รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายสหัช นุ่มวงศ์
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ
นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สํานักปลัดเทศบาล
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
นายบัญชา โสรมรรค
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
นางสาวอาริยา งิมขุนทด

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางสาวตันหยง ทิศรักษ์
นางปราณี เชื้อหอม
นางสุภาพร วงศ์สมศรี

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-๒สํานักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางชลิตา พิลาวัลย์
นายศาศวัต สนสายสิงห์
นางไกรสรจันทร์ ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญ์พัฒน์ ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน์
นางฉวีวรรณ เศรษฐวรานนท์สเติร์น
นางณัฐพัชร์ รุง่ เรืองงามชีพ
นางสุกัลยา รัตนเรืองจิตร

ผู้อํานวยสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดรายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ

สํานักการช่าง
นายดาวเรือง หากันได้
นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
นายสกล กองทอง
นายอรรณพ วังศานุวัตร
นางสาวพูนทรัพย์ ศรีสุนาครัว
นายสถาพร แสนธิ
นายศิริศักดิ์ ศรีทอง

ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
นายชํานาญวิทย์ ศรีสุพล
นางจุฑาทิพย์ จันทรสา
นายชัยยันต์ ชัยโม
นางเพชรา วิชัย
นางเกศราภรณ์ ฉิมพลี
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
นางพจนา ฉัตรเดชา
นางผกาพรรณ จันทเขต
นางหนูกรณ์ กาญจนคช
นางสาวพจีรัตน์ สวนสําเนียง
นางจิราวรรณ ไชยมิ่ง

ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานภาคประชาชน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

-๓สํานักการศึกษา
นางสาววยุลี หมอกไสย
นางสาวกนกกาญจน์ ศรีศกุน
นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางอภิญญา สุธาพันธุ์
นางอัมพิกา บริพรรณ
นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง
นายวรัฎฐา จุลบุรมย์
นายพิบูลย์ สิทธิมงคล
นายกฤษดา โสภา
น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล
นายสุทัศน์ สมจิตร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมราช
นายเทคนิค ศรีเสมอ
นายสําราญ ราตรีหว่าง
นายวัฒนา สมจิตร
นายชูกิจ ผลทิพย์
นางธนพร แก้วชารุณ
นายเสกสรรค์ คนไว

ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานห้องสมุดฯ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ (แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๘
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๙
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒

กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
นายสหภาพ ก้อนคํา
นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ์ พลศรี
นางละเอียด หล้าสุด

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางสาวปรทิพย์ บุญเกิด

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

-๔กองการแพทย์
นางรสริน สมประสงค์
นางสาวศิริพร ขัติวงค์
นางกนกพร จันทโคตร
นางสาวชไมพร แร่ทอง
รอ.หญิงกุลรดี ศิริรัชตพงษ์
นางจันทร์ฉาย จันทะเดช
นางสาววารุณี กงพาน
นางสาวสุปาณี อินทร์ธิราช
นางสาวนิสาชล พลวาปี

รก. ผู้อํานวยการกองการแพทย์
รก. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คํา
นายเพียร อุ่นเที่ยว

รก. ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฏรฯ
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สนิ
นางจริยา เดวิส
นางอนงค์ มาศยคง

ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โอนย้ายมาดํารงตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักการศึกษาเทศบาลนคร
อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

-๕๒. นางจุฑาทิพย์ จันทรสา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น สังกัด กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลท่าลี่ โอนย้ายมาดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับ กลาง สังกัด สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๑ สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบเว็บไซต์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ

นายสกล กองทอง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
การขออนุญาต
ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน/รับรองอาคาร
ออกใบอนุญาต
แจ้งแก้ไขแบบแปลน
ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
คําสั่งตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
คําสั่งระงับการก่อสร้างอาคาร(ค.๓)
คําสั่งห้ามใช้อาคาร(ค.๔)
คําสั่งยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร(ค.๙)
คําสั่งให้รื้อถอนอาคาร(ค.๗)
คําสั่งให้ดําเนินการแก้ไขอาคาร(ค.๑๒)

๖๘ ราย
๔๒ ราย
๑๐ ราย
๑๖ ราย
๒๒ ราย
๒๒ ราย
๑๙ ราย
๑ ราย
๒ ราย

-๖จากการสั่งการของ ผอ.สํานักการช่าง ท่าน ผอ.ดาวเรือง ให้ลงไปดูชุมชนแออัด
บริเวณหลังโตโยต้าชินนนท์ ซึง่ ตั้งอยู่ในที่ดินของการรถไฟเพื่อเป็นการควบคุม
ไม่ให้มีการขยายตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างทําหนังสือประสานทางรถไฟและงาน
เทศกิจเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อจะได้แจ้งคําสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ต่อไป

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ตอนนี้มีกี่หลังคาเรือน

นายสกล กองทอง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ

๓๐ หลังคาเรือนครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

มาจากไหนทั่วไปใช่ไหมหรือคนในอุดร

นายสกล กองทอง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ

คนเดิมๆที่อยู่แถวนั้นครับแล้วก็ไม่ได้ไปสอบถามเพราะว่าไปถ่ายรวมเดี๋ยวจะ
ประสานงานกับทางรถไฟก่อน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ต้องรีบแจ้งนะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะยากกว่าเก่า

นายสกล กองทอง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ

กรณีป้ายโฆษณาบริเวณโดยรอบกรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม ซึ่งท่านนายกฯ
ได้สั่งการให้ดาํ เนินการรื้อถอนหรือดําเนินคดีอย่างเร่งด่วน
๑.ป้ายโฆษณาเครือข่ายโทรศัพท์ AIS (อยู่ระหว่างส่งให้ฝ่ายนิติการดําเนินคดี)

-๗๒.ป้ายโฆษณา ไทยสมายล์การบิน (อยู่ระหว่างการดําเนินการของฝ่ายนิติการ)

ภารกิจรับถ่ายโอน
- งานด้านการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง (รับถ่ายโอนจากกรมธุรกิจ
พลังงานเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๖)
- ออกใบอนุญาตจํานวน จํานวน ( ไม่มี )
- งานด้านการประกอบกิจการโรงงาน(รับถ่ายโอนจากกรมโรงงานและอุตสาหกรรม
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒)
- ออกใบอนุญาต จํานวน (ไม่มี)
งานด้านผังเมือง
(รับถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
ขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนการสํารวจและปรับปรุงผังเมืองรวม (งวดงานที่ ๓)
เมื่อจัดทําผังร่างเสร็จจะมีการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง ๑๓ แห่ง ภายในเขต
ผังเมืองครั้งสุดท้ายก่อนนําเสนอคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี
พิจารณาต่อไป
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ของโครงการหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่เรามีขออนุญาตเพิ่มเติมหรือ
มีอะไรบ้างไหมครับ หมู่บ้านจัดสรรเป็นอย่างไรบ้างครับ

นายสกล กองทอง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ

หมู่บ้านจัดสรรช่วงนี้ยังไม่มีครับ มีแต่สอบถามประโยชน์การใช้ที่ดินว่า
สามารถเข้ามาทําการตรวจสอบได้ไหม แต่ยังไม่ได้ขอเข้ามา แต่มีสอบถามเข้า
มา ๓ – ๔ โครงการครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล้วข้างบ้านท่านปลัดฯ เป็นอย่างไรครับ

-๘นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักช่าง

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

เตรียมไว้ ๙ หลัง แต่บ้านจัดสรรนี่เขาไปดําเนินการเองเราไม่ได้ไปดูที่ในส่วนขอ
อนุญาตจัดสรร

เรียนท่านนะครับมีทั้งหมด ๔๐ หลังอยู่บริเวณข้างๆบ้านท่านปลัดแล้วก็จะมา
ขออนุญาตล็อตแรก ๙ หลัง ได้ยื่นขออนุญาตมาแล้ว

รายงานผลงาน ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี
เลขที่สญ
ั ญา จ.๑/๒๕๖๑ (ศ)
เริ่มสัญญา ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑
สิ้นสุดสัญญา ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
งบประมาณ ๔,๒๖๔,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอช ๒๐๑๕ คอนสตรัคชั้น
ความคืบหน้าโครงการ ๓๘ %
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
เลขที่สญ
ั ญา จ. ๒/๒๕๖๑ (ศ)
เริ่มสัญญา ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑
สิ้นสุดสัญญา ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๒
งบประมาณ ๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอช ๒๐๑๕ คอนสตรัคชั้น
ความคืบหน้าโครงการ ๒๕ %
โครงการปรับปรุงทางเดินปูคอนกรีตบล็อกใหม่ถนนศรีสขุ
เลขที่สญ
ั ญา จ.๔๓๓/๒๕๖๑ (ช)
เริ่มสัญญา ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐
สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑
งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท กรีนทั้มป์ จํากัด
ความคืบหน้าโครงการ ๙๕ %

-๙นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

คือฟุตบาทสวยมาก แต่ว่ามันปัญหาตรงที่ว่าตอนทําเรา เราใช้ทรายปูแล้วมีปัญหา
ตรงที่ ว่าพวกที่ เอารถขึ้ น พอทรายมั น ไม่ แ น่ น ทํ าให้ ก ระเบื้ อ งแตก แล้ วก็ ต อนนี้
ผู้รับเหมาก็พูดง่ายๆว่าก็รับผิดชอบไปแต่ว่าพอส่งมอบไปแล้วถ้าเกิดมันแตกอีกใคร
รับผิดชอบ จะบอกว่ารถคันนั้นคนนี้มันดูยากนะ คราวนี้เราจะแก้ไขปัญ หายังไง
หรือว่าถ้าเกิดว่าจะมีทางแนวทําที่ฟุตบาทในถนนเส้นอื่นต้องมาคิดใหม่ ท่านผอ.
ว่าจะลองทรายหรือจะทํ าแบบไหนดี ที่โครงสร้างมันจะแน่ น กว่านี้ นี่ คือรูป แบบ
มาตรฐานของการทํ า ฟุ ต บาทใช่ ไหมครั บ เพราะว่ า เต็ ม ที่ ก็ คื อ มอเตอร์ ไซต์ กั บ
จักรยานเท่านั้น แต่นี่รถมันเล่นขึ้นไปขึ้นลงแล้วก็ตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้ เพราะว่าผม
ก็ความจริงประชาคมไปแล้วนะแล้วก็มีมาตรการแล้ว คราวนี้คนเราขาดการถ้าเกิด
ว่าไม่ออกตรวจก็ถือว่าให้ใช้ได้ใช่ไหม คนเก่าเจ้าเก่าร้านเดิม ร้านตรงมุมสะพานก็ยัง
เหมือนเดิมอย่างนี้ พอตักเตือนหนึ่งสองสามแล้วต้องเข้มข้นเลยครับ ไม่ก็เสียหาย
หมดเลยแล้วทําดีมาแทนที่จะดูดีคน ตําหนิพร้อมเราก็โดนด่าไปอีก แทนที่จะทําดี
มันกลายเป็นว่ามาตรการต่างๆมันไม่มีวินัยคนไม่มีความรับผิดชอบ เราต้องฝากคน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นที่ ข องสาธารณสุ ข ที่ จ ะต้ อ งไปดู ร ถเข็ น หาบเร่ แ ผงลอย
ใช้กฎหมายตัวไหน เทศกิจใช้กฎหมายตัวไหน ฝ่ายควบคุมอาคารใช้กฎหมายตัว
ไหน ต้องทําเพราะเป็นเส้นที่เราทําเป็นเส้นแรกถ้าเกินเราทําได้ดีเส้นอื่นเขาก็จะทํา
ตาม แต่ว่าถ้าเกิดเรายังให้ เขาสะเปะสะปะอยู่นะครับ มีบล็อก มีโพลกั้น มันก็ข้าม
ไปเลยแย่มาก จะทํายังไงต้องหาวิธีนะครับ แล้วก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะครับ

