อความปลอดภัยของเราเอง
 งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานเทศกิจ)
- ร่วมกับจังหวัดในการออกตรวจและประจําจุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
- การออกตรวจสอบคนเร่ร่อนที่มาพักที่บริเวณสะพานแถวร้านพรแหนมเนือง
เราจะมีมาตรการอย่างไรในการในการป้องกันไม่ให้ผู้เร่รอนมาจับจองพื้นที่ใต้
สะพาน

เคยทําหลังกั้นแล้วครับ แต่ก็ยังงัดเข้าไปนอนได้

ผมได้ประสานไปที่ศูนย์ของคนเร่รอนแล้วครับ ทางศูนย์ก็ได้ช่วยเหลือคนที่เต็มใจ
จะทําจริงๆ ถ้าเป็นคนบ้า ก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาล
- ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจและจัด
ระเบียบตามถนนสายต่างๆ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ผมฝากออกตรวจแถวถนนศรีสุขที่ได้ทําฟุตบาทใหม่

นางสุติมา มูลศิริ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑

การรายงานของสถานนุบาล ๑ -๒ มีอยู่ ๓ เรื่อง คือ

๒๙
๑. การลดอัตรา ดอกเบี้ยในช่วง
เปิดภาค
เรียน ตั้งแต่
เดือน ๑ เมษายน –
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๒ เดือน เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ย
๐.๒๕ /เดือน เกิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ร้อยละ ๑ บาท
๒. สถิติการรับจํานําในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๑
สถานธนานุบาล ๑
ผู้มาใช้บริการ
จํานวน ๒,๑๕๘ ราย
คิดเป็น ๓๖,๔๑๑,๑๕๐ บาท
ผู้ไถ่ถอน
จํานวน ๒,๒๑๑ ราย
คิดเป็น ๓๗,๔๐๓,๑๕๐ บาท
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ทั้งหมด ๑๒๖ ล้านบาท
สถานธนานุบาล ๒
ผู้มาใช้บริการ
จํานวน ๗๖๓ ราย
คิดเป็น ๑๑,๙๙๑,๔๐๐ บาท
ผู้ไถ่ถอน
จํานวน ๗๗๔ ราย
คิดเป็น ๑๒,๖๒๓,๕๐๐ บาท
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ทั้งหมด ๙๔ ล้านบาท
๓. วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม สําหรับ
ในปี นี้ ท างสํ า นั ก งานงาน จสท. ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าของภู มิ ภ าค ภาคเรา
ประกอบด้วย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ มีกิจกรรมร่วมกันทําบุญ
ถวายอาหาร และแข่งขันกีฬา และร่วมรับประทานกัน
นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ

๕.๗ กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายประเมินผลและสถิติ
เทศบาลนครอุดรธานี เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่า
อยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประจําปี
๒๕๕๙ ซึ่งรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ สวนจิตรลดา
กรมส่งเสริมคุณภาพร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอาเซียน
และก็เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิม
พระเกียรติพัชรกิติยาภา สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนั้นก็จะมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และ
ทางชุมชุน ทั้ง ๑๐ ชุมชน ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของสานสัมพันธ์ และก็มีการ
ระดมความคิดเห็นการประเมินสู่เมืองยั่งยืน และวันสุดท้ายก็มีการลงนามประกาศ

๓๐
สู่เมืองต้นแบบอย่าง ยั่งยืน เทศบาลร่วมกันชุมชน ๑๐ ชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อนให้มี การ
เรียนรู้ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐
น. การประชุมโครงการปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียน ได้ประชุมกับผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงตนเองในการ
ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและอาเซียน +๘ วันที่ประชุม
ก็มีการระดม ความคิดเห็นและก็ขอข้อมูลในเรื่องของเกณฑ์การพัฒนาปรับเมือง
ต้นแบบ เรื่องความพร้อมของพื้นที่ เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ยกระดับ ซึ่งยังไม่เป็นการ
ประเมินยังอยู่ในช่วงรับทราบข้อมูล และเตรียมความพร้อมให้เราระดับที่จะ
ประเมินซึ่งจะมี การลงอีกครั้งหนึ่ง
นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
การประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น การจัดทําโครงการพัฒนาในพื้นที่
เทศบาลนครอุดรธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหลัง
อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะใน ๓ หัวข้อ ดังนี้
๑. การจัดบริการเรือปั่นในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
๒. การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเทศาภิบาล การปลูกต้นทองกวาวแทนต้น
ตีนเป็ด
๓. การจัดบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ
โดยจัดประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ประชุมประกอบด้วย
ผู้แทน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม ผู้แทนชุมชน
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จํานวน ๑๔๑ คน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นางสาวกัลยากร คนสูง
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

ครับ ก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลที่ดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ
ผลการดําเนินงานที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า โดยจะมีขบวนแห่เริ่มจากบริเวณเทศบาล ไปยัง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า อุดรธานี ซึ่งได้มีผู้ร่วมขบวนแห่ประมาณเกือบ ๓๐๐ คน เมื่อขบวนแห่ไปถึง

๓๑
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ประชาชนอย่างมากที่
นางหทัยรัตน์ แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศ

พลาซา ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมงานนิทรรศการ และมี
สนใจ และสอบถามข้อมูล

งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขอรายงานประจําเดือน เมษายน เรื่องการผ่านมติที่ประชุม โครงการที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๑. จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณทุ่งศรีเมือง งบประมาณ ๒๕๖๐
จํานวน ๑,๑๖๕,๘๐๐ บาท
๒. จัดซื้อระบบถ่ายทอดสัญญาณระบบภาพจากกล้องวงจรปิดผ่าน
อินเทอร์เน็ต CCTV เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐บาท
๓. จัดซื้อระบบคิวอัตโนมัติ วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ระยะที่ ๓
งานพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการงานพิพิธภัณฑ์ วงเงิน ๑๒,๙๔๗,๔๔๐ บาท
๕. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถานธนานุบาลแห่งที่ ๑ วงเงิน
๔๘,๔๐๐ บาท
๖. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถานธนานุบาลแห่งที่ ๒ วงเงิน
๑๑๓,๗๐๐ บาท
๗. จัดหาวงจรเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๘. จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเมืองด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วงเงิน
๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๙. จัดซื้อกล้องวงจรปิดสําหรับติดตั้งภายในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วงเงิน ๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท
การบริหารจัดการ Mobile Application “@นคร
จํานวนครั้งของการติดตั้งแอพพลิเคชั่น @นครอุดรธานี
สถิติการดาวน์โหลดใช้งาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ๔,๒๕๐ ครั้ง
๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๙๖๐ ครั้ง รวม ๗,๒๑๐ ครั้ง
๑ – ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๓๓๐ ครั้ง รวม ๘,๔๕๐ ครั้ง
๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๐๒๐ ครั้ง รวม ๙,๔๗๐ ครั้ง

๓๒
๑ มกราคม -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จํานวน ๔๒๐ ครั้ง รวม
๙,๘๙๐ ครั้ง
๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๓๐๗ ครั้ง รวม ๑๒,๑๙๗ ครั้ง
แผนการประชาสัมพันธ์แนะนําการใช้งาน “@นครอุดรธานี”
- จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนะนําการใช้งาน เพื่อแจกประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ ประชาชนทั่วไป และแขกผู้มาเยือน
- จัดทําคลิป แนะนํา “@นครอุดรธานี” เพื่อนําเสนอใน สื่อ social media
ต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้งาน ณ ถนนคนเดิน ร่วมกับฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ และหน่วยอื่นๆ
- เผยแพร่ Link Download บนสื่อ Fan page “เทศบาลนครอุดรธานี”
และแชร์ไปตาม กลุ่ม Social ในจังหวัดอุดรธานี
ความก้าวหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน จํานวน ๒๐๐
ผลการดําเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ “สายด่วนนครอุดรธานี ๑๑๓๒”
ระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จํานวนดําเนินการแล้วเสร็จ
๒๙๑ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ๕๘.๖๗

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง

เรื่อ งของร้ อ งเรี ยน การดํ าเนิ น การต้ อ งรวบยอดให้ มั น ได้ ถ้ าพู ด ถึ งเรื่อ ง
Facebook มียอดสูงที่มีคนสนใจ อยากให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ ขอฝาก
ด้ วยนะครั บ อยากให้ ทุ ก สํ า นั ก /กอง เสนอเรื่ อ งมาทางกองวิ ช าการ อย่ า งน้ อ ย
สัปดาห์ ละ ๑ เรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ว่าเรามีกิจกรรมดีๆ อย่าให้มีแต่เรื่องไม่ดี
เรื่องดีๆ เรามีมากนะครับ และไม่ใช่มีแต่ชื่อ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ เท่านั้น
ใครเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การให้ แ จ้ ง ชื่ อ ไปเลยครั บ จะได้ ช่ ว ยกั น แชร์ ผมก็ จ ะค่ อ ย
ติดตามครับ
๕.๗ สํานักการคลัง
ปี นี้ เ ราตั้ ง งบประมาณไว้ ๑,๓๕๓ ล้ า นบาท คื อ ตอนนี้ เ รามองว่ า ใน
การจั ด เก็ บ เรามี อ ยู่ ๓ ส่วน ข้อ ๑รายได้ จัด เก็ บเอง จัด สั นแล้ วก็ อุ ดหนุ น น่ าจะ
เป็นไปตามประมาณการรายได้ ข้อที่ ๒ และ ข้องที่ ๓ ก็เป็นเรื่องของจัดสรรน่าจะ

๓๓
เป็นไปตามนี้ ซึ่งตอนนี้ก-็
ในข้อที่ ๒ หน้าที่จัดสรรน่าจะเป็นไปตามนี้ ในข้อที่
๒ จะขาดเรื่องของภาษี
มาเพิ่ ม อี ก ประมาณสั ก ร้ อ ยกว่ าล้ านและตรวจรั บ
ยี่สิบล้าน ส่วนภาษีอื่นรวมแล้วน่าจะสองร้อยกว่าล้าน ส่วนของเรื่องอื่นก็จะเป็นไป
ตามประมาณการที่ตั้งไว้ ส่วนในเรื่องของการจัดเก็บเองซึ่งเราตั้งไว้สองร้อยล้าน
ทั้งหมดก็อยู่ที่ ๑๕ % ก็จะมีประเด็นให้เห็นว่าเป็นไปตามเป้าในเรื่องของประมาณ
การที่จะทําได้ของขยะติดเชื้อที่ตั้งไว้ ๑๒ ล้าน คือตอนนี้เราเก็บได้ประมาณห้าแสน
เก้า น่าจะไม่ถึงประมาณการที่ตั้งไว้ ตอนนี้ก็จะมีตัวที่ชดเชยในเรื่องของการเช่าที่
เราตั้ งจั ด เตรี ย มไว้ แต่ ค าดว่ าน่ าจะเก็ บ ได้ เกิ น กว่ า ยี่ สิ บ ร้ านเรามี ให้ เช่ าอาคาร
พาณิชย์ ๑๗ ห้อง หน้าทุ่งศรีเมืองจํานวน ๕ ห้อง ก็น่าจะเป็นเป้าในการจัดเก็บส่วน
นี้ แล้วโดยการทั้งหมดผมคาดการณ์น่าจะไม่มีงบคงน่าจะยากที่จะทําได้แค่นี้ในปี
๖๑ เพิ่มเติมคงไม่มีเพราะที่เรายังไม่มีเข้าเลย อย่างเช่นค่าธรรมเนียม
นางชลิตา พิลาวัลย์
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ
งานโครงการที่รับเรื่องแล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ
๑.ระบบกล้องวงจรปิดทดแทนบริเวณทางแยกไฟจราจรกองวิชาการ
งบประมาณเงินค้างจ่ายวงเงิน ๘๖๗,๐๐๐อยู่ระหว่างขั้นตอน เรียกทําสัญญา
๒. จ้างก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์สํานัก
การช่าง งบประมาณเงินสะสม ๕,๐๐๐,๐๐๐เพิ่มเติม ๑/๖๑๓,๒๐๐,๐๐๐ วงเงิน
๘,๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ยื่น ๗ พ.ค. ๖๑
๓. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดดงอุดมวนารามสํานักการช่างเงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐
อยู่ระหว่างขั้นตอน ลําดับที่ ๓-๗ ประกาศร่างที่ TOR
๔. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่า
โนนนิเวศน์สํานักการช่างเงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐
อยู่ระหว่างขั้นตอน ลําดับที่ ๓-๗ ประกาศร่างที่ TOR
๕. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดใหม่ชัยโพธิ์ทองสํานักการช่างเงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐
อยู่ระหว่างขั้นตอน ลําดับที่ ๓-๗ ประกาศร่างที่ TOR
๖. จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัด
หนองเตาเหล็กสํานักการช่างเงินงบประมาณงบปี ๖๑ วงเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐
อยู่ระหว่างขั้นตอน ลําดับที่ ๓-๗ ประกาศร่างที่ TOR

