รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา
เทศบาลนครอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
------------------------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์
นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา
นายตระกลู มณีกานนท์
นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่
นายสหัช นุ่มวงศ์
ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ
นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

สํานักปลัดเทศบาล
นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ
นางสาวอมรารัศม์ เตโช
นายบัญชา โสรมรรค
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
นางเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์
นายอดุลย์ สมบูรณ์
นายทวี สุธรรมราช

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
รก. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ
หัวหน้างานเทศกิจ
หัวหน้างานป้องกัน

กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์
นางวันทะนา ฮวดหลี
นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร
นางวิภาพร ธีระธรรม
นางเสาวลักษณ์ วิเชียรลม

ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

-๒นางสาวตันหยง ทิศรักษ์
นายกมล คันธา
นางหทัยรัตน์ แสนธิ
นางปราณี เชื้อหอม

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้างานสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ

สํานักการคลัง
นายสุกฤต สายจันทคาม
นางชลิตา พิลาวัลย์
นางศุภาพิชญ์ คําสุพรหม
นายศาศวัต สนสายสิงห์
นางไกรสรจันทร์ ลายเมฆ
นางสาวโชตนา บุญงาม
นางธัญญ์พัฒน์ ธวัชพลังกร
นางสาวนฤชล สหชัยรัตน์
นางฉวีวรรณ เศรษฐวรานนท์สเติร์น
นางสาวปิ่นปินัทธ์ โรจนสิริกาญจน์
นางโสภิดา ผสมประโยชน์

ผู้อํานวยการสํานักการคลัง
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดรายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

สํานักการช่าง
นายดาวเรือง หากันได้
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
นายสกล กองทอง
นายอรรณพ วังศานุวัตร
นายศักรินทร์ หงษาคํา
นายสถาพร แสนธิ
นายสมหมาย โคตรโสภา
นางดารา คําวะเนตร
นายทวี สิงห์สัตย์
นายยรรยง ตรีวัชรานนท์
นายประพนธ์ สุขกระจ่าง
นางสาวพูนทรัพย์ ศรีสุนาครัว

ผู้อํานวยการสํานักช่าง
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
รก.หัวหน้าฝ่ายวิศวกรโยธา
รก.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร
หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ํา
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-๓นายนพดล ละมุลเมือง

สถาปนิกชํานาญการ

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชํานาญวิทย์ ศรีสุพล
นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช
นางจุราภัส รูปดี
นายชัยยันต์ ชัยโม
นางเพชรา วิชัย
นางเกศราภรณ์ ฉิมพลี
นายปณิธาน ศิริสถิตย์
นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
นางพจนา ฉัตรเดชา
นางผกาพรรณ จันทเขต
นางพร้อมพร ลีพฤติ
นางสาวเตยหอม บุญพันธุ์
นางหนูกรณ์ กาญจนคช
นางสาวเยาวณี พนาพฤกษชาติ
นางสาวพจีรัตน์ สวนสําเนียง

ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้างานภัยสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานภาคประชาชน
หัวหน้างานธุรการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สํานักการศึกษา
นางกนกอร ไชยมูล
นางสาววยุลี หมอกไสย
นางสาวกนกกาญจน์ ศรีศกุน
นางสมใจ สวัสดิ์ชัยธานี
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
นางอัมพิกา บริพรรณ
นายพิบูลย์ สิทธิมงคล
นายกฤษดา โสภา
น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล
นายสุทัศน์ สมจิตร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นางสาวมะลิวัลย์ ธรรมราช

ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้างานห้องสมุดฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖

-๔นายเทคนิค ศรีเสมอ
นายกฤติเดช สุขศรี
นายวัฒนา สมจิตร
นางจันทิพย์ ทิพยสิริโชค
นางธนพร แก้วชารุณ
นายปอเรียน ชํานาญจันทร์

ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๘
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๙ (แทน)
รก. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๐(แทน)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๑
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนเทศบาล ๑๒

กองสวัสดิการสังคม
นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
นายสหภาพ ก้อนคํา
นายอภิรักษ์ พิเนตรเสถียร
นางพัชราภรณ์ พลศรี
นางละเอียด หล้าสุด

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองการแพทย์
นางผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล
นางศิวะพร รอดระรัง
นางกนกพร จันทโคตร
นายเรืองมงคล ต.วัฒนผล

ผู้อํานวยการกองการแพทย์
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช
เภสัชกร

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
นางกัญณัฏฐ์ จันทร์คํา

รก. ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
หัวหน้าฝ่ายสอบสวนฯ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
นางจริยา เดวิส
นางอนงค์ มาศยคง

ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ
หัวหน้างานสารสนเทศฯ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี -

-๕เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๖๐ สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบเว็บไซต์ http://www.udoncity.go.th

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติ ครม. และอื่นๆ ที่ควรทราบ

นางวิภาพร ธีระธรรม
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ

นําเรียน พรบ. ใหม่ที่เข้ามาทางสมาคมสันนิบาตส่งเข้ามา เรื่องขอ พรบ. ส่งเสริม
การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ ฉ บบที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ในส่ ว น
ของสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อบต. และเทศบาล
ที่ต้องดําเนินการก็คือ ในเรื่องของการแต่งตั้งสภาเด็กและเยาวชน มาตราที่ ๒๒
ให้ อ งค์ ก รบริ ห ารส่ ว นตํ า บล เทศบาล โดยคํ า แนะนํ า ของหั ว หน้ า บ้ า นพั ก เด็ ก
และครอบครั ว แต่ ล ะในจั ง หวั ด ที่ จั ด ให้ มี ส ภาเด็ ก และเยาวชน ตํ า บล สภาเด็ ก
และเยาวชนเทศบาลแล้วแต่กรณี สมาชิกจะประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
พื้นที่ อบต. หรือว่าเทศบาลนั้น ในส่วนคณะเด็กและเยาวชนเพื่อจะประกอบด้วย
ประธานสภา ๑ คน ผู้บริหารอีกไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชน หรือสภาเก็ดและเยาวชนของสภาเทศบาล โดยคํานึงถึงผู้พิการ
และผู้ ด้ อ ยโอกาสให้ มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปและสภาเด็ ก และเยาวชน
ได้ ปรึกษาหารือ ร่วมกั นเพื่ อ กําหนดแนวทางการจัด กิ จกรรมการพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนในพื้นที่ร่วมทั้งดําเนินการอื่นใดที่ให้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม พรบ. ซึ่งสภา
เด็ ก และเยาวชนได้ ระบุ ว่าให้ ดํ าเนิ น การใช้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นั บตั้ งแต่
มี ก ฎหมายบั งคั บ ซึ่ งตั ว นี้ มี ป ระกอบในราชกิ จ า ๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ สํ าหรั บ
ในส่วนที่คณะกรรมการผู้บริหาร ของสภาให้นายอําเภอเป็นที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร

-๖สภาเด็ ก และเยาวชน คณะบริ ห ารเด็ ก และเยาวชนเทศบาล และให้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณ ะที่ ป รึ ก ษาบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนที่ ค ณ ะผู้ บ ริ ห ารของเทศบาล
ที่มีนายกเทศมนตรีปลัด แล้วแต่กรณีหรือผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ผู้ทางบ้านพักและครอบครัวในแต่ละจังหวัด ผู้แทนสํานักส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕
นางบัญชา โสรมรรค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน์
รก. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สํานักปลัดเทศบาล
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สรุปการรับ-ส่งหนังสือราชการ เทศบาลนครอุดรธานี
หนังสือราชการเข้ามาเทศบาลนครอุดรธานี
จํานวน
๑,๕๐๐
ฉบับ
หนังสือส่งออกจากเทศบาลนครอุดรธานี
จํานวน
๗๕๐
ฉบับ
หนังสือเรื่องราวร้องทุกข์
จํานวน
๓๐๐
ฉบับ
ฝ่ายอํานวยการ
รายงานจํานวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ดังนี้
พนักงานเทศบาล จํานวน
๒๓๕
ราย
ลูกจ้างประจํา
จํานวน
๖๔
ราย
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๕๕๔ ราย
พนักงานจ้างแยกเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๘๖ ราย
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๕๘๓ ราย
มีพนักงานจ้างได้ลาออกจากราชการ
จํานวน ๑๐ ราย
บรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง โดยใช้การเรียกใช้บัญชี
จํานวน ๕ ราย
รวมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จํานวนทั้งสิ้น ๑,๕๒๒ ราย

-๗เทศบาลนครอุดรธานีมีภาระค่าใช้จ่าย
ปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี๕๙) ร้อยละ ๓๖.๑๑
ปีงบประมาณปัจจุบัน (ปี๖๐) ร้อยละ ๓๓.๘๐
รวมเฉลี่ย ๒ ปี ย้อนหลัง เทศบาลนครอุดรธานี มีภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ร้อยละ ๓๔.๙๖
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการบริหารบุคคลท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ๒ เรื่อง
๑. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาล
๒. การคัดเลือก และสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงาน
บริหาร ประเภทอํานวยการท้องถิ่น และประเภทบริหารท้องถิ่น
เมื่อ วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (ก กลาง ท้องถิ่น) ได้ออกหนังสือด่วนมาก แจ้ง
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประธาน ก กลาง ได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว และมี
สาระสําคัญ ดังนี้
วิธีการสอบแข่งขั้น แบ่งการสอบออกเป็น ๓ ภาค ดังนี้
๑. การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กําหนดคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
- วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ๓๐ คะแนน
- วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ๓๐ คะแนน
- วิชาภาษาไทย ๒๐ คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ ๒๐ คะแนน
๒. การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข)
กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓. การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) กําหนดคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน
(บทเฉพาะกาล กําหนดว่า)
"ในการสอบแข่งขันครั้งแรกตามมาตรฐานทั่วไปนี้ มิให้นําเงื่อนไขการได้
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ (ตามข้อ ๑๘) มาใช้บังคับ"
สรุปหมายความว่า
สอบภาค ก ครั้งนี้ จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ด้วย และยังไม่นํา
เงื่อนไขที่ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ % มาใช้.

-๘เกณฑ์การสอบผ่านภาค ก ท้องถิ่น คือ ได้คะแนนทุกวิชารวมกัน ไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ ๖๐
วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้
สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือ
สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
ข้อสอบเคยออกถึง “การหาค่าของเลขอนุกรม , การหาร้อยละ , โจทย์เงื่อนไขทาง
คณิตศาสตร์ , การอ่านค่าจากตาราง กราฟ แผนภูมิ”
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งและอํานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
วิชาภาษาไทย
จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความ
และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆจากคําหรือกลุ่มคําประโยค หรือข้อความสั้นๆ
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทย
ข้อสอบเคยออกถึง “อุปมา อุปไมย , เงื่อนไขทางภาษา , การเรียงประโยค ,
การเติมคํา , การตีความจากบทความยาว , คําราชาศัพท์ , สํานวน สุภาษิตไทย”
วิชาภาษาอังกฤษ
จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความและ
การตีความ
การสอบ กสถ. นั้น "กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว"
สามารถสอบเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานได้ ดังนั้น สําหรับท่านที่เป็นข้าราชการ
อยู่แล้วในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ (ระดับปฏิบัติงาน) หากต้องการ
เปลี่ยนสายงานเป็นระดับปฏิบัติการ (ระดับ ๓) สามารถสมัครสอบในการ
สอบแข่งขัน (กสถ.) ในครั้งนี้ได้ และทําเรื่องขอรับรองบัญชีเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง/
สายงานได้

-๙-

ผู้สนใจสมัครสอบ "จะเลือกสมัครลงในเขตใด ก็ได้" กสถ. จะแบ่งกลุ่มจังหวัด
ต่างๆ ออกเป็น ๑๐ เขต (ทั่วประเทศ) โดยกลุ่มจังหวัดต่างๆ จะมีตําแหน่งที่
เปิดรับสมัครและอัตราว่างจํานวนไม่เท่ากัน ผู้สนใจสมัครสอบสามารถตัดสินใจ
พิจารณาเลือกได้ว่า ตนเอง จะสมัครสอบในเขตใด โดยไม่จําเป็นต้องตรงกับ
ภูมิลําเนาของตนเอง เช่น ผู้สนใจสมัครสอบอยู่เชียงใหม่ จะเลือกสมัครสอบในเขต
ภาคใต้ก็ได้ (แต่วันสอบจะต้องเดินทางไปสอบ ณ ศูนย์สอบประจําเขตภาคใต้)
ก.กลาง ได้เลื่อนการประกาศการรับสมัคร
"การรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น"
๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ = ประกาศรับสมัคร (แจ้งรายละเอียดรับตําแหน่งใด
กี่อัตรา)
- สิงหาคม ๒๕๖๐ = เปิดระบบรับสมัครออนไลน์
- ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ = ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๐ = สอบแข่งขัน
ตําแหน่งอํานวยการท้องถิ่น และ บริหารท้องถิ่น มีหลักสูตรและวิธีการสรรหา
๒ ภาค ดังนี้
๑. ภาคข้อเขียน ทดสอบความรู้ความสามารถในทางการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
๒. ภาคสัมภาษณ์ ผลงานที่ประสบความสําเร็จ วิสัยทัศน์ และประวัติการ
รับราชการ
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น
ข้อเขียน + สัมภาษณ์
ประเภทบริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ระดับสูง
ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร + สัมภาษณ์
ประเภทบริหารท้องถิ่น
(เกณฑ์คะแนนคณะอนุกรรมการการสรรหากําหนด)