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักช่าง

ขออนุญาตท่านนายกครับ ท่านผอ. ประวิทย์ มีรูปที่เราเอาลูกเต๋าไปกั้นไม่ให้
รถขึ้นครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ยังไม่ได้ถ่ายครับตอนนี้ขอความอนุเคราะห์ทางผู้รับจ้างเอาลูกปูนเหมือนลูก
ปูนเทสต์กดทับครับ เป็นสี่เหลี่ยมคิวปิดนะครับแล้วก็มาวางแล้วก็พอกด้วย
คอนกรีตให้มันฟิต ในพื้นที่ทมี่ ีการใช้รถขึ้นบ้านแล้วก็ที่ออกซ้ายออกขวาตอนนี้
เราบังคับให้เขาเข้าบ้านได้อย่างเดียวไปซ้ายไปขวาไม่ได้ แล้วดําเนินการหรือยัง

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

เรียบร้อยแล้วครับ แต่ยังรูปยังไม่ได้เอามาลงให้ดูครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ควบคุมได้ไหม

- ๑๐ -

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

น่าจะได้ครับ คือลูกเต๋า ๒๐ เซนติเมตรเราจะมาวางบังคับเพื่อให้เขาเข้าบ้านได้
อย่างเดียวห้ามออกซ้ายออกขวาแล้วก็อยู่ในจุดเสี่ยงที่มีโอกาสที่รถจะขึ้น ตอนนี้
ให้ไปติดตั้งแล้วครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

คือเรื่องของสามอาคารที่จะได้รับการอุดหนุนมาของโรงเรียนช่วย
รายงานด้วยเพราะว่าทางท้องถิ่นเขายังไม่ได้รับข้อมูลรายงานจากเราใช่ไหม
ใครจะเป็นคนรายงาน ศึกษาหรือว่าช่างที่จะต้องเสนอรายงานไปยังท้องถิ่น
เพราะว่าเวลาไปประชุมประจําเดือนที่จังหวัดความคืบหน้ามันไม่กระเตื้อง
เพราะว่าเราไม่รายงานทั้งๆที่เมื่อกี้บอก ๓๕% อะไรต่างๆ ใครจะเป็นคนส่ง
รายงาน ศึกษาหรือว่าช่าง เอาใครที่จะส่งใบ เลือกเลย

นางสาววยุลี หมอกไสย
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา

ถ้าเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายก็จะเป็นศึกษาค่ะท่าน อาจจะมีลงอยู่ในตัว E-plan
ด้วยค่ะโปรแกรม

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แต่ตอนนี้ความคืบหน้าไงมันไม่

นางสาววยุลี หมอกไสย
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา

ความคืบหน้าศึกษาจะไม่ทราบ มันเป็นความก้าวหน้าของงาน กี่เปอร์เซ็นต์

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เอายังไงครับ ใครจะรับไปดําเนินการ

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักช่าง

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพราะว่าตอนนี้ทางจะมีท่านผอ.อยู่ทกุ โรงเรียนเป็น
กรรมการร่วมอยู่แล้วถ้าหากจะอยากได้ข้อมูลก็จะประสานกับท่านผอ.ศึกษาได้
ตลอดเวลา ผอ.สถานศึกษานะครับ

แต่ใครจะส่งให้จังหวัด ใครจะส่งให้ทอ้ งถิ่น

- ๑๑ -

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักช่าง

ครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลกับทางศึกษา ให้ศึกษาขออนุญาตรายงานครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ทุกเดือนนะเพราะว่าเขาก็สอบถามเข้ามาเหมือนกันเรื่องความคืบหน้า ท.๑ ต่อได้ที่
ออกแบบรั้วใหม่หรือยังครับ? ผมว่ารั้วมันยุคสมัยผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กอยู่ ตอบ
ให้มันทันเข้ายุค ให้มันลุคใหม่หน่อยสิ

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักช่าง

เคยทําไปหลายครั้งแล้วครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล้วยังไง

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักช่าง

ตั้งแต่ผมยังเป็นสถาปนิกอยู่ เขาก็พอปรับเปลี่ยนผู้บริหารเขาจะไม่ได้ดึงเข้าไป

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล้วปีนี้ได้ขอมาไหม?

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักช่าง

ขอแล้วครับเดี๋ยวทําส่งไปใหม่

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เปลี่ยนรูปแบบเดิมไหม แบบเดิมหรือแบบใหม่

นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

แบบใหม่ครับ

- ๑๒ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายอภิ
ชาติ ชาญธี
ฒนา
นายกเทศมนตรี
นครอุระวั
ดรธานี
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

ทาสีด้วยเลยครับ
ส่วนการโยธา
กรีนแลนด์

ทางเท้าถนนทหาร

ยกป้ายประชาสัมพันธ์ ยูดี

เลียบคลองบ้านช้าง

- ๑๓ -

สนามวอลเลย์บอลชายหาด

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ขอดูรูปนี้ ถามท. ๖ หน่อย ว่ารถตู้จอดอยู่ เป็นรถตู้ที่มารับเด็กหรือว่ามาจากที่อื่นที่
เข้ามาจอด

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

ทุกๆทีค่ รับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล้วให้ไปจอดทําไม

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

คือทาง ท.๖ ก็เคยประสานงาน แต่ก็ไม่สามารถที่จะไล่ให้ออกไปได้ครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เป็นที่ของเรา เข้ามาแบบไม่สนใจว่าเป็นที่ของใคร ไม่ให้เกรียติกับทางเราเลย
หรือเราไม่สนใจเขา แล้วจะทําอย่างไรครับ

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

ท่านผอ.เคยประสานแล้วก็พูดคุยก็จะไม่อนุญาตให้จอด แต่เขาก็เข้ามา
จอดเหมือนเดิมครับ ทางเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เลย เราก็พูดคุยแต่บางครั้งก็มีการ
ประชดประชันกันอยู่ครับท่านนายกว่าอะไรต่างๆ

- ๑๔ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา

บอกจะทําสนามกีฬาแล้ว อันคือภาพซ้ายนี่คือ ภาพขวานี่คือที่ทําเสร็จ
ใช่ไหมครับ
หนองใหญ่

กําลังเอาลงทรายครับ ปรับทรายปูพื้น ซ่อมถนนบ้านหนองใหญ่

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

หนองใหญ่ที่เราเคยปูยางไปหรอ

นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อํานวยการส่ไปวนการโยธา

เราปูถึงแค่ปากทางเข้าหมู่บ้านครับ จากสามแยกทางหน้าวัดที่พยายามพ้นโค้งขึ้น

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

โค้งไปทางไปทางนั้นยังไม่ได้

หน้าอนุบาลอุดรธานี

หยอดยางศรีสุข

- ๑๕ -

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ช่วงหน้าฝนก็มีร้องเรียนเข้ามามากนะครับ ก็มีปัญหาก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องแก้งาน เดี๋ยวนี้คนแชร์ คนโพสต์อะไร นั้นบ่อยมากครับ เพราะฉะนั้นคน
รับเรื่องอะไรต่างๆต้องวางแผนดีๆนะครับ จัดตารางดีๆว่าจะออกไปทําอะไรบ้าง
แล้วส่วนมากพอเราทําแล้วเรามักจะไม่ตอบกลับว่า แล้วเหมือนกับรายละเอียดกอง
วิชาการทํารวบรวมมาข้อร้องเรียนต่างๆมันต้องมีการเคลียร์ออกด้วยนะครับ อัน
ไหนทําแล้วให้เช็คออก ฝากด้วยนะครับ

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ส่วนช่างสุขาภิบาล
เขต ๑
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสุลาวัลย์
ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิกรคอนกรีต
สัญญาจ้างเลขที่ จ.๕๕๔/๒๕๖๑ (ช) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเริ่มสัญญาจ้าง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน
งบประมาณในการก่อสร้าง ๗๘๐,๐๐๐ บาท
ดําเนินการไปแล้ว ๑๐ %
ซอยสุลาวัลย์

เขต ๒
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยบ้านเดื่อ ๓ โดย

- ๑๖ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นิธิกรคอนกรีต
สัญญาจ้างเลขที่ จ.๕๕๕/๒๕๖๑ (ช) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเริ่มสัญญาจ้าง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน
งบประมาณในการก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ดําเนินการไปแล้ว ๑๐ %
ซอยบ้านเดื่อ ๓

เขต ๓
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสามัคคี ๑๖ โดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด
โชคนุกลู กิจ
สัญญาจ้างเลขที่ จ.๕๕๗/๒๕๖๑ (ช) ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเริ่มสัญญาจ้าง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน
งบประมาณในการก่อสร้าง ๗๖๘,๕๐๐ บาท
ดําเนินการไปแล้ว ๑๕ %
ซอยสามัคคี ๑๖

