รายงานการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
คณะผูบริหาร
นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท
นายตระกูล มณีกานนท
นางวราพร ศิริประเสริฐ
นายอาทิตย นามบุตร
วาที่ ร.ต.วันชัย เดนพายัพ
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

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

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบฯ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายพัฒนาบุคลากร ฯ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
หัวหนางานเทศกิจ
หัวหนางานปองกัน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี
นายเสกสรร พามะณี

ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป
นางวันทะนา ฮวดหลี

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

-๒นางวิภาพร ธีระธรรม
นางเสาวลักษณ วิเชียรลม
นางสาวตันหยง ทิศรักษ
นางหทัยรัตน แสนธิ
นางปราณี เชื้อหอม
นายไชยา ทองสา

หัวหนาฝายประเมินผลและสถิติ
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
หัวหนางานสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
รก.หัวหนาฝายนิติการ

สํานักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางชลิตา พิลาวัลย
นายศาศวัต สนสายสิงห
นางไกรสรจันทร ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญพัฒน ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน
นางฉวีวรรณ เศรษฐวรานนทสเติรน
นางณัฐพัชร รุงเรืองงามชีพ
นางสุกัลยา รัตนเรืองจิตร

ผูอํานวยสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสวนพัสดุ
ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายสถิติการคลัง
หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุ
หัวหนาฝายเรงรัดรายได
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนาฝายผลประโยชนฯ

สํานักการชาง
นายดาวเรือง หากันได
นายประวิทย ฤกษาภิรมย
นายสกล กองทอง
นายอรรณพ วังศานุวัตร
นางสาวพูนทรัพย ศรีสุนาครัว
นางดารา คําวะเนตร
นายสถาพร แสนธิ

ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง
ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารฯ
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายสาธารณะ
รก. หัวหนาฝายสาธารณูปโภค

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นายชํานาญวิทย ศรีสุพล
นางจุราภัส รูปดี
นางจุฑาทิพย จันทรสา
นายชัยยันต ชัยโม
นางเกศราภรณ ฉิมพลี
นายปณิธาน ศิริสถิตย

ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการสวนบริการสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
หัวหนากลุมงานสัตวแพทย

-๓นางสาวสุพรรณี ปชชาดี
นางผกาพรรณ จันทเขต
นางพรอมพร ลีพฤติ
นางหนูกรณ กาญจนคช
นางสาวเตยหอม บุญพันธุ
นางจิราวรรณ ไชยมิ่ง
นางสาวพจีรัตน สวนสําเนียง

หัวหนากลุมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนากลุมงานภาคประชาชน
หัวหนางานภัยสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สํานักการศึกษา
นางกนกอร ไชยมูล
นางสาววยุลี หมอกไสย
นางสาวกนกกาญจน ศรีศกุน
นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางอภิญญา สุธาพันธุ
นางอุษากร สีดาบุตร
นางรัชนีพร ศรีนพรัตน
นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง
นางอัมพิกา บริพรรณ
นายพิบูลย สิทธิมงคล
นายกฤษดา โสภา
น.ส.อารีรัตน นุตะภิบาล
นายสุทัศน สมจิตร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นางสาวมะลิวัลย ธรรมราช
นายเทคนิค ศรีเสมอ
นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์
นายวัฒนา สมจิตร
นายชูกิจ ผลทิพย
นางธนพร แกวชารุณ
นายเสกสรรค คนไว

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสวนบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ
หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาฯ
หัวหนาฝายวิชาการ
หัวหนาฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
หัวหนางานการเจาหนาที่
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
หัวหนางานหองสมุดฯ
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๘
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๙
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
รก. ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒

กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

-๔นายสหภาพ กอนคํา
นายอภิรักษ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ พลศรี
นางละเอียด หลาสุด

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
หัวหนาฝายสงเคราะห
หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

หนวยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย บุญเกิด

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
นางอาชิรญาณ นฤนาทนิธิพัฒน
นางกัญณัฏฐ จันทรคํา

รก. ผูอํานวยการกองทะเบียนราษฏรฯ
หัวหนาฝายสอบสวนฯ

กองการแพทย
นางรสริน สมประสงค
นางสาวณัฐาภรณ กองหิน
นางสาวพิจิตรา จิตติเจษฎาภรณ

รก. ผูอํานวยการกองการแพทย
ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข
ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข

กองสารสนเทศภาษีและทรัพยสิน
นางอนงค มาศยคง

รก.ผูอํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ

ผูไมมาประชุม
- ไมมี เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

วันนี้มีการรับพนักงานจางทั่วไป ซึ่งแจกจายไปยังสํานัก/กอง ตางๆ ฝากให
ทุกๆทานที่เกี่ยวของกับงานบุคคล ไดชวยมอบหมายหนาที่ใหกับพนักงานใหม
ไดแนะนํา การจัดสถานที่และมอบความรับผิดชอบ สวนพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตองรอ กทจ. แตงตั้ง แลวคอยเขามาทํางานตอไป

-๕ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
สามารถตรวจสอบความถูกตองผานระบบเว็บไซต

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจงระเบียบ ขอกฎหมาย ขอสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ

นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหนาฝายประเมินผลและสถิติ

แนวทางการจัดทําความตกลงความรวมมือระหวางประเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2561)
- การสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองตองดําเนินการในระดับจังหวัด
เทานั้น
- องค กรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคที่จ ะมีความรวมมือกับ
หนวยงานปกครองของตางประเทศ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ได ในกรอบความร ว มมื อ อื่ น ๆ ที่ ไม ใช ก รอบความสั ม พั น ธ เมื อ งพี่ เมื อ งน อ ง
(Sister City)
- ชื่อเรียกอื่นๆ ที่มีความหมายเดียวกัน อาทิ เมืองคูแฝด (Twin City) เมือง
มิตรภาพ/เมืองคูมิตร (Friendship City) เมืองหุนสวน (Partnership City)
- จั ด ทํ า เป น ความตกลงที่ ร ะบุ ส าขาความร ว มมื อ ที่ อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ประสงคจะมีความรวมมือกับหนวยงานการปกครองของตางประเทศที่เปนคู
ความสัมพันธตามแนวทางการจัดทําบันทึกความตกลงความรวมมือระหวางประเทศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนด โดยอยู
ในกรอบของกฎหมายบนฐานของผลประโยชนของประเทศและความตกลงนั้นมิไดมี
ผลผูกพันรัฐบาลไทย

-๖นายไชยา ทองสา
รก. หัวหนาฝายนิติการ

สรุปสาระสําคัญ พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
ประเด็น
๑) จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล/เขตเลือกตั้ง/การไดมาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล
๑. เขตเลือกตั้ง เปนไปตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น (ทต. ๒ เขต ,ทม. ๓ เขต ,ทน. ๔ เขต )
๒. จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเปนไปตาม
กฎหมายเดิม กลาวคือ
เทศบาลตําบล จํานวนสมาชิก ๑๒ คน
เทศบาลเมือง จํานวนสมาชิก ๑๘ คน
เทศบาลนคร จํานวนสมาชิก ๒๔ คน
๓. จํานวนสมาชิกกรณีจัดการเลือกตั้ง
กรณีจัดใหมีการเลือกตั้งใหมเพราะเหตุที่มีผูไดรับเลือกตั้งไมครบจํานวน
ถายังไมครบจํานวนอีกใหถือวาสมาชิกนั้นประกอบดวยจํานวนที่มีอยูจนกวาจะครบ
อายุสภาฯ เวนแตจะมีจํานวนสมาชิกไมถึงสองในสาม
๒) คุณสมบัติและลักษณะตองหาม และการกระทําอันตองหามของสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
๑. คุณสมบัติของผูบริหารทองถิ่น
๑.๑ อายุนายกเทศมนตรี ตองมีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ป นับถึงวัน
เลือกตั้ง (มาตรา ๔๘ เบญจ)
๑.๒ วาระการดํารงตําแหนง (มาตรา ๔๘ สัตต)
นายกเทศมนตรีมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งแตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระไมได
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลาสี่ปก็ใหถือเปนหนึ่ง
วาระ และเมื่อไดดํารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีก เมื่อพน
ระยะเวลาสี่ปนับแตวันพนจากตําแหนง
๑.๓ คุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี (มาตรา ๔๘ นว)
คุณสมบัติเชนเดียวกับนายกเทศมนตรี ยกเวนการนับอายุและการนับเวลาของ
คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นใหนับถึงวันแตงตั้ง
๑.๔ คุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่น (มาตรา ๑๕)
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารนอกจากที่กลาวมา ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

-๗๒. การกระทําอันตองหามของผูบริหารเทศบาล
๒.๑ ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือเปน
การปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดินหรือตามนโยบายของ
รัฐบาล (มาตรา ๔๘ จตุทศ)
๒.๒ เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับหรือใหแก
องคการบริหารสวนตําบลนั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการ ที่กระทําหรือจะ
กระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยพฤติการณแสดงใหเห็นวา
เปนการตางตอบแทนหรือเอื้อประโยชนสวนตนระหวางกัน ทั้งนี้ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม (มาตรา ๔๘ จตุทศ)
๒.๓ ขอ ๒.๒ นามาบังคับใชกับสมาชิกสภาเทศบาลดวยโดยอนุโลม
๒.๔ คุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นของสมาชิกสภาเทศบาล
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภาเทศบาลเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
๓) อํานาจหนาที่และประเภทรายจายของเทศบาล
๑. อํานาจหนาที่ของเทศบาล
๑.๑ ดานการดูแลจราจร (มาตรา ๕๐)
กําหนดใหเทศบาลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร และ
สงเสริมสนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
๑.๒ ดานการศึกษาทองถิ่น (มาตรา ๕๐)
กําหนดใหเทศบาลจัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการ
ฝกอบรม ใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
๑.๓ ดานการจัดระเบียบจราจร (มาตรา ๕๓)
กําหนดใหเทศบาลจัดระเบียบการจราจรหรือรวมมือกับหนวยงานอื่น ในการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
๒. ประเภทรายจายของเทศบาล
๒.๑ รายจายตามอํานาจหนาที่ (มาตรา ๖๗ (๙))
กําหนดใหเทศบาล มีรายจายอื่นใดที่จาเปนตองจายในการปฏิบัติหนาที่หรือตามขอ
ผูกพันหรือรายจายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว
๒.๒ รายจายเพื่อการดูงานตางประเทศ (มาตรา ๖๗)
การจายเงินของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง หรือการนําเงินของกิจการที่เทศบาลเปน
เจาของหรือเปนหุ นสวนหรือถือหุ นในกิจการนั้น ไปใชจายเพื่อการฝกอบรมหรือ
ดู ง านในต า งประเทศของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุ ก าร