- ๑๐ - เกณฑ์ผู้ผ่านการสรรหา ได้คะแนนสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และขึ้นบัญชี
อายุไม่เกิน ๑ ปี
- การแต่งตั้งเรียงตามลําดับที่ในตําแหน่งว่างตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการ
การสรรหากําหนด
- ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.กลาง
กําหนด (อาจกําหนดหลักสูตรเทียบเท่าเช่น นบสท.) หากยังไม่ผ่านการอบรมให้
แต่งตั้งไปรักษาการในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ใหม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอบรม)

- ๑๑ -

นายอดุลย์ สมบูรณ์
หัวหน้างานเทศกิจ

 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่ง
สถิติการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐
- มีจํานวน
๑๑,๖๙๐ เที่ยว
- จํานวนผู้โดยสาร ๒๑๓,๘๔๖ คน
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ ร่วมกับ
ผู้ประกอบการทําความสะอาด กิจกรรม ๕ ส ภายในอาคารและชานชาลา สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑

- ๑๒ -

นางสาวอมรารัศม์ เตโช
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบฯ

 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
รายงานผลการปฏิบัติภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

๒. การปฏิบัติภารกิจตามโครงการป้องกันภัยเชิงรุก แก่ สถาน ประกอบการ
สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน

๓. ให้ความอนุเคราะห์ส่งน้ําอุปโภคบริโภคตามที่ได้รับการร้องขอ

- ๑๓ -

๔. ปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

นายอดุลย์ สมบูรณ์
หัวหน้างานเทศกิจ

 งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)
จัดระเบียบการค้าหน้าสถานศึกษาและอํานวยการจราจร

- ๑๔ -

ออกตรวจสอบรถดินที่ทําดินร่วงหล่นลงบนถนนสาธารณะ

ออกตรวจสอบความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในส่วนสาธารณะหนอง
ประจักษ์ศิลปาคม

จัดระเบียบรถยนต์ที่จอดบนทางเท้าหน้าสํานักงานทีดินจังหวัดอุดรธานี

- ๑๕ จัดระเบียบร้านจําหน่ายอาหารถนนเทศา

ออกตรวจสอบหอพักร่วมชุดตรวจหอพักเทศบาลนครอุดรธานี

ออกตรวจสอบคนเร่ร่อนเข้ามาพักในบริเวณศาลาส่วนสาธารณะหนองสิม

๕.๒ กองวิชาการและแผนงาน
นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร
การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น ๔

- ๑๖ -

นางวิภาพร ฝีระธรรม
หัวหน้าฝ่ายประเมินผลและสถิติ

 ฝ่ายประเมินผลและสถิติ
เทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี ๒๕๖๐
และร่วมในพิธีมอบรางวัลการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจําปี ๒๕๖๐

- ๑๗ -

- ๑๘ -

สรุปคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ประจําปี ๒๕๖๐

นางหทัยรัตน์ แสนธิ
หัวหน้างานสารสนเทศ

 งานสารสนเทศภูมิศาสตร์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ระหว่ า งสถาบั น พระปกเกล้ า
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการวิจัย
เชิงปฏิ บัติก าร การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นสู่ เมื องอั จฉริยะที่ ย่ั งยืน ๒๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๐
ณ สถาบันพระปกเกล้า

- ๑๙ -

กําหนดการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการวางแผนและพั ฒ นา
โครงการ ณ เทศบาลนครอุ ด รธานี วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่ างเวลา
๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ Mobile Application สําหรับบริการ
ประชาชน

ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ Mobile application วันที่ ๕-๖
กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ๒๐ -

ผลการดําเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ “สายด่วนนครอุดรธานี๑๑๓๒”
ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ – กรกฎาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการดําเนินการแล้วเสร็จ ๖๓.๕๙ %
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

นางชลิตา พิลาวัลย์
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ

๕.๓ สํานักการคลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ส่วนพัสดุ
แจ้งเพื่อทราบและประสานงาน
๑. เนื่องจากขณะนี้ อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบงบการเงินของสํานักตรวจเงิน
แผ่นดินจึงขอแจ้งทุกหน่วยงาน
- ตรวจสอบทรัพย์สินในความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานว่าใช้งานอยู่ที่ใด
- เขียนรหัสหรือพ่นตรา พัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วน
- จัดเตรียมทะเบียนคุมทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงาน
- จัดหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อนําตรวจพัสดุครุภัณฑ์
๒. การรับรายงานซื้อ/จ้าง ในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ๒๑ - วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๐
- วีสอบราคา วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
- วิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
- วิธีพิเศษ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีการจ้างต่อเนื่อง ต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่
๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ต้ อ งส่ ง เรื่ อ งให้ ส่ ว นพั ส ดุ เพื่ อ
ดําเนินการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ข้อปัญหาการเบิกจ่ายเงินที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ
๑. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์
๒. การจัดทําประกันภัยรถยนต์
๓. การจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
๓. การต่อทะเบียนยานพาหนะ
- แจ้งประสานทุกหน่วยงาน ตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลางที่ยังไม่
ดําเนินการ ต่อทะเบียนประจําปี ขอให้ติดต่อขอรับหนังสือ ขอจดต่อทะเบียนและใบ
คู่มือ การจดทะเบียน เพื่อนํารถเข้าตรวจสภาพและจดต่อทะเบียน ได้ที่ส่วนพัสดุ สํานัก
การคลัง

รถยนต์

- ซึ่งหากรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลนครอุดรธานี ต่อทะเบียนไม่
ครบถ้วน สํานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีจะไม่ดําเนินการจดต่อทะเบียน
ใหม่ให้

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรกฎาคม 2560

ส่วนพัฒนารายได้

- ๒๒ รายได้จัดเก็บเอง ประจําปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานเงินรับตามงบประมาณประจําปี 2560 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นายอรรณพ วังศานุวัตร
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

๕.๔ สํานักการช่าง
 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
งานเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
ขุดลอกคลองขนานทางรถไฟ

เก็บขยะตามลําห้วยต่างๆ

ออกตรวจสอบพื้นที่บริเวณแยกน้องปูลาบเป็ด ถนนพิบูลย์ ร่วมกับท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด

- ๒๓ -

ขุดลอกคลองซอยมิตรประชา

ขุดลอกคลองบริเวณแยกบ้านจั่น

ดูดโคลนเลนซอยเจริญสุข ๓

- ๒๔ -

ดูดโคลนเลนซอยหนองตุ ๑

ดูดโคลนเลนซอยแสงฉ่ําอุทิศ

- ๒๕ -

- ๒๖ -

งานบําบัดน้ําเสีย
สรุปผลการทํางานของระบบบาบัดน้ําเสียเป็นรายเดือนของเดือน มิถุนายน
๒๕๖๐
- ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย ๔๗๔,๐๒๓ ลบ.ม./เดือน
- การระบายน้ําทิ้งจากระบบบาบัดน้ําเสีย ๑๘๙,๖๐๙ ลบ.ม./เดือน
- ค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสีย ๒๑๗,๘๒๐.๘๗ บาท
นายสถาพร แสนธิ
รก.หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ส่วนการโยธา)
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เริ่มต้นการก่อสร้าง กลุ่มที่ ๒ จํานวน ๑๒ สาย)
งานเทคอนกรีต ซอยธนธานี แยก ๔ ปรับพื้นที่