- ๑๗ -

เขต ๔ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยจักรแก้ว ๖ โดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด
นิธิกรคอนกรีต
สัญญาจ้างเลขที่ จ.๕๕๖/๒๕๖๑ (ช) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเริ่มสัญญาจ้าง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันสิ้นสุดสัญญา ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน
งบประมาณในการก่อสร้าง ๗๖๙,๙๐๐ บาท
ดําเนินการไปแล้ว ๔๓๔๐%
ซอยจักรแก้ว ๖

๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีสขุ โดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคนุกูลกิจ
สัญญาจ้างเลขที่ จ.๕๖๕/๒๕๖๑ (ช) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันเริ่มสัญญาจ้าง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันสิ้นสุดสัญญา ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน
งบประมาณในการก่อสร้าง ๒,๙๙๕,๐๐๐ บาท
ดําเนินการไปแล้ว ๕ %
ถนนศรีสขุ

- ๑๘ -

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล้วดินใต้ฟุตบาทก็ไหลออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะกลบยังไงมันก็เอาไม่อยู่
เดี๋ยวมันก็จะทรุด

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ตอนนี้เขาก็แจ้งเหตุมาแล้วนะครับทางบริษัท แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เทศบาลก็
สั่งหยุดงานในส่วนที่เป็นปัญหาไว้แล้ว ก็คือให้หยุดไว้ก่อนแล้วก็เร่งเสนอ
ทางแก้ไขเข้ามา

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

แล้วก็กระทบกับประชาชนอีก ต้องให้ช่างควบคุมใคร ต้องไปเฝ้าดูแล้ว
ก็ควบคุมงานให้ละเอียดเลยตรงนี้ไม่ให้กระทบกับฟุตบาทที่เราสร้างใหม่

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ครับ ได้ครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ตอนนี้เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ประมาณ ๕ % แล้วครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ได้ ๕% เปอร์เซ็นต์เอง

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

สัญญา ๙๐ วันก็เหลืออีกประมาณไม่มากครับ เหลืออีกประมาณสัก ๖๐ วัน
ก็หมดแล้วครับเพราะตัวนี้เราให้ระยะเวลาค่อนข้างน้อยครับ

เหมือนๆที่มันติดเพราะแกนตัวกลางนั้นแหละที่มันไปขว้างทางน้ําพอ
อะไรมาขัดมันก็สะสมเลยเคยทําเป็นเปลี่ยนเป็นบล็อคคอนเวิร์ทแล้วหลายที่ตรง
นี้ยังไม่ได้ทําที่เตรียมไว้

- ๑๙ นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ครับ
งานเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
ทําความสะอาดบริเวณสะพานคอกวัว ขณะดําเนินการ

ทําความสะอาดบริเวณสะพานคอกวัว ขณะดําเนินการ

ทําความสะอาดบริเวณสะพานคอกวัว ทําความสะอาดแล้วเสร็จ

- ๒๐ -

งานกําจัดขยะทั่วไป

- ๒๑ -

งานบําบัดน้ําเสีย
สรุปผลการทํางานของระบบบาบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
* ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย ๑๕,๔๒๖.๒๐ ลบ.ม./วัน
* การระบายน้ําทิ้งจากระบบบาบัดน้ําเสีย ๖,๑๗๐.๔๖ ลบ.ม./วัน
* ค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสีย ๒๑๔,๙๕๐ บาท
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายปณิธาน ศิริสถิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์

ก็ต้องติดตามนะครับ ก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวของสวนสาธรณหนองบัวเรื่อง
ของมีคนเข้าไปและก็ไปเจอถุงยางนะครับที่อยู่ตรงศาลา 8 เหลี่ยมนะครับ เมื่อ
เช้าผมก็ไปกับนักข่าวนะครับก็เจอจริงๆ ผมคิดว่ามันคงจะสะสมซึ่งเราไม่เคย
เก็บสักที มันไม่ใช่ของปัจจุบันผมว่ามันเป็นของเก่าข้ามปีก็น่าจะมีนะครับ และ
ก็ดูแล้วก็เห็นอยู่นั้นแหละ ผมก็เลยบอกฝากให้พี่ดาราต้องทําความสะอาดใต้นั้น
เรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอไปดูแล้ว ตรงฝาข้างบนก็มีเสื่อมันเป็นที่นอนของคนจร
จัดนะครับ แต่ว่าคนที่เข้าไปทําอะไรก็คงจะมีบ้างก็เริ่มมาตรการและก็ให้ผอ.
ดาวเรืองทําประตูเหล็กกั้นให้มันดีกว่านี้นะครับ ก็ถามคนแถวนั้นบอกว่าถึงมีกั้น
มันก็เดินลงข้างล่าง ข้างล่างมันมีท่อเหยียบท่อแล้วก็เอามือค้ําตรงแนวเข้าไป
เพื่อไปทํา เพราะสิ่งที่ทําก็คือจากของเรื่องปิดถาวรต้องมีคนเข้าไปตรวจสอบ
ด้วยนะครับ คราวนี้ตรงลานป้องกันเรามีหน่วยดับเพลิงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ
อยู่ฝั่งทางโน้น ผมว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะต้อง สี่ทุ่มหรือตีสองต้องไปเปิด
ไฟพอที่จะส่องหรือว่าต้องมีไฟตรงแปดเหลี่ยม ที่อื่นอาจจะคงไม่หรอกเพราะว่า
มันเป็นสวนเปิด แต่มีตรงนี้ทจี่ ะเป็นที่อับนะครับ แต่ว่าพอไฟแสงสว่างก็ไปติด
แล้วครับ ก็ต้องแจ้งให้กับพวกเราได้ทราบ แล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันสําหรับคนที่
รับผิดชอบ เพราะว่าวันนี้เขาก็ถามผมด้วยเหมือนกัน ฝากช่างไว้ตามรายละเอียด
ด้วยครับ
๕.๒ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานสัตวแพทย์
ปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ได้จัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีภายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี ตั้งวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๒๕๖๑ ในวันอังคารและวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่

- ๒๒ -

นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ

นํามาขึ้นทะเบียน ขณะนี้ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้าให้กับสัตว์เลี้ยงไป
แล้ว คือ
เขต ๑ จํานวน ๒๑ ชุมชน สุนัข 1,156 ตัว แมว 471 ตัว
สัตว์อื่นๆ ๑ ตัว รวม 1,628 ตัว
เขต ๒ จํานวน ๒๒ ชุมชน สุนัข 3,444 ตัว แมว 1,566 ตัว
สัตว์อื่นๆ ๔ ตัว รวม 5,014 ตัว
เขต ๓ จํานวน 34 ชุมชน สุนัข 1,226 ตัว แมว 260 ตัว
สัตว์อื่นๆ ๔ ตัว รวม 1,490 ตัว
เขต ๔ จํานวน 27 ชุมชน สุนัข 525 ตัว แมว 110 ตัว
สัตว์อื่นๆ 2 ตัว รวม 637 ตัว
รวมทั้งสิ้น 8,769 ตัว
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
สถานการณ์โรคติดต่อที่สาํ คัญ
โรคไข้เลือดออก ปี 2561 (๑ ม.ค. – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
- อุดรธานี จํานวน ๒๖๖ ราย อัตราป่วย ๑๖.๗๕ ต่อประชากรแสนคน
- อําเภอเมือง จํานวน ราย อัตราป่วย 21.99 ต่อประชากรแสนคน
(สูงลําดับ 4 ใน 20 อําเภอ)
- ตําบลหมากแข้ง จํานวน ๔๐ ราย อัตราป่วย 29.01 ต่อประชากร
แสนคน (สูงเป็นลําดับที่ ๖ ใน ๒๑ ตําบล)
สถานการณ์โรคติดต่อ เดือนกรกฎาคม 2561 พบ ๑๐ ราย
ในเดือน สิงหาคม พบจํานวน ๔ ราย

- ๒๓ -

โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1 N1)ปี 2561
(๑ ม.ค. – ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑) จังหวัดอุดรธานี พบจํานวน ๓๘ ราย
อําเภอเมือง (H1 N1) จํานวน ๒๔ ราย
(เสียชีวิต จํานวน ๔ ราย - ผู้สูงอายุและ โรคเรื้อรัง)
- ตําบลหมากแข้ง จํานวน ๗ ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1 N1)
เดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน ๒ ราย อาการทั่วไปหายปกติ
โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดอุดรธานี ปี 2561 (1 ม.ค. – 14 ส.ค.2561)
- จังหวัดอุดรธานี 183 ราย ( อัตราป่วย 11.52 ต่อ ปชก.แสนคน)
- อําเภอเมืองพบ 65 ราย ( อัตราป่วย 15.37 ต่อ ปชก.แสนคน)
- ตําบลหมากแข้ง พบ ๑๘ ราย ( อัตราป่วย 13.05 ต่อ ปชก.แสนคน)
- สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก เดือนกรกฎาคม 2561 พบ ผู้ป่วย ๖ ราย
พบในชั้นอนุบาล ร.ร.อุดรคริสเตียน
- สถานการณ์โรคอีสุกอีใส เดือนกรกฎาคม 2561 พบ ผูป้ ่วย ๖ ราย
ที่ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี
นางจิราวรรณ ไชยมิง่
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2561
ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
วัตถุประสงค์
• สร้างกระบวนการพัฒนารูปแบบ อสม. ที่มพี ื้นฐานจากการทํางานจิตอาสาและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
• พัฒนา อสม. เป็นแกนนําสุขภาพชุมชน ๓อ ๒ส และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพเป็นต้นแบบคนรักษ์สุขภาพ
• ให้ อสม. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดความรักสามัคคีในองค์กร อสม.
พัฒนาด้านโครงสร้าง
• องค์กรและการสื่อสารสุขภาพ
• สร้าง อสม. ให้เป็นนักจัดการสุขภาพในชุมชน
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖ สิงหาคม 2561 เขต ๑ และ เขต ๓ จํานวน ๒๓๕ คน
วันที่ ๒ วันที่ ๗ สิงหาคม 2561 เขต ๒ และ เขต ๔ จํานวน ๒๔๐ คน
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๘ สิงหาคม 2561 เขต ๓ จํานวน ๒๔๓ คน

- ๒๔ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๙ สิงหาคม 2561 เขต ๔ จํานวน ๒๔๑ คน
นางสาวพจีรัตน์ สวนสําเนียง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

กลุ่มงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
โครงการอบรมเฝ้าระวังสถานที่จาํ หน่ายอาหารในชุมชน
โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ
สถานที่จําหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 120 คน
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ
ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้กบั
ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๙๖ ร้าน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

