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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครอุดรธานี
1. ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
เทศบาลเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 5.60
ตารางกิโ ลเมตร มีก ารขยายเขตครั้ งที่ 1ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2495 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร
และมีการขยายเขตครั้งที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี (ฉบับที่
2) พุทธศักราช 2536 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร และได้ยกฐานะเป็น
เทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี พุทธศักราช 2538 เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2538
2. ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
เทศบาลนครอุด รธานี ตั้ ง อยู่ ใ นเขตอ าเภอเมือ งอุ ด รธานี จั ง หวั ดอุ ด รธานี อ ยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 562 กม. ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดผ่าน สภาพพื้นที่ภายใน
ตัวเมืองเป็นแอ่ง ลาดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ มีทางน้าธรรมชาติที่สาคัญ 2 สาย คือ ห้วยหมากแข้ง และ
ห้วยมั่ง ห้วยทั้งสองนี้เป็นเส้นทางระบายน้าธรรมชาติออกจากตัวเมือง นอกจากนี้ ในเทศบาลนคร
อุดรธานี ยั งมีแหล่ งน้าขนาดใหญ่ 2 แห่ ง สาหรับใช้ในการผลิต น้าประปา และเป็นแหล่งน้าสารอง
น้าใช้ คือ หนองประจักษ์ศิลปาคมและหนองสิม ครอบคลุมพื้นที่ 47.70 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสาโรงและเทศบาลตาบลหนองบัว
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตาบลบ้านจั่นและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจั่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลหนองบัว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสาโรง
ประชากรในเขตเทศบาลนครอุด รธานี มี จานวนทั้งสิ้ น 131,523 คน ชุมชนในเขต
เทศบาลมีจานวน 104 ชุมชน
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ภาพที่ 3 เขตพื้นที่การปกครองเทศบาลนครอุดรธานี
ที่มา: เทศบาลนครอุดรธานี
3. นโยบายการบริหารงาน
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาล ณ วันที่ 26
มิถุนายน 2555 ได้กาหนดนโยบายการบริหารงานออกเป็น 10 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน
เป้ า หมายเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน้ าท่ ว ม พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ รองรับกับขนาดของเมืองและชุมชน
สร้างความสะดวกสบาย ในการอยู่อาศัยและดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุขจึงจะดาเนินการดังนี้
1.1) ก่อสร้างสถานีสูบน้าใต้ดินและระบบรวบรวมน้าในซอยแยกย่อยลงสู่สถานีสูบ
น้าให้แล้วเสร็จ จานวน 11 แห่ง โดยรอบ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังในเขตเทศบาล
1.2) วางแผนขุดลอกบารุงรักษาทางระบายน้า ท่อระบายน้าในเขตเทศบาลฯให้มี
ประสิทธิภาพในการระบายน้าสูงสุด
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1.3) ปรับปรุงถนนในชุมชนที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตให้ครอบคลุมทั้ง 4 เขต
1.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสีย และรวบรวมน้าเสียไปบาบัด
1.5) ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางสาหรับทางเดินเท้า และการใช้จักรยาน ซึ่งเป็น
รูปแบบการเดินทางที่ยั่งยืน
1.6) ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชนและถนนสายหลักโดยการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างให้ทั่วถึงครอบคลุมโดยเน้นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เปลี่ยน
หลอดไฟจากหลอดธรรมดา เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED หลอด T5 และใช้บาลาส อิเล็กทรอนิกส์
1.7) ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะให้ทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน
1.8) สนับ สนุน การไฟฟ้า ส่ว นภูมิภ าคจัง หวัด อุด รธานีเ พื่อ ขยายเขตติด ตั้ง หม้อ
แปลงไฟฟ้าบริเวณก่อสร้างศูนย์กีฬาประชาชน
1.9) ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนลู่วิ่งและลู่วิ่งจักรยานรอบสวนสาธารณะหนอง
ประจักษ์ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) นโยบายส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองที่เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
และการย้ายที่อยู่ อาศัย จากการบุกรุกที่ดินของประชาชน เนื่องจากขาดการจัดการด้านที่ดินอย่าง
เหมาะสม ที่จะสามารถรองรับการอยู่อาศัยของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัดรวมทั้งชุมชนผู้มีรายได้
น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม เกิดความมั่นคงในการอยู่อาศัย ส่งเสริมการออมทรัพย์ ช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการย้ายชุมชนไปอยู่ในที่ใหม่ ซึ่งห่างไกลจากเมือง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงจะดาเนินการดังนี้
2.1) ประสานความร่วมมือการพัฒนากับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลนคร
อุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2.2) จัดทารูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เช่นการปรับปรุงชุมชนให้
มั่นคงในที่ดินเดิม การปรับผังที่ดินใหม่การแบ่งปันที่ดินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินเดิมการรื้อ
ย้ายชุมชนออกไปอยู่ในที่ใหม่หรือซื้อที่ดิน
2.3) จัดหาที่ดินในการสร้างบ้านอยู่อาศัยในโครงการ "บ้านวันละบาท" ในชื่อชุมชนว่า
บ้านมั่นคงนเรศวรจากการเช่าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี หรือการจัดซื้อที่ดินจากเอกชน
2.4) ดาเนิ น โครงการให้ แล้ ว เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดพร้อมทั้งติดตามและ
ประเมินผลของโครงการที่ดาเนินการตลอดจนสารวจความคิดเห็นและความพอใจของประชาชนต่อ
การทาโครงการ
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2.5) ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และได้รับการบริการอย่างทั่งถึง เป็นธรรม
2.6) สร้างแนวทางของการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน และเครือข่ายการพัฒนาใน
ท้องถิ่น ให้เกิดรูปแบบหลากหลายและเกิดความมั่นคงทางกายภาพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้ง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ
3) การจราจรคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจราจรและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ปัญหา
รถติด มลพิษทางอากาศและเสียงและอุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในเมืองและมีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่สะดวก และปลอดภัยในการจราจร จึง
จะดาเนินการดังนี้
3.1) ก่อสร้างระบบโครงข่ายสัญญาณจราจร เชื่อมโยงกันทุกแยก
3.2) ขยายเส้นทางระบบขนส่ งสาธารณะ พัฒ นาสถานีขนส่งและจุดเปลี่ ยนถ่าย
ยานพาหนะให้สะอาด ทันสมัย และปลอดภัย
3.3) จัดระเบียบการใช้เส้นทางการจอดรถให้ถูกที่เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ถนนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
3.4) เสริมสร้างวินัยการจราจรที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน
3.5) ก่อสร้างศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นศูนย์รวม (Traffic center) และระบบกล้อง
วงจรปิด CCTV ที่มีความทันสมัยให้ครอบคลุมทุกมุมเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน
3.7) ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่ งสาธารณะรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่ อ
รองรับการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอและมีมาตรฐานการให้บริการที่ดี
3.8) ติดตั้งป้ายบอกทางและเครื่องหมายจราจรและป้ายจอดรถประจาทางให้ทั่วถึง
ภายในเขตเทศบาล
3.9) ปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณจราจรให้สอดคล้องกับการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน
3.10) จั ดหาอุป กรณ์ส าหรับทาเครื่องหมายจราจรที่ใช้งานได้ส ะดวกทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในเขตเทศบาล เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด
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4) เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบริ ห ารด้ า นการคลั ง ใช้ ง บประมาณอย่ า งคุ้ ม ค่ า และมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
บริหารจัดการด้านทรัพยากรและงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่จานวนจากัดและ
ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด การบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ใ หม่ เ พื่ อ พลิ ก ฟื้ น ปั ญ หาให้ เ ป็ น โอกาสที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและคุณค่างานให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสั งคมเน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์ และใช้
งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการทางานเพื่อประชาชนจึงจะดาเนินการดังนี้
4.1) จัดทางบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณในการพัฒนาเทศบาล ผ่านส่วนราชการต่า งๆโดย
มอบและกระจายอานาจในการบริห ารจัด การงบประมาณให้กับ ผู้ที่ใ ช้ งบประมาณโดยอิสระ และ
ดูแลผู้ใช้งบประมาณให้มีความรับผิดชอบจากการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
4.2) สร้างความความโปร่งใส และการรายงานผลประจาปีมีการกาหนดกรอบการ
รายงานผลประจาปีและการรายงานผลทางการเงินที่สอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบในการ
จัดทางบประมาณควบคู่กับการกระจายความรับผิดชอบ
4.3) มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมการใช้งบประมาณและปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พัฒนาโครงสร้างการบริหาร
จัดการและระบบตรวจสอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบเพี่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด โดยการตรวจสอบผลการดาเนินงานตรวจสอบการบริห ารจัดการทางการเงิน และ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4.4) การบริ ห ารเงินสะสมเมื่อ ยังไม่ได้ รับรายได้ประจ า หรือรั บรายได้ ในส่ ว นที่
จะต้อ งรั บ เป็ น ประจ าล่ า ช้า อัน เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ลทางการเมือ งหรื อ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงภาวะ
เศรษฐกิจทาให้เศรษฐกิจตกต่าทาให้ประมาณการรายรับในส่วนที่คาดไว้ไม่ได้ตามที่ประมาณการดังนั้นเงิน
สะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้จึงเป็นการรักษาสมดุลการคลังให้มีเสถียรภาพที่มั่นคง
4.5) อานวยความสะดวกและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียภาษีทาให้
ประชาชนทั่วไปทราบและสานึกว่าการเสียภาษีเป็นการร่วมสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและจะต้อง
ชาระภาษีตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้น
4.6) การประเมินและจัดเก็บภาษีอย่างมีหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองในปัจจุบัน ทาให้ท้องถิ่นสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองให้เจริญก้าวหน้า
4.7) สร้างมาตรการแรงจูงใจในการชาระภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้ชาระภาษี
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการชาระภาษีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชาระ
ภาษีเพื่อนารายได้มาพัฒนาท้องถิ่น
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5) พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา รองรั บ
ประชาคมอาเซียน
เป้ าหมายเพื่อพัฒ นาคนให้ มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสามารถแข่ งขันเพื่อ
รองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน จึงจะดาเนินการดังนี้
5.1) จัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมวิชาชีพให้เหมาะสมสอดคล้อง
ตามความต้องการของท้องถิ่น
5.2) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.3) ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ปราชญ์ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยนาประสบการณ์ความรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
5.4) ส่ งเสริ มการพั ฒ นาครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา รวมทั้ งพั ฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.5) จัดตั้งตลอดจนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด ท้องฟ้าจาลอง
พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ ฯลฯ
5.6) จัดตั้งศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
6) สนั บสนุนการมีส่วนร่ วมจากประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้ างศักยภาพ
องค์กรให้เข้มแข็ง
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันของประชาชนในชุมชน ในด้าน
การพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จึงจะดาเนินการดังนี้
6.1) ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการกาหนดนโยบายและวางแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ โดยต้องจัดให้มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้ว นและรั บ ฟังความคิดเห็ น ของประชาชนก่อนการวางแผนพัฒ นาทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
การเมือง ตลอดจนการจัดทาบริการสาธารณะและต้องจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นและผลการตัดสินใจ
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6.2) จั ด ให้ มี ม าตรฐานกลางในการก ากั บ ดูแ ล ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง เพื่อช่วยเหลือการดาเนิน
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ
เครือข่ายทุกรูปแบบที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
6.4) ส่ ง เสริ ม และให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
6.5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นองค์ก รชุ มชนและคณะกรรมการชุ ม ชนที่
ดาเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
6.6) เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการวางแผนการงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลให้ประชาชนได้เข้าถึง มีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานและประชาชนรับทราบข้อมูลตลอดเวลา
6.7) ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางาน ทั้งภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
และภาคประชาชน ร่วมเป็นอาสาสมัครในการบริการสาธารณะ เช่น เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายกลุ่มเยาวชน เป็นต้น
7) พัฒนามาตรฐานการเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตครอบครัวอบอุ่น
เป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน
ทุกระดับชั้นได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วยบริการของรัฐอื่นๆ
ตลอดจนมุ่งสร้างสังคม สุขภาวะเพื่อวางรากฐานสุขอนามัยที่แข็งแรง จึงจะดาเนินการดังนี้
7.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่นให้สามารถ
ดูแลประชาชน ทั้ ง ในด้ านสุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพใจเพื่ อ ยกระดั บ คุณ ภาพชีวิ ต โดยการก่ อ สร้ า ง
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
7.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแผนงานด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ
และภาคประชาชน จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพระดับท้องถิ่นซึ่งทาให้ประชาชนทุกระดับชั้นเข้า ถึง
ระบบบริการด้านสุขภาพด้วยความเสมอภาค
7.3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ กิ จ กรรมผู้ สู ง อายุ ดู แ ลด้ า น
สวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาลให้ต่อเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึง
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7.4) เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานทั่วถึงเป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพเร่งรัดดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย
7.5) เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทัน
สถานการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาดและภัยสุขภาพ
7.6) ส่งเสริมสุ ขภาพและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโดยร่ วมกับ
สถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)
8) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้ าหมายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักทางด้านสิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้งการดาเนิน