- ๒๗ -

ระหว่างดําเนินการ เทคอนกรีต

เทคอนกรีตซอยธนธานีแล้วเสร็จ

งานเทคอนกรีต ซอยบ้านโพนบก ซอย ๑๑
ปรับพื้นที่

- ๒๘ -

นายสกล กองทอง
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคาร
และผังเมือง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง)
การขออนุญาต
- ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง /รื้อถอน/เปลี่ยนการใช้อาคาร/
รับรองอาคาร ๖๑ ราย
- ออกใบอนุญาต ๕๐ ราย
คําสั่งตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
- คําสั่งระงับการก่อสร้างอาคาร
๒๑ ราย
- คําสั่งห้ามใช้อาคาร

๒๕ ราย

- คําสั่งยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร

๓ ราย

- คําสั่งให้รื้อถอนอาคาร

๕ ราย

- คําสั่งให้ดําเนินการแก้ไขอาคาร

๑๓ ราย

ป้ายบริเวณ ๓ แยก ยูดี (ฝั่งลุมพินี คอนโด)

- ๒๙ -

ภารกิจรับถ่ายโอน
- งานด้านการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง (รับถ่ายโอนจากกรมธุรกิจ
พลังงานเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๖)
ออกใบอนุญาตจํานวน (ไม่มี )
- งานด้านกรมโรงงาน (รับถ่ายโอนจากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๒)
ออกใบอนุญาตจํานวน (ไม่มี )
งานด้านผังเมือง
รับถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ผู้รับจ้างได้ดําเนินการส่งงาน
งวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้กับผู้รับจ้าง แล้ว
ซึ่งงานงวดที่ ๑ ประกอบไปด้วยการจัดประชุมดังนี้
๑. จัดประชุมระดับผู้ปฏิบัติ ๑ ครั้ง
๒. จัดประชุมระดับผู้บริหาร ๑ ครั้ง
๓. จัดประชุมระดับภาคธุรกิจ ๑ ครั้ง
๔. จัดทําฐานข้อมูลความหนาแน่นอาคารเบื้องงต้นและงานในงวดที่ ๒ ซึ่งจะ
ดําเนินการต่อไป คือ
๔.๑ จัดประชุมประชาชน ๒ ครั้ง
๔.๒ จัดประชุมภาคธุรกิจ ๒ ครั้ง
๔.๓ จัดประชุมระดับผู้ปฏิบัติ ๑ ครั้ง
๔.๔ จัดประชุมระดับผู้บริหาร ๑ ครั้ง
๔.๕ จัดทําฐานข้อมูลความหนาแน่นอาคาร
นายประวิทย์ ฤกษาภิรมย์
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

- ๓๐  รายงานผลการปฏิบัติงาน (ส่วนควบคุมการก่อสร้าง)
รายงานผลงาน ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕
สีหรักษ์วิทยา
เลขที่สัญญา จ. ๖/๒๕๕๙ (ศ)
เริ่มสัญญา ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๙
สิ้นสุดสัญญา ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐
งบประมาณ ๑๐,๒๙๘,๗๕๐ บาท
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดร พีอาร์ดี
ความคืบหน้าโครงการ ๘๕%

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน
เลขที่สัญญา จ.๗/๒๕๕๙ (ศ)
เริ่มสัญญา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
สิ้นสุดสัญญา ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

- ๓๑ งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น. บิวเดอร์
ความคืบหน้าโครงการ ๑๐๐ % (แล้วเสร็จ)

นางสาวเตยหอม บุญพันธุ์
หัวหน้างานภัยสุขภาพ

๕.๕ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สรุปผลการดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย กลุ่มงานป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI)
- โดย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นนําเสนอ
- อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- กรณีการเกิดอุบัติเหตุรายสําคัญในเขตเทศบาลฯ
- โครงการถนนคนดี “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง”
- การรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย
- กฎหมายเรื่องบุหรี่ (ใหม่)
- กิจกรรมค่ายบําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในจังหวัดอุดรธานี
ที่มาของข้อมูล : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
/ ปภ.จังหวัด / บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

- ๓๒ -

- ๓๓ -

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสียชีวิต ๒๑
ราย
การสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลฯรายสําคัญ
ชาวต่างชาติคลั่งขับรถยนต์ชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต ๒ ราย วันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๖๐

- ๓๔ -

รถเก๋งชนท้ายรถกระบะเสียชีวิตหน้า มทบ.๒๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ๓๕ -

รถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ล้มหน้าร้าน Dose factory บ้านจิกเสียชีวิต
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โครงการถนนคนดี “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง”
วันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- ๓๖ -

การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย
- จากการวิจัยของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย พบว่าประสิทธิผลของหมวกนิรภัยช่วยลดโอกาสการเสียชีวิต
เนื่องจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง ๔๓% สําหรับผู้ขับขี่ และ ๕๘% สําหรับ
ผู้ซ้อนท้าย
- มีผู้สวมหมวกนิรภัย ๔๓%
- วัยรุ่นสวมหมวกนิรภัย ๒๘%
- เด็กหมวกนิรภัย ๗%
- จากการเกิดอุบัติเหตุพบว่า ส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
และได้รับอันตรายรุนแรง
- กฎหมายข้อบังคับการสวมหมวกนิรภัย ตามประกาศของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วย พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา
๑๒๒ ระบุว่า ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยที่จัดทําขึ้น
โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยมีผล
บังคับใช้ทั่งประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา
กฎหมายเรื่องบุหรี่ (ใหม่)

- ๓๗ -

กิจกรรมค่ายบําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดปี ๒๕๖๐ (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินฯ)
๑๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

พิธีเปิดค่ายฯ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

พิธีผูกแขนรับขวัญชาวค่ายฯวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ๓๘ -

นายปณิธาน ศิริสถิต
หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์

 กลุ่มงานสัตวแพทย์
กิจกรรมอบรมการพัฒนาสุขลักษณะและสุขอนามัยผู้ประกอบการฆ่าและ
จําหน่อยเนื้อโค-กระบือ สุกรภายในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครอุดรธานี ประจําปี
๒๕๖๐