-๘นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล หรือสมาชิกสภา
เทศบาล จะกระทํ า มิ ได เว น แต เป น กรณี ที่ มี ข อ ตกลงหรื อ ความร ว มมื อ กั บ
หนวยงานในตางประเทศหรือการฝกอบรมซึ่งจัดโดยหนวยงานของรัฐที่กําหนดใหมี
การฝกอบรมหรือดู งานในตางประเทศ ทั้ งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนด
๔) บทบัญญัติอันคุมครองรายจายของเทศบาลที่จายโดยสุจริต
มาตรา ๓๒ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา ๖๗ (๙)
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะ
กําหนดให ความคุมครองการจายเงินที่ เทศบาลไดจายไปแลวกอนวัน ที่ระเบียบใน
เรื่องนั้น ใชบั งคับ ก็ไดแต ให คุมครองได เฉพาะที่ไดจายไปโดยสุจริตและเป น ไปตาม
หนังสือสั่งการหรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยที่ออกกอน
วันที่พระราชบัญญัติ นี้ใชบังคับ
ระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทยที่ อ อกตามมาตรา ๖ ๗ (๙ ) แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ ง มี ผ ลใช บั ง คั บ อยู ใ นวั น ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมีการกําหนดใหความคุมครองการจายเงินที่เทศบาลได
จายไปแลวกอนวันที่ระเบียบดังกลาวใชบังคับเฉพาะที่ไดจายไปโดยสุจริตและเปนไป
ตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ใหมี
ผลใชบังคับได
เงื่อนไขแหงกฎหมาย
๑. คุมครองการจายเงินของเทศบาลที่มีอยูกอนและการจายในอนาคต
๒. ตองจายเงินไปโดยสุจริต
๓. มีหนังสือสั่งการหรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกมากอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผลของการคุมครองตามกฎหมาย
๑. การจายเงินที่มีหนังสือสั่งการหรือหนังสือกําหนดแนวทางฯ ของ
กระทรวงมหาดไทยที่ระบุใหสามารถจายได และไดจายโดยสุจริต ซึ่งยังไมเคยมี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น
๒. การจายเงินไปโดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหคุมครองการ
จายเงินกอนมีระเบียบดังกลาวใชบังคับ
๕) การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภา
เทศบาล นายกเทศมนตรี และการปฏิบัติการของเทศบาล (การกํากับดูแล)
๑.การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกสภาเทศบาล
(มาตรา ๑๙)

-๙๑.๑ เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) หรือเมื่อไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวาสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนให
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีขอสงสัยหรือไดรับแจงจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง แลวแตกรณี
๑.๒ ดําเนินการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการ
จังหวัดสอบสวนแลวเสร็จหรือวันที่ไดรับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
แมวาสมาชิกสภาเทศบาลผูนั้นจะไดพนจากตําแหนงไปแลวไมวาดวยเหตุใด เวนแต
เพราะเหตุตาย หรือพนจากตําแหนงไปแลวเกินสองป
๑.๓ กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไมสามารถดาเนินการ
สอบสวนกรณีตาม (๔) หรือ (๖) ใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูวา
ราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปไดอีก ไมเกินสามสิบวัน
๑.๔ กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
ผูนั้นสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให
ทราบทั่วกัน ไมวาผูนั้นจะไดพนจากตําแหนงไปกอนแลวหรือไมก็ตาม
๑.๕ ถาในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกลาวผูนั้นกาลังดารงตําแหนงสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นอันเปนผลจากการเลือกตั้ง ตางวาระหรือตางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกัน ใหผูนั้นพนจากตําแหนงที่กาลังดารงอยูดวย และในกรณีที่
เปนผลใหถูกหามใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใชสิทธิเลือกตั้ง ใหถือวาวันที่ประกาศ
คาวินิจฉัยเปนวันเริ่มนับระยะเวลาตองหามดังกลาว คาวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัด ตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง (มาตรา ๔๘
ปญจทศ)
๒.๑ เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกเทศมนตรีผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔)
หรือ (๕) หรือเมื่อไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวา ความเปน
นายกเทศมนตรีผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีขอสงสัยหรือไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แลวแตกรณี
๒.๒ ดําเนินการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ผูวาราชการ
จังหวัดสอบสวนแลวเสร็จหรือวันที่ไดรับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน
แมวานายกเทศมนตรีผูนั้นจะไดพนจากตําแหนงไปแลวไมวาดวยเหตุใด เวนแต
เพราะเหตุตาย หรือพนจากตําแหนงไปแลวเกินสองป

- ๑๐ ๒.๓ กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไมสามารถดาเนินการ
สอบสวนใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดอาจขยาย
เวลาการสอบสวนออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน
๒.๔ กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยวานายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง
ตาม (๔) หรือ (๕) ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยใหทราบ ทั่วกันไมวาผูนั้น
จะไดพนจากตําแหนงไปกอนแลวหรือไมก็ตาม
๒.๕ ถาในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกลาวผูนั้นกาลังดารงตําแหนงสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นอันเปนผลจากการเลือกตั้ง ตางวาระหรือตางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกัน ใหผูนั้นพนจากตําแหนงที่กําลังดารงอยูดวย และในกรณีที่
เปนผลใหถูกหามใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใชสิทธิเลือกตั้ง ใหถือวาวันที่ประกาศ
คําวินิจฉัยเปนวันเริ่มนับระยะเวลาตองหามดังกลาว คําวินิจฉัยของผูวาราชการ
จังหวัดเปนที่สุด
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเทศบาล
๓.๑ การกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ ตามมาตรา ๗๑
(๑) ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่กากับดูแลเทศบาลในจังหวัด
นั้นใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการ ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจง แนะนําหรือตักเตือน
เทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาล
มาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือ
สอบสวนก็ได
(๒) ผูอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด และตามมาตรา ๑๙
วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๔๘ ปญจทศ วรรคสองและวรรคสาม สาหรับ
เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ผูวาราชการจังหวัดจะมอบหมาย ใหนายอําเภอ
ปฏิบัติการแทนสาหรับเทศบาลที่อยูในอําเภอนั้น โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการใช
อํานาจหนาที่ไวดวยหรือไมก็ได
๓.๒ การกากับดูแลการปฏิบัติการของเทศบาล (มาตรา ๗๒)
(๑) เพื่อประโยชนในการกากับดูแลตามมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผูวา
ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง เห็นวา
การปฏิบัติการของเทศบาลเปนไปในทางที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาล
หรือเสียหายแกราชการ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ในการ
ชี้แจง แนะนํา หรือตักเตือนผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ในการดาเนินการ
ดังกลาว

- ๑๑ (๒) ผูดํารงตําแหนงที่ไดรับคาสั่งมีสิทธิอุทธรณไดภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับคาสั่งดังกลาว โดยในกรณีนายอําเภอมีคาสั่ง ใหอุทธรณตอ ผูวาราชการ
จั ง หวั ด และกรณี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี ค าสั่ ง ให อุ ท ธรณ ต อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูวาราชการจังหวัด
ต อ งวิ นิ จ ฉั ย ให แ ล ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ได รั บ อุ ท ธรณ และเมื่ อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือ ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี วินิจฉัย
เปนประการใดใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอและผูที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
คําวินิ จฉัยนั้น คําวินิ จฉัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูวาราชการ
จังหวัดใหเปนที่สุด
๓.๓ การกากับดูแลตัวบุคคลและการกระทาของบุคคล (๔ คน ๔ เหตุ) ตาม
มาตรา ๗๓
(๑) เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรตอผูวาราชการจังหวัด
หรือนายอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง วา ๑นายกเทศมนตรี
๒รองนายกเทศมนตรี ๓ประธานสภาเทศบาล หรือ ๔รองประธานสภาเทศบาลผูใด
๑ จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไมปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่อันจะเปนเหตุใหเสียหาย
แก ร าชการอย างร า ยแรง หรื อ ๒ ปฏิ บั ติ ก ารไม ช อบด ว ยอํ า นาจหน า ที่ หรื อ ๓
ประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือ ๔ฝาฝนคาสั่งของผูวาราชการจังหวัด
หรือนายอําเภอ ที่สั่งการตามมาตรา ๗๒ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอดา
เนิ น การแต งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลั น และให คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
(๒) กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดาเนินการสอบสวนให
แลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลา ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภออาจขยายเวลา
การสอบสวนออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน
(๓) เมื่อบุคคลทั้ง ๔ ผูใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแลว ผูวาราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอจะสั่งใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่เพื่อรอฟงผลการสอบสวน ก็ได
หากเห็นวาการคงอยูในหนาที่ของผูนั้นตอไปอาจเกิดการเสียหายแกเทศบาล
(๔) ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏวาบุคคลดังกลาวไมมีความผิด
และ ผูนั้นยังมิไดพนจากตําแหนงไปกอนใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอสั่งใหผู
นั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที
(๕) การอุทธรณคําสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสาม ใหผูที่ไดรับ
คําสั่งมีสิทธิอุทธรณ ไดภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว โดยในกรณี
นายอําเภอมีคาสั่ง ใหอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัด และกรณี ผูวาราชการจังหวัดมี
คาสั่ ง ให อุ ท ธรณ ต อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว า การ