กิจ กรรมและการปรั บ พฤติก รรมการผลิ ต และการบริ โ ภคของประชาชนในท้ องถิ่ นเพื่ อลดปัญ หา
มลภาวะในเขตเมืองนามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดให้
มีมาตรการป้องกันและการเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งธรณีพิบัติและ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศตลอดจนด าเนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรองรับการท่องเที่ยว
8.1) พัฒนาลาห้วย แหล่งน้าและที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
8.2) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็น
มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.3) พัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ บริหารจัดการแหล่งน้า ป่า
ไม้ ให้มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดี
8.4) รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้มีการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนให้ถูกต้อง
รวมทั้งการนาขยะกลับมาใช้ซ้าให้เกิดประโยชน์
8.5) ส่งเสริ ม ฟื้นฟู ป้องกัน อนุรักษ์และการจัดการกับสิ่ งแวดล้ อมตามธรรมชาติ
รวมทั้งสถานทีซ่ ึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน
8.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านประเพณี วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เป็นต้น
8.7) ปรั บ ปรุ งทางเท้ าให้ ง ามตา สายไฟฟ้าลงใต้ดิ น ให้ บ้า นเมือ งเกิด ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
9) พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลและบริการที่ทันสมัย
เป้าหมายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและการจัดการสานักงาน
โดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ มีการนาวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการบริการ
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ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงจะดาเนินการดังนี้
9.1) ยกระดับการบริการให้ทันสมัยที่สุด สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด บริการที่ดีที่สุด
ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
9.2) กระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวนโยบายและนาไปปฏิบัติ
9.3) สร้ างความสั มพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ทางด้านความคิด ข้อมูลข่าวสารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริม สนับสนุนต่อกัน
9.4) พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความรู้ความสามารถและเตรียมพร้อมเพื่อให้มี
ความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.5) ปรั บปรุ งการให้ บริ การประชาชนด้ วยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ให้บริการรูปแบบต่างๆเพื่อลดภาระในการปฏิบัติงาน และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
9.6) จัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นตามความจาเป็นและเหมาะสมเพิ่มขึ้น ตาม
ศักยภาพของท้ องถิ่ น รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้น ที่ ตลอดจนขยายการให้ บริ การที่
ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชน
9.7) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริหารงานของเทศบาลและมีโอกาส
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวางถูกต้องเป็นธรรมและ
รวดเร็ว
10) สนับ สนุน พลัง สัง คมและพลัง ชุม ชนสร้า งภูมิคุ้ม กัน ที่เ ข้ม แข็ง และ ดาเนิน
มาตรการต่อต้านสารเสพติดทุกประเภท
ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศที่ต้องเร่งรัด
แก้ไขและเฝ้าระวังป้องกันเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ
ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งยังคงเป็นวาระแห่งชาติถือเป็นนโยบาย
สาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านยาเสพติดพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และพัฒนารูปแบบและ
กระบวนการดาเนินงานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยขจัดปัญหา
ดังกล่าวให้หมดไป จึงจะดาเนินการดังนี้
10.1) จัด ทามาตรการรณรงค์ ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาการแพร่ร ะบาดของยา
เสพติดด้วยการดาเนินกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปลูกจิตสานึกที่ดีให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนั กเกี่ย วกับ ภัย ของยาเสพติดในสถานศึกษา สถาบันครอบครัว และชุมชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่เป็นอนาคตสาคัญของชาติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่ าง
ปลอดภัย

14
10.2) เร่งรัดและดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทควบคู่กับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด
10.3) ดาเนินการกวาดล้างแหล่งผลิตและจาหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาดฉับพลัน
ส่วนทางด้านผู้ติดยาเสพติดจะให้การบาบัดรักษาและอบรมให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากยาเสพติด
10.4) ป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมทุ ก ประเภทอย่ า งจริ ง จั ง ด้ ว ยการ
สนับสนุนปัจจัยการดาเนินงานอย่างเต็มที่ ขยายงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
และองค์กรประชาชนกลุ่มอาสาสมัครและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งเร่งรัด
ปราบปรามการผลิ ต และการค้ า ยาเสพติ ด ตลอดจนแหล่ ง อบายมุ ข อั น เป็ น สาเหตุ ข องการก่ อ
อาชญากรรมอย่างเด็ดขาด
10.5) ส่งเสริมโครงการภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด เพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาเป็นกาลังของชาติต่อไป
10.6) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบงานป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม และ
กระบวนการยุติธ รรมให้ ส ามารถอานวยความยุติธ รรม และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การค้ายาเสพติดและ
การลดจานวนแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย
10.7) เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างกระบวนการพิเศษเพื่อควบคุมและ
ปราบปรามผู้ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดรวดเร็ว
และเป็นธรรมพร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้รางวัลและการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ให้ความ
ร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด
10.8) ควบคุมการนาเข้าสารเคมีที่อาจนาไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวดและ
เสริมสร้างกลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการ
ผลิตยาเสพติด
10.9) ด้ า นครอบครั ว เด็ ก เยาวชน สตรี แ ละผู้ สู ง อายุ มี น โยบายในการสร้ า ง
ครอบครัวให้อบอุ่น และเข้มแข็งเป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหา
สังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว
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4. โครงสร้างการบริหารงาน
เทศบาลนครอุดรธานีได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 10 ส่วนราชการ มีการจัด
องค์กรในการดาเนินงานแยกตามหน้าที่ โดยได้แบ่งส่วนงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันไว้
ในกลุ่มงานเดียวกัน ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านเป็นการ
เฉพาะตามนโยบายของคณะผู้บริหาร นโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย สานักปลัดเทศบาล กองวิชาการ
และแผนงาน สานักการคลัง สานักการช่าง สานักการศึกษา สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง
สวัสดิการสังคม กองการแพทย์ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน และกองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์สิน โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลงานทั่วไป
ซึง่ แต่ละหน่วยงานมีภาระหน้าทีป่ ฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล เช่น งานสารบรรณ งาน
ด้านการพัฒนา และรักษาสิทธิของบุคลากร งานด้านการปกครอง งานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย และรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง ตลอดจนการรั บรองคณะศึ กษาดูงานจาก