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์โรคติดต่อ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ไข้เลือดออก
จังหวัดอุดรธานี ๙๖ ราย (อัตราป่วย ๖.๐๕ ต่อประชากรแสนคน)
อําเภอเมือง ๓๕ ราย (อัตราป่วย ๘.๒๘ ต่อประชากรแสนคน)
ตําบลหมากแข้ง ๑๑ ราย (อัตราป่วย 7.98 ต่อประชากรแสนคน)
- โรคซิกา
จังหวัดอุดรธานี ๘ ราย (อ.กุมภวาปี ๓ ราย, อ.สร้างคอม ๕ ราย)
- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ไม่พบผู้ป่วย
- โรคไข้หวัดใหญ่ H1 N1
จังหวัดอุดรธานี ๕ ราย (อัตราป่วย ๐.๓๓ ต่อประชากรแสนคน)
ตําบลหมากแข้ง ๑ ราย (อัตราป่วย ๐.๗๒ ต่อประชากรแสนคน)

- ๓๙ - โรค มือ เท้า ปาก
จังหวัดอุดรธานี ๔๐๐ ราย (อัตราป่วย ๒๕.๑๙ ต่อประชากรแสนคน)
ตําบลหมากแข้ง ๓๐ ราย (อัตราป่วย ๒๑.๗๕ ต่อประชากรแสนคน)
- โรคอีสุกอีใส
จังหวัดอุดรธานี ๖๑๗ ราย (อัตราป่วย ๓๘.๘๕ ต่อประชากรแสนคน)
ตําบลหมากแข้ง ๔๑ คน (อัตราป่วย ๒๙.๗๓ ต่อประชากรแสนคน)
- โรคคางทูม
อุดรธานี ๓๒ ราย (อัตราป่วย ๒.๐๒ ต่อประชากรแสนคน)
หมากแข้ง ๒ คน (อัตราป่วย ๑.๔๕ ต่อประชากรแสนคน)
อบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ เทศบาลนครอุดรธานี

มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๗ แห่งศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ๙ แห่งรวม ๙๒ คน
ออกติดตามผล เฝ้าระวังโรคติดต่อในสถานศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ
สสจ.อุดรธานี วันที่ ๕– ๗กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานศึกษา จํานวน ๒๐ แห่ง

- ๔๐ -

นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและ
ควบคมโรคติดต่อ

 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังน้ําดื่มในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
อุดรธานี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังน้ําดื่ม ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
อุดรธานี
การอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ําดื่มและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มให้กับ
ผู้ประกอบการโรงผลิตน้ําดื่ม ผู้ประกอบการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ อสม.
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง จํานวน ๒๑๖ คน ในวันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ เทศบาลนคร
อุดรธานี
อบรมให้ความรู้ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนออกดําเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่ม
ในชุมชนของตน

- ๔๑ ดําเนินการติดสติกเกอร์ตู้น้ําดื่มที่ตรวจเฝ้าระวังแล้วไม่พบเชื้อแบคทีเรีย

จากการสํารวจข้อมูลโรงผลิตน้ําดื่ม ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี มีรายละเอียดดังนี้
๑. โรงผลิตน้ําดื่ม จํานวน ๑๗ แห่ง
๒. ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ จํานวน ๓๓๒ ตู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้บริโภคน้ําดื่ม
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
- ผู้ประกอบการน้ําดื่มตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญเห็นความสําคัญและปฏิบัติดูแล
รักษาตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ เพื่อผลิตน้ําดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานน้ําดื่ม

นางกนกอร ไชยมูล
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา

๕.๖ สํานักการศึกษา
 สรุปผลการดําเนินงาน หน่วยศึกษานิเทศก์
ประจําเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐
การส่งตัวแทนนักเรียน-พนักงานครูเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๐ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

- ๔๒ -

เดินทางถึงที่พักเรียบร้อย ท่าน ผอ. สํานักการศึกษา ร่วมประชุมกับคณะครู
เตรียมการ ก่อนวันประกวดแข่งขัน

ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนาสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมชมร้านนิทรรศการ ก่อนร่วมพิธีเปิดงาน

- ๔๓ -

ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมต้อนรับ
ประธานเปิดงานฯ ท่านอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ

ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รับโล่หน่วยงานที่
เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคฯ

นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี ๒๕๖๐
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศ คุณภาพเหรียญทอง จํานวน ๓ กิจกรรม
๑. เพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับประถม ท.๒
๒. สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย ท.๖
๓. เพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับ ม. ปลาย ท.๖

- ๔๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คุณภาพเหรียญทอง ๗ กิจกรรม
๑. วาดภาพระบายสี ระดับ ป.๑-๓ ท. ๗
๒. โครงงานการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ป. ๔-๖ ท. ๑
๓. โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ป. ๔-๖ ท. ๑
๔. สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา ป. ๔-๖ ท. ๗
๕. หุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๑-๓ ท. ๗
๖. ร้อยมาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๖ ท. ๓
๗. สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ท. ๕
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณภาพเหรียญทอง ๔ กิจกรรม
๑. สุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ป. ๔-๖ ท. ๑
๒. สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-๓ ท. ๕
๓. โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ป. ๔-๖ ท.๓
๔. แกะสลักผักผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๖ ท. ๓
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
- โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ร่วมกับสํานัก
วิชาการ สถาบันภาษาอังกฤษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต ๑
จํานวน ๓ ประเภท คือ
- Impromptu Speech ระดับ ป.๑-๓ , ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
- Storytelling ระดับ ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
- Multi Skills Competition ระดับ ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
ผลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
- Impromptu Speech ระดับ ป.๑-๓
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๑๙ คุณภาพเหรียญเงิน คะแนน ๗๑.๖๖
- เด็กหญิงปวีณ์รดา รุดชาด นักเรียน ร.ร. ท. ๓
- โปรแกรมพิเศษ ได้ลําดับที่ ๓ คุณภาพเหรียญทอง คะแนน ๘๒.๐๐
- เด็กหญิงไลล่า โลโคเรส เฟลทาม นักเรียน ร.ร. ท. ๓
- Storytelling ระดับ ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
- Multi Skills Competition ระดับ ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
ผลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี

- ๔๕ - Impromptu Speech ระดับ ป.๔-๖
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๒๗ คุณภาพเหรียญเงิน คะแนน ๗๐.๖๖
- เด็กหญิงมีจัง จันทสุข นักเรียน ร.ร. ท. ๗
- Impromptu Speech ระดับ ม.๑-๓
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๓ คุณภาพเหรียญทอง คะแนน ๘๗.๐๐
- เด็กชาย จุลจักร อร่ามเดชจินดา นักเรียน ร.ร. ท. ๗
- Impromptu Speech ระดับ ม. ๔-๖
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๒ คุณภาพเหรียญทอง คะแนน ๘๔.๐๐
- นางสาวพรธิดา สุพรหม นักเรียน ร.ร. มัธยมเทศบาล ๖
- Storytelling ระดับ ป.๔-๖
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๒ คุณภาพเหรียญทอง คะแนน ๙๕.๖๖
- เด็กหญิงสุธาสินี สองเมือง นักเรียน ร.ร. ท. ๒
- Storytelling ระดับ ม.๑-๓
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๒ คุณภาพเหรียญทอง คะแนน ๙๐.๓๓
- เด็กหญิงรัตนากร ดวงพาบุญ นักเรียน ร.ร. ท. ๓
- Multi Skills Competition ระดับ ป.๔-๖
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๖ คุณภาพเหรียญทองแดง คะแนน ๖๕.๐๐
- เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสภารัตน์ นักเรียน ร.ร. ท. ๗
- Multi Skills Competition ระดับ ม.๑-๓
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๓ คุณภาพเหรียญทอง คะแนน ๘๒.๐๐
- เด็กหญิงอรอนงค์ เลิศชัยวินิจกิจ นักเรียน ร.ร. ท.๗
- Multi Skills Competition ระดับ ม.๔-๖
- โปรแกรมปกติ ได้ลําดับที่ ๑ คุณภาพเหรียญทอง คะแนน ๘๑.๖๕
- นายดนุสรณ์ ศรีผดุง นักเรียน ร.ร. ท. ๖
 งานกิจการนักเรียน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