การช่วยผู้ป่วยพื้นคืนชีพ เจ้าหน้าที่บนสํานักงานของเราทํากันเป็นยังครับ ผมอยาก
จัดอบรมให้พนักงานเรารู้จักวิธีการช่วยพื้นคืนชีพ สอนแต่ อสม. เจ้าหน้าที่เรายังทํา
กันไม่เป็น เช่นการกดหน้าอกตรงไหน การกระตุ้นอย่างไร

นางกนกพร จันทโคตร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

ทางกองการแพทย์การจัดอบรมอยู่ตลอด

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ส่วนของทางโรงพยาบาลมรจัดอยู่แล้ว แต่ผมว่าต้องจัดอบรมพนักงานเรากันหน่อย
จะได้ทําเป็นกัน

- ๒๕ -

ทางกรมแรงงานมีระเบียบออกมาใหม่ ให้สถานที่ทํางาน โรงงาน อบรมเกี่ยวกับ
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ การระงับอัคคีภัย ทางเทศบาลเราต้องมีการดําเนินการด้วย และการทํา CTR
ด้วยคะ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ใช่ครับ เรายังไม่ได้ซักซ้อมแผนไฟไหม้กันเลย

นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ก็ได้ปรึกษากันหลายรอบแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ดําเนินการเลย ไม่ทราบว่าติดขัด
อย่างไร ฝากหัวหน้าอ้อม และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ในการฝึกอบรบ CTR
นั้น ใช้เวลาไม่นานประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมง เพิ่มเติมท้ายชั่วโมงของการฝึกอบรมใน
แต่ละหลักสูตรก็น่าจะทําได้

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ครับ ใช่ครับ แต่จะได้กล้าทํา ฝึกบ่อยๆ จะได้ทําเป็นกันครับ
ผมขอตาม สํานักการสาธารสุขฯ และ สํานักการช่าง ฐานเรียนรู้อาเซียน มีอยู่
๓ แห่ง ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๑ นี้ ถึงไหนแล้วครับ ๑. คลองเจริญ ๒. ป่า ท.๘
๓. ของพ่อทองอยู่ แต่เมื่อวานได้ดูที่ป่าชุมชน ท.๘ สวยงามมาก ผมอยากให้ทํา
Big Clean กัน อีก ๒ แห่งเป็นอย่างไรบ้างครับ

นายชํานาญวิทย์ ศรีสุพล
ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ

ทางกรมส่งเสริมจะนัดเพิ่มเติมอีกครั้ง ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๑ นี้แน่นอนครับ สํานัก
การสาธารณสุขฯ ร่วมกับกองวิชาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบครับ มีป้ายที่จะนําเสนอมี
ผู้นําเสนอแล้วครับ ต้องเตรียมเพิ่มเติมของพ่อทองอยู่ เพราะรกรุงรังมากครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

พรุ่งนี้ผมจะตามอีกครั้งครับ สําหรับคลองเจริญ และของพ่อทองอยู่ ส่วน ท.๘ ไป
ด้วยเครื่องจักรกลอยู่แล้ว ส่วนสองที่นี้ต้องไปดูเรื่องกิจกรรม เต็นท์ใหญ่ทเี่ ป็นโดม
เห็นทาง มทบ.๒๔ ก็ขอมาในการจัดงานวิ่ง

นายดาวเรือง หากันได้
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง

ของเพิ่มเติมของศูนย์ ท. ๘ ตรงกลางป่าจะเป็นห้องเรียนจะมีป้าย เกี่ยวกับสัตว์และ
แมลงและต้นไม้ประมาณ ๖๐๐ ต้น ตอนนีไ้ ด้ทํา QR Code และความรู้ที่เกี่ยวกับ

- ๒๖ -

นางสาวนันทิยา นันธิเสน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ

พืชสมุนไพร ทางผอ. สําราญ ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลนี้ และได้ประสานกับทาง
กองวิชาการฯ ได้ผลิตสื่อ เพื่อประสัมพันธ์
๕.๓ สํานักการศึกษา
งานโรงเรียน
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม 2561
ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
อุดรธานี ในงานมีกิจกรรม ดังนี้
การประกวดวาดภาพระบายสี “แม่คือผูใ้ ห้”
การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ “I LOVE MOM”
การประกวด “คุณแม่สาว คุณลูกสวย สุขภาพดี”
การมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น จํานวน ๑๗๕ ท่าน
จากชุมชนในเขตเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และผูป้ กครอง
นักเรียน

งานประเพณี
งานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจําปี ๒๕๖๑ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เริ่มตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เริ่มเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาฯ ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดินไป
ตามเส้นทางที่กําหนด ขบวนแห่เทียนพรรษาฯ มาถึงบริเวณงาน ณ ลานจอดรถ
หน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
- คณะผู้บริหาร แขกร่วมงานและประชาชนทั่วไป พร้อมกันที่ลานจอดรถ

- ๒๗ หน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
- การแสดงดนตรีไทย (โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี)
- การแสดงนาฏศิลป์ ชุด “ฟ้อนเทิดพระเกียรติแม่ฟ้ามหาราชินี”
- พิธีมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประจําปี 2561
สมโภชเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของชุมชน
- การแสดงจากชุมชน เขต ๓
- การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง (โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตั้งขบวนแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ เพื่อไปทอดถวาย
ณ วัดโพธิสมภรณ์ และวัดมัชฌิมาวาส พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดย
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
- กิจกรรมที่จะดําเนินงานต่อไป คือ งานกฐิน และขอเชิญ สํานัก/กอง ร่วม
เป็นเจ้าภาพโรงทาน
สถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
นายวรัฎฐา จุลบุรมย์
นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการ เดือนกรกฎาคม 2561
งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่
ต่ออายุสมาชิก
เข้าใช้ห้องสมุดเด็ก
ใช้บริการ Internet
ยืม – คืน ทรัพยากรสาสรสนเทศ
รายการ
เข้าใช้ห้องศูนย์เพื่อนใจฯ
ผู้ใช้บริการอื่นๆ
เข้าชมนิทรรศการชั่วคราวจาก สสส.
รวมผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น
ลงทะเบียนวารสาร
รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
รายการ
งานเทคนิค
รายการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

22
16
367
122
152

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

205
2,163
950
3,997
53

จํานวน

64

จํานวน

64

คน
คน
คน
คน
คน 1,000
คน
คน
คน
คน

- ๒๘ โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแหล่งเรียนรูส้ าธารณะ ประจําปีงบประมาณ
2561 ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานท้องฟ้าจําลอง
ประจําเดือน กรกฎาคม 2561
ประชาชนทั่วไป
ผู้ใหญ่
จํานวน
เด็ก
จํานวน
คณะดูงาน
จํานวน ๑ คณะ จํานวน

เทศบาลนครอุดรธานี

๑๓ คน
๑๕ คน
๒๕๐ คน

รวมผู้เข้าชมทัง้ สิ้น
จํานวน
๒๗๘ คน
รวมรอบฉายทัง้ สิ้น
จํานวน
๑๐ รอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานงานห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี
สาขาสนามกีฬา ประจําเดือน กรกฎาคม 2561
งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่-ต่ออายุ
จํานวน
๑๔
ราย
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
๑๓๗
รายการ
ผู้ใช้บริการ
จํานวน
๑,๗๙๒ ราย
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน
๒๒
รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน
๕๐
รายการ
จัดวารสาร/หนังสือพิมพ์ขึ้นชั้น จํานวน
๑๐๑
รายการ
กิจกรรม ๕ ส ประจําเคาน์เตอร์ จํานวน
๓
ครั้ง
รายงานผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ประจําเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๑

- ๒๙ สรุปจํานวนผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ประจําเดือน กรกฎาคม
๒๕๖๑
๑. คณะผู้เข้าเยี่ยมชม จํานวน ๑๓ คณะ
๔๙๗ คน
๒. ประชาชนทั่วไป
๑,๑๓๘ คน
๓. ชาวต่างประเทศ
๔๖ คน
รวมจํานวนผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น
๑,๖๘๑ คน
สรุปจํานวนผู้เข้าใช้บริการฟิตเนส ประจําเดือน กรกฎาคม 2561
คน
1. สมาชิกรายวัน
จํานวน
801
2. สมาชิกรายเดือน
จํานวน
589
คน
3. สมาชิกรายปี
จํานวน
511
คน
รวมผู้เข้าใช้บริการฟิตเนส
จํานวน
1,901
คน
สรุปจํานวนผู้เข้าสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน 49 ทีม
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
ต้อนรับคณะเทศบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ ๙ กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลการประอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

- ๓๐ -

นางธนพร แก้วชารุณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑

โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน
- เตรียมความพร้อมนักกีฬาการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลนคร
อุดรธานี
- อบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนเทศบาล ๖
- วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นําจิตอาสา ช่างตัดผมมาบริการ
ที่โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- กิจกรรมเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วัน
เข้าพรรษา ณ วัดป่าบ้านช้าง จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา” วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉา
หนองบัว
- เจ้าหน้าที่สํานักการคลัง ให้คําแนะนําเรื่องบัญชี การเงินและพัสดุ
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน
- ความคืบหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์
- กองสาธารณะสุขจัดนําเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นยากันยุงภายในโรงเรียน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน

นายเสกสรรค์ คนไว
รก. ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒

โรงเรียนเทศบาล ๑๒ บ้านช้าง
- กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน การซ่อมแซมห้องน้ํา ซ่อมแซมศาลา
- โครงการเกษตรเปรื่องปราด สานศาสตร์พระราชา

- ๓๑ - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร จัดทํา SAR
นางสาววยุลี หมอกไสย
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมงานวันแม่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล ๘

กิจกรรมงานวันแม่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านม่วงสว่างสามัคคี

กิจกรรมงานวันแม่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม

งานที่จะดําเนินต่อไป
๑. งานกีฬาลักบี้ฟุตบอล ๗ คน ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ ส.ค. ๖๑
๒. ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่ม