หน่วยงานและสถาบันต่างๆ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของสานักปลัดเทศบาล 2 หน่วยงาน ดังนี้
1.1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีห น้ า ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การตรวจสอบบั ญชี เอกสารการเบิ กจ่ า ย
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล
1.2) สถานธนานุบาล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ให้กับประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราที่สูง เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทาความผิดและสามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิดได้ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
2) สานักการคลัง
มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี การจัดทาสถิติรายรับรายจ่าย
ของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาและควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน การบารุงรักษา จาหน่าย
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล การจัดทาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บภาษี การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการชาระภาษี เร่งรัด และติดตามการ
ชาระภาษี และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
และปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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3) กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
การศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานของเทศบาลในด้านต่างๆ การดาเนินการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทาง
กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ผลงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงงาน
กิจการสภาเทศบาล
4) สานักการช่าง
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านต่ างๆ การควบคุม
การก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองเพื่อให้ เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การจัดการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม การออกแบบ เขียนแบบแปลนทางสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมตลอดจนการจัดให้มีสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการประดับตกแต่งเมืองให้
สวยงาม
5) สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลจากอาคารบ้านเรือน และที่สาธารณะต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ การควบคุมสุ ขาภิบ าลและสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนการป้องกันการติดยาและสารเสพติด
ประเภทต่างๆ แก่ประชาชน
6) สานักการศึกษา
มีภาระหน้ าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน การส่งเสริม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒ นธรรมประเพณีของท้องถิ่น การจัด
กิจกรรมเด็กและเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนด้วยการ
ออกกาลังกาย การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
7) กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร ได้แก่ แจ้งเกิด
ย้ายที่อยู่ แจ้งตาย ขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การขอเลขหมายประจาบ้าน รวมถึง
การคัดรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ด้านการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน การขอมีบัตรใหม่
และการขอเปลี่ยนบัตร รวมตลอดไปถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ ที่เทศบาลมีหน้าที่ที่
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
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8) กองสวัสดิการสังคม
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ การจัดสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสารวจสภาพ
ปัญหาสังคมต่างๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และอนามัยชุมชน
9) กองการแพทย์
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการรักษาโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การป้องกัน
และรักษา ด้านทัน ตสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีสุขภาพ
สมบู ร ณ์ ปราศจากโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ทั้ ง ในและนอกสถานที่ ตลอดจนการขยายการให้ บ ริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขให้ทั่วถึงประชาชน
10) กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทา การปรับข้อมูล การใช้และการเก็บรักษา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสาตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจั ดเก็บรายได้ การให้บริ การประชาชนเกี่ยวกับข้อมูล แผนที่และทรัพย์สิน รวมทั้งการนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ

กองสารสนเทศ
ภาษีและทรัพย์ สิน

ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี
ที่มา: เทศบาลนครอุดรธานี

18
5. ตัวอย่างกิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) กิจกรรม EST Volleyball YourWay พี่สอนน้อง
วัน ที่ 24 ธัน วาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรม EST Volleyball และกิจกรรม
Est วอลเลย์บอล พี่สอนน้องโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย นาโดยนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกี ฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นานักกีฬา
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ อาทิ กัปตันปลื้มจิตร์ ถินขาว วิลาวัลย์ อภิญญาพงษ์ อรอุมา สิทธิ
รักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมพบปะและ เปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้ง
สิน 160 ทีมได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้อง
2) รณรงค์ลดอุบัติเหตุกางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
และ นายกิตติกร ที ฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่ว มพิธีเปิดโครงการรณรงค์ล ด
อุบัติเหตุทางถนน ข่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ ลานสังคีตศาลา สวนสาธารณะหนอง
ประจักษ์ศิลปาคมพร้อมด้วยตารวจทางหลวงและ ผู้แทนผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ซุปไก่สกัด สานต่อโครงการ
"ง่วง ไม่ขับ พักดื่มแบรนด์" เพื่อรณรงค์ลดอุบติเหตุทางถนน ส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ ขับขี่ ในช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมี พลตารวจตรีชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตารวจทางหลวง เป็น
ประธานการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการจัดพิธีปล่อยขบวนความปลอดภัย เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสร้างความ
ตระหนักให้ผู้ขับขี่ และเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการประชาชนโดยจัดหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ
และการแจกผลิตภัณฑ์แบรนด์ ซุปไก่สกัดจานวน 45,000 ขวด ใน 6 เส้นทางทั่วไทย
3) พิธีทาบุญตักบาตร พระสงฆ์ 126 รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
วัน ที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเ วณลานศาลาพิ ธีทุ่ งศรีเ มือ งอุ ดรธานี นายอิ ทธิ พนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้นาคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมพิธีทาบุญตักบาตร พระสงฆ์ 126 รูป เนื่ องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยมี
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นาข้าราชการ และประชาชน ทุก
ภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระครูธรรมสโมทาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชณิมาวาส
พระอารามหลวง (มหานิกาย) เป็นประธานสงฆ์ นาพระสงฆ์ สามเณร ร่วมรับบิณฑบาต เพื่อความเป็นสิริ
มงคล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมสักการะพระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมืองและท้าว
เวสสุวรรณ
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4) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 มกราคม 2562 ห้ องประชุมโรงเรียน เทศบาล 6 นครอุดรธานี นายกิตติกร
ทีฆธนานนท์ และนายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการ
อบรมสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร ปีงบประมาณ 2562