- ๔๖ -

ประธานในพิธี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางกนกอร ไชยมูล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา กล่าวรายงานการจัดงาน

ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี จํานวน ๓๑ หมู่

- ๔๗ พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้กํากับลูกเสือดีเด่น
ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ ชื่อ “ลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกล
ตามรอยพ่อ” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
เทศบาลนครสกลนคร จํานวน ๔ หมู่

โครงการทุนพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๐

นายธนาธิป บุญมาตุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๗
รถไฟสงเคราะห์
นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การคัดกรองด้วยการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อนํามาพิจารณาเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๐

- ๔๘ -

ระหว่างการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ (วังทวีวัฒนา) จะมีเฉพาะนักเรียนจํานวน ๑๗๑ รายเข้า
ไปร่วมกิจกรรมและไม่อนุญาตให้นักเรียนนําเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทเข้าไปด้วย
ส่วนผลการพิจารณาได้รับการประสานจากคณะว่าจะแจ้งให้ทราบภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้
 งานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
งานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจําปี ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ เทศบาลนครอุดรธานี

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.
- เริ่มตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- เริ่มเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาฯ ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เดินไปตามเส้นทางที่กําหนด
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
- ขบวนแห่เทียนพรรษาฯ มาถึงบริเวณงาน ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร
สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

- ๔๙ - คณะผู้บริหาร แขกร่วมงานและประชาชนทั่วไป พร้อมกันที่ลานจอดรถ
หน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
- การแสดงดนตรีไทย (โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี)
ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.
- พระสงฆ์เดินทางมาถึงเต็นท์ปะรําพิธี
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์
- เสร็จพิธีสงฆ์
สมโภชเทียนพรรษาพระราชทานฯ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ลานจอดรถหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
- สมโภชเทียนพรรษาฯ , การแสดงวงดนตรีโปงลาง (โรงเรียนเทศบาล ๗
รถไฟสงเคราะห์)
- สมโภชเทียนพรรษาฯ , การแสดงวงดนตรีโปงลางประยุกต์ ชุมชนเก่าจาน
๓ และชุมชนเก่าจาน ๕
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- เวลา ๐๖.๔๕ น. คณะผู้บริหาร แขกร่วมงานและประชาชนทั่วไป พร้อม
กันที่ลานจอดรถหน้าอาคาร สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
- เวลา ๐๗.๐๙ น. เริ่มพิธีสงฆ์/ทําบุญตักบาตรและถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์
๙ รูป/เสร็จพิธีสงฆ์
- เวลา ๐๘.๑๕ น. ตั้งขบวนแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ เพื่อไป
ทอดถวาย ณ วัดโพธิสมภรณ์
- เวลา ๐๘.๓๐ น. ขบวนแห่งอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ เคลื่อน
ขบวนออกจากลาดจอดรถหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี เดินทางไป
ตามเส้นทางที่กําหนดไปยังวัดโพธิสมภรณ์
ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดโพธิ
สมภรณ์ และวัดมัชฌิมาวาส

- ๕๐ -

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- เวลา ๐๘.๔๕ น. ตั้งขบวนแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ
และเคลื่อนขบวนออกจากลาดจอดรถหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
เพื่อไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส
- เวลา ๐๙.๐๐ น. ขบวนแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ เดินทาง
มาถึงวัดโพธิสมภรณ์
- เวลา ๐๙.๑๙ น. เริ่มพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดย นายสุชัย
บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
- เวลา ๑๐.๐๐ น. ขบวนแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ เดินทาง
มาถึงวัดมัชฌิมาวาส
- เวลา ๑๐.๑๙ น. เริ่มพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดยนายสุชัย
บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
 งานกีฬาและนันทนาการ
สํานักการศึกษา ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 สรุปผลการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

- ๕๑ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

คณะครู – นักเรียนโรงเรียนบ้านทับไฮ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
จํานวน ๔๐ คน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านหมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
จํานวน ๕๐ คน วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

นักท่องเที่ยวจากจังหวัดขอนแก่น จํานวน ๓ คน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ๕๒ -

นักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลียจํานวน ๒ คน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
สรุปจํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
๑. คณะผู้เข้าเยี่ยมชม จํานวน ๖ คณะ จํานวน ๑๕๘ คน
๒. ประชาชนทั่วไป
จํานวน
๑๒๕ คน
๓. ชาวต่างประเทศ
จํานวน
๒ คน
รวมผู้เข้าเยี่ยมชม
จํานวน
๒๘๕ คน

 รายงานผลการปฏิบัติงาน งานห้องสมุดประชาชน/ท้องฟ้าจําลอง/ห้องสมุด
สนามกีฬาเทศบาลเทศบาลนครอุดรธานี ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
สถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เดือน มิถุนายน
๒๕๖๐
งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่
จํานวน
๑๑
คน
ต่ออายุสมาชิก
จํานวน
๒๔
คน
เข้าใช้ห้องสมุดเด็ก
จํานวน
๓๙๒
คน
ใช้บริการ Internet
จํานวน
๘๒
คน
ยืม – คืน ทรัพยากรสาสรสนเทศ จํานวน
๑๗๘
คน ๑,๓๕ รายการ
ผู้ใช้บริการอื่นๆ
จํานวน
๒,๒๘๖
คน
รวมผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น
จํานวน
๒,๙๗๓
คน
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน
๘๒
รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน
๖๖
รายการ
สถิติการเข้าชมท้องฟ้าจําลองเทศบาลนครอุดรธานี เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป
ผู้ใหญ่
จํานวน
๑๒ คน