๓๔
๗. จ้างก่อสร้าง อาคารฌาปนสถานเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดโนน
โปร่งราษฎร์บูรณะ
สํานักการช่างเงินงบประมาณงบปี ๖๑ วงเงิน
๕,๗๐๐,๐๐๐
อยู่ระหว่างขั้นตอน ลําดับที่ ๓-๗ ประกาศร่างที่ TOR
๘. จ้างเขียนแบบและประมาณราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุสํานักการช่างเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการวงเงิน๔๐๐,๐๐๐ บาท
เงินมีอยู่ระหว่างขั้นตอน รายงานผลเสนอราคา
๙. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทดแทนระบบเดิมกองวิชาการและแผนงานเงิน
งบประมาณงบปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๗๗๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน เรียกทํา
สัญญา
๑๐. รถกวาดดูดฝุ่นสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเงินงบประมาณงบ
สะสม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอน พิจารณาผลการเสนอราคา
๑๑. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุลาวัลย์ ชุมชนคลองเจริญ ๑
สํานักการช่างเงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๑,๐๙๔,๓๙๗.๕๓ อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอรวม ๔ สาย
๑๒. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบ้านเดื่อ ๓ ชุมชนบ้านเดื่อ สํานัก
การช่าง เงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๖๗๓,๘๘๗.๕๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอรวม ๔ สาย
๑๓. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี ๑๖ ชุมชนเก่าจาน ๔
สํานักการช่างเงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๑,๐๒๔,๖๙๒.๒๙ อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอรวม ๔ สาย
๑๔. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจักรแก้ว ๖ ชุมชนดอนอุดม ๔
สํานักการช่างเงินงบประมาณเงินสะสม ๑,๐๙๔,๓๙๗.๕๓ อยู่ระหว่างขั้นตอน
รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอรวม ๔ สาย
๑๕. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุรทักษ์ ๙ ชุมชนศรีชมชื่น ๓
สํานักการช่าง เงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๑,๖๙๕,๒๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
ขออนุมัติประกาศ e-bidding รวม ๖ สาย
๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุรทักษ์ ๖ ชุมชนศรีชมชื่น ๓ สํานัก
การช่าง เงินงบประมาณ เงินสะสม วงเงิน ๒,๖๐๐,๖๐๐อยู่ระหว่างขั้นตอนขอ
อนุมัติประกาศ e-bidding รวม ๖ สาย
๑๗.ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยรักษ์มิตร ๔ ชุมชนดอนอุดม ๑
สํานักการช่างเงินงบประมาณเงินสะสมวงเงิน ๓,๖๔๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอ
อนุมัติประกาศ e-bidding รวม ๖ สาย

๓๕
๑๘. ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีสุข สํานักการช่าง
เงินงบประมาณเงิน
สะสม วงเงิน ๓,๒๙๓,๙๕๐อยู่ระหว่างขั้นตอนขอ
อนุมัติประกาศ e-bidding รวม ๖ สาย
๑๙. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีชมชื่น ชุมชนศรีชมชื่น สํานัก
การช่างเงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๓,๒๐๗,๐๕๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอ
อนุมัติประกาศ e-bidding รวม ๖ สาย
๒๐. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนโพศรี สํานักการช่างเงิน
งบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๕๔๔,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติประกาศ ebidding รวม ๖ สาย
๒๑. จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงิน
งบประมาณงบเทศบาลผูกพัน ๔ ปี วงเงิน ๒๑๖,๘๓๒,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน
ขายเอกสารประกวดราคา e-bidding วันที่ ๒๔ เม.ย- ๒๓ พ.ค ๖๑
๒๒. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในพิพิธภัณฑ์สํานักการศึกษาเงิน
งบประมาณเงินสะสมวงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอน ขายเอกสาร
ประกวดราคา e-bidding วันที่ ๒๓ เม.ย - ๑๐ พ.ค ๖๑
๒๓. ระบบกล้องวงจรปิดกองวิชาการและแผนงาน เงินงบประมาณ ค้างจ่าย
วงเงิน ๘๖๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนเรียกทําสัญญา
๒๔. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยหนองเหล็กใหญ่สํานักการช่างเงิน
งบประมาณเงินสะสม วงเงิน๗๗๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๒๕. จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ําลําธารสาธารณะบริเวณซอยอุดรดุษฎี ๘
ถึง ซอยอุดรดุษฎี ๑๐ สํานักการช่างเงินงบประมาณเงินสะสม วงเงิน ๒,๐๓๔,๖๐๐
อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ท.๑ -ท.๑๒
๑. จ้างปรับปรุงพื้นระเบียงทางเดิน รร. ท.๓ สํานักการศึกษาเงินงบประมาณ
งบปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการเสนอราคา
๒. ก่ อ สร้ างสถานที่ แ ปรงฟั น รร. ท.๑ สํ านั ก การศึ ก ษา เงิน งบประมาณ
งบปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนเรียกทําสัญญา
๓. ห้ อ งน้ํ าห้ อ งส้ว มห้ อ งสมุ ด ประชาชนสํ านั ก การศึ ก ษา เงิน งบประมาณ
งบปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนดําเนินการตามสัญญา

๓๖
๔. จ้ างปรั บ ปรุ งและทาสี อ าคาร รร. ท.๓ สํ า นั ก งานศึ ก ษา เงิ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ ง บ ปี
๒๕๖๑ วงเงิ น ๙๐๐,๐๐๐ อยู่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอน
พิจารณาผลการเสนอราคา
๕. จ้ า งปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมประตู เ หล็ ก ม้ ว น รร. ท.๗ สํ า นั ก การศึ ก ษา
เงินงบประมาณงบปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐อยู่ระหว่างขั้นตอนเรียกทําสัญญา
๖ . จ้ า งปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย น รร. ท.๗ สํ า นั ก การศึ ก ษา
เงินงบประมาณงบปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการ
เสนอราคา
๗. จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน รร. ท.๘ สํานักการศึกษา เงินงบประมาณเงิน
ค้างจ่าย วงเงิน ๕๑๕,๓๕๗ อยู่ระหว่างขั้นตอนเรียกทําสัญญา
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ครับ เซ็นต์สัญญาเสร็จพอดีพร้อมกับที่เด็กเปิดโรงเรียน ก็ทําพร้อมกับเปิดเรียนพอดี

นายศาศวัต สนสายสิงห์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้

ส่วนพัฒนารายได้
มีเรื่องนําเรียนอยู่ ๒ เรื่อง คือ รายงานรายรับซึ่งเปรียบเทียบรายรับจริงกับ
ประมาณกลางก็ประมาณ ๖๖% ซึ่งล่วงมา ๗ เดือน เรื่องที่ ๒ ก็จะเป็นการจัด
ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลซึ่งมีท่านนายก
เป็นประธานประชุมไปเมื่อ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ มีเรื่องที่นําเข้าประชุมอยู่
ก็มีการจัดให้เช่าที่ดินบางส่วนบริเวณสถานีอนามัยบ้านช้าง เพื่อติดตั้งเสารับส่ง
สัญญาณ ของบริษัท ดีแทค ก็เรื่องที่ ๒ เป็นการจัดให้เช่าที่ดินติดตั้งเครื่องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติหรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทยที่บริเวณใกล้กับห้องสมุด
ประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องที่ ๓ ก็จะเป็นการจัดให้เช่าที่ดินติดตั้ง
เครื่อง เอทีเอ็ม ของธนาคารออมสินบริเวณใกล้กับงานป้องกัน และก็เรื่องที่ ๔ เป็น
การจัดให้เช่าพื้นที่จําหน่ายสินค้าบริเวณชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธานี เรื่องที่ ๕ เป็นการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ – ๒๒/๑๐
เรื่องที่ ๖ ก็เป็นการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๗ เรื่องที่ ๗ เป็น
การต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๓/๑ – ๒๓๓/๗ รวม ๑๗ คูหา
เรื่องที่ ๘ การต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เลขที่ ๓๖/๕ – ๓๖/๙ ๕ คูหา ที่ประชุม
ก็ให้ความเห็นชอบ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

๓๗
ผ่านหลักเกณฑ์ไปแล้ว -

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ก็แจ้งให้เขาทราบ

๕.๙ สํานักการช่าง
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
รายงานเดือนเมษายน ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อ
ถอน/รับรองอาคาร ๓๗ ราย ออกใบอนุญาต ๔๓ ราย แล้วก็อีก ๔ ราย แจ้งแก้ไข
แปลน การออกคําสั่งตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
คําสั่งระงับการก่อสร้างอาคาร (ค.๓) ๖ ราย
คําสั่งห้ามใช้อาคาร (ค.๔) ๖ ราย
คําสั่งยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร (ค.๙) ๑ ราย
คําสั่งให้รื้อถอนอาคาร (ค.๗) - ราย
คําสั่งให้ดําเนินการแก้ไขอาคาร (ค.๑๒) ๑ ราย
ภารกิจรับถ่ายโอน
งานด้านการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง (รับถ่ายโอนจากกรมธุรกิจ
พลังงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖)
ออกใบอนุญาตจํานวน (ไม่มี)
งานด้านการประกอบกิจการโรงงาน(รับถ่ายโอนจากกรมโรงงานและ
อุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒)
ออกใบอนุญาต (ไม่มี)
- กรณีการร้องเรียนโรงงานน้ําจิ้มคุณนิด ปัจจุบันทางโรงงานได้รื้อถอน
ปล่องระบายควันออกแล้วและได้มีการติดตั้งปล่องระบายควันใหม่ตามใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร
งานด้านผังเมือง
รับถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อยู่ในขั้นตอน
การสํารวจและปรับปรุงผังเมืองรวม (งวดงานที่ ๓)
๓.๑ การสํารวจและจัดทําแผนที่
๓.๒ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร ด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ
สังคม กายภาพ
๓.๓ การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านวิศวกรรม