แก่ผู้ประกอบการร้านจาหน่ายอาหารตลาดสดและแผงลอยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมทั้ งสิ้น 130
คน โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ให้ผู้ ประกอบการเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูก
สุขลักษณะของการจาหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาลและประทับใจผู้ใช้บริการและให้ผู้บริ โภคได้อาหาร
ที่สะอาดและปลอดภัยจากสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกหรือสารเคมี
5) วันเด็กเเห่งชาติ ประจาปี 2562
เทศบาลนครอุดรธานีร่ว มกับ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่ งชาติประจาปี
2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมโดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุ ดรธานี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงยุทโธปกรณ์ การแสดงโชว์เครื่องบินร่อน การแสดงเจ็ตสกี
การแสดงโชว์รถจอมพลัง การแสดงโชว์เครื่องบินเล็ก การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากนายปรีชา
ชัยรัตน์ ทุนละ 2,000 บาท จานวน 150 ทุน จากส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ทุนละ 2,000 บาท
จานวน 19 ทุน จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจานวน 20 ทุน การบริการอาหาร เครื่องดื่มฟรี
จากชมรมแม่บ้ านเทศบาลนครอุดรธานี อสม.ศรีเมืองอุดรธานี หน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้านใน
จังหวัดอุดรธานี การแข่งขันฟุตบอล การประกวดวาดภาพระบายสี และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวั ล
บรรยากาศ ภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน
6) วันครูเเห่งชาติ ประจาปี 2562
วัน ที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้ องอุด รธานีฮอลล์ ขั้น 4 ศูน ย์การค้าเซ็ นทรัล พลาซ่ า
อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานวันครู
แห่งชาติ ประจาปี 2562 แก่ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 12 โรงเรียน สาหรับ
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การอ่านสารวันครู ประจาปี 2562 การจุดเทียนชัยยบูชาบูรพาจารย์ พิธี
มอบใบประกาศ เชิดชูเกียรติครู จานวน 146 ราย มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้ นบ้าน และประกวดเชียร์
ลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลง "สามัคคีชุมนุม"
7) งานเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126
จังหวัดอุดรธานีร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนชาว
อุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองงานก่อตั้งเมืองอุดรธานี 126 ปีในวันที่ 18 มกราคม 2562 เพี่อน้อม
ราลึกในพระเกียรติคุณ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
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โดยวันที่ 17 มกราคม เวลา 16.00น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้อัญเชิญศาสตราวุธ พลตรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีไปยั งอนุสาวรีย์กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม เพื่อไปประดิษฐาน ณ ฐานที่ตั้งศาสตราวุธเบือ้ งหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ
และในวันที่ 18 มกราคม มีการทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 127 รูปการประกอบพิธีถวาย
ราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ อนุสาวรีย์
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นเป็นพิธีสู่ ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง การแสดง
ฟ้อนราบวงสรวงสดุดี โดยประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 60,000 คน และในเวลา 19.00 น. มีการเฉลิมฉลอง
สมโภชด้วยการแสดงพลุที่ยิ่ งใหญ่สวยงามตระการตา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองอุดรธานี ณ
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
8) บวงสรวงศาลหลักเมืองอุดรธานี เนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งศาลหลักเมืองอุดรธานี 20 ปี
วันที่ 29 มกราคม 2562 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นา
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครอุดรธานีร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุดรธานี เนื่องในวันที่ระลึก
การก่อตั้งศาลหลักเมืองอุดรธานี 20 ปีโดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานใน
พิธี ไ ด้ น าคณะกรรมการเพื่ อ ท านุ บารุ ง ศาลหลั ก เมือ งอุ ด รธานี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด อุ ด รธานี
ข้าราชการตุลาการ พลเรือน ตารวจ ทหารภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ สมาคม ประชาชนชาวจังหวัด
อุ ด รธานี ป ระกอบพิ ธี ท างพระพุ ท ธศาสนา ถวายภั ต ตาหารปิ่ น โต พิ ธี บ วงสรวงพระพุ ท ธโพธิ์ ท อง
ศาลหลักเมือง ท้าวเวสสุวัณ จากนั้น ได้มีการราบวงสรวงศาลหลักเมืองของประชาชนชาวอุดรธานี รอบ
บริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล
9) เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจาปี 2562
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง ถนนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี นาย
อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิ ด งาน เทศกาลตรุษจีน
อุดรธานี ประจาปี 2562 โดยมีนายวัฒนา พุตฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ
โดยเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม
ส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี สมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี และภาคเอกชนภายในจังวัด
อุดรธานีได้ ประสานความร่ว มมือร่วมใจในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานีขึ้นโดยกาหนดจัดขึ้นใน
ระหว่าง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562เป็นเวลา 3 วันโดยจัดให้มีการไหว้สักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทร
ประดิษฐ์ โซนวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน โซนวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม การเขียนอักษรจีน
วัฒนธรรมการชงชา การออกร้ านจาหน่ายอาหารนานาชนิด กิจกรรมการประกวด Cover Dance
Chinese การประกวด Kid Chinese การประกวดเชิดสิงโตดอกเหมย และกิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง
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10) พิธีอัญเชิญพระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ประดิษฐาน
ชัว่ คราว ณ ลานประจักษ์
เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดาเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนอนุสาวรีย์ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม โดยทาการปรับปรุงภูมิทัศน์และฐานแท่ นที่ตั้งของพระอนุสาวรีย์ ทั้งในส่วนของแท่น
วางป้ายอธิบายตราลัญจกรหรือตราสัญลักษณ์ประจาพระองค์ รวมถึงทางเดิน-ทางวิ่ง บันได ลานสักการะ
งานไฟฟ้าและงานภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามมากยิ่ งขึ้น ซึ่งในระหว่างที่มีการปรับปรุงนั้นจาเป็น
จะต้องมีการย้ ายพระรู ป พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิล ปาคม มาประดิ ษฐ์ ส ถาน
ชั่วคราว ณ บริเวณลานประจักษ์ ถนนทหาร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อความ
สะดวกในการดาเนินงานและสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาเคารพสักการะ
โดยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น
ประธานในการทาพิธีอัญเชิญ พระรูป พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ประดิษฐ์
สถานชั่วคราว ณ ลานประจักษ์ ถนนทหาร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วย
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ
เจ้าหน้าที่จากสานักการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้
11) ร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาจากมณฑลไห่หนาน ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชนุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์ ) ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีพร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารสานักการศึกษา ผู้ อานวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี และพนักงานเทศบาล นาคณะ