- ๕๓ เด็ก
จํานวน
๙ คน
คณะดูงาน
รวมผู้เข้าชมทั้งสิ้น
จํานวน
๒๑ คน
รวมรอบฉายทั้งสิ้น
จํานวน
๖ รอบ
สถิติการเข้าใช้บริการ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี สาขาสนามกีฬา
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
งานบริการต่างๆ
สมัครสมาชิกใหม่-ต่ออายุ
จํานวน
๑๕
ราย
ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
๕๑๕
รายการ
ผู้ใช้บริการ
จํานวน
๒,๕๗๙ ราย
งานอื่น ๆ
ลงทะเบียนวารสาร
จํานวน
๓๗
รายการ
ลงทะเบียนหนังสือ
จํานวน
๔๙
รายการ
จัดวารสาร/หนังสือพิมพ์ขึ้นชั้น จํานวน
๑๓๒
รายการ
กิจกรรม 5 ส ประจําเคาน์เตอร์ จํานวน
๓
ครั้ง

กิจกรรมภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของมูลนิธิเปรมฯ
โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาของมูลนิธิเปรมฯ

- ๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ได้นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการอบรมธรรมะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสู่วัยใส ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดป่านิโรธพิมพาราม
โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมนํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี ประชุมบุคลากรประจําเดือนกรกฎาคม
เพื่อชี้แจงและร่วมวางแผนการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษาที่จะ
ดําเนินการและร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาที่
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี โครงการถวายเทียนระหว่างพรรษา เพื่อเป็น
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมทางศาสนา โดยการนิมนพระมารับเทียน
พรรษา และเครื่องบริวารต่างๆ ให้นักเรียนได้สวดมนต์อาราธณาศีลและรับพรจาก
พระคุณเจ้าวัดบ้านเดื่อจํานวน ๑ รูป
สํานักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี งานที่จะดําเนินการต่อไป ในเดือน สิงหาคม
๒๕๖๐
๑. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ อุดรธานี
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การนิเทศการเรียนการสอน สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี”
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี”
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําข้อสอบมาตรฐาน” สําหรับใช้
สอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น และสอบปลายภาค/ปี ของนักเรียน ใน
สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
๕. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี”

- ๕๕ -

นางพัชราภรณ์ พลศรี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ
ั

๕.๗ กองสวัสดิการ
 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ วัดสว่างสันติธรรม ชุมชนดอนอุดม ๑

 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
โดยเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีกําหนดการจัดกิจกรรม
ดังนี้
- วันที่ ๒๔–๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดสว่างสันติธรรม
- วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดธรรมเสนา
- วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะหนองบัว
- วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลา SML ชุมชนคลองเจริญ ๒
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

บริการซ่อมแซม ให้คําแนะนําวิธีใช้และการบํารุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์

- ๕๖ -

ให้บริการฝึกอาชีพ และบริการอื่นๆ

 การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงใน
ชุมชน” โครงการเริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน วันศุกร์ที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

 ในการจัดทําศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครอุดรธานี
ในการจัดทําศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตู้สูงอายุของเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี

- ๕๗ -

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จังหวัดได้มีหนังสือ ที่ อด ๐๐๐๕/ว ๑๒๑๐๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
แจ้งเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน
๒๕๖๐ มีไม่เพียงพอ ขณะนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กําลัง
ดําเนินการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ขอรับสิทธิเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน
๘๑ ราย
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้ขอรับสิทธิเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน
๗๔ ราย
 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจําปี ๒๕๖๐
เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุดรธานีลงพื้นที่ชุมชน
ให้บริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ เกษตรกร โดย
กําหนดพื้นที่บริการ จํานวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางบ้านชุมชน บ้านช้าง ๑
จํานวนเกษตรกรปรับปรุงข้อมูล ทั้งสิ้น ๔๕ ราย

- ๕๘ -

จุดที่ ๒ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ที่ทําการชุมชน บ้านม่วง ๑ จํานวน
เกษตรกรปรับปรุงข้อมูล ทั้งสิ้น ๖ ราย

 โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน
หลักการสําคัญของโครงการ คือ ให้ชุมชนเป็นผู้กําหนดโครงการ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณดําเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ที่มีลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมีความยั่งยืน
ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการ ๙๑๐๑ จํานวน ๑๐ คน เมื่อวันที่ ๓
กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้านชุมชนบ้านช้าง1 เพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนในการ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อคณะกรรมการระดับอําเภอ ผ่านสํานักงานเกษตร
อําเภอเมืองอุดรธานี และมีหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินโครงการของกลุ่มเกษตรกร การ
จ้างแรงงานเกษตรกร การจัดซื้อจัดจ้าง

- ๕๙ -

ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ
๑. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เสนอโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านช้าง ต่อสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุดรธานี เพื่อดําเนินกิจกรรมผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการ จํานวน
๕๔๑,๒๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดําเนินโครงการ

นางกนกพร จันทโคตร
พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช

๕.๘ กองการแพทย์
 ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข
รายงานประจําเดือนฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

จํานวนผู้มารับบริการ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

- ๖๐ -

จํานวนผู้มารับบริการรพ.เทศบาลฯ แยกตามสิทธิ์ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

 งานกายภาพบําบัด
สรุป คนไข้ OPD ที่มารับบริการแผนกกายภาพบําบัด เดือนตุลาคม
๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐

- ๖๑ สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙ งานกายภาพบําบัด
กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
ผลงานการออกเยี่ยมบ้านคนพิการ
- รอบที่ ๑ : ตุลาคม ๑๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๕๙
- รอบที่ ๒ : เมษายน ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ

โครงการรองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐– ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ตัดรองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่
เข้าเกณฑ์การจ่ายรองเท้า ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ : มอบรองเท้า

โครงการรองเท้าสําหรับคนพิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ : ตัดรองเท้าคนพิการที่เข้าเกณฑ์
การจ่ายรองเท้า ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ : มอบรองเท้า

- ๖๒ -

นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
รก.ผู้อํานวยการกองทะเบียน
ราษฏรฯ

๕.๙ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
 รายงานผลการบริการประชาชน ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
ประชากรชาย
๖๓,๖๔๑ - ๗๙
๖๓,๕๔๔ ราย
ประชากรหญิง
๖๗,๑๔๒ - ๓๓
๖๗,๑๐๙ ราย
รวมทั้งสิ้น
๑๓๐,๗๘๓ - ๑๓๐
๑๓๐,๖๕๓ ราย
ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ประชากรชาย
๔๓,๐๘๗ - ๔๓
๔๓,๐๔๔ ราย
ประชากรหญิง
๔๘,๗๐๙ - ๗
๔๘,๗๑๖ ราย
ประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๑,๗๙๖ - ๓๖
๙๑,๗๖๐ ราย
จํานวนครัวเรือน
จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๕๙,๑๙๙ + ๓๖
๕๙,๒๙๒ หลัง
ผู้มารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
ขอทําบัตรครั้งแรก
๖๕
ราย
บัตรหมดอายุ
๕๓๐
ราย
บัตรหาย
๕๗๔
ราย
บัตรชํารุดในสาระสําคัญ
๓๖๖
ราย
เปลี่ยนชื่อหรือสกุล
๕๕
ราย
อื่นๆ
๑๓๑
ราย
เปลี่ยนที่อยู่
๒๒๗
ราย
รวม
๑,๙๔๘
ราย
ในเขต
ชาย ๕๑๖ หญิง ๕๔๔ รวม 1,๐๗๐
นอกเขต ชาย ๔๑๘ หญิง ๔๖๐ รวม ๘๗๘
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
เดือน เมิถุนายน ๒๕๖๐
ในเขต
๑,๗๔๙
+ ๖๗๙
1,๐๗๐
นอกเขต
๑,๔๑๔
+ ๕๓๖
๘๗๘
รวม ๓,๑๖๓
รวม ๑,๙๔๘