- ๓๒ จังหวัดในวันที่ ๒๐ – ๒๑ ส.ค. ๖๑
๓. การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ในวันที่ ๒๐ – ๒๕ ส.ค. ๖๑
๔. การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๙ – ๑๑ ก.ย. ๖๑ ณ เทศบาลนคร
ภูเก็ต
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ฝากเรื่องโรงเรียนทั้ง ๑๒ โรงเรียนด้วยนะครับ ช่วยตรวจสอบงบประมาณว่า
ในงบประมาณปีนี้ทั้งจัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการเรียบร้อยหรือยัง ทั้ง โต๊ะ เก้าอี้
คอมพิวเตอร์ การซ่อมแซมต่างๆ ให้สํานักการศึกษาดําเนินการตามให้ด้วย
๕.๔ กองสวัสดิการสังคม
• ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
พิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้าน
ที่อยู่อาศัย และประสบปัญ หาความเดือดร้อนด้านการกํารงอาชีพ ตามโครงการ
สงเคราะห์ ช่วยเหลื อผู้ยากจน ผู้ ด้อยโอกาส ด้านที่ อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิม
พระเกียรติพัชรกิติยาภา
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ด้านที่อยู่อาศัย จํานวน ๒ ราย
-ครอบครัวละ ๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ราย
-ครอบครัวละ ๙,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ราย
(ราคาซ่อมแซมที่พักอาศัยตามที่ประเมิน)
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ในการดํารงชีพ จํานวน ๙๕ ราย
ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท
• ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
การอบรม หลักสูตร การพั ฒ นาผู้นําสตรีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการ
ปรั บ ตั ว ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ตามโครงการส่ งเริ ม การพั ฒ นาสตรี ประจํ า ปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ
ชั้ น ๓ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ พั ช รกิ ติ ย าภา ได้ เชิ ญ วิ ท ยากรเป็ น อาจารย์ จ าก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ ด รธานี แ ละวิ ท ยากรจากสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด

- ๓๓ อุดรธานีโดยให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายงานขององค์กรกองทุนพัฒนาสตรี
และได้จัดทําแผนพัฒนาสตรีของเทศบาลนครอุดรธานี
• ฝ่ายพัฒนาชุมชน
การฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทของภาคส่วนต่างๆ กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมือง” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่แกนนําองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ได้รับการพัฒนาทักษะ สร้างเสริมการมีส่วนร่วม สามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เกิดประโยชน์เชิงเครือข่ายอย่าง
มรประสิทธิภาพโดยมีวิทยากร ๒ ท่าน มาให้ความรู้ได้แก่
๑. ดร.ประจญ กิ่งมีแฮ่ ประธานสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุดรธานี
๒. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต รองประทานสภาอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้มีการนําคณะผู้ที่รับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาดูงานจากประธานชุมชนเขต ๑ และ
เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลเขตอุดมศักดิ์ ศึกษาดูงานที่เทศบาลตําบล
บ้านช้างระยอง และศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการปลูกผักแบบลอย
น้ํา การทําบ้านดิน การทําปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน จากนั้นไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และดูงานศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน การสส่งมอบเรือปั่น วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๑ ชุมชนได้เสนอ
โครงการส่งเสริมอาชีพการให้บริการเช่าเรือปั่น จํานวน ๓ ชุมชน ชุมชนละ ๕ ลํา รวม
ทั้งหมด ๑๕ ลํา ได้แก่ ชุมชนโนนอุทุมพร ชุมชนโพธิ์สว่าง ๓ และชุมชนเบญจางค์ เปิด
ให้บริการ วันที่ ๑ ก.ย. ๖๑

นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อํานวยสํานักการคลัง

เรื่องเรือเป็ด คํานึงถึงความปลอดภัย อยากให้กองสวัสดิการกําชับผู้ที่ดําเนินการ และ
ได้มีเหตุเรือหล่มที่สวมเสื้อชูชพี แล้วไม่ได้รัดเชือกใต้ขา ให้กาํ ชับในความปลอดภัยตรงนี้
ด้วย ท่าเรือให้ทํามั่นคง แข็งแรงด้วย

- ๓๔ คณะกรรมการผมเข้าใจว่าอยู่ในโครงการไทยนิ ยมยั่งยืน แต่ที่หาเป็ นที่ราชพั สดุ
ต้องหาอนุญาต ผมแนะนําให้จัดตั้งในการดําเนินการ เป็นรายได้แน่นอน ควรทําให้
เรียบร้อย
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางสาวสุปาณี อินทร์ธิราช
นักกายภาพบําบัด

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าจะชวนกันไปปั่น จะให้เป็นโครงการหลักของโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน ก็ฝากเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับ ห่วงยาง เสื้อชูชีพ นกหวีด
เตรียมให้พร้อม

๕.๕ กองการแพทย์
รายงานประจําเดือน งานโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ประจําเดือน
กรกฎาคม 2561

งานกายภาพบําบัด
สรุป คนไข้ OPD ที่มารับบริการแผนกกายภาพบําบัด เดือนตุลาคม 2560
- กรกฎาคม 2561

- ๓๕ สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561
งานกายภาพบําบัด กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
ผลงานการออกเยี่ยมบ้านคนพิการ
รอบที่ 1 : ต.ค. 60 – ธ.ค. 60
รอบที่ 2 : เม.ย. 61 – มิ.ย. 61

โครงการรองเท้าสําหรับคนพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ปีงบประมาณ
2561

นางจันทร์ฉาย จันทะเดช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
จํานวนผู้มารับบริการเดือน ก.ค. 2561

สรุปผลการดําเนินงานเยี่ยมบ้านเดือน เม.ย. – ก.ค. 2561

- ๓๖ -

โครงการที่ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ปี 2561 อบรบทั้งหมด ๕ เรื่อง
๑. การบันทึกข้อมูล
๒. การจัดการความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดัน
๓. รายงานการสอบสวน โรคละบาท
๔. การป้องกันการติดเชื้อ ในสถานที่บริการ
๕. การจัดการอุบัติเหตุ ในสถานที่บริการ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เป็นหน้าที่การดําเนินการของกองการแพทย์ นอกจากการรักษา ต้องมีการออก
เยี่ยมบ้าน ทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ขอบคุณมากครับ

นายเพียร อุ่นเที่ยว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ

๕.๖ กองทะเบียนฯ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
สรุปรายงานประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ข้อมูลทั่วไปจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประชากรชาย
63,180 ราย
ประชากรหญิง
67,๒๐๑ ราย

- ๓๗ รวมทั้งสิ้น ๑๓๐,๓๘๑ ราย
ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๑,๓๕๖ ราย
จํานวนครัวเรือน จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๕๙,๘๔๙ ราย
ผู้มารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
รวม ๑,๖๘๘ ราย
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
รวม 2,๓๖๔ ราย
งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร เดือน กรกฎาคม ๖๑
- ผู้ยื่นคําร้อง
จํานวน ๑๗ ราย
- อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๓ ราย
- ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน ๔ ราย
- เพิ่มชื่อเข้า ทร.๑๔
จํานวน ๔ ราย
 ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น ๑
งานบริการด้านการสาธารณสุข ๕๖๗ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๑๗๒ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม.) ๖๒๒๒ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ๕๐ ราย
รวม ๑,๔๑๑ ราย
 ผู้มารับบริการศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ ๒ ณ สนามกีฬาฯ (ตลาด
หนองบัว)
งานทะเบียนราษฎร
๔๕๗ ราย
งานบัตรประจําตัวประชาชน
๘๐๗ ราย
งานบริการด้านภาษี
๒๕ ราย
รวม ๑,๒๘๙ ราย
รวมผู้มารับบริการเดือน กรกฎาคม จํานวนทั้งสิ้น ๖,๗๖๙ ราย
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานทะเบียนราษฎร
มากที่สุด ๙๐ % มาก ๑๐ % ปานกลาง ๒ % น้อย ๑ %
การประเมินความพึงพอใจ ๓๖๐ องศา งานบัตรประจําตัวประชาชน
มากที่สุด ๘๙ % มาก ๑๐ % ปานกลาง ๑ %
ค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชน ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
- สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

- ๓๘ ประชาชนนอกเขตจํานวน ๒๕๔
ประชาชนในเขตจํานวน ๓๖๐
รวมทั้งสิ้น
- ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน ๔๘๑
ประชาชนในเขตจํานวน ๔๔๓
รวมทั้งสิ้น

ราย เป็นเงิน
ราย เป็นเงิน
๕๒,๖๖0 บาท

๒๒,๕๖๐ บาท
๓๐,๑00 บาท

ราย เป็นเงิน
ราย เป็นเงิน
๖๘,๔00 บาท

๓๖,๒๖๐ บาท
๓๒,๑๔๐ บาท

รวมค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชนในเดือน กรกฎาคม
2561 รวมทัง้ สิ้น 1๒๑,๐๖๐ บาท
การให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา
และผูพ้ ิการ ไม่สามารถเคลือ่ นย้ายได้ มีผู้มายื่นคําร้อง ๑ ราย
๑. นายอุทัย นารี ได้ยื่นคําร้องให้กับภรรยาของตนเอง คือ นางสายทอง
นารี ชื่อที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 741/74 หมู่ ๗ ซอยบ้านดอนอุดม
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
นางอนงค์ มาศยคง
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

๕.๗ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
รายงานผลการปฏิบัติงานช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประเภทการให้การบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ณ ศูนย์บริการ
แห่งที่ ๑ และ แห่งที่ ๒ จํานวน ๔๔๒ ราย โดยแยกเป็น
- ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร จํานวน ๗๙ ราย
- ขอคัดสําเนาทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน ๓๙ ราย
- รับคํารองแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน จํานวน ๒๙ ราย
- ตรวจสอบภาษีก่อนขออนุญาตก่อสร้าง จํานวน ๖๕ ราย
- ตรวจสอบหารหัสประจําแปลงที่ดินและที่ตั้งทรัพย์สิน จํานวน ๒๓๘ ราย
- ติดต่อสอบถามแผนที่ภาษีและให้คําแนะนําอื่นๆ จํานวน ๔๒ ราย
ผลการดําเนินงานตามโครงการจ้างสํารวจข้อมูลแผนที่
ได้จ้างสํารวจตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผลการ
ดําเนินงานสัญญาแปลงที่ดินตามสัญญาจ้างและที่ได้มอบหมายเพิ่มเติมให้จํานวนทั้งสิ้น
คือจํานวน ๓๐,๕๙๒ แปลง ดําเนินการไปแล้วจํานวน ๒๕,๔๙๖ แปลง หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๓๔% และคงเหลือที่อยู่ระหว่างดําเนินการตอนนี้ คือ ๕,๐๙๖ แปลง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๖๖% โรงเรือนตามสัญญาและที่หมอบหมายให้เพิ่ม คือ จํานวน ๓๑,๖๒๓
แปลง ดําเนินการไปแล้ว จํานวน ๒๖,๔๔๕ แปลง คงที่เหลือที่ยังดําเนินการตอนนี้
จํานวน ๕,๑๗๘ หลัง จากการสํารวจโรงเรือนมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง จํานวน ๘,๐๙๗ หลัง

- ๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐% ป้ายตามสัญญาทีม่ อบหมายเพิ่มเติมคือ จํานวน ๑๒,๑๗๑ ป้าย
ดําเนินการสํารวจไปแล้ว จํานวน ๙,๘๒๓ ป้าย คงเหลือที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน
๒,๓๔๘ ป้าย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๙% ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจํานวน ๗,๐๒๓ ป้าย
คาดว่าในตอนสิ้นปีจนถึง ๓๐ กันยายน นี้ โครงการนี้คงจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ผลการดําเนินงานการจ้างปรับข้อมูลแผนที่
มีการปรับข้อมูลในระบบตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง เดือน กรกฎาคม
๒๕๖๑ ตามสัญญาจ้างและที่มอบหมายไปจํานวน ๒๓,๑๖๙ แปลง ดําเนินการไปแล้ว
๑๘,๓๘๖ แปลง อยู่ในระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔,๗๘๓ แปลง คงเหลือที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๔% โรงเรือนตามสัญญาจ้าง จํานวน ๒๑,๙๘๔ แปลง
ดําเนินการไปแล้ว จํานวน ๑๗,๓๑๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๗% คงเหลือระหว่าง
ดําเนินการ จํานวน ๔,๖๖๗ หลัง คาดว่าในสิ้นปีนี้ เดือน กันยายน คงจะดําเนินการให้
แล้วเสร็จ
ผลการดําเนินงานการนําข้อมูลทะเบียนทรัพย์สนิ ในระบบ
ใช้ในการจัดเก็บภาษี ประจําปี ๒๕๖๑ ได้นําไปใช้ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๐
ถึง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวนทั้งสิ้น ๑๔,๖๕๑ ราย หรือคิดเป็นเงิน ๘๔ ล้านเศษ
- แยกเป็นภาษีบํารุงท้องถิ่นที่ จํานวน ๕,๘๘๒ ราย เป็นเงินจํานวน หนึ่งล้านสี่แสนเศษ
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน ๕,๓๕๑ ราย เป็นเงินจํานวน หกสิบสามล้านเศษ
- ภาษีป้าย จํานวน ๓,๔๑๘ ราย เป็นเงินจํานวน สิบเก้าล้านเศษ

นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
รก. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร

๕.๘ สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและงานรับรองต้อนรับ
๑.งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม เดือน กรกฎาคม 2561 มีการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเพื่อเข้า
รับการอบรม / ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ จํานวน ๑๐ หลักสูตร
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ จํานวน ๑๗ คน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เทศบาลนครอุดรธานีหลักสูตร
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand ๔.๐” ระหว่างวันที่ 23 – 26
กรกฎาคม 2561
อบรมวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

- ๔๐ -

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงาน เรื่อง “ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
(Smart City) และระบบขนส่งมวลชน (City Bus)” ณ เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีในยุค Thailand ๔.๐ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม, การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ Pattaya Contact Center ๑๓๗๗, ห้องสัง่ การและควบคุมเมือง
พัทยา (CCR)”ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยด้านระบบบําบัดน้ําเสีย” ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

๒.งานรับรองต้อนรับ เดือน กรกฎาคม 2561
รับคณะศึกษาดูงาน จํานวนทั้งสิ้น ๔ คณะ
ผู้เข้าศึกษาดูงาน จํานวนทั้งสิ้น ๓๕๑ คน
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

- ๔๑  งานป้องกันและรักษาความสงบ (งานป้องกันฯ)
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ

ไฟฟ้าลัดวงจร ๒ ครั้ง
๒. การปฏิบัติภารกิจตามโครงการป้องกันภัยเชิงรุก แก่ สถานประกอบการ
สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ให้คําแนะนําการดับเพลิง
เบื้องต้น จํานวน ๗ ครั้ง
๓. ให้ความอนุเคราะห์ส่งน้ําอุปโภคบริโภคตามที่ได้รับการร้องขอ
- ให้ความอนุเคราะห์ส่งน้ํา ๒๔ เที่ยว
- จํานวนน้ํา 1๔๔,๐๐๐ ลิตร
๔. ปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
- ปฏิบัติการตัดต้นไม้ จํานวน ๑๘ ครั้ง
 งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานเทศกิจ)
- เทศกิจออกตรวจสอบการตั้งสิงค้ากีดขวางทางเดินและให้จัดเก็บตามเวลา
กําหนด
- เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดเก็บป้าย ที่ติดป้ายตามถนนในเขตเทศบาล
- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทางเดินเท้า ในเขตเทศบาลโดยตักเตือนผู้ค้าที่ทาํ
ผิดและให้นํารถหรือสิ่งของออกจากพื้นที่
- เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบความสงบเรียบร้อยริเวรหน้าโรงพยาบาล
อุดรธานี
- เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการ จัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด
และอาชญากรรม
- เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียน การตั้งป้ายกีดขวางทาง
เดินเท้า
- เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนคนดมกาวบริเวณที่ทิ้งขยะ
ตลาดเทศบาล
- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทางเดินเท้าถนนศรีสุขหลังการประชุมขอความ
ร่วมมือและจัดเก็บสิ่งของกีดขวางทางเดิน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เป็นหน้าที่ของเทศกิจที่ต้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อคืนผ่านไปทางถนน
สุรการ ประมาณ ๓ – ๔ ทุ่ม ตั้งกลางถนนเลย ฝากช่วยดูแลด้วยนะครับ

- ๔๒ -

นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ

นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศ

ถนนเส้นนี้ ๆได้ไปประชุมกับท่านรองผู้ว่าฯ และศูนย์ดํารงธรรม ร้านหมู ๒ ร้อน
ได้ทะเลาะวิวาทกัน ได้ไปไกล่เกลี่ยให้ ฟุ ตบาตก็ได้ดําเนินการตามหน้ าที่ของเรา
ส่วนผิวถนนจราจรนั้น เป็นหน้าของตํารวจก็ทราบถึงปัญหา เราก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยว
จะกลายเป็นหน้าเรา ส่วนฟุตบาทให้เทศกิจดําเนินการระเบียบ

๕.๙ กองวิชาการและแผนงาน
เรื่องการกันเงินงบประมาณ ทางกองวิชาการได้ทําบันทึกข้อความ แจ้งให้ทุกสํานัก/
กอง แจ้งเรื่องหมวดครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ ส่งมาให้ทาง
กองวิชาการฯ ภายในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ให้ดําเนินการการตรงตามเวลาด้วย ถ้า
เกินแสดงว่าหน่วยงานนั้นไม่ประสงค์ที่จะกันเงิน ทางกองวิชาการฯจะรวบรวม
เสนอเข้าญัตติสภาตามระเบียบข้อ ๕๙ วรรค ๑ ส่วนตามระเบียบข้อ ๕๙ วรรค ๒
นั้น หน่วยงานต้องทําญัตติเสนอสภาเอง และชี้แจงเหตุหลว่าเพราะเหตุใดยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน ให้สภาพิจาณา
ฝ่ายประเมินผลและสถิติ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจําปี 2561
๑. ด้านการบริหารจัดการ
คะแนนเต็ม 140 คะแนน คะแนนที่ได้ 129 คะแนน 92.14 %
๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
คะแนนเต็ม ๒๑๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๗๖ คะแนน 81.86 %
๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
คะแนนเต็ม ๒๒๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๘๒ คะแนน 80.89 %
๔. ด้านการบริการสาธารณะ
คะแนนเต็ม ๓๗๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓๔๙ คะแนน 94.32 %
๕. ด้านธรรมาภิบาล
คะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๖๕ คะแนน 100.00 %
คะแนนรวมทั้งหมด 1,015 คะแนน คะแนนที่ได้ 901 คะแนน 88.77 %
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสาร

- ๔๓ งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
การประชุมติดตามเรื่องร้องเรียนที่คงค้างการรายงานของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุดรธานีวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.00 น. ห้องประชุมพระยาศรี
สุริยราชวรานุวัติ (โพธิ์ เนติโพธิ์)
เทศบาลนครอุดรธานี มีเรื่องร้องเรียนค้างการรายงาน ตาม หนังสือจังหวัด
อุดรธานี ที่ อด 0017.1/3565 ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 2561 จํานวน ๑๖
เรื่อง
- เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จและรายงานศูนย์ดํารงธรรมแล้ว จํานวน ๕ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการจัดทํารายงาน
จํานวน ๑๑ เรื่อง
ดําเนินการแล้ว แต่ยังไม่แจ้งไปทางศูนย์ดํารงธรรม จํานวน ๘ เรื่อง
อยู่ระหว่างดําเนินการแล้ว ยังไม่แจ้งไปทางศูนย์ดํารงธรรม จํานวน ๓ เรื่อง
เรื่องทางหมดได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการแล้ว ทางศูนย์ดํารงธรรม
กําหนดให้รายงานให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันประชุมมีข้อ
สั่งการจากเรื่องราวร้องทุกข์ คือ
๑. ให้หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานกับศูนย์ดํารงธรรมให้
มีความชัดเจน
๒. ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเรื่องราวที่ทําแล้วเสร็จหรือยุติเรื่อง แต่ให้รายงาน
ความก้าวหน้าภายในกําหนดเวลาที่ศูนย์ดํารงธรรมแจ้ง
๓. ทางศูนย์ดํารงธรรมฝากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ให้
วางตัวเป็นกลางเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย
การบริหารจัดการโมบายแอปพลิเคชั่น@นครอุดรธานี ในช่วงเดือน มีนาคม
ถึง กรกฎาคม มียอดดาวน์โหลดหมดทั้งสิ้น ๔,๒๐๐ กว่าครั้ง เป็นยอดดาวน์โหลด
รวมผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นทั้งหมด ๑๔,๑๐๐ กว่าครั้ง และการประชาสัมพันธ์
แนะนําการใช้งานทางงานสารสนเทศได้ดําเนินการตามปกติ มีการแจกบัตร แผ่น
พับ และส่งลิ้งค์ส่งเสริมการดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน และได้มีการแนะนําวิธีการใช้งาน
โดยจะทําการแนะนําการใช้งานควบคู่กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีการไปรวมกิจกรรม
ที่หน่วยงานต่าง มีการออกบูธ
รายงานสถิติหรือยอดการฟอลโล่ของเพจเทศบาลนครอุดรธานี มีมาขึ้นถึง
๕๐,๐๐๐ กว่าผู้ติดตาม ข่าวสารใดๆทีห่ น่วยงานอยากจะเผยแพร่ให้ส่งได้ที่งาน
สารสนเทศไม่วา่ จะเป็นในไลน์กลุ่มหรือในไลน์ส่วนตัวที่เคยแจ้งไปแล้วในไลน์ของ
เทศบาลโดยตรง
สรุปเรื่องร้องเรียนทีเ่ ข้ามาในระบบทั้งสิ้น ในเดือน กรกฎาคม ประมาณ
๑๕๔ เรื่อง