- ๑๒ กระทรวงมหาดไทยหรือผูวาราชการจังหวัดตองวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นั บ แต วั น ที่ ได รั บ อุ ท ธรณ และเมื่ อ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยหรื อ ผู ว า
ราชการจั งหวั ด แล ว แตก รณี วินิ จ ฉั ย เป น ประการใดให ผู ว าราชการจั งหวั ด หรื อ
นายอํ า เภอและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย นั้ น คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด
๓.๔ ผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๓/๑
(๑) เมื่ อผลการสอบสวนตามมาตรา ๗๓ ปรากฏว า ผูถู กกลาวหา
กระทําความผิดตามที่ถูกสอบสวน ถาเปนการดําเนินการสอบสวนของนายอําเภอ ให
นายอําเภอ รายงานใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและ สั่งใหผูถูกสอบสวนพนจาก
ตําแหน ง ถ าเปน การดํ าเนิ น การสอบสวนของผูวาราชการจั งหวัด ให ผูวาราชการ
จั ง หวั ด รายงานให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาและสั่ งให ผู ถู ก
สอบสวนพนจากตําแหนง ไมวาผูนั้นจะไดพนจากตําแหนงไปกอนแลวหรือไม ก็ตาม
เวนแต เพราะเหตุตาย หรือพนจากตําแหนงไปแลวเกินสองป
(๒) ถาในขณะที่มีคาสั่งดังกลาวผูนั้นกําลังดารงตําแหนงสมาชิกสภา
ท องถิ่ น หรื อผู บ ริห ารทองถิ่น อัน เปน ผลจากการเลือกตั้งตางวาระหรือตางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกัน ใหผูนั้นพนจากตําแหนงที่กาลังดารงอยูดวย และใหถือวา
วันที่สั่งใหพนจากตําแหนงดังกลาวเปนวันเริ่มนับระยะเวลาตองหามการใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่ง
การภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน
(๓ ) ใน ก ร ณี ที่ ผู ว า ร า ช ก า ร จั งห วั ด ห รื อ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยเห็น ควรใหมีการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ ง
จะสั่ ง ให ค ณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่ ม เติ ม ก อ นสั่ ง การก็ ได ซึ่ ง
คณะกรรมการสอบสวนตองดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คาสั่ ง ให ส อบสวนเพิ่ ม เติ ม และ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตองสั่ งการภายในสามสิบ วัน นับ แตวัน ที่ไดรับ
รายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนที่สุด
๕) บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๐ บทบัญญัติมาตรา ๔๘ สัตต แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญั ตินี้ มิให ใชบั งคับ กับ นายกเทศมนตรีซึ่ง
ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน ง อยู ก อ นวั น เลื อ กตั้ ง ครั้ ง แรกภายหลั ง
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

- ๑๓ นางเสาวลักษณ วิเชียรลม
หัวหนาฝายนโยบายและแผน

นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรื่องการทบทวนแผน ๕ ป กระทรวงมหาดไทยไดแจงซักซอมแนวทาง ๕ ป พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนพั ฒ นาจังหวัดและแผนพั ฒ นากลุ มจั งหวั ดและสามารถบู รณะการแผนงาน
โครงการกิจกรรม และงบประมาณในพื้ นที่ ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ สามารถสรุป
ประเด็นสําคัญไดดังนี้
๑. ใหทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป เปนแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ให ดํ าเนิ น ให แ ล ว เสร็จ ภายในวัน ที่ ๑๕ มิ .ย. ๖๒ โดย
ขั้ น ตอนของการทบทวนแผนพั ฒ นา เริ่ ม จากจั ด ประชาคมระดั บ นคร เมื่ อ จั ด
ประชาคมเสร็ จ แล ว คณะกรรมการสนั บ สนุ น ก็ จ ะดํ า เนิ น การร า งแผน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นก็เสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกาศใหประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน แจงสภาเทศบาลทราบ
๓. ครูภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตองนํามาบรรจุลงแผนพัฒนาทองถิ่น
เฉพาะที่ป ระชาชนไดใชหรือไดรับ ประโยชน จากครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางนั้ น
เพื่อจะทําบริการสาธารณะไปตามอํานาจหนาที่ เชน โตะทํางาน เกาอี้ที่ทํางาน ไม
ตองเขามาบรรจุในแผน
๔. รายจายประจําไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ยกเวน
โครงการกิจกรรมสาธารณะใหบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

ให ผอ.กองวิชาการฯ ไปเจาะรายละเอียดมาครับ

ลํ า ดั บ ต อ ไปจะจั ด ประชุ ม ร า งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตั ว ใหม ตอนนี้ จ ะจั ด ส ง ร า ง
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาทองถิ่นตัวเดิมใหทบทวนใหม ฝากทุกสํานัก/กอง ใหดูแผนงบประมาณ
ป ๖๓ จะตองดําเนินการ รวมถึงเงินอุดหนุนตางๆ เชน การ ไฟฟา เอกสารประมาณ
การค า ใช จ า ยส ง ให ก องวิ ช าการฯ ก อ นที่ จ ะประชุ ม ฝากทุ ก สํ า นั ก /กอง ด ว ย
ขอบคุณคะ
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ระเบียบวาระที่ ๕
นางอาชิรญาณ นฤนาทนิธิพัฒน
รก. ผูอํานวยการกองทะเบียน

เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑ กองทะเบียนฯ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

35

- ๑๔ สรุปรายงานประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๒
ขอมูลทั่วไปจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรชาย
63,๒๘๐ ราย
ประชากรหญิง
67,๓๑๑ ราย
รวมทั้งสิ้น 130,๕๙๑ ราย
ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น 91,๒๖๔ ราย
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๖๐,๒๗๔ ราย
ผูมารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ที่ศูนยบริการชั้น ๑
รวม ๑,๗๔๒ ราย
ผูมารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนยบริการชั้น ๑
รวม ๒,๘๒๐ ราย
งานสอบสวนดานการทะเบียนและบัตร เดือน เมษายน ๒๕๖๒
- ผูยื่นคํารอง
จํานวน ๑๕ ราย
- เพิ่มชื่อเขาทะเบียนบาน ทร.๑๔
จํานวน ๔ ราย
- เพิ่มชื่อเขาทะเบียนบาน ท.ร. ๑๓
จํานวน ๗ ราย
 ผูมารับบริการ ณ ศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
งานบริการดานการสาธารณสุข ๔๕๒ ราย
งานบริการดานการชาง
๘๗ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม.) ๔๘๖ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย ๓๕ ราย
รวม ๑,๐๖๐ ราย
 ผูมารับบริการศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานี แหงที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ
(ตลาดหนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๓๒๖ ราย
งานบัตรประจําตัวประชาชน
๖๔๒ ราย
งานบริการดานภาษี
๑๒ ราย
รวม ๙๘๐ ราย
รวมผูมารับบริการเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จํานวนทั้งสิ้น ๖,๔๕๖ ราย
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร
มากที่สุด ๙๒ % มาก ๘ %
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจําตัวประชาชน
มากที่สุด ๙๐ % มาก ๑๐ %

- ๑๕ คาธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชน
- สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน ๒๒๖ ราย เปนเงิน 21,500 บาท
ประชาชนในเขตจํานวน ๓๔๒ ราย เปนเงิน 32,100 บาท
รวมทั้งสิ้น 53,600 บาท
- ศูนยบริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน ๓๘๕ ราย เปนเงิน ๓๗,๖๐๐ บาท
ประชาชนในเขตจํานวน ๔๙๒ ราย เปนเงิน ๔๗,๙๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๘๕,๕00 บาท
สรุประเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา ทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
*บานที่ตั้งอยูในเขตควบคุมอาคาร
- ตรวจสภาพบาน เปนบานที่สรางเสร็จสมบูรณ หรือสรางเกือบเสร็จ และ
สามารถเขาอยูอาศัยไดเปนปกติอยางเหมาะสม
*ถาผูขอเลขบาน มีหลักฐานแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ปลูกสราง แตไม
มีหลักฐานการขออนุญาตปลูกสราง
- ใหกําหนดเลขประจําบาน และเลขรหัสประจําบานเปน “บานชั่วคราว”
- แลวแนะนําเจาบาน ใหไปขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร
- ใหนําหลักฐาน พรอมสําเนาทะเบียนบานมาขีดฆา “ชั่วคราว” ออก และ
บันทึกการแกไข พรอมลงวันเดือนปที่แกไข ลงชื่อนายทะเบียนไว
*ถาผูขอเลขบาน ไมมีหลักฐานแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ปลูกสรางบาน
- ใหกําหนดเลขประจําบาน และเลขรหัสประจําบานเปนบานชั่วคราว และ
ใหบันทึกขอความไวในสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานวา “ผูใดจะอางทะเบียน
บานชั่วคราวฉบับนี้เพื่อแสดงวาตนสิทธิในที่ดินหรือเปนเจาของกรรมสิทธิใ์ นที่ดินที่
บานหลังนี้ตั้งอยูมิได”
*การตรวจสภาพบาน
- บานที่จํากําหนดเลขตองมีการกอสรางในสวน ฐานรากของบานและมุง
หลังคาเรียบรอยแลว ถาเปนตึก หรืออาคารชุด ตองมีการกอสรางเปนปริมาณงาน
ไมนอยกวา ๕๐% โดยมีหนังสือรับรองจากวิศวกรหรือนายชางโยธา ที่ควบคุมการ
กอสราง

- ๑๖ - จัดทําสําเนาทะเบียนชั่วคราว โดยระบุขอความ
* บานที่มีหลักฐานการอนุญาตปลูกสราง ระบุขอความวา “บานอยู
ระหวางกอสราง”
* บานที่ไมมีหลักฐานการอนุญาตปลูกสราง ระบุขอความวา “บานอยู
ระหวางกอสราง(ไมมี ใบอนุญาตปลูกสราง)
รูปแบบสําเนาทะเบียนอาคาร
ความสําคัญของเอกสาร
ทะเบียนอาคารเลมนี้ เปนหลักฐานของทางราชการที่จัดทําขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎร เพื่อมอบใหเจาของอาคารหรือผูควบคุมอาคารเปนผู
เก็บรักษา หากมีรายการในทะเบียนอาคารเปลี่ยนแปลงหรือไมถูกตอง ใหเจาของ
อาคารหรือผูครอบครองอาคารแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น
ที่อาคารตั้งอยู เพื่อบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองเปนปจจุบัน
ทะเบียนอาคารออกใหแกเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารไดเพียงเลม
เดียว โดยเลมที่พิมพครั้งสุดทายเทานั้นถือเปนเลมปจจุบัน ที่สามารถใชอางอิงตอ
บุคคลภายนอกและใชแสดงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น เพื่อ
บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ในทะเบียนอาคารไดหากบุคคลใดนํา
ทะเบียนอาคารซึ่งตนเองรูวาไมใชเลมปจจุบัน ไปแสดงตอบุคคลใดๆก็ตาม วาเปน
เลมปจจุบันจะมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป

- ๑๗ นางอนงค มาศยคง
รก.ผูอํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ

๕.๒ กองสารสนเทศภาษีและทรัพยสิน
แผนที่ภาษีเทศบาลนครอุดรธานี
จํานวนพื้นที่ทั้งหมด 47.70 ตารางกิโลเมตร
จํานวนเขต (Zone) ๑๘ เขต
จํานวนเขตยอย (Block) ๓๖๔ เขตยอย
การใหบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

การนําขอมูลทะเบียนทรัพยสินไปใชในการจัดเก็บภาษี
ภาษีบํารุงทองที่
389 ราย 199,316 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 283 ราย 7,237,126 บาท
ภาษีปาย
174 ราย 1,502,192 บาท
ประจําเดือน เมษายน 2562 รวมจํานวน 8,938,634 บาท
การสํารวจภาคสนามรวมกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
๑. เริ่มดําเนินการออกสํารวจและตรวจสอบขอมูลปาย ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2562
– 14 มิถุนายน 2562
๒. มีเปาหมายในการตรวจสอบขอมูลปายตามที่ สตง. กําหนด จํานวนไมนอยกวา
1,000 ราย
๓. จัดแบงการปฏิบัติงานออกเปน ๒ กลุม เพื่อใหการปฏิบัติงานดังกลาวเสร็จตาม
เปาหมายที่กําหนด

- ๑๘ การสํารวจภาคสนามรวมกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ถ.โพศรี

นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ผมวานาจะหาระบบและเทคโนโลยีใหมๆ ในการวัดขนาด โดยไมตองใชคนในการ
ไปวัดแบบนี้แลวนาจะไดปริมาณเพิ่มขึ้น ในการจัดเก็บภาษี ดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

มีอยูคะ กําลังติดตอโปรแกรม แอลเทคเซเวย เปนการถายดวยกลอง แลวจะไดคา
นางอนงค มาศยคง
รก.ผูอํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ วัดออกมาเลยคะ

นายอดุลย สมบูรณ
หัวหนางานเทศกิจ

๕.๓ สํานักปลัดเทศบาล
ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
งานเทศกิจ
- เจ า หน า ที่ อ อกตรวจสอบและจั ด เก็ บ ป า ยที่ ห มดอายุ ต ามถนนในเขต
เทศบาล
- เจาหนาที่เทศกิจอํานวยความสะดวกดานจราจร ทําความสะอาด ถนน
ศรีสุข เนื่องในวันเทศบาล

- ๑๙ - เจาหนาที่เทศกิจจัดระเบียบการตั้งวางสิ่งของอุปกรณการเลนน้ํา ใหอยู
ในขอบเขตที่กําหนด ชวงเทศกาลสงกรานต
- เจาหนาที่เทศกิจ ออกตรวจสอบบริเวณหลังโรงเรียนเทคนิคฯ กรณี
ผูประกอบการไมจัดเก็บสิ่งของ อุปกรณหลังการขาย
- เจาหนาที่เทศกิจ ออกตรวจสอบกรณี รานชา ถนนศรีสุข
- เจาหนาที่เทศกิจ ออกตรวจสอบกรณีซุมกาแฟ บริเวณ หนาสํานักงาน
ปาไม ฯ ถนนศรีสุข
งานปองกันฯ
นางสาวอมรารัศม เตโช
๑. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบฯ

ไฟฟาลัดวงจร ๕ ครั้ง ไฟไหมหญา ๘ ครั้ง ไฟไหมที่พักอาศัย ๔ ครั้ง
๒. การปฏิบัติภารกิจตามโครงการปองกันภัยเชิงรุก แก สถานประกอบการ
สถานศึกษา บริษัทหางราน และบานเรือนประชาชน ใหคําแนะนําการดับเพลิง
เบื้องตน จํานวน ๒๔ ครั้ง
๓. ใหความอนุเคราะหสงน้ําอุปโภคบริโภคตามที่ไดรับการรองขอ
- ใหความอนุเคราะหสงน้ํา ๑๓๐ เที่ยว
- จํานวนน้ํา ๘24,000 ลิตร

นายกิตติกร ทีฆธนานนท
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรื่องเกี่ยวกับการดับเพลิง เมื่อวานไดประชุมคณะกรรมการมอบเงินชวยเหลือใน
กรณีที่ประชาชนไดรับผลกระทบอัคคีภัย และผูยากไรของกองสวัสดิการไมมีปญหา
สวนเรื่องอัคคีภัยมีคํารองเขามา ๑๙ ราย ของตลาดไทยอิสาน ทางคณะกรรมการ
พิจารณาแลว ให ๑๓ ราย สวนที่เหลือถือวาไมเขาเกณฑ เชน การสตอกของ ไม
เกี่ ย วกั บ การชดเชยทางดานอาคาร แต ค ณะกรรมการด านนอกกลั บ มองวาเงิน
ชวยเหลือ ในการสตอกของใหอยูในหมวดของการลงทุน คิดวานาจะตองจาย
ในเรื่องเงินประกันภัยก็คนละสวนกัน ไดจายเพิ่มอีก จํานวน ๒ ราย

นางสมุทร ฤกษาภิรมย
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

ทางกองสวั ส ดิ ก ารมี ห น าที่ รั บ คํ ารองทุ ก คํ า ร อ งที่ ม าขอเงิ น ช ว ยเหลื อ รวบรวบ
กลั่ น กรอง พิ จ ารณาเกณฑ เบื้ อ งต น วาเขาคุณ สมบั ติข อไหน และนํ ามาประชุ ม
คณะกรรมการทุกภาคสวน เปนระเบียบฯ ที่ตองมีคณะกรรมการจากขางนอกมา
พิจาณาดวย

- ๒๐ นางเนตรนภางค กฤตศิริพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ฝายพัฒนาบุคลากรและรับรองตอนรับ
งานพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒
มีการเดินทางไปราชการเพื่อเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา กับหนวยงาน
ตางๆ จํานวนทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร
โดยมีพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เขารับการอบรมฯ/
ประชุม/ สัมมนา จํานวนทั้งสิ้น ๙ คน
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนเมษายน
๒๕๖๒
- เริ่มฝกเดือนเมษายน จํานวน ๒ คน
- ฝกแลวเสร็จเดือนเมษายน จํานวน ๑๙ คน
งานรับรองตอนรับ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๒
รับคณะศึกษาดูงาน จํานวนทั้งสิ้น ๒ คณะ
๑. องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี (รุนที่ ๖) จํานวน ๑๘๐ คน
ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ (ชวงเชา)
๒. เทศบาลตําบลนาคํา จังหวัดนครพนม จํานวน ๔๒ คน
ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ (ชวงบาย)
รวมทั้งสิ้น ๒๒๒ คน
คณะศึกษาดูงานจากองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี (รุนที่ ๖)

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลนาคํา จังหวัดนครพนม

- ๒๑ นายเสกสรร พามะณี
ผูจัดการสถานธนานุบาล ๒

สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑
รายงานสถิติการรับจํานํา ไถถอน รายได รายจายและการจําหนายทรัพย
หลุดจํานํา
สถิติประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๒
รับจํานํา จํานวน ๑,๙๖๕ ราย จํานวนเงิน ๓๒,๙๗๒,๐๐๐ บาท
ไถถอน จํานวน ๑,๘๖๒ ราย จํานวนเงิน ๓๓,๔๑๒,๔๘๐ บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวนเงิน ๑,๐๗๒,๕๐๕.๒๕ บาท
การจําหนายทรัพยหลุดจํานํา
• การจําหนายทรัพยหลุดจํานํา จํานวน ๘๑ ราย
• ทุนรับจํานํา ๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท
• กําไร ๒๐๔,๕๓๐ บาท
• คิดเปนรอยละ ๑๙.๙๓
รายได - รายจาย
รายได รวม ๑,๒๗๗,๐๓๕.๒๕ บาท
รายจาย รวม ๒๘๑,๑๒๖.๐๑ บาท
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒
สถิติประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๒
รับจํานํา จํานวน ๗๖๒ ราย จํานวนเงิน ๑๓,๓๙๕,๒๐๐ บาท
ไถถอน จํานวน ๗๑๕ ราย จํานวนเงิน ๑๒,๘๖๐,๙๐๐ บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวนเงิน ๓๙๒,๔๙๒.๕๐ บาท
การจําหนายทรัพยหลุดจํานํา
• การจําหนายทรัพยหลุดจํานํา จํานวน ๒๓ ราย
• ทุนรับจํานํา ๒๐๖,๕๐๐ บาท
• กําไร ๔๔,๔๓๙ บาท
• คิดเปนรอยละ ๒๑.๕๒
รายได - รายจาย
รายได รวม ๕๗๔,๖๖๑.๘๗ บาท
รายจาย รวม ๒๑๐,๗๖๙.๕๐ บาท

- ๒๒ นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหนาฝายประเมินผลและสถิติ

๕.๕ กองวิชาการและแผนงาน
ฝายยุทธศาสตรการพัฒนา
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระหวางวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

ขอความรวมมือตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ใน
การประเมินประสิทธิภาพความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ https://itas.nacc.go.th/go/iit/8fa3dq

- ๒๓ นางหทัยรัตน แสนธิ
หัวหนางานสารสนเทศ

งานสารสนเทศภูมิศาสตร
การบริหารจัดการ Mobile Application “@นครอุดรธานี”
จํานวนครั้งของการติดตั้งแอพพลิเคชั่น @นครอุดรธานี
สถิติการดาวนโหลดใชงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 14,342 ครั้ง
วันที่ 1 ต.ค.2561- 30 เม.ย.2562
จํานวน
1,268 ครั้ง
รวม 15,610 ครั้ง
แผนการประชาสัมพันธแนะนําการใชงาน “@นครอุดรธานี”
 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ แนะนําการใชงาน เพื่อแจกประชาชนผูมาติดตอ
ราชการประชาชนทั่วไป และแขกผูมาเยือน
 จัดทําคลิป แนะนํา “@นครอุดรธานี” เพื่อนําเสนอใน สื่อ social media ตาง ๆ
 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธการใชงาน ณ ถนนคนเดิน รวมกับ ฝาย
ประชาสัมพันธ และหนวยอื่นๆ
 เผยแพร Link Download บนสื่อ Fan page “เทศบาลนครอุดรธานี” และ
แชรไปตามกลุม Social ในจังหวัดอุดรธานี
 จัดทําปายตั้ง (Standy) นําไปติดตั้งตามสถานที่ตาง ๆ