นักกีฬาจากมณฑลไห่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เนื่ องในโอกาสเดินทางแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกับทีมฟุตบอลในสังกัดเทศบาลนคร
อุดรธานี รายการ "Udonthani Municipality Invitational Friendly Match 2019" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้เชิ ญทีมฟุตบอล Hainan
Football Association, China ร่วมทาการแข่งขันกับทีมนักเรียนจาก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง และโรงเรียนอุดรพิทยานุ กูล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา
ฟุตบอล มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระตับต่าง ๆ ส่ งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะและถือ
เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
12) อบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีการใช้ Mobile phone เพื่อลดขัน้ ตอนการทางาน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัช รกิ
ติยาภา สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็น
ประธานเปิด โครงการฝีกอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีและการใช้ (Mobile Phone) ในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อลดขั้นตอนการทางานและประหยัดงบประมาณไห้กับองค์กรแกนนาชุมชนในเขต เทศบาลนคร
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อุดรธานีจานวน 120 คนโดยมี นายชัยวุฒิ ต้นไชย นักวิจัยอาวุโส จากศูนย์ วิจัยนครอัจฉริยะ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Social Mobile การประยุกต์ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต Facebook/ line/ Mobile Application “@นคร
อุดรธานี” และการติดตามกล้อง CCTV ในการติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์องค์ กร และการ
เข้าถึงส่วนราชการและการบริการต่างๆ ของทางเทศบาลนครอุดรธานี
13) ประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองขอนกว้าง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 24 พันเอก
ธนาวีร์ วิชาชัย เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 24 นายอิทธิ พนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนคร
อุดรธานี และนายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ได้เปิดการรับฟังการ
แสดงความคิดเห็นและความต้องการประชาชน ชุ มชนค่ายประจักษ์ศิลปาคมและชุมชนรอบค่ายในการ
ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองขอนกว้างเนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์หนอง
ขอนกว้างมี สภาพทรุดโทรม มีการขุดลอกเป็ นโครงการของชลประทาน ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 24 และ
เทศบาลนครอุดรธานีเห็ นสมควรว่าต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้ชาวชุมชนได้ใช้ออกกาลังกาย เล่นกีฬา
นันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่ง เรียนรู้ และช่วยในการรองรับน้า ป้องกันการเกิดน้าท่วม
14) Udon Thani International Jazz Festival 2019
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณด้านหลังพิ พิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เข้า
ร่วมกิจกรรมเทศกาลดนตรี Udon Thani Internกnational Jazz Festival 2019 ขับขานดนตรีแจ๊สบร
รเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์" โดยมี นายสิธิขัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน
เปิดงาน
เทศกาลดนตรี Udon Thani International Jazz Festival 2019 จัดขึ้นโดยเทศบาล
นครอุดรธานี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานอุดรธานีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ โดยนักดนตรีจากวงออเคสตร้าแจ๊ ส BIGGLES Big Band Amsterdam ที่
มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมแสดงกับศิล ปินนักร้องและนักดนตรีชาวไทย คือ แก้ม
เดอะสตาร์ โดยได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิหลอดุลยเดช
บรมนารถบพิตร มาแสดงในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีมากขึ้น
15) โครงการอบรม “การเพาะต้นกล้าสมุนไพรเพื่อจาหน่าย”
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงผลิตน้าดื่ม ชุมชนดอนอุดม 1 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒน
สุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจาปี 2562 ตามหลักสูตร "การเพาะต้นกล้าสมุนไพรเพื่อจาหน่าย"ให้แก่
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ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจานวน 50 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุได้ต่อยอดขยายผล
ความรู้ จนเกิดการรวมกลุ่มเพาะต้นกล้าสมุนโพรเพื่อจาหน่าย สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ใช้ เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมีนายนิคม เบ้าทอง หมอพื้ นบ้านดีเด่นจังหวัดหนอง
บัวลาภู ปี 2559 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
16) การแข่งขันกีฬาฟุตบอล หมากแข้งคัพ ประจาปี 2562
เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหมากแข้งคัพ ประจาปี 2562 ขึ้น
เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนทั่ วไปผู้มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ให้โอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในเชิงกีฬา อัน จะเป็นประโยชน์ต่อโอกาส
ทางการศึกษา หรือการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหมากแข้งคัพ ประจาปี 2562
แบ่งการแข่งขันตามอายุทั้งหมด 3 รุ่นประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 11 คน อายุไม่เกิน 15 ปี ฟุตบอลชาย
11 คน อายุไม่เกิน 18 ปี ฟุตบอลชาย 8 คนและรุ่นอาวุโส อายุ 40 ปีขึ้นไป
และในวั น ที่ 13 มี น าคม 2562 นายตระกู ล มณีก านนท์ รองนายกเทศมนตรี น คร
อุดรธานี เป็นประธานมอบรางวัล การแข่งขั นกีฬาฟุตบอลหมากแข้งคัพ ประจาปี 2562 ณ สนามกีฬา
เทศบาลนครอุดรธานี ให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-3 ทั้ง 3 รุ่นอายุ
17) พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจาปี 2562
เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ได้จัด
พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจาปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562
โดยในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดย
พระสงฆ์สมณศักดิ์ จากวัดโพธิสมภรณ์ จานวน 9 รูป และการแสดงพระธรรมเทศนาการประกอบพิธี
บวงสรวงเทวดา สวดอิติปิ โส 108 จบ โดยพระเทพนรินทร์ ชินรังษี วัดเทพนรินทราราม ต.วังสามหมอ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี และในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่
ร่วมถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์วัดมัชณิมาวาส 9 รูป และประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพิธีราบวงสรวงศาล
เทพารักษ์ เพื่อเป็นการบวงสรวงสักการบูชาศาลเทพารักษ์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่ น เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่เมืองอุดรธานี โดยมีประชาชนชาวอุดรธานีเข้าร่วมราบวงสรวงในครั้ งนี้ มากกว่า
1,500 คน
18) มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา
เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เป็น ประธานมอบใบประกาศนี ยบั ตรให้แก่ นั กเรีย นที่จบการศึกษา ชั้ นมัธ ยมศึกษาขั้น ปีที่ 3 และชั้ น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครอุดรธานี ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร
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เทศบาล สมาชิกเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และ ผู้ปกครองนักเรียนเข้า
ร่วมในครั้งนี้
โดยในปีนี้มีเด็กนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย จานวน 515 คน และ
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดั บขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 686 คน นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 230 คน รวมจานวนทั้งสิน 966 คน ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานีได้ตระหนักถึ ง
ภารกิจด้านการศึกษามาโดยตลอดและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ทั้ง 12 โรงเรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
19) โครงการชุมชนปลอดขยะค่ายประจักษ์ศิลปาคม
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ฯ มณฑลทหารบกที่ 24 พ.อ.