- ๖๓ มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ที่ศูนย์บริการชั้น ๑
แจ้งเกิด
๖๔๐
ราย
แจ้งตาย
๒๐๗
ราย
แจ้งย้ายออก
๗๒๕
ราย
แจ้งย้ายปลายทาง
๑๖๙
ราย
แจ้งย้ายเข้า
๑๘๐
ราย
แก้ไขรายการคน
๒๐๕
ราย
แก้ไขรายการบ้าน
๑๒๗
ราย
รวม
๒,๒๕๓
ราย
จากยอดบริการเดือนพฤษภาคม ๓,๑๖๐ ราย ลดลง ๙๐๗ ราย
งานสอบสวนด้านการทะเบียนและบัตร เดือนมิถนุ ายน
ผู้ยื่นคําร้องจํานวน
๑๖ ราย
อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน
๗ ราย
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน
๙ ราย ได้แก่
แจ้งเกิดเกินกําหนด จํานวน
๕ ราย
เพิ่มชื่อ (ทร.14 ) จํานวน
2 ราย
ขอคืนสภาพบุคคล จํานวน
๑ ราย
ย้ายออกทะเบียนบ้านกลางจํานวน
๑ ราย
ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานีชั้น 1
พฤษภาคม
มิถุนายน
งานบริการด้านการสาธารณสุข
๗๘๔ + ๖
๗๙๐ ราย
งานบริการด้านการช่าง
๒๐๓ + ๒๘
๒๓๑ ราย
งานบริการตรวจสุขภาพ (อสม)
๘๑๖ - ๑๐๒
๗๔๑ ราย
งานบริการการจดทะเบียนพาณิชย์
๔๓ - ๓
๔๐ ราย
รวม
1,๘๔๖ - ๗๑
1,๗๗๕ ราย
ผู้มารับบริการศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 ณ สนามกีฬาฯ
(ตลาดหนองบัว)
พฤษภาคม
มิถุนายน
งานทะเบียนราษฎร
4๙๓ – ๑๒๔
๓๖๙ ราย
งานบัตรประจําตัวประชาชน
๑,๕๓๕ – ๗๑๑ ๘๒๔อ ราย
งานบริการด้านภาษี
๑๐๐ - ๔๔
๕๖ ราย
๒,๑๒๘ - ๘๗๙
1,๒๔๙
ราย
รวม
รวมผู้มารับบริการเดือน มิถุนายน 2560 จํานวนทั้งสิ้น ๗,๒๔๑ ราย
เดือนพฤษภาคม จํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๓๑๓ ราย ลดลงจํานวน ๓,๐๗๒ ราย
การประเมินความพึงพอใจ 360 องศา งานทะเบียนราษฎร
พฤษภาคม 60
มิถุนายน 60

ในเขต ๓๓๖
นอกเขต ๔๘๘

- ๖๔ มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม

๔๒๑

๓๒๓ – ๑๙๕
๑,๒๗๗
๘๗ - ๒๖
๕๒๒
๒๖ - ๑๓
๔๔
๓ - ๑
๓
๒ - ๙
๔
- ๒๔๔ ๑๘๕๐ ราย

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

การประเมินความพึงพอใจ 360 องศา งานทะเบียนราษฎร

พฤษภาคม 60 รวม ๔๓๑
ราย
มิถุนายน 60 รวม ๑,๘๕๐
ราย
การประเมินความพึงพอใจ 360 องศา งานบัตรประจําตัวประชาชน
พฤษภาคม 60
มิถุนายน 60
มากที่สุด
๗๙๑ + ๒๐๗
๙๙๘
ราย
มาก
๒๑๗ - ๒๕
๑๙๒
ราย
ปานกลาง
๒๓ - ๑๑
๑๒
ราย
น้อย
๓ - ๓
๐
ราย
๒ - ๑
๑
ราย
น้อยที่สุด
รวม
๑,๐๓๖
+ ๑๖๗ ๑,๒๐๓
ราย

การประเมินความพึงพอใจ 360 องศา งานบัตรประจําตัวประชาชน

- ๖๕ -

พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวม ๑,๐๓๖ ราย
มิถุนายน ๒๕๖๐ รวม ๑,๒๐๓ ราย
ค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชน ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน ๔๘๘ ราย เป็นเงิน
๒2,๔๒๐ บาท
ประชาชนในเขตจํานวน ๓๓๖ ราย เป็นเงิน
๓๑,๘๖๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๕๔,๒๘๐ บาท
ค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชน ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนนอกเขตจํานวน 653 ราย เป็นเงิน
43,260 บาท
ประชาชนในเขตจํานวน 436 ราย เป็นเงิน
28,840 บาท
รวมทั้งสิ้น 72,100 บาท
รวมค่าธรรมเนียมงานบัตรประจําตัวประชาชนในเดือน มิถุนายน 2560
รวมทั้งสิ้น 126,380 บาท
การให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน นอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง
คนชรา และผู้พิการ จํานวน ๒ ราย

นางจริยา เดวิส
ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ

๕.๑๐ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
 การให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐
2560
- ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น G จํานวน 3๔๖ ราย
- ณ ศูนย์บริการสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี จํานวน ๘๒ ราย
 รายงานผลการออกสํารวจข้อมูลภาคสนาม ประจําเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน
2560

- ๖๖ -

 รายงานผลการออกสํารวจข้อมูลภาคสนาม

 โครงการจ้างสํารวจข้อมูลป้ายไวนิล ป้ายติดตามเสาไฟ และป้ายติดตั้งตามถนนสาย
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

 รายงานผลการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ LTAX๓๐๐๐
และ LTAX GIS ประจําเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๐

- ๖๗ -

 รายงานผลการนําข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LTAX๓๐๐๐ ไปใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

แบบแสดงความคิดเห็นการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการ สํานักงานเทศบาลนคร
อุดรธานี ชั้น G และสนามกีฬาฯ

- ๖๘ -

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา/นําเสนอโดยผู้บริหาร
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง การติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสําคัญ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องเพื่อทราบ/นําเสนอโดยเอกสาร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ จ.ส.ต.....................................ผู้จดรายงานการประชุม
(วิสิทธิ์ มุกดาม่วง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

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

- ๖๙ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ)
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