- ๒๔ เพิ่มชองทางแจงขาวสารระบบกลอง CCTV เทศบาลนครอุดรธานี
งานสารสนเทศภูมิศาสตร กองวิชาการและแผนงาน
สายดวน : 1132
มือถือ
: 063-7122898
Line ID : @udoncity
Facebook : เทศบาลนครอุดรธานี
(https://www.facebook.com/ud.city1
การบริการขอมูลจากระบบกลองวงจรปด

- ๒๕ นายสุกฤต สายจันทคาม
ผูอํานวยการสํานักการคลัง

๕.๖ สํานักการคลัง
สวนบริหารการคลัง
ขอมูลการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒

กอหนี้และเบิกจาย คิดเปนรอยละ 51.01 % ของงบประมาณ
ขอมูลการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะงบลงทุน) ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562

กอหนี้และเบิกจาย คิดเปนรอยละ 45.13 % ของงบประมาณ

- ๒๖ นางชลิตา พิลาวัลย
ผูอํานวยการสวนพัสดุ

สวนพัสดุ
เรงรัดการดําเนินการ สงเรื่องเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
· กรณีงานโครงการ กิจกรรม หรือการซื้อ/จาง ที่มีกําหนด ระยะเวลาจัด
งานหรือกําหนดเวลาตองใชพัสดุ
·เนื่องจากการดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ มีหลายขั้นตอน หาก
ไดรับเรื่องกระชั้นชิดกับโครงการ จะไมสามารถดําเนินการไดทัน
การแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจสินทรัพย ของเทศบาลนครอุดรธานี
·ตามที่ไดแจงใหแตละหนวยงานสงรายชื่อเจาหนาที่ เพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการจัดทํารายงานสํารวจสินทรัพย
·เปนการสํารวจและจัดทํารายงานขอมูลสินทรัพย ประเภทครุภัณฑ ที่ดิน
อาคาร อุ ป กรณ วั ส ดุ และสิ น ทรั พ ย โครงสร างพื้ น ฐานซึ่ งแต ล ะหน ว ยงานเป น
ผูค รอบครองและควบคุมการใช
·โดยกรมสงเสริมฯ ไดแจงให อปท. จัดทํารายงานสํารวจฯ เพื่อนําขอมูลมา
จั ด ทํ า บั ญ ชี และรายงานทางการเงิน ให ส อดคล อ งตามมาตรฐานบั ญ ชี ภ าครั ฐ
รวมทั้งเพื่อใหทราบวาสินทรัพยมีอยูจริงครบถวนตรงตามบัญชีหรือไม
· หลายหนวยงานสงรายชื่อแลว จะไดรวบรวมเสนอแตงตั้งตอไป
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน
2561
 ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เอกสารประกอบการเบิกจายเงิน
กรณีการจัดซื้อจัดจางทั่วไป
๑. บันทึกขออนุมัติเบิกคาตอบแทน
๒. สําเนาคําสั่งแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง (กรณีบุคคล) / รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ (กรณีเปนคณะกรรมการ)
๔. สําเนาใบตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวของ


การจัดจางกอสราง
๑. บันทึกขออนุมัติเบิกคาตอบแทน
๒. สําเนาคําสั่งแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง (กรณีบุคคล) / รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ (กรณีเปนคณะกรรมการ)

- ๒๗ ๔. รายงานผลการออกตรวจงานกอสราง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงาน
กอสราง)
๕. รายงานผลการควบคุมงานกอสราง (ผูควบคุมงาน)
๖. สําเนาใบตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวของ
ผูขอเบิกรวบรวมเอกสารและบันทึกรายงานเสนอตามลําดับสายงานถึง
นายกเทศมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบแลวรวบรวมเอกสาร สงสํานักการคลังเพื่อ
ดําเนินการเบิกจาย
นายศาศวัต สนสายสิงห
ผูอํานวยการสวนพัฒนารายได

นายประวิทย ฤกษาภิรมย
ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง

๑. เนื่องจากวาบริเวณที่ถนนคนเดิน ใกลเขาหนาฝนแลว อยากขอความรวมมือ
สํานักการชางไดตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ สวนวัสดุอุปกรณทางฝายผลประโยชน
ไดดําเนินการจัดซื้อใหทางสํานักการชางแลว
๒. ที่จัดประดับหนาบริเวณหนาปายเทศบาลนครอุดรธานี จะคงไวถึงวันที่เทาไหร
ครับ เดือนหนาจะมีบริษัทรถยนตจะตองใชพื้นที่บริเวณนั้น
๕.๗ สํานักการชาง
สวนควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ บานเหลา
เลขที่สัญญา จ. 2/2561 (ศ)
เริ่มสัญญา
๒๙ พ.ค. 2561
สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค. 2562
งบประมาณ 9,350,000 บาท
ผูรับจาง หางหุนสวนจํากัด ทีเอช 2015 คอนสตรัคชั้น
ความคืบหนาโครงการ 85 %
โครงการปรับปรุงหองซอมดนตรี โรงเรียนเทศบาล ๓
เลขที่สัญญา จ. 58/2562 (ศ) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
เริ่มสัญญา
๒๐ มีนาคม 2562
สิ้นสุดสัญญา 18 พฤษภาคม 2562
งบประมาณ 529,000 บาท
ผูรับจาง หางหุนสวนจํากัด ภัทรภร 2017
ความคืบหนาโครงการ 25 %

- ๒๘ โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี
เลขที่สัญญา จ. 3/2561 (ศ) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
บันทึกตอทายสัญญา (ฉบับที่ ๑) เลขที่ จ. 1/2562 (ศ)
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
เริ่มสัญญา
20 พ.ค. 2562
สิ้นสุดสัญญา 1 พ.ย. 2562
งบประมาณ 7,530,000 บาท
ผูรับจาง บริษัท วิภาวดี เอ็นเตอรไพรส
๑. กอสรางรั้วกันพื้นที่กอสราง
๒. ผูกเหล็กฐานราก
๓. รอเสาเข็มตอกเขาหนางาน
๔. ตีผังเสาตอมอ
นายณัฐพร ไชยจักร
นายชางโยธาอาวุโส

สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
การขออนุญาต
- ยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน/รับรองอาคาร ๔๗ ราย
- ออกใบอนุญาต
๑๘ ราย
- แจงแกไขแบบแปลน
๑๓ ราย
- ออกใบรับรองการกอสรางอาคาร
๔ ราย
คําสั่งตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
- คําสั่งระงับการกอสรางอาคาร (ค.๓)
๕ ราย
- คําสั่งหามใชอาคาร (ค.๔)
๕ ราย
- คําสั่งยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลงอาคาร (ค.๙) ๕ ราย
- คําสั่งใหรื้อถอนอาคาร (ค.๗)
๑ ราย
- คําสั่งใหดําเนินการแกไขอาคาร (ค.๑๒)
๕ ราย
เกิดเหตุเพลิงไหมตลาดไทอิสาณ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562

- ๒๙ ๑. ไดยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จํานวน ๒ ราย
(๔ คูหา) คือ
-นายสาคร โรจนสงา
-นายสมปอง หัสกรรจ
๒. ไดมีหนังสือขอขยายเวลาในการจัดหาผูรับรองความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคาร (วุฒิวิศวกรโยธา) จํานวน 4 ราย (7 คูหา) คือ
-นางเซมวย แซจัน
-นายชูเกียรติ เกษมสินทรัพย
-นางสาวบุญครอง อนันตวสุกานต
-นางศิริพร อนันติกิจโสภณ
๓. นายทรงศักดิ์ ขันทีทาว หลังจากไดรับคําสั่งแลวยังไมไดดําเนินการใดๆ
ซึงจะไดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป
กรณีการกอสรางอาคารล้ําทางสาธารณะ (ทางเขาสินชัยธานี)
อาคารที่กอสรางรุกล้ําเขตทางสาธารณะ(หมูบานสินชัยธานี)
ไดดําเนินการรื้อถอนอาคารแตไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดตามคําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่น

กรณีอาคารรายนายพรพิษณุ บุญปลก (รานจ้ําลาบหลัง รร.ท. ๘)
อยูระหวางรอผลพิจาณาอุทธรณคําสั่ง

- ๓๐ ปาย LED บริเวณกรมหลวงประจักษฯ

ภารกิจรับถายโอน
- งานดานการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง (รับถายโอนจากกรม
ธุรกิจพลังงานเมื่อป พ.ศ. 2546)
- ออกใบอนุญาตจํานวน (ไมมี)
- งานดานการประกอบกิจการโรงงาน(รับถายโอนจากกรมโรงงาน
และอุตสาหกรรมเมื่อป พ.ศ. 2552)
- ออกใบอนุญาต จํานวน ( ไมมี )
กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการออก พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม
จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑.) พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 2562 และใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด
หนึ่ งร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาหรือ ในวัน ที่
๒๗ ตุลาคม 2562 เปนตนไป
๒.) พ.ร.บ. โรงงาน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 2562 และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่ ๑ พฤษภาคม 2562 เปนตนไป

- ๓๑ สาระสําคัญของ พ.ร.บ. โรงงานทั้ง ๒ ฉบับ พอสรุปไดดังนี้
๑. มีการแกไขเปลี่ยนแปลงนิยามคําวา “โรงงาน”
เดิม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หมายถึงอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช
เครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป หรือแรงงานตั้งแต ๗ คนขึ้นไป ฯลฯ
ใหม ตาม พ.ร.บ. โรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562 หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ
ยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตตั้งแต ๕๐ แรงมาหรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแต ๕๐ แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต ๕๐ คน ขึ้นไป โดยใชเครื่องจักร
หรือไมก็ตามเพื่อจัดประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งจากการปรับปรุงแกไขกฎหมายครั้งนี้ทําใหการประกอบกิจการไดรับความ
สะดวกโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยไมตองขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.๔) เนื่องจากการประกอบกิจการจะไมเขาขายเปนโรงงาน ถามี
เครื่องจักรหรือคนงานไมถึงตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม
๒. ไดเพิ่มบทนิยามคําวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และคําวา
“ขาราชการทองถิ่น” ดังนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง แตไมมีหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
“ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา พนักงานเทศบาล พนักงานสวน
ตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายความ
รวมถึงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งจากการเพิ่มบทนิยามดังกลาวทําให
องคการบริหารสวนจังหวัดไมมีอํานาจหนาที่และความรับผิดที่กําหนดใหสําหรับ
พนักงานเจาหนาที่เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับโรงงานจําพวกที่ ๑ และโรงงาน
จําพวกที่ ๒ ที่ตั้งอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น
งานดานผังเมือง
ที่ปรึกษาโครงการไดสงมอบงวดงานที่ ๓ แลวเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม 2561
และเทศบาลนครอุดรธานีจะตรวจรับงานไดเมื่อรางรายงานการปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองอุดรธานีตามงวดงานที่ ๓ ผานความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษาผังเมือง
รวมเมือง ในสวนสัญญาจางของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ปรึกษาฯไดประชุมกับ
คณะกรรมการตรวจรับของเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 2562
และจะทําหนังสือชี้แจงรายละเอียดของปญหาและอุปสรรคตางๆใหเทศบาลนคร
อุดรธานีทราบอีกครั้งหนึ่ง