๓๘
๓.๔ การ
ประสานราชการ ๒๔๕ หน่วยงาน
๓.๕ การ
วิเคราะห์กายภาพและความต้องการของพื้นที่
๓.๖ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓.๗ การวางผังระบบคมนาคมขนส่งและข้อเสนอแนะทางด้านระบบ
สาธารณูปการ
๓.๘ การตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๓.๙ การจัดทําข้อกําหนด
๓.๑๐ การตรวจสอบร่างข้อกําหนด
๓.๑๑ การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงทางเดินปูคอนกรีตบล็อกใหม่ ถนนศรีสุข ตลอดแนว
เลขที่สัญญา จ.๔๓๓/๒๕๖๑ (ช)
เริ่มสัญญา ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐
สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท กรีนทั้มป์ จํากัด
ความคืบหน้าโครงการ ๖๕ %
ปัญหาอุปสรรคที่พบเจอก็จะเป็นเรื่องของที่ตั้งร้านค้าที่เป็น คีออส

เราต้องยกร้านออกให้เขา หรือเราเอาออกเอง แล้วทราบเจ้าของไหม

เรายกให้เขา ทราบว่าเป็นของใคร และตรงที่เป็นโรงเรียนกวดวิชา ทางส่วนส่วน
นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมืองได้ทําหนังสือแจ้งขอทาง
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ที่ดินเขาถึงตรงไหน

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ถึงขั้นที่ ๓ ครับ
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

๓๙
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นับจากต่ําสุดนั้นใช่ไหม ต้องจัดการเพราะทําแบบนี้ไม่ได้ ความจริงมันต้องสุดเลย
ไม่ใช่หรอ

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
สุดตรงขอบเส้นสีน้ําตาลครับ ต่อไปเป็นเส้นถนนตรงแม่หย่า
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ผมเห็นอยู่ว่าตรงที่มีทางขึ้น ที่เข้าไปเป็นลานจอดรถข้างในผมว่าน่าจะทําแบบหา
ท่อมาใส่

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
คือตรงนี้ เมื่อก่อนจะขึ้นไปเหยียบเลย
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ไม่ได้กระเบื้องจะแตก ก็ต้องให้เขาชดใช้

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
อีกที่หนึ่งก็ คือ เรื่องท่อน้ํา ตลอดแนวถนนศรีสุขไม่เชื่อมกัน ตลอดจนถนนทางเดิน
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ทุกท่านทราบไหมทําไมถนนถึงขัง ถนนศรีสุข เพราะว่ารางระบายน้ํา

ถ้าสังเกตนะครับ จะเป็นทุกที่ในจังหวัดที่ตรงตลาดบ้านห้วยก็มีน้ําขังขึ้นถึงถนนเลย
นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง และก็ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการระบายถึงจะลด

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

จริง ๆ มันมีรางน้ําแต่ไม่มีท่อมาเชื่อมต่อรางระบายน้ํา แล้วมันจะลงไปในท่อได้ไง
ไม่มีที่เชื่อมกัน พึ่งรู้ แปลกสมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้

๔๐
-

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
เรื่องแก้ปัญหา ถนนศรี
สุขเราก็วางท่อ ๒๕ ซม. ๑๒ ซม. ให้ใช้งานได้
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง เหมือนเก่าเราปูระบบให้สามารถใช้งานได้

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

คือโครงการที่เราทําเข้าไปอยู่ในชุมชนเมือง ต้องขอความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทําหนังสือออกไปแจ้งเวียน แจ้งเขาว่าตอนนี้ทําถึงขั้นตอนไหนก็
ขอฝากด้วย ส่วนเทศกิจก็ต้องละเอียดกับถนนเส้นนี้กับคนที่ขายของ ส่วนบ้านเรือน
ยื่นออกมาก็ต้องยื่นให้เหมาะสม

ส่วนการโยธา
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบรีไซคลิ่ง
บริเวณถนนเลียบคลองบ้านช้างดําเนินการปูยางล้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ติดเสาไฟ
แต่กรมหลวงยังไม่ติดไฟ ตอนนี้แล้วเสร็จครับ แต่ตอนที่ยังไม่เสร็จได้เกิดอุบัติเหตุ
หลายรอบ ต่อไปก็เป็นโครงการซ่อมแซมถนนในเทศบาล

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เวลาซ่อมทําให้มันมีทรง

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

มีคําร้องประมาณ ๒๑ สาย เป็นที่ที่เรารายงานและปรับปรุงไปพื้นที่ประมาณ
๑๒๕ ตารางเมตร

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เราก็พร้อม เพียงแต่ว่ายังไม่ได้คุณภาพเต็มร้อย เพราะเราไม่ได้มีงบอะไรแบบมาก

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

ตอนนี้ยังไม่จําเป็นครับที่จะทําถนนปูยาง ปัจจุบันเราก็สามารถปูได้ อยู่ได้คงทนกว่า
ขอกลั บ ไปที่ ถ นนบ้ า นช้ า งนิ ด หนึ่ ง ตรงถนนเส้ น บ้ า นช้ า งเนื่ อ งจากว่ า เราได้
งบประมาณมาใน ๓ กิโล ทําอยู่ที่ประมาณ ๒ กิโลกว่า ๆ มันยังขาดอยู่ช่วงต้นทาง

๔๑
ก่ อ นหน้ า นี้ มี ห มู่ บ้ า นรุ่งเรืองเขาก็ใช้ ปัจจุบันเราก็เริ่มจะพังแล้ว เราก็ต้อง
ทํ าโครงการต่ อ เนื่ อ งให้
มันจบและก็ฝั่งซ้ายถ้าเราข้ามมาจากทางรอบเมือง
ด้านบิ๊กซี จะเป็นฝั่งขวาแล้วจะมีคลองน้ํา ด้านนี้อนาคตต่อไปรถก็จะวิ่งเร็วแล้วก็
จะเกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่าเราจะติดป้ายโครงการอาจจะตกคลองได้

นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ถนนเส้นนี้ขับรถดูแล้ว ตอนนี้เสร็จประมาณ ๑๕% ตีเส้นจราจรเรียบร้อย ตอนนี้
สวยแต่ริมถนนทั้ง ๒ ข้าง มันจะเป็นหญ้าขึ้นและฝั่งคลองนี้ชลประทานตรงในคลอง
เองก็มีหญ้าขึ้นสูง วันนี้ได้ประชุมกับฝั่งทางท่านนายก ก็เห็นด้วย และทางสํานักช่าง
ทางกองสวัสดิการ และสํานักสาธารณสุข คิดว่าวันเสาร์เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.
ทางเทศบาลเราจะร่วมกับชุมชน ทางเราทําความสะอาดทั้ง ๒ ข้างถนน โดยทาง
ชุมชนก็จะออกด้วย ๐ และทางกองบิน ๒๓ ก็จะเอากําลังออกมา เราจะเริ่มกันวัน
เสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สั ก ๐๘.๐๐ น. ไปรวมกั น ที่ สี่ แ ยกบ้ านช้ างตรง
สะพานก็รวมตัวกันที่ตรงนั้นก่อนก็มีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สํ า นั ก การช่ า ง เตรี ย มขึ้ น รถเพื่ อ ที่ จ ะไปร่ ว มกั บ ทางชุ ม ชนกั บ ทางกองบิ น ๒๓
ทําความสะอาด เดียวทาง ผอ.ทอง จะออกหนังสือแจ้งไปตามสํานักต่าง ๆ ถ้ามี
เวลาว่างก็อยากจะขอเชิญชวนไปร่วมกันเป็นจิตอาสาทําความสะอาด ระยะทาง
ประมาณ ๒ กิโล ก็คงจะแบ่งเป็น ๔ ชุด หัวถนน ท้ายถนน แล้วก็ซ้ายขวา พรุ่งนี้
หนังสือคงออก ก็ขอเรียนเชิญนะครับ และขอเชิญจิตอาสานะครับ ในวันเสาร์เวลา
๐๘.๐๐ น. แล้วก็ระดมกันก็จะทําให้เสร็จก่อนเที่ยง ก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมกัน
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ตอนนี้ก็ส่งเรื่องให้ส่วนพัสดุแล้ว โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี จํานวน ๑๒ สาย แล้วอีก ๕ สาย กําลังอยู่ระหว่างขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จก็จะรีบส่งให้พัสดุต่อ ตอนนี้ได้จัดทีมงานเข้าเตรียมการ
ป้องกันน้ํารับมือน้ําท่วมช่วงหน้าฝนปริมาณมากที่จะมาถึง เริ่มจากชุมชน
มิตรประชา คือ แต่เดิมชุมชนนี้จะท่วมติดเป็นชุมชนที่ท่วมซ้ําซาก ช่วงปลายเดือนที่
แล้วได้รับแจ้งจากท่านรองกิตติกรว่าในชุมชนนี้น้ําท่วมขังมากให้เข้าดูหน่อยจะช่วย
ยังไง ทีนี้จากการเข้าไปดูก็เจอปัญหาหลาย ๆ อย่างอยู่ในชุมชนนี้ เบื้องต้นจะเป็น
เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมระดับนี้ซึ่งตอนนี้ปัจจุบัน ทางหลวงเขากําลังก่อสร้างอุโมงค์
อยู่บริเวณหน้าซอยมิตรประชา แล้วก็ทําระบบระบายน้ําใหม่หมด ตั้งแต่โลตัส
รังษิณายาวต่อเนื่องมาจนถึงสี่แยกหมอไพโรจน์ ผ่านมาหน้ามิตรประชาแล้วไปยูทิน

๔๒
กลับตรงปั๊มน้ํามัน
ปตท. ฝั่งตรงข้าม แล้วก็ตัดไปทางหมอไพโรจน์
ระบบน้ําของทางจะเป็น
แบบนั้น คราวหน้าเบื้องต้นได้เข้าไปแก้ไขโดยการ
เปิดทางน้ําที่มันท่วมขังให้ออกได้และก็ทําการแก้ไข เชื่อมท่อระบายน้ําที่อยู่หน้า
ซอยของมิตรประชา เข้าทางการขุดลอกลงตรงที่อยู่ของท่อระบายน้ําแต่ ปรากฏว่า
ระบบระบายน้ําด้านซ้ายของซอยติดกันสะส่วนใหญ่ ท่อ ๔๐ ก็เหลืออยู่สักประมาณ
๕ เซ็น ส่วนใหญ่จะมี แต่ทรายกับดินที่ลงมาจากบ้านประชาชนก็ได้ขุดลอกออกไป
ตอนนี้ได้แล้วเสร็จ อีกส่วนหนึ่งเราได้ใช้รถตักขนาดเล็กทั้งหมดในซอย ปัจจุบัน
หลังจากที่ขุดแล้ว อีกประมาณ ๒ วันฝนตกก็ยังไม่พบน้ําท่วม ตอนนี้ก็เร่งให้
เตรียมทีมงานรองรับกรณีตอนนั้นปริมาณมาก ๆ ซึ่งหลังจากปริมาณน้ํามากจะไหล
เข้าไปในซอยมิตรประชาแทนตอนนี้ก็ได้เตรียมแผน ๒ รองรับไว้แล้ว คาวนี้จะเป็น
ปัญหาอย่างที่ ผอ.ต่อ ว่า ในหลาย ๆ ครั้งที่ฝนตกหนัก ๆ ถนนโพศรีจะท่วมตั้งแต่
หน้าสี่แยก จนถึงหน้าทุ่งศรีเมืองยาวไปจนถึงหน้าวัดโพธิ์ คราวนี้ปัญหาที่พบก็คือ
รองรับน้ําที่อยู่หน้าโพศรี ก็จะทําการทําความสะอาดทั้งสิ้น ก็ได้รื้อตะแครงออกมา
อัด สูบฉีดไป ส่วนใหญ่จะเป็นทรายกับใบไม้และอุดตัน พอหลังจากแก้ไขแล้วก็เกิด
ปัญหาน้ําท่วมขังตลอดจนถนนโพศรี คราวนี้ก็ได้ส่งรถแม็คโครแขนยาวไปทําการขุด
ลอกคลองระบายน้ําตรงถนนรอบเมือง อันนี้ก็ขุดแล้วเสร็จเพิ่มประสิทธิภาพ คราวนี้
ก็ส่งรถขุดตักเล็กขุดลอก จากซอยสามัคคี จนถึงถนนนิตโย เพื่อให้น้ําจากชุมชน
ออกไปลงตรงหนองบัว อันนี้ก็แล้วเสร็จก็ทําการขุดลอกไปจนถึงเส้นรอบเมือง ตรง
นี้ก็แล้วเสร็จ คราวนี้หลังจากได้รับแจ้งมาก็ตั้งทีมเอาไว้ว่าจะไปทําการตรวจสอบตะ
แครงเหล็กที่ไปทําการ ยาวไปจนถึงตลาดบ้านห้วย ก็รับแจ้งว่ามีน้ําขัง สาเหตุน่าจะ
เป็นจุดนี้จะได้ตรวจสอบดู
โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขนาดไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน รายละเอียดโครงการ
โครงการบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๒๗๑๕ และ ๑๔๒๗๑๙ ต.หนองนาคํา อ.เมือง
จ.อุดรธานี รวมพื้นที่โครงการประมาณ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา
สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๙ (ช)
คู่สญ
ั ญา เทศบาลนครอุดรธานี
ผู้ให้สัญญา บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ระยะเวลาก่อสร้าง ภายใน ๑,๐๙๕ วัน (สิ้นสุดวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๔๓
ระยะเวลา
เสร็จ
บาท