- ๔๔ ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในระบบที่ได้เช็คอินเสร็จแล้ว จํานวนร้อยละ
๗๔.๐๔ อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการอีก ๒๕.๐๙ ในส่วนที่ระหว่างดําเนินการแล้ว
เสร็จในแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าไปเช็คออกจากระบบได้โดยตรง โดยทาง
หน่วยงานธุรการของแต่ละสํานักกอง จะมีรหัสผ่านที่จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อยู่นํา
เรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

นางชลิตา พิลาวัลย์
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ

๕.๑๐ สํานักการคลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ส่วนพัสดุ
๑) เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขอให้ส่งรายงานขอซื้อขอจ้างให้ถึงส่วนพัสดุ ภายใน
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. กรณี จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มหรือต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒) การจัดทําแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี ๒๕๖๒
ทุกหน่วยงาน
- เมื่อทราบยอดงบประมาณ หลังจากเสนอเข้าสภาแล้ว ให้จัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี ประกอบด้วย
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอืน่ ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
- โดยจัดทําเป็นแผนการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่ายงานทั้งปี
- ส่งให้ส่วนพัสดุ สํานักการคลัง
- รวบรวมจากทุกหน่วยงาน จัดทําเป็นแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจําปี (ทั้งปี)
ของเทศบาลนครอุดรธานี
เสนอนายกเทศมนตรี เพือ่ ขอความเห็นชอบ

- ๔๕ -

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง

นายศาศวัต สนสายสิงห์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้

- นายกเทศมนตรี เห็นชอบ
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
- หลังจากประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน
- กรณีมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผน
ระบุเหตุผลความจําเป็นเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ
- หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนฯ จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างนั้นได้
ขอเสริมหน้าที่ ๒ นะครับ ตรงนี้ครับ คือ อยากจะเน้นคํารายการที่บอกว่าวงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณตรงนี้คือตามหลักคือวงงบประมาณ ที่นี้มันควรที่จะเป็น
ประเด่นปัญหาเรื่องงบประมาณที่ตั้งเป็นรายการรวม เช่น วัสดุสํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒ ล้าน จะใส่ยังไง อย่าลืมว่าตรงนี้มันไปเกี่ยวข้องกับวิธีการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕ แสนก็อีกวิธีหนึ่ง เกิน ๕ แสนก็อีกวิธีหนึ่ง ตรงนี้ ตามหลัก
เขาให้ดูความต้องการที่แท้จริง ความต้องการที่แท้จริงหมายความว่าใน ๓ เดือนนี้
ท่านจะใช้พัสดุสํานักงานเท่าไร ท่านก็ต้องแบ่งงบประมาณให้เป็นตามแผน แล้วอีก
ข้อ ๑ คือว่า ระยะเวลาในข้อที่ ๓ ระยะเวลาตรงนี้คือระยะเวลาเป็นเดือนระบุเดือน
ใดเดือนหนึ่งไม่ใช่ว่า กันยายนถึงสิงหาคม ไตรมาตรที่ ๒ ก็คือ มกราคมถึงมีนาคม
ไม่ใช่ครับ ที่เราทํามาจะผิดทั้งหมด ตรงนี้กําชับนิดหนึ่งว่า คําว่าวงเงินที่จัดซื้อจัด
จ้างโดยประมาณนี้ ประมาณว่าจะใช้วัสดุเท่าไร เช่น คอมพิวเตอร์ ๓ เดือนนี้จะใช้
เท่าไร วัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุจากเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิงอะไรก็
แล้วแต่ ท่านจะใช้เท่าไร ท่านต้องใส่ให้มันเป็นเดือน จะมีผลการจัดซื้อจัดจ้างว่า
วงเงินจะใช้ยังไง อีกประเด่นหนึ่งการจัดทําแผนทั้งปี หมายความว่าในงบประมาณ
ฉบับปีปัจจุบันประจําปี ต้องทําทุกรายที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและซักซ้อมแนว
ทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การวางฎีกา
เบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานผู้เบิกดําเนินการดังนี้
๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง หมวดเงินเดือน
ฝ่ายประจํา หมวดค่าตอบแทน ให้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินต่อสํานักการคลัง ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
๒. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน หมวดงบกลาง หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน

- ๔๖ หมวดรายจ่ายอื่น ให้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินต่อสํานักการคลัง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
๓. การนําส่งเงินเบิกเกินส่งคืน จากการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว กรณี
ลูกจ้างขาดงานหรือลาเกินกําหนด ให้นําส่งเงินคืนสํานักการคลังให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
๔.การส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้หน่วยงานผู้เบิก
เร่งรัดผู้ยืมให้ดาํ เนินการส่งใช้เงินยืมและให้วางฎีกาส่งใช้เงินยืมพร้อมเงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี) ต่อสํานักการคลัง ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
๕. การกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน ให้หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกากันเงินต่อสํานัก
การคลัง ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
๖. การกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกากันเงิน
ต่อสํานักการคลังภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
๗. การกันเงินแบบไม่ก่อหนีผ้ ูกพัน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากไม่
สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณนั้น
เป็นอันพับไป
๘. หน่วยงานใดได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะ
กิจด้านการศึกษา /เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หากท่านไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้
หน่วยงานวางฎีกากันเงิน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อสํานักการคลัง ภายในวันที่
๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อที่สาํ นักการคลังจะได้ส่งเอกสารขออนุมัติกันเงินดังกล่าว
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง

เรื่องที่ท่าน ผอ. อุบลพรรณฯ บอกว่าข้อ ๕๙ วรรค๑ กับ วรรค ๒ พอดี
ท่านบอกว่ายังไม่ได้ขยายความ ข้อ ๕๙ วรรค ๑ หมายความว่าเป็นการการเงิน
อย่างเช่นปีงบประมาณ ๖๐ เราไม่สามารถก่อหนี้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างได้ ย้ํานะว่าเฉพาะหมวดนี้หมวดเดียว เฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ถ้าก่อหนี้ไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๖๑ เขาใช้คําว่ากันเงินไปก่อหนี้ใน
ปี ๖๒ ใช้คําว่าก่อหนี้นะครับ ในวรรคที่ ๑ เพราะฉะนั้นอํานาจการก่อหนี้ตรงนี้สภา
เป็นผู้อนุมัติ แต่ถ้าเป็นการก่อหนี้แล้วแต่เบิกไม่หมด เช่น ท่อระบายน้ํา มี ๕ งวด
เบิกไปแล้ว ๓ งวด อีก ๒ งวด ๓๐ กันยายน ๖๑ เบิกไม่ทันแน่นอน นีถ้ ือเป็นการ
ก่อหนี้แล้ว ก็ตอ้ งกันเงินเหมือนกันครับแต่กนั โดยอํานาจของนายกเทศมนตรี ต้อง
คอยรายงานเป็นเรื่องๆไปว่า อันนี้เป็นอํานาจนายก อันนี้เป็นอํานาจสภา ถ้ากัน
โดยอํานาจนายกก็ต้องบันทึกเสนอผู้บริหารให้อนุมัติเป็นบันทึกเสนอกับฎีกามานั้น