- ๓๒ นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผูอํานวยการสวนชางสุขาภิบาล

เปนระเบียบและกฎหมาย เรื่องของประเด็นที่ศาลสั่งจําคุกและปรับ ก็จะเปน
ประเด็นที่ทําใหรานคาและเอกชนที่บุกรุกที่สาธารณะไดตระหนักและระมัดระวัง
ผูที่รุกล้ําที่เราดําเนินการพิจารณาอยู อยากใหเชิญมาเห็นขอกฎหมายดวย จะได
ทราบผลของการรุกล้ํา ฝากทางผูควบคุมดวย สวนตางๆ ที่ออกกฎหมายไป เรื่อง
จอ LED หรือหลายๆ ปาย ฝากดูดวยครับ
สวนชางสุขาภิบาล
รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
๑. โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถานพรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดใหมชัยโพธิ์ทอง
๒. โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถานพรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดหนองเตาเหล็ก
๓. โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถานพรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดปาโนนนิเวศน
๔. โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถานพรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดโนนโปรงราษฎรบูรณะ
๕. โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถานพรอมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ
วัดดงอุดมวนาราม
๖. โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณพิพิธภัณฑเมือง
อุดรธานี
บริเวณพิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี

- ๓๓ งานวางทอระบายน้ําขางโลตัส (ถนนรอบเมือง)

รายละเอียดการจางเหมาเอกชนลอกทําความสะอาดทอระบายน้ํา
ประจําปงบประมาณ 2562
๑. ถนนโพศรี
- เริ่มจากทางรถไฟไปจนถึงสะพานขามหวยมั่ง (หนาเจริญโฮเต็ล)
๒. ซอยสัมพันธ
- เริ่มจากปากซอยบรรจบกับถนนประจักษไปจนถึงทายซอยตัดกับถนนวัฒนา
นุวงศ
๓. ซอยทองคําอุทิศ
- เริ่มจากปากซอยบรรจบถนนทหารไปจนถึงทายซอยตัดกับถนนหลังวัด
โพธิวราราม
๔. ซอยจินตคาม
- เริ่มจากปากซอยรักษมิตรไปจนถึงสะพานหลังโรงเรียนโปลี
๕. ซอยเบญจางค ๑
- เริ่มจากปากซอยตัดกับถนนเบญจางคจนถึงทายซอย
๖. ซอยเบญจางค ๒
- เริ่มจากปากซอยตัดกับถนนเบญจางคจนถึงทายซอย
๗. ซอยเบญจางค ๓
- เริ่มจากปากซอยตัดกับถนนเบญจางคจนถึงทายซอย
๘. ถนนศรีชมชื่น
- เริ่มจากถนนอําเภอจนถึงสี่แยกประชารักษา
๙. ถนนประชารักษา
- เริ่มจากถนนศรีสุขถึงสี่แยกวิทยาลัยพละ
๑๐. ถนนมุขมนตรี
- เริ่มจากถนนศรีสุขถึงถนนโพศรี

- ๓๔ ๑๑. ถนนสรางหลวง
- เริ่มจากถนนหมากแขงถึงถนนมุขมนตรี
๑๒. ถนนโพศรี
- เริ่มจากสี่แยกถนนโพศรีตัดกับถนนธรรมเจดียถึงสะพานดํา
๑๓. ถนนพานพราว
- เริ่มจากถนนโพศรีถึงถนนสรางหลวง
๑๔. ถนนสุรทักษ
- เริ่มจากปากซอยตัดกับถนนศรีชมชื่นไปจนถึงทายซอยตัดกับถนนอัศวมิตร
๑๕. ถนนสุรการ
- เริ่มจากกรมหลวงไปจนถึงถนนประจักษ
รายละเอียดปรับปรุงระบบระบายน้ํา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
• เขต ๑
๑. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยโนนนิเวศน ๔
งบประมาณ 873,600 บาท
๒. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพละบดีศรีอุดร
งบประมาณ 3,294,000 บาท
• เขต ๒
๑. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยอดุลยเดช ๘
งบประมาณ 450,000 บาท
๒. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุขสมบัติ
งบประมาณ 5,917,000 บาท
๓. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยหลังโรงเรียนเทศบาล 9
งบประมาณ 873,600 บาท
• เขต ๓
๑. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยวัดโพธิวนาราม
งบประมาณ 2,025,000 บาท
๒. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนนิตโย
งบประมาณ 1,250,000 บาท
๓. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยประชาสันติ ๑
งบประมาณ 1,430,000 บาท
๔. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยพัฒนา ๓
งบประมาณ 979,200 บาท

- ๓๕ ๕. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี 15,15/1,15/2
งบประมาณ 2,758,400 บาท
• เขต ๔
๑. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุรทักษ ๓
งบประมาณ 530,400 บาท
๒. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยนาดี
งบประมาณ 3,067,200 บาท
๓. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยมิตรประชา
งบประมาณ 2,197,800 บาท
๔. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยทหารอากาศ ๓
งบประมาณ 904,500 บาท
๕. กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยทหารอากาศ ๔
งบประมาณ 1,852,200 บาท
งานกําจัดขยะทั่วไป

- ๓๖ งานกําจัดขยะติดเชื้อ

งานบําบัดน้ําเสีย
สรุปผลการทํางานของระบบบาบัดน้ําเสียเปนรายเดือนเดือน เมษายน 2562
ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสีย 15,426.20 ลบ.ม./วัน
การระบายน้ําทิ้งจากระบบบาบัดน้ําเสีย 6,170.46 ลบ.ม./วัน
คาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย 214,950 บาท
นางเกศราภรณ ฉิมพลี
หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม

๕.๘ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมรณรงคทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) ในตลาดเทศบาล ๑
และตลาดเทศบาล ๒
ดวยจังหวัดอุดรธานี แจงหนังสือที่ อด 00๒๓.๓/ว๑๖๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๒ เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ
และอนามัย เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดอุดรธานี และเปนการรักษา
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อของตลาดเทศบาล ๑ และตลาดเทศบาล ๒ ซึ่งปจจุบันตลาด
ดังกลาวตองปรับปรุงดานความสะอาดและสิ่งแวดลอมใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอมจึงดําเนินกิจกรรมรณรงคทําความสะอาดใหญ (Big
Cleaning Day) โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม คือ
- ดําเนินการประชาสัมพันธและขอความรวมมือผูประกอบการใหเก็บสิ่งของที่ไมใช
แลวหรือชํารุดผุพัง เพื่อนําไปกําจัดที่บอขยะ
- ลอกรองระบายน้ํา ทั้งภายในและภายนอกบริเวณรอบตลาดทั้ง ๒ แหง
- ลางทําความสะอาดตลาด
- กําจัดสัตวและแมลงนําโรค
- ดําเนินการทาสี ตีเสนของแตละแผงภายในตลาดและปรับเปลี่ยนไฟฟาแสงสวาง
ภายในตลาด

- ๓๗ โดยดําเนินการรวมกัน ในระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักการชาง
สํานักการคลัง
สํานักปลัดเทศบาล (งานเทศกิจ)
ภาพการดําเนินกิจกรรมรณรงคทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day)
ในตลาดเทศบาล ๑ และตลาดเทศบาล ๒

นางสาวพจีรัตน สวนสําเนียง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะปงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พัชรกิติยาภา สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
- ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในที่/ทางสาธารณะ เพื่อเฝาระวังดานสุขอนามัย
และความสะอาด

- ๓๘ นางจิราภรณ ไชยมิ่ง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กลุมงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
โครงการวัดสงเสริมสุขภาพเขตเทศบาลนครอุดรธานี ป ๒๕๖๒
การประเมินวัดสงเสริมสุขภาพ
วัดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีจํานวน ๒๓ วัดเกณฑการประเมินมาตรฐานวัด
สงเสริมสงภาพ แบงออกเปน ๕ หมวด
หมวดที่ ๑ สะอาด รมรื่น
หมวดที่ ๒ สงบ รมเย็น
หมวดที่ ๓ สุขภาพรวมสราง
หมวดที่ ๔ ศิลปะรวมจิต (วิญญาณ)
หมวดที่ ๕ ชาวประชารวมพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานีประเมินวัดสงเสริมสุขภาพ โดยผลการประเมิน ๒๓ วัด
ผานการประเมิน ๑๑ วัด

ขอรับการประเมินระดับจังหวัดในวันที่ ๒๐, ๒๑, ๒๕, ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด สุมประเมิน จํานวน ๗ วัด ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี

- ๓๙ คณะกรรมการประเมินวัดสงเสริมสุขภาพ ระดับเขต ๘ พรอมกัน
ณ หองประชุมเจาคณะจังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย
- เทศบาลนครอุดรธานี
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- โรงพยาบาลอุดรธานี
- ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง รพ.อุดรธานี ๑
- สถาบันพลังจิตตานุภาพ
คณะกรรมการประเมินวัดสงเสริมสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ ๘
นําโดย ผอ.ศูนยอนามัยที่ ๘ นพ.ชาตรี เมธาธราธิป เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ พระ
สุทธิสารเมธีกลาวถึงนโยบายวัดสงเสริมสุขภาพของวัดโพธิสมภรณ และการดําเนินงาน
วัดสงเสริมสุขภาพโดยภาพรวม หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนเมือง รพ.อุดรธานี แหงที่ ๑
นําเสนอการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพทั้ง ๕ หมวด
๑. หมวดสะอาด รมรื่น
๒. หมวดสงบ รมเย็น
๓. หมวดสุขภาพรวมสราง
๔. หมวดศิลปะรวมจิต (วิญญาณ)
๕. หมวดชาวประชารวมใจ
ผลการประเมิน