-

บริหารจัดการ ๒๕ ปี หลังจากก่อสร้างระบบแล้ว
มูลค่าการลงทุน ไม่ต่ํากว่า ๒๐๒,๖๐๐,๐๐๐

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

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

นางพร้อมพร ลีพฤติ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

๕.๑๐ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมรับสมัครคนนครอุดรไร้พุง ปี ๒๕๖๑
เกณฑ์การรับสมัคร ผู้กล้า ท้าลดพุง ปี 2561

๔๔
๑. ผู้ที่มีรอบเอวเกิน ชาย >
๙๐ เซนติเมตร
หญิง > ๘๐ เซนติเมตร
๒. เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
๓. เข้ารับการอบรม ๕ วัน ต่อเนื่อง
(วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561)
นางเกศราภรณ์ ฉิมพลี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
การเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในตลาดสดตามโครงการพัฒนาศักยภาพตลาด
สะอาดปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561
การตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารสด
จากการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด จํานวน 360 ตัวอย่าง
พบมีการปนเปื้อน จํานวน ๑๕ ตัวอย่าง คิดเป็น ๔.๑๗ % โดยมีรายละเอียด
ปรากฏ ดังนี้
๑. สารฟอร์มาลิน ๘ ตัวอย่าง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ ปลาหมึก ปลาหมึก
อาเจนติน่า
๒. สารกันรา ๑ ตัวอย่าง ได้แก่ กะปิ
๓. ยาฆ่าแมลง ๖ ตัวอย่าง ได้แก่ ขึ้นฉ่าย องุ่น คะน้า พริกขี้หนู พริกหยวก
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการตรวจสอบซ้ําในรายที่ตรวจพบ
การปนเปื้อนและได้แนะผู้ประกอบการเรื่องอันตรายของสารปนเปื้อนชนิดต่างๆ
ทั้งนี้จะได้ดําเนินการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป
สรุปผลการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารสด

๔๕
-

นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สถานการณ์โรคติดต่อที่สําคัญ
• โรคไข้เลือดออก ปี 2561 (๑ ม.ค. 2561 -ปัจจุบัน)
- อุดรธานี จํานวน ๖ ราย อัตราป่วย ๐.๓๘ ต่อประชากรแสนคน
- อําเภอเมือง จํานวน ๕ ราย อัตราป่วย ๑.๒๒๕ ต่อประชากรแสนคน
- ตําบลหมากแข้ง จํานวน ๓ ราย อัตราป่วย 2.18 ต่อประชากรแสนคน
(ชุมชนโนนยาง ๑, สร้างแก้ว ๒, หนองบัว ๒-)
• โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดอุดรธานี จํานวน ๓๘๑ ราย
• อําเภอเมือง (H1, N1) จํานวน ๑๔ ราย (เสียชีวิต ๒ ราย - ผู้สูงอายุ)
• ตําบลหมากแข้ง ไม่พบผู้ป่วย

๔๖
- การดําเนินงาน หนองเตาเหล็กโมเดล บูรณาการ ระดับเมือง เขต
เทศบาลนครอุดรธานี
ในโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการ
จังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ปี ๒๕๖๑
หนองเตาเหล็กโมเดล เพื่อสุขภาวะทางเพศของเยาวชน เครือข่ายบ้าน
มั่นคง เทศบาลนครอุดรธานี (ชุมชนหนองเตาเหล็ก ๑, ๓, โพธิ์ทอง, เก่าจาน ๘
และบ้านมั่นคงทุ่งสว่าง) ดําเนินงานภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
แบบบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี ๒๕๖๑
วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 อบรมแกนนําเยาวชน ในการจัดกิจกรรม
กระบวนกรเยาวชน เพื่อเตรียมการสื่อสารให้กับเพื่อนๆ ในชุมชน และโรงเรียน
วันที่ 7 – 8 เมษายน 2561 อบรมกระบวนกรผู้ใหญ่ใจดี ตามยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพ และการ
สื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางบ้านมั่นคง กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น อายุ 10 – 19 ปี ในชุมชน
ต้นแบบ เพื่อจัดนําข้อมูล และติดตามกลุ่มเป้าหมาย
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์