พิทักษ์ จันทร์เขียว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารทัพบกที่ 24 เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดขยะ
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยมีนางภมรา ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่ นไทย จังหวัด
อุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วย
ลดปริมาณขยะ และกาจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
และในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมชุมชนหนองขอนกว้าง พลตรี ชาญชัย
เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานเปิดโครงการปลอดขยะ ความปลอดภัยในชุมชน
โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุว รรณ นายกเทศบาลนครอุดรธานี พ.ต.อ สราวุธ ช่าผิว ผู้กากับการสถานี
ตารวจภูธรเมืองอุดรธานี พ.อ. สุรศักดิ์ สาราญบารุง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24 พ.ท.ไวยภาษ
ศรีหริ่ง กองข่าว มณฑลทหารบกที่ 24 ร.อ.หญิง ภัคชัญญา ชุมพล นายทหารเวชกรรมโรงพยาบาลค่าย
ประจักษ์ศิลปาคม ร่วมเวทีเสวนาในหั วข้อเรื่องโครงการปลอดขยะความปลอดภัยในชุมขน ซึ่งมณฑล
ทหารทัพบกที่ 24 ได้มีนโยบายในการ จัดการ ขยะมูลฝอยภายในชุมชนค่ายประจักษ์ศิ ลปาคมให้มีความ
สะอาด ปราศจากมลพิษ พร้อมลดปริมาณขยะ ทาให้เป็นชุมชนปลอดขยะโดยการสร้างความตระหนักให้
ประชาชนได้รู้จักคุณค่าของขยะ และเศษวัสดุต่างๆ เพื่อลดปริมาณการสร้างพลาสติกใหม่ และวัสดุอื่นที่
ย่ อยสลายได้ย ากจากภาคอุตสาหกรรมลดภาวะมลพิ ษจากการทาลายขยะที่ส่ งผลต่อภาวะโลกร้อ น
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความปลอดภัยในชุมชน ยาเสพติด โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
โดยมีประชาชนในชุมชนรอบค่ายประจักษ์ศิลปาคม เข้าร่วมฟัง และแสดงความคิดเห็นในครั้ งนี้ จานวน
250 คน
20) ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย ตลาดไทอีสาน
วั น ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายอิ ท ธิ พ นธ์ ตรี วั ฒ นสุ ว รรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นาคณะผู้บริหาร สานักการช่าง สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
พนักงานเทศบาลนครอุดรธานีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมแถลงการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน

25
จากเหตุอัคคีภัย ณ บริเวณตลาดสด ไทอีสาน เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นเน่า มี แมลงวัน จานวนมากและ
หวั่นซากอาคารถล่มซ้า โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับฟังปัญหาจากผู้ประสบความเดือดร้อนและ
สรุปการช่วยเหลือเบื้องต้น คือ ร่วมมือกับผู้รับเหมาของตึกอัคคีภัย จานวน 2 ราย ในการจัดการเรื่อง
ขยะพร้อมฉีดพ่นแมลง และแก้ไขปัญหาอาคารไม่ปลอดภัย ซึ่งจะมีการดาเนินการภายในระยะเวลา 30
วัน
21) วันเทศบาล ประจาปี 2562
วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒน
สุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นาคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานครู พนักงานและลูกจ้างเทศบาลนครอุดรธานี ตลอดจนผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ร่วมทากิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจาปี 2562
โดยในเวลา 07.30 น. ได้มีพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 4 รูป ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ
ชั้น 3 พิธีสักการะพระพุทธโพธิ์ ทอง ศาลหลักเมือง ท้าวเวสสุวัณและพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่
จากนั้น นายอาทิตย์ นามบุ ตร ปลั ดเทศบาลนครอุดรธานี ได้นาหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน
ลูกจ้าง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสานักงานโดย
นายกิ ต ติ ก ร ที ฆ ธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี น ครอุ ดรธานี ไ ด้ อ่ า นสารรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย และนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีได้มอบเกียรติ
บัตร ให้ แก่พนั กงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 20 คน ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น เนื่องใน " วันเทศบาล" ประจาปี 2562 พร้อมกล่าวให้กาลังใจแก่บุคลากร
ดีเด่นในการปฏิบั ติห น้ าที่ต่อไป ส าหรับในช่ว งภาคบ่ายเวลา 13.30 น.ได้มีการจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทาความสะอาดถนนและฟุตบาทบริเวณถนนโพศรีตลอดสาย
22) โครงการจัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิม
พระเกี ย รติ พั ช รกิ ติ ย าภา ส านั ก งานเทศบาลนครอุ ด รธานี นายอิ ท ธิ พ นธ์ ตรี วั ฒ นสุ ว รรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการจัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าใน
ที่สาธารณะ ให้แก่ผู้ประกอบการจาหน่ายสินค้าในที่/ทาง สาธารณะ บริเวณถนนศรีสุ ข จานวน 150
คน โดยได้รับความสนับสนุนวิทยากรจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและ เจ้าหน้าที่เทศกิจ
เทศบาลนครอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้
ซึ่งจากการสารวจของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานี ใน
ปี 2561 พบว่ามี จานวนผู้ประกอบการจาหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ มากกว่า 600 รายเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทาให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
ดังนั้นจึงได้จัดการอบรมผู้ประกอบการตามโครงการนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้อง
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ตามหลักสุขาภิบาลอาหารในที่/ทางสาธารณะและระเบียบการจาหน่ายสิ นค้าในที่/ทางสาธารณะ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒนาอาชีพของตนเอง ซึ่งจะทา
ให้ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
23) โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์
รองนายกเทศมนตรี น ครอุ ดรธานี น าคณะผู้ บริ ห าร พนัก งานเทศบาลนครอุด รธานี เข้ า ร่ว มการ
ฝึกอบรมการบริหารขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุ ดรธานี
ประจาปีงบประมาณ 2562 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติด้าน
การบริห ารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี ระหว่าง องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดอุดรธานี กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายวัฒ นา พุฒิชาติ ผู้ว่ าราชการ
จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี
โดยโครงการจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการดาเนินงานร่วมกันตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระหว่างหน่วยงาน
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ประชาชน รณรงค์ปลูกจิตสานึ กให้ประชาชนมีจิต
สาธารณะรู้ถึงพิษภัย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายออกจาก
ขยะทั่วไปและเพื่อการจัดขยะอันตราย ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
24) โครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชร
กิติยาภา สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เป็นประธานเปิดโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ (พิชิตพุง
พิชิตโรค)
ซึ่ง ในการอบรมได้ นาหลั ก การแพทย์ วิ ถี ธ รรมตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย งมาเป็ น
หลั กการดูแลสุ ขภาพเพื่อแก้ไขหรื อลดต้ นเหตุของโรคที่มีห ลั กปฏิบัติเรียบง่ายได้ผ ลเร็ว ประหยัด
ปลอดภัย และมีความยั่งยืน และ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก จิตอาสาแพทย์วิถี ธรรมสุขภาพพึ่ง
ตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสวนปานาบุญ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ที่ รอบเอวเกิน
เกณฑ์ส มัครเข้าร่ ว ม โครงการจ านวน 100 คน โดยมี กาหนดการจัดอบรมปรับเปลี่ ย นพฤติกรรม
สุขภาพ ทั้งภาคทฤษฎี และฝีกปฏิบัติโดยอบรมทฤษฎีเป็นเวลา 2 วัน คือ ตังแต่วันที่ 2-3 พฤษภาคม
2562 และติดตามประเมินผลภาวะสุขภาพ หลังการอบรม เป็นเวลา 1เดือน 3 เดือน 6 เดือน ถึง 1 ปี
หลังการอบรมคาดว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีศักยภาพใน การดูแลตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและ
สาเหตุของการเกิดโรคได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยีน
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โดยสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานีได้จัดทาโครงการคน
นครอุดรฯ ไร้พุง ครั้งแรกเมื่อปี 2557 และได้ดาเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 มีผู้ผ่านการอบรม ลดพุง
ลดโรค แล้ วประมาณ 700 คน และมีผู้ประสบความส าเร็จในการลดรอบเอวได้เกินร้อยละ 50 มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์รักการออกกาลังกาย ร้อยละ 80 และได้บุคคลต้นแบบมากกว่า 100 คน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลนครอุดรธานี
25) โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชร
กิติยาภา สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เป็ นประธานเปิ ดการอบรมตามโครงการพัฒนาเครื อข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2562
เพื่อให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของ อสม. ในการช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อ โรคไร้เชื้อ และ
การส่งต่อเมื่อพบผู้ป่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม. และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการอบรมใน
ครั้งนี้ประกอบด้วย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 104 คน เข้าร่วมประชุม
26) อุดรธานี ฮาล์ฟมาราธอน 2019
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการ แข่งขันวิ่ง " อุดรธานี ฮาล์ฟ
มาราธอน 2019" ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนักวิ่งทั้งจากจังหวัดอุดรธานี นักวิ่ งจากทั่ว
ประเทศ และนักวิ่งจากต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จานวนกว่า 12,000 คน
โดยจุดปล่อยตัว ณ บริเวณทุ่งศรีเมื องอุดรธานี และจุดสิ้ นสุด ณ บริเวณหน้างาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ศิลปาคม สาหรับประเภทการแข่งขัน
แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ
ฟันรันเดินวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร และยังมีประเภทแต่งกายแฟนซี ซึ่งบรรยากาศ ภายในงานเป็นไป
อย่างคึกคักตลอดเส้นทางการแข่งขัน ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ได้สัมผัสความสวยงามของตัวเมืองอุดรธานี
โดยเฉพาะสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ที่มีตัวเป็ดเหลืองขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ ของ
สันติภาพที่โด่งดัง ไปทั่วโลกให้ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
การจัดกิจกรรม "อุดรธานีฮาล์ฟมาราธอน 2019" ได้จัดติดต่อกัน มาเป็นปีที่ 3 โดย
เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญในการออกกาลังกาย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ จังหวัด ซึ่งรายได้หลักจาก
หักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนาไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
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27) กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กลุ่ ม งานป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ส านั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เทศบาลนครอุดรธานี ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมป้องกันและควบคุ มโรคติดต่อ ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี ประจ าเดือนเมษายน 2562 โดยดาเนินการพ่นสารเคมี กาจัด ยุงเต็ม ตัว และให้ สุ ข ศึ กษา
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 104 ชุมขน และวัด 4 แห่ง กิจกรรมรณรงค์สุ่มลูกน้า ในวัดจันทราทิพย์ วั ด
มัชฌิมาวาส โรงเรียน สถานศึกษา และกลุ่มเสี่ยงบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังดาเนินการพ่นกาจัด
แมลงวันจากขยะตลาดไทอิสานที่เกิดเหตุไฟไหมั
28) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (ฟรี)
กลุ่มงานสัตวแพทย์ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี
ภายในชุมขนเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้จัดทาแผนออกให้บริการฉีดวัคซีนในชุมขน เขตเทศบาล
ทั้ง 4 เขต อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 27 มิถุนายน 2562
เจ้าของสามารถนาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนฟรี พร้อมขึ้นทะเบียนโดยให้ ถ่ายสาเนา
ทะเบียนบ้านไปประกอบการขอรับบริการด้วย นอกจากนี้ยังสามารถไปขอรับวัคซีนมาฉีดได้ด้วยตนเอง
โดยติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ กลุ่มงานสัตวแพทย์ สานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลนคร
อุดรธานี ในวันจั นทร์ และวันศุกร์ พร้อมเตรียมภาชนะบรรจุน้าแข็งส าหรับใส่วัค ซีน หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 042 – 325176 – 85 ต่อ 2107 ในวัน-เวลาราชการ
29) กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
วั น ที่ 17 มิ น าคม 2562 เว ลา 09.00 น. นายอิ ท ธิ พ นธ์ ตรี วั ฒ นสุ ว รรณ
นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม Bic Cleaning Day เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโพธิสมภรณ์
(พระอารามหลวง) พร้อมนาพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานีร่วมกิจกรรม
โดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กาหนดให้ดาเนินโครงการวัด ประชารัฐ
สร้างสุข จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้วัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
สังคมให้เกิดสัมพันธภาพอันดี โดยผ่านการดาเนินงานกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐ พัฒนาวัดตาม
หลัก 5 ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมทาความสะอาด ตัดแต่งกิ่ งไม้โดยรอบภายในวัด และบริเวณโดยรอบ
โบสถ์และภายในโบสถ์