- ๔๐ นางสาวสุพรรณี ปชชาดี
หัวหนากลุมงานปองกัน ฯ

กลุมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
สถานการโรคไขเลือดออกจังหวัดอุดรธานี (1 ม.ค. – 14 พ.ค. 62)

- อุดรธานี ๓๑๑ ราย (๑๙.๖) เดือน พ.ค. ๓๗ ราย
- อําเภอเมือง ๕๓ ราย (๑๒.๕๓) เดือน พ.ค. ๘ ราย
สถานการณโรคติดตอ ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
( ๑ มกราคม – ๑๔ พฤษภาคม 2562)
ตําบลหมากแขง จํานวน ๑๕ ราย (รอยละ ๒๐ ตอประชากรแสนคน)
เดือนพฤษภาคม พบผูปวยใหม ๒ ราย
ชุมชนเกาจาน ๓ และ หนองบัว ๑
จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายหนวยบริการสาธารณสุข

- ๔๑ ผลการปฏิบัติงานในการปองกันและควบคุมโรคติดตอในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี

สอบสวนและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนที่เกิดโรค
·ราชภัฏอุดรธานี

·ชุมชนนาดี

- ๔๒ ควบคุมพาหะนําโรค
ฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงวัน ตลาดไทยอิสาน (บริเวณอาคารไฟไหม)
จํานวน ๕ ครั้ง

นางสาวเตยหอม บุญพันธุ
หัวหนางานภัยสุขภาพ

กลุมงานปองกันโรคและภัยสุขภาพ
- สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมรณรงคสงกรานตปลอดเหลา
เทศบาลนครอุดรธานีป 256๒ ระหวางวันที่ 1 - 15 เมษายน 2562
โดย ศูนยปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครอุดรธานี
การประชุมเตรียมความพรอมในการรณรงคสงกรานตปลอดเหลาป 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธุ 2562 ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓

- ๔๓ ประชุมกับเครือขายสมาคมอสม.ศรีเมืองอุดร

พลังเครือขายในการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูแกรานคา

ประกอบกําลังรวมกับเครือขายจังหวัดอุดรธานี

- ๔๔ ประชุ ม ร ว มกั บ ศู น ย อํ า นวยการความปลอดภั ย ทางถนนจั ง หวั ด
อุดรธานีและศปถ.เมืองอุดรธานี ( วันที่ 11-18 เมษายน 2562 )

ประกาศจังหวัดเรื่องพื้นที่เลนน้ําสงกรานตปลอดภัย
พื้นที่เลนน้ําปลอดภัย ( zoning )
๑. สวนสาธารณะหนองประจักษ
๒. สวนสาธารณะหนองสิม
๓. สวนสาธารณะหนองบัว
๔. ทุงศรีเมือง
พื้นที่ควบคุมพิเศษ
๑. ถนนอดุลยเดช
๒. ถนนโพนพิสัย
ภารกิจของเทศบาลนครอุดรธานี
๑. ตั้งศูนยบริการรวม ๕ จุดในถนนอดุลยเดช โพนพิสัย และหนองประจักษฯ
(เตนท โตะ เกาอี้)
๒. จัดหาขาวกลองจํานวน 540 กลอง
๓. จัดหาน้ําดื่มจํานวน 2,700 ขวด
๔. จัดทําประชาคมแสดงความคิดเห็นในพื้นที่
๕. รณรงคประชาสัมพันธ : ประกาศจังหวัดฯ / พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
๖. ทําความสะอาดถนนและพื้นที่เลนน้ําหลังจัดงาน
๗. งานภัยสุขภาพ/เทศกิจ/ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมปฏิบัติภารกิจ
ของศูนยบริการรวมจังหวัดอุดรธานี

- ๔๕ ศูนยบริการรวมของจังหวัดอุดรธานี
แตละจุดมีปลัดอําเภอเมือง/ตํารวจ/ทหาร/อส./เทศกิจ/งานปองกันฯ/สสจ./
สรรพสามิตประจําจุดละ 17 - 20 นาย เวลา 13.00 – 23.00 น.
จุดที่ ๑ หนาราน class café ตนถนนอดุลยเดช
จุดที่ ๒ หนา site งาน Veladhi ใกลตนยางใหญ
จุดที่ ๓ หนารานพีพีขาวแกง ถนนโพนพิสัย
จุดที่ ๔ ตรงขามรานกินลมชมวิว หนองประจักษ
จุดที่ ๕ ตรงขามราน charge it up หนองประจักษ
ขอสังเกตจากการดําเนินงาน
สวนสาธารณะหนองประจักษฯ
๑. มีนักทองเที่ยวมาเลนน้ําสงกรานตมากขึ้น
๒. จากการสํารวจความคิดเห็น ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดงานที่นี่
เนื่องจากปลอดภัย มีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยถึง ๒ จุด และไมมีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจําหนาย
๓. ผูประกอบการใหความรวมมือในการไมจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
อยางดี
๔. เครือขายอสม.เขมแข็งรวมรณรงคประชาสัมพันธตั้งแตวันที่
8 - 15 เมษายน 2562
๕. นักทองเที่ยวพาครอบครัวมาเลนน้ําสงกรานตจํานวนมาก
๖. รานคาขายอาหารไดไมมากนักเพราะนักทองเที่ยวไมไดเดินขึ้นไปซื้อบนริม
หนองประจักษ
ถนนอดุลยเดช / ถนนโพนพิสัย
๑. มีนักทองเที่ยวมาเลนน้ําสงกรานตมากขึ้นกวาปที่แลว บางคนมาจาก
กทม./เชียงใหม และแจงวาปหนาจะชวนเพื่อนๆมาที่นี่อีก
๒. ผูประกอบการใหความรวมมือในการไมจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มากขึ้น มีบางรายที่นําลงมาขายที่ฟุตบาต ในวันแรกของการเลนน้ําไมพอใจที่
เจาหนาที่ปดถนน
๓. ประชาชนพึงพอใจที่เจาหนาที่ตํารวจปดถนนใหเปนถนนคนเดินเลนน้ํา
สงกรานต เพราะไมตองกังวลเรื่องถูกรถชน
๔. มีเยาวชนอายุต่ํากวา ๒๐ ปจํานวนมากที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนเมา
และซื้อไดจากรานคาทั่วไป
๕. ยังคงมีการละเมิดทางเพศแตไมมีการรองเรียนตอเจาหนาที่

- ๔๖ สถานที่จัดงานของเอกชน ( ยูดีทาวน/เซ็นทรัล/ตลาดรถไฟ)
๑. มีนักทองเที่ยวมาเลนน้ําสงกรานตมากขึ้นทุกแหง
๒. มีการตรวจบัตรประชาชนเยาวชนที่เขารวมงาน
๓. ผูประกอบการใหความรวมมือในการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตาม
เวลาที่กฎหมายกําหนด
๔. เสียงในการแสดงคอนเสิรตดังมาก แตยังไมมีผูรองเรียน
๕. ในปตอไปจังหวัดอุดรธานีจะกําหนดใหจัดงานไดเพียง 3 วันคือ 13 - 15
เมษายน 2562
สถิติการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานตป 2562
- เกิดอุบัติเหตุ ๓๑ ครั้ง เพิ่มขึ้น ๗% จาก ป 2561
- มีผูบาดเจ็บ Admit ๒๑ ราย ลดลง ๒๒% จากป 2561
- มีผูเสียชีวิต ๑๕ ราย เพิ่มขึ้น ๑๕๐% จากป 2561
(สถิติ ป 2561 เกิดอุบัติเหตุ ๒๙ ครั้ง เสียชีวิต ๖ ราย และ บาดเจ็บ Admit ๒๗ คน)
- ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีไมมีผูเสียชีวิต
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเดือนพฤษภาคมป 2562

- ๔๗ -

- ๔๘ -

การจัดสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการและสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานีใหเปนสถานที่ปลอดบุหรี่และสุราตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
สถานที่ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
๑. สวนสาธารณะทั้ง ๓ แหง/ทุงศรีเมือง
๒. สถานศึกษาทั้ง ๑๒ แหง
๓. หองสมุดประชาชนฯ
๔. ทองฟาจําลอง
๕. พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี
๖. สถานธนานุบาล ๒ แหง
๗. สถานีขนสงอุดรธานีแหงที่ ๑
๘. ศูนยเยาวชนฯและสนามกีฬาเวสสุวัณ
๙. รพ.เทศบาลฯ/ศูนยบริการสาธารณสุขฯ
๑๐. สถานที่อื่นๆที่อยูในความดูแลของเทศบาลนครอุดรธานี
สถานที่กลาวมาอยากใหติดปาย ควบคุม ไมใหบุคลากรในโรงเรียน
หรือสถานที่ตางๆ สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
นายชํานาญวิทย ศรีสุพล
ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ

กิจกรรมจิตอาสาจะจัดในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งตาเวลา ๐๘.๐๐ –
๑๒.๐๐ น กิจกรรม เปนการทําความสะอาดถนนทหาร เฉลิมพระเกียรติ วงเวียน
กรมหลวงประจักษ ไปถึงหนาโรงพยาบาลคายประจักษศิลาปาคม โดยจะแบง
ความรับผิดชอบ เปน ๓ กลุม

- ๔๙ ๑. เทศบาลนครอุดรธานี จากกรมหลวงประจักษถึงซอยศรีพินิจ
๒. กองบิน ๒๓ ซอยศรีพินิจไปถึงหนากองบิน ๒๓
๓. มทบ. ๒๔ หนากองบิน ๒ไปถึงหนาโรงพยาบาลคายประจักษศิลาปาคม
ภารกิจครั้งนี้เทศบาลรวมกับชุมชน การขัด การลาง การกวาด และ
อยากขอปรึกษาในเรื่องการทําพิธีเปด
นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางอภิญญา สุธาพันธุ
หัวหนาฝายวิชาการ

เอาตรงโรงยิม มทบ.๒๔ แตเห็นวา มทบ.๒๔ อยากใหเขาไปในคายฯ หรือ หนา
กรมหลวงประจักษ สวนเรื่องวันที่ ๒๕ นั้น ใหยากรางเสนอไปกอน แตสถานที่
ตามนั้นเลยครับ
๕.๙ สํานักการศึกษา
งานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนินกิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในงานเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ประจําป ๒๕๖๒วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาพิธีทุงศรีเมือง
คณะกรรมการจัดงานแขกผูมีเกียรติ/พอคา/ประชาชน พรอมกัน ณ ลานหนาศาลา
พิธีทุงศรีเมือง พระภิกษุ สามเณร พรอมกันที่รับบิณฑบาตในบริเวณที่จัดเตรียมไว
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
ประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓ จุด คือ สักการะพระพุทธโพธิ์ทอง,
สักการะศาลหลักเมืองพรอมผูกผา ๗ สี, ถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง
สักการะทาวเวสสุวัณ
ประธานในพิธี แขกผูมีเกียรติ พอคา ประชาชน รวมทําบุญตักบาตร
ประธานในพิธี แขกผูมีเกียรติสรงน้ําพระเถระผูใหญ
พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ๒๒๘ คน