- ๔๗ เป็นการกันเงินในวรรคที่ ๑ แต่วรรคที่ ๒ เป็นการกันเงินที่เป็นไม่มีการก่อหนี้ เมื่อ
มีการกันหนี้เงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปกันในปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๒ ก็ทําไม่ทัน
ท่านจะต้องไปเป็นปี ๖๓ อีก ปี ๖๓ เขาเรียกว่าการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ถ้าช่วง
ที่เทียบว่าปีนี้เราต้องขยายเวลาของปีงบประมาณในปีงบประมาณ ๖๐ ใช่ไหมครับ
เพราะปีงบประมาณ ๖๐ กันมา ๖๑ ปี ๖๑ จะขยายไปในปี ๖๒ ฉะนั้น ๖๒ ที่
จะต้องจ่ายงบประมาณ ๖๐ ท่านก็ต้องขยายเวลาต่อสภาอีกเหมือนกัน ฉะนั้นจะมี
เส้นตัดแบบตรงระหว่างที่ว่าการที่ท่านจะเอางบประมาณปี ๖๐ ไปก่อหนีใ้ นปี ๖๒
สิ้นสุด กันยายน ๖๑ ท่านจะต้องถ้าแก้ไขจะต้องชี้แจง ท่านต้องแก้ไขพร้อมกันใน
คราวนี้ ไม่ใช่ทา่ นจะไปแก้ไขชี้แจงในปี ๖๒ ในงบ ๖๐ ไม่ได้ ปี๖๐ กันมา ปี ๖๑ ปี
๖๑ การขยายไปที่ปี ๖๒ ณ ๓๐ กันยายน ๖๑ ท่านไม่สทิ ธิ์จะแก้ไขคําชี้แจงในปี
๖๒ อีกแล้ว เพราะฉะนั้นบางทีความกว้าง ความยาว ของถนนแก้ไม่ได้ ต้องมา
แก้ไขในปี ๖๒ ซึ่งเป็นงบปี ๖๐ ทําไม่ได้ นั้นเป็นการสร้างความเข้าใจผิดเรียนแบบนี้
ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นถนัดไปผมขอบอกปัญหา ประเด็นปัญหาที่ผมเจอ
ใน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาของเทศบาล มาเจอเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกข้อเสนอ เพราะว่าเรามีเกณฑ์การที่พิจารณาอยู่สองหลักเกณฑ์ คือ
เกณฑ์ราคา และ เกณฑ์อื่น เพราะฉะนั้นเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่นก็ราคามันบอก
ไม่ชัดเจนราคาต่ําสุดแต่เกณฑ์อื่นตรงนี้เราต้องพิจารณาว่าเราจะต้องใช้เกณฑ์อื่น
อย่างไร แล้วใช้ตอนไหน เพราะฉะนั้นอยากจะให้โดยเฉพาะกรรมการTOR เป็น
ผู้พิจารณา มีคาํ อยู่ ๔ คําที่ทา่ นปรากฏในระเบียบก็คือคําว่า คุณสมบัตพิ ัสดุ
คุณสมบัตเิ ฉพาะพัสดุ คุณสมบัติของผู้ยื่น มันจะขีดเส้นเลยว่าคําตรงนั้นถ้าท่านเอา
มาข้ามเป็นเกณฑ์อื่นไม่ได้ เช่น คนที่บอกว่าซื้อรถยนต์ ๔ ล้อ ท่านจะบอกว่าถ้าใคร
เกิน ๕ ล้อ จะได้อีก ๑ คะแนนไม่ได้นะครับแบบนี้ที่ผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆ ท่าน
บอกว่า ท่านจะใช้เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลคือคุณสมบัติของผู้ยื่นใช่ไหมครับ ท่านจะ
เอาคุณสมบัติของผู้ยืนมาเป็นเกณฑ์อื่นไม่ได้ หรือท่านจะใช้คําพูดบอกว่าผลงานของ
การก่อสร้าง เป็นคุณสมบัติของผู้ยื่นก็จบด้วยผลงาน แต่ถา้ ไม่มีผลงานก็คือไม่ผ่าน
ฉะนั้นถ้าคุณสมบัติไม่ผ่าน พัสดุไม่ผ่าน คุณสมบัติเฉพาะของผู้ยื่นไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิ์
ที่จะไปสู้ราคากันแล้ว เพราะฉะนั้นข้อควรระวังนั้นหมายความว่าท่านอย่าเอาคุณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุกับคุณลักษณะของผู้ยื่นไปเป็นเกณฑ์อื่นในการตัดสินราคาใน
การตัดสินข้อเสนอ เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะเขาเรียกว่า สตง.เองก็ยัง
ทราบเท่าไหร่ เราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่ แต่พอมารู้ตอนนี้แล้วบางครั้ง
เราก็ทําผิดมายอมรับว่ามันก็ผิดมาเยอะเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าก็คงจะเห็นใจเรา
อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ คราวนี้ถ้าท่านจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาต้องใช้
อย่างไร ในระเบียบข้อ ๘๓ มันระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าทําไมท่านต้องใช้เกณฑ์อื่นใน

- ๔๘ การตัดสิน ถ้าท่านนึกจะใช้ก็ใช้ไม่ได้นะครับ มันมีหลักเกณฑ์ของมันอยู่ว่า ถ้ามัน
เป็นการใช้เกณฑ์อื่นถ้าหากใช้เป็นเกณฑ์ราคาก่อน เกณฑ์ราคาถ้าคุณสมบัติเฉพาะ
พัสดุมันครบถ้วนตรงนี้แล้วท่านไม่ต้องไปใช้เกณฑ์อื่น เช่น เป็นพัสดุที่มีมาตรฐานใช่
ไหมครับเช่นการซื้อรถยนต์นี่ก็คือมาตรฐานเดียวกัน แต่ถ้าเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไม่มีมาตรฐานแน่นอน เพราะฉะนั้นเป็นพัสดุที่มาตรฐานก็ใช้ว่า
มาตรฐานทั่วไปเพราะการใช้งานมันมีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้น่าจะเข้าในระบบของจัดซื้อ
จัดจ้างแบบ E-Market ถ้าเป็นพัสดุที่มีมาตรฐานเสร็จแล้วท่านอย่าเอาไปใช้เกณฑ์
อื่นเด็ดขาด เพราะว่าเป็นพัสดุที่ใครๆก็ขายได้ ร้านค้าก็ขายแล้วแต่ถ้าเป็นเกณฑ์
มีคุณภาพที่เพียงพอต่อการใช้งาน นั้นเวลาเรากําหนดพัสดุเราก็ต้องกําหนดให้
เพียงพอต่อการใช้งานไม่ใช่กําหนดจนมากเกินไป สมมุติยกตัวอย่างเช่น เทศบาล
มีตึกอยู่แค่ ๒ ชั้น แต่ซื้อรถดับเพลิงมาสามารถฉีดได้ ๘ ชัน้ แบบนี้คือไม่จําเป็น
เขามองตรงว่าถ้ามีคุณภาพเพียงต่อการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอต่อเรื่องของการ
พิจารณาเรื่องราคา เป็นประโยชน์ของรัฐอันก็เป็นอยู่แล้วต่อการซื้อจ้าง เพราะคําว่า
เกณฑ์ราคาบังคับให้ใช้อยู่แล้ว ถ้าท่านเอาพัสดุที่มีมาตรฐานไปใช้กับกําหนดเกณฑ์
อื่นมาตัดสินเขาด้วยมันจะเข้าข่ายกําหนดที่กีดกันคนอื่นมันจะผิดตามาตรา ๙ มาดู
คําว่าเกณฑ์อื่นทําไมท่านต้องใช้คําว่าเกณฑ์อื่นดูระเบียบข้อ ๘๓.๒ เป็นระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ปี ๖๐ ไปดูพัสดุที่มีความซับซ้อนมันซับซ้อนแบบไหน คือ
ซับซ้อนในสิ่งทีค่ นอื่นผิดแล้วไม่เหมือนกันและเป็นเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีสูงหรือมี
เทคนิคเฉพาะ และอีกเกณฑ์หนึ่งที่ทางเรายังไม่ได้ใช้ คือซองเทคนิคเดิม แต่ที่เราใช้
กันบ่อยๆคือใช้เกณฑ์อื่นๆ ซึ่งเราใช้ผิด และผมของฝากเรื่องหลักเกณฑ์โดยเฉพาะ
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

มีท่านไหนมีเรือ่ งสงสัยจะถามไหมคับ หรือยังไม่เข้าใจ ก็คอ่ ยเรียนรู้ไป แต่ผิดพลาด
ไม่ได้

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง

งานพัสดุไม่สามารถพลาดได้ครับ ถ้าท่านพลาดแล้วพลาดเลยครับ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ครับ แต่ท่านใดสงสัย สามารถสอบถาม ท่านผอ.สุกฤต หรือว่าถามฝ่ายที่รับผิดชอบ
เรื่องนี้ได้ ใครมีเรื่องอื่นมีข้อเสนอแนะไหมครับ

นางชลิตา พิลาวัลย์
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ

- ๔๙ เรื่องโครงการเร่งด่วนที่จะต้องทําสัญญาภายใน ๓๐ กันยายน ภายในโครงการ
ใหญ่ๆเรียนท่านนายกเรื่องโครงการปรับปรุงวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ตอนนี้
คณะกรรมการทั้ง ๔ เชิญชวนมาเสนอราคาสั่งและกําหนดไว้วันที่ ๒๔ สิงหาคม
และรถดูดฝุ่นของสํานักสาธารณสุขลงนามสัญญาในวันนีแ้ ล้ว และระบบระบายน้ํา
ของพิพิธภัณฑ์ขออนุมัติคัดเลือกและเสนอเรือ่ งขึ้นมาแล้ว โครงการปรับปรุงสวนสา
ธารณหนองประจักษ์ด้าน ถนน เทศาภิบาล ตอนนี้เราอุทธรณ์ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม
ปรับปรุงผิวจลาจลของศาลเจ้าปู่ย่าตอนนี้เรียกตามสัญญา และซื้อรถบรรทุกดีเซล
ของสํานักศึกษาพิจารณาผลเรียบร้อยที่จะทําสัญญาซึ่งกัน
นายสุกฤต สายจันทคาม
ผู้อํานวยการสํานักการคลัง

ตอนนี้ใกล้จะสิน้ ปี ๖๑ แล้ว ที่ผมเห็นการซือ้ จ้างที่เป็นงบปี ๕๙ งบประจําปีกับเงิน
สะสม ปี ๖๐ มีอยู่ทั้งหมด ๒ งบ งบประจําปีหรืองบเพิ่มเติม ปี ๕๙ และงบเงิน
สะสมปี ๖๐ เพราะฉะนั้นกรรมการ TOR ต้องไปเขียนคําพูดไว้ในเงื่อนไขการเสนอ
ราคาให้ได้ว่าถ้าท่านไมสามารถก่อหนี้ได้ทัน ๓๐ กันยายน ๖๑ ถือว่าสงวนสิทธิ์ใน
การก่อนหนี้มันจะไปตกในกฎระเบียบแบบแผนการเบิกจ่ายเงิน เห็นของช่างแต่ละ
หน่วยงานหน่วยอื่นที่ผ่านไปงบประจําปี ๕๙ หรือ งบเพิ่มเติม ๕๙ กับ งบเงินสะสม
ปี ๖๐ ระหว่างนี้ถ้าอยู่ระหว่างการประกวดราคาหรืออะไรก็แล้วแต่ ท่านเป็น
ประธาน TOR ให้ท่านเขียนคําพูดว่า หากไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน ๓๐
กันยายน ๖๑ เทศบาลจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงนามในสัญญาเพราะมันจะต้องลงใน
กฎหมายเรื่องการการเงินแต่กฎหมายพัสดุมันไม่ตก ตอนนี้กฎหมายกําลังขัดแย้ง
กันอยู่

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ ยังเน้นเรื่องของระเบียบวัสดุต่างๆ
มีของเดือนนี้เรื่องของบริจาคเลือดท่านปลัดเชิญประชาสัมพันธ์ครับ

นายสหัช นุ่มวงศ์
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ขอบคุณท่านนายกครับ เรื่องการเชิญบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต และมีท่านไหนจะขอประชาสัมพันธ์อะไรไหมครับ

- ๕๐ ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา/นําเสนอโดยผู้บริหาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอาริยา งิมขุนทด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา โสรมรรค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอมรารัศม์ เตโช)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
รักษาราชการแทน หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