กลุ่มงานสัตวแพทย์
ปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
กลุ่มงานสัตวแพทย์ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
อุดรธานี ได้จัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีภายในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันอังคาร
และวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์
เลี้ยงที่นํามาขึ้นทะเบียน ขณะนี้ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์
เลี้ยงไปแล้ว คือ
เขต ๑ จํานวน ๒๑ ชุมชน สุนัข 1,156 ตัว แมว 471 ตัว สัตว์อื่นๆ ๑ ตัว
เขต ๒ จํานวน ๒๒ ชุมชน สุนัข 3,444 ตัว แมว 1,566 ตัว สัตว์อื่นๆ ๔ ตัว
รวมทั้งสิ้น 6,642 ตัว
- กําหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว ภายใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔๗

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนหนองตุ 1 ณ วัดวิเวก
เวลา 13.00-15.00
น. ชุมชนหนองตุ 3 ณ วัดวิเวก
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนเก่าจาน 1 ณ บ้านประธานชุมชน
เวลา 13.00-15.00 น. ชุมชนเก่าจาน 2 ณ บ้านประธานชุมชน
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนเก่าจาน 3 ณ บ้านประธานชุมชน
เวลา 13.00-15.00 น. ชุมชนเก่าจาน 4 ณ บ้านประธานชุมชน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนเมืองทอง ณ บ้านประธานชุมชน
เวลา 13.00-15.00 น. ชุมชนบ้านม่วง 2 ณ บ้านประธานชุมชน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนเก่าจาน 5 ณ บ้านประธานชุมชน
เวลา 13.00-15.00 น. ชุมชนเก่าจาน 6 ณ บ้านประธานชุมชน
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนเก่าจาน 7 ณ บ้านประธานชุมชน
เวลา 13.00-15.00 น. ชุมชนเก่าจาน 8 ณ บ้านประธานชุมชน
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนบ้านม่วง 1 ณ บ้านประธานชุมชน
เวลา 13.00-15.00 น. ชุมชนเมืองทอง 2 ณ บ้านประธานชุมชน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนสามัคคี
ณ บ้านประธานชุมชน
เวลา 13.00-15.00 น. ชุมชนสามัคคี 2 ณ บ้านประธานชุมชน
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา 09.30-12.00 น. ชุมชนโพธิวราราม ณ บ้านประธานชุมชน
เวลา 13.00-15.00 น. ชุมชนสร้างแก้ว 2 ณ บ้านประธานชุมชน
จํานวนสุนัขที่ลงทะเบียนตอนนี้เท่าไหร่ครับ ได้ปลอกคอไปไหมครับ

นายปณิธาน ศิริสถิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์

ประมาณ ๖,๐๐๐ ตัว ได้ครับได้ปลอดคอด้วย

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

สุนัขตามวัดได้เข้าไปตรวจสอบไหมครับ

นายปณิธาน ศิริสถิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์

๔๘
ได้ทําการตรวจและฉีด -

นางสาวเตยหอม บุญพันธุ์
หัวหน้างานภัยสุขภาพ

วัคซีนแล้วครับ

กลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
สรุปผลการดําเนินงาน “ มหกรรม TO BE NUMBER ONE
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด : Udon Love Music season 9 ”
การประกวดรอบคัดเลือก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ได้จัดงานในวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์

๔๙
-

สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า
เทศบาลนครอุดรธานี ปี ๒๕๖๑วันที่ 1-18 เมษายน 2561
- พิธีลงนามความร่วมมือความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี

- การประชุมศูนย์ความปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 11-17 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรมดังนี้
- วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายกเทศมนตรีฯและผวจ.อด. ร่วมรณรงค์กับ
ภาคีเครือข่ายในชุมชน
- วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ รณรงค์ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ที่ถนนอดุลย
เดช/โพนพิสัย/เซ็นทรัล/ยูดีทาว์น
- รณรงค์และเฝ้าระวังที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์
-พิธีปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

๕๐
- สรุปสถิติการ เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 11-17 เมษายน
2561
สถิติอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี -ไม่มีผู้เสียชีวิต
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดอุดรธานี
เสียชีวิต ๖ ราย ลดลง ๒ ราย ( ลด ๒๕% )
การเกิดอุบัติเหตุ ๒๙ ครั้ง ลดลง ๑๓๒ ครั้ง (ลด 81.99% )
บาดเจ็บ ๒๗ ราย ลดลง ๑๔๑ ราย (ลด 83.93% )
สาเหตุ เมาสุรา / ยานพาหนะ จักรยานยนต์ / เวลา 16.00-20.00 น. /
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป/ ถนน ในหมู่บ้านหรือในท้องถิ่น

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๖

ครบถ้วนแล้วนะครับ สิ่งที่ทํามาในรอบเดือนที่แล้ว ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน
ที่ช่วยกันทําหน้าที่ ด้วยดี ในเดือนต่อไปคงมีการรายงานอีกนะครับ ช่วงนี้เข้าฤดูฝน
แล้ว หลักหน้าที่ของสํานักการช่าง และงานป้องกันฯ ให้ค่อยระวังด้วย และในส่วน
ของโรงเรียนที่จะทําการเปิดเทอม ฝากดูแลเรื่องสถานที่ต่างๆ ด้วย ให้รีบประสาน
มาทางสํานักการช่างที่จะให้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ สํานักการสาธารณสุขฯ คงดูแล
เรื่องความสะอาด ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
เรื่องเพื่อพิจารณา/นําเสนอโดยผู้บริหาร
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

๕๑
ปิดประชุมเวลา

๑๗.๑๐ น.

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