- ๕๐ การดําเนินกิจกรรมพิธีเปดงานเทศกาลสงกรานตเมืองอุดรธานี ประจําป ๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ถนนศุภกิจจรรยา
(บริเวณหนาสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี)

การแสดงรําวงยอนยุคตอนรับประธานในพิธี พิธีเปดงานเทศกาลสงกรานตเมือง
อุดรธานี ประจําป ๒๕๖๒ “สงกรานตเปด”

สลับดวยการแสดงดนตรีทองถิ่นและการรวมกิจกรรมบนเวที ประกาศผลการ
ประกวดรําวงยอนยุค และมอบรางวัลการประกวดรําวงยอนยุค กิจกรรมการ
ประกวดรําวงยอนยุค วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

- ๕๑ กิจกรรมอุโมงคน้ํา และเวทีดนตรี วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

กิจกรรมปนจักรยานสรงน้ําพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๑๕
เมษายน ๒๕๖๒

นางรัชนีพร ศรีนพรัตน
หัวหนางานการเจาหนาที่

งานการเจาหนาที่
๑. การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑.สายงานนิเทศการศึกษา
๒.สายงานการสอน
๓.สายงานบริหารสถานศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ แบบรอยละ
โดยมีผลบังคับใชตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และใหนํามาใชในการเลื่อนเงินเดือน
รอบที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) เปนตนไป การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เปนตนไป เพื่อนําผล
การประเมินฯ ไปใชในการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
๒. การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให
สูงขึ้น รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จํานวน ๕๕ ราย ดังนี้
วิทยฐานะชํานาญการ
จํานวน ๓ ราย

- ๕๒ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๓๓ ราย
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
จํานวน ๑๙ ราย
๓. การสรรหาบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง
ภารโรง สํานักการศึกษา จะดําเนินการสรรหาบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา โดย
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณเงินรายไดเทศบาลและงบเงินอุดหนุนจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนตําแหนงพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงนักการ
จํานวน ๔ อัตรา เพื่อปฏิบัติหนาที่งานเปด - ปด อาคารสถานที่ ปรับภูมิภายใน
สถานศึกษา รักษาความสะอาด ซอมแซม โตะ เกาอี้ นักเรียนที่ชํารุดเสียหายและ
อยูเวรยามรักษาทรัพยสินของทางราชการ
๔. ประชาสัมพันธการรับโอนพนักงานครูเทศบาล
สายงานบริหารสถานศึกษา แทนตําแหนงที่วาง จํานวน ๑ อัตรา ตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี ยื่นคํารอง ภายใน
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๕. การรับโอนพนักงานครูและขาราชการครู มาเปนพนักงานครูเทศบาล
สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๘ ราย
๑. นายศุภักดิ์วรรณศักดิ์ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒
(เทศบาล ๘ )
๒. นางสาวเยาวลักษณ ไชยรัตน ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี
๓. นายวุฒิชัย
สาริวงษ ครูโรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟ
สงเคราะห
๔. นางสาวสุดาสวรรค นิคม
ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ
วิทยา
๕. นางสาววิภารัตน วิบูลศิลป
ครูโรงเรียนเทศบาล ๙ มณเฑียร
ทองอนุสรณ
๖. นางสาวสุลาวัลย ธนปราชยเปรื่อง ครูโรงเรียนเทศบาล ๑๒ บานชาง
๗. นางชมพู
เพิ่มงาม
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑๒ บานชาง
๘. นางสาวอรกช จันทรหอม
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑๒ บานชาง

- ๕๓ นางกนกอร ไชยมูล
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

งานศึกษานิเทศก
อบรมปฏิบัติการ “หลักสูตรตานทุจริตศึกษา” โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
อุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี วันที่ ๒ พฤษภาคม
256๒ ภาพกิจกรรมแนวทางการจัดหลักสูตรตานทุจริตในสถานศึกษา

“อุดรธานีฮาลฟมาราธอน ๒๐๑๙”

- ๕๔ นางอัมพิกา บริพรรณ
หัวหนางานหองสมุดฯ

งานหองสมุดประชาชน งานทองฟาจําลอง พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี
รายงานผลการปฏิบัติงาน งานหองสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๒ สถิติการเขาใชบริการ หองสมุดประชาชนเทศบาล
นครอุดรธานีเดือนเมษายน ๒๕๖๒
สมัครสมาชิกใหม / ตออายุสมาชิกจํานวน
๒๕ คน
เขาใชหองสมุดเด็ก
จํานวน
๑๐๒ คน
ใชบริการ Internet
จํานวน
- คน
ยืม – คืน ทรัพยากรสาสรสนเทศ จํานวน ๙๔ คน ๖๒๘ รายการ
เขาใชหองศูนยเพื่อนใจฯ
จํานวน
๑๔๒ คน
ผูใชบริการอื่นๆ
จํานวน
๑,๐๑๗ คน
รวมผูเขาใชบริการทั้งสิ้น
จํานวน
๑,๔๓๔ คน
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน
๔๕ รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน
๘๐ รายการ
งานเทคนิค
จํานวน
๑๒๕ รายการ
งานที่จะทําในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
- Update ขาวประชาสัมพันธหองสมุดลงเพจของหองสมุดฯ
- จัดบอรดนิทรรศการ
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
รายงานผลการปฏิบัติงาน งานหองสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี
สาขาสนามกีฬา ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๒ สถิติการเขาใชบริการ หองสมุด
ประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
สาขาสนามกีฬา เดือน เมษายน ๒๕๖๒
สมัครสมาชิกใหม-ตออายุ
จํานวน
๑๔ ราย
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
๑๗๐
รายการ
ผูใชบริการ
จํานวน
๑,๘๐๒
ราย
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน
๑๗
รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน
๓๐
รายการ
จัดวารสาร/หนังสือพิมพขึ้นชั้น จํานวน
๑๓๑
รายการ
กิจกรรม ๕ ส ประจําเคานเตอร จํานวน
๓
ครั้ง
งานที่จะทําในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
- Update ขาวประชาสัมพันธหองสมุดลงเพจของหองสมุดฯ
- จัดบอรดนิทรรศการ
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- ๕๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน งานทองฟาจําลอง เทศบาลนครอุดรธานี
ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๒
สถิติการเขาชมทองฟาจําลองเทศบาลนครอุดรธานี เดือน เมษายน ๒๕๖๒
ประชาชนทั่วไป
ผูใหญ
จํานวน
๔๖ คน
เด็ก
จํานวน
๔๒ คน
คณะดูงาน
จํานวน ๒ คณะ
จํานวน ๑๕๒ คน
รวมผูเขาชมทั้งสิ้น
จํานวน
๒๔๐ คน
รวมรอบฉายทั้งสิ้น
จํานวน
๒๑ รอบ
งานที่จะทําในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
- Update ขาวประชาสัมพันธหองสมุดลงเพจของหองสมุดฯ
- จัดบอรดนิทรรศการ
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
รายงานผลการปฏิบัติงาน พิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี
๑. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จํานวน ๓๐ คน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
๒. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน ๔๒ คน วันที่ ๙ เมษายน 2562
๓. คณะกรรมการจัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาด จํานวน ๕ คน วันที่ ๑๗
เมษายน 2562
๔. คณะการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานครจํานวน ๑๐ คน วันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
๕. คณะสามเณรภาคฤดูรอน วัดปาบานคอ จํานวน ๕๐ คน วันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๒
สรุปจํานวนผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองอุดรธานี ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๒
๑. คณะผูเขาเยี่ยมชม จํานวน ๕ คณะ ๑๓๗
คน
๒. ประชาชนทั่วไป
๑,๕๑๙
คน
๓. ชาวตางประเทศ
๕๖
คน
รวมจํานวนผูเยี่ยมชมทั้งสิ้น
๑,๗๑๒ คน
งานที่จะดําเนินตอไป
• งานกิจการนักเรียนสงผูบังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี เขารวม
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระหวางวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2562 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราศีไศล
อ.ราศีไศล จ.ศรีษะเกษ โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดศรีษะเกษเปนเจาภาพ
มีนักเรียนเขารวมจํานวน ๔ หมู ดังนี้

- ๕๖ ๑. โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี สงลูกเสือจํานวน 2 หมู
๒. โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห สงเนตรนารีจํานวน 2 หมู
กําหนดการพิธีการทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ประจําป
งบประมาณ 2562 วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร
อุดรธานี
• งานประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขัน
ระดับภาค ที่ จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ ๑ มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครอุดรธานี
• การจัดการแขงขันวอลเลยบอลชาดหาด อายุไมเกิน ๒๑ ป ชิงแชมปโลก
ระหวางวันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2562
นายกฤษดา โสภา
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒

- ๕๗ -

- ๕๘ -

- ๕๙ -

- ๖๐ -

นายอภิรักษ พิเนตรเสถียร
หัวหนาฝายสงเคราะห

๕.๑๐ กองสวัสดิการสังคม
ฝายพัฒนาชุมชน
โครงการฝกอบรมใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่
๘ พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชร
กิติยาภา สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

ฝายสังคมสงเคราะห
การประชุมคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมเทพารักษ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
สรุปผลการพิจารณา
๑. คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส ดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต จํานวน ๘๓ รายๆละ 2,๐00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 166,000
บาท
๒. คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)
จํานวน ๘ ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 143,790 บาท

- ๖๑ นางสาวธิดารัตน พิมพพา
แพทยแผนไทย

๕.๑๐ กองการแพทย
ฝายศูนยบริการสาธารณสุข
รายงานผลปฏิบัติงาน

- ๖๒ -

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา/นําเสนอโดยผูบริหาร
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความกาวหนางาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๙

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

ปดประชุมเวลา

๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลงชื่อ..............................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ...............................................ผูต รวจรายงานการประชุม
(นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

