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สารนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
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เทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารงานและพัฒนาเมือง ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานทุกคน ล้วนมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รวมถึงการสร้างเมืองธรรมาภิบาล
เพื่อขับเคลื่อนเทศบาลนครอุดรธานีให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เราจึงมีการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพแข็งแรง
มีคุณธรรม จริยธรรม สามัคคี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการส่งเสริมการศึกษา
ทั้งในและนอกห้องเรียนส�ำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างชุมชนที่ปลอดมลภาวะ ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
พร้อมทัง้ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กบั ชุมชนด้วยการอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติอย่างเกือ้ กูล และมีสว่ นร่วมในการบริหารพัฒนาเมือง
นอกจากนั้น เรายังได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยยึดเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ท�ำให้เทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อาทิ รางวัล
การบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2559 รางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจ�ำปี 2559 และรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ�ำปี 2559 ประเภทเทศบาล
ขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีก็ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะ
เลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
จากการที่เราได้พัฒนาทั้งเมืองและคนของเราให้มีประสิทธิภาพ และจัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบนโยบาย 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาล
แห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยน�ำเสนอผ่านทางโครงการและนวัตกรรม ได้แก่ ชุมชนพาสุขมั่นคง
ระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร การจัดการขยะครบวงจร และเครือข่ายศูนย์แห่งการบริการนครอุดรธานี
ผมจึงอยากขอขอบพระคุณทุกท่าน ส�ำหรับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการบริหารงาน
และช่วยให้ภารกิจของเทศบาลลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ และและขอให้เชื่อมั่นในการบริหารงานของ
คณะผู้บริหารที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
พี่น้องประชาชนทุกท่านครับ

ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
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สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ความเป็นมาของเทศบาล
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงด�ำเนินการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นต่อเนื่อง โดยทรงจัดให้มี
การปกครองตนเองแบบเทศบาลขึน้ ในบริเวณวังพญาไท เมือ่ ปี พ.ศ. 2461 โดยโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า “ดุสติ ธานี” ซึง่ เป็นรูปแบบทดลอง
การปกครองท้องถิ่น
ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาภิบาล (Municipality)
ขึ้นในปี พ.ศ. 2470 ซึ่งท�ำหน้าที่ศึกษาดูงานกิจการสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่าง ๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อท�ำรายงานประกอบ
การพิจารณาจัดตั้งการประชาภิบาลหรือเทศบาล จนกระทั่งปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น
ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารตนเองของเทศบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็น
ครัง้ แรก ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลทีม่ อี ยูเ่ ดิม 35 แห่ง ขึน้ เป็นเทศบาลและได้มกี ารปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2496 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นใช้แทนกฎหมายเดิม
ทั้งหมด และได้มีการแก้ไขหลายครั้ง ครั้งที่ส�ำคัญคือการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
โดย พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11)  
พ.ศ. 2543 มีหลักการที่ส�ำคัญ คือ การแก้ไขโครงสร้างเทศบาลให้ประกอบด้วย สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี หรือ นายกเทศมนตรี
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลและในปัจจุบันตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
ได้กำ� หนดให้องค์กรเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรีเท่านัน้ ซึง่ นายกเทศมนตรีจะมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานี จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตัง้ เทศบาลเมืองอุดรธานี เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม
2479 มีพื้นที่รับผิดชอบครั้งแรก 5.60 ตารางกิโลเมตร ในช่วงแรกนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี จนกระทั่ง
วันที่ 12 สิงหาคม 2480 จึงมีคณะเทศมนตรีชุดแรกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง โดยมี พ.ต.ท.พระยาพลพ่าย เป็นนายกเทศมนตรี ซึ่งถือเป็
นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุดรธานีคนแรก
ต่อมามีการขยายเขตครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2495 โดยได้มพี ระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นแปลงเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลจาก 5.60 ตารางกิโลเมตร
เป็น 8.30 ตารางกิโลเมตร เนือ่ งจากท้องถิน่ นอกเขตเทศบาลทางทิศใต้มคี วามเจริญและมีชมุ ชนรวมกันอยูห่ นาแน่น จึงเป็นเหตุสมควรขยายเขต
เทศบาลลงทางด้านใต้ เพื่อให้เทศบาลได้เข้าไปจัดการท�ำนุบ�ำรุงท้องถิ่น
จากนั้นได้มีการขยายเขตอีกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2536 เมื่อการเจริญเติบโตของจังหวัดอุดรธานีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีนักธุรกิจ นักลงทุน
เข้ามาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานีมากขึน้ ท�ำให้ประชากรในเขตเทศบาลหนาแน่นยิง่ ขึน้ มีการลงทุนก่อสร้างในพืน้ ทีน่ อกเขตเทศบาลมากขึน้ กระทรวง
มหาดไทยจึงได้ประกาศขยายเขตพื้นที่เทศบาลออกไปอีกถึง 6 เท่า จากเดิมที่มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 47.70 ตารางกิโลเมตร
ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2536

การยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานี
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ก�ำหนดให้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
โดยมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งที่ก�ำหนดด้วยจ�ำนวนประชากร ความหนาแน่นของพลเมืองและรายได้ของเทศบาล
ในการยกฐานะของเทศบาลเมืองให้เป็นเทศบาลนครได้นั้น มีหลักเกณฑ์พิจารณา คือ ท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คน
ขึ้นไป มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 30,000 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร และท้องถิ่นมีรายได้พอต่อการให้บริการสาธารณะตามที่
กฎหมายก�ำหนด ซึ่งเทศบาลเมืองอุดรธานีเข้าหลักเกณฑ์ของการยกฐานะเป็นเทศบาลนครทุกด้าน เทศบาลเมืองอุดรธานีจึงได้รับการยกฐานะ
เป็นเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538
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103
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ชุมชนดงวัด

ไป จ.ขอนแกน และ จ.กรุงเทพ

ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตของอ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 562 กิโลเมตร ตาม
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดผ่านสภาพพื้นที่ภายในตัวเมืองเป็นแอ่งลาด จากทิศใต้ไปทิศเหนือ มีทางน�ำ้ ธรรมชาติทสี่ ำ� คัญ 2 สาย คือ
ห้วยหมากแข้ง และห้วยมัง่ ห้วยทัง้ สองนีเ้ ป็นเส้นทางระบายน�ำ้ ธรรมชาติออกจากตัวเมือง นอกจากนีใ้ นเทศบาลนครอุดรธานี ยังมีแหล่งน�ำ้ ขนาด
ใหญ่ 2 แห่ง ส�ำหรับใช้ในการผลิตน�้ำประปาและเป็นแหล่งน�้ำส�ำรองน�้ำใช้ คือ หนองประจักษ์ศิลปาคมและหนองสิม ครอบคลุมพืน้ ที่
47.70 ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อบต.หมูม่น อบต.กุดสระ อบต.สามพร้าว
เทศบาลต�ำบลบ้านจั่น อบต.บ้านจั่น อบต.นาดี อบต.หนองขอนกว้าง
เทศบาลต�ำบลหนองบัว อบต.หนองนาค�ำ
เทศบาลเมืองหนองส�ำโรง อบต.เชียงพิณ อบต.บ้านเลื่อม
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ประชากร
จ�ำนวนประชากรตามทะเบียนบ้านมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 131,585 คน ประกอบด้วยประชากรชาย 63,215 คน ประชากรหญิง 67,101 คน
มีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 58,826 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561)

8

เทศบาลนครอุดรธานี

แผนภูมิและโครงสร้าง
การบริหารงานเทศบาลนครอุดรธานี
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คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายกิตติกร ทีฆธนานนท์

รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา

รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายตระกูล มณีกานนท์

รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่

รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

คณะที่ปรึกษา/เลขานุการ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางสาวอุไร ตรีวรเวทย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายกิตติเชษฐ์ ตั้งวิจิตร

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

10

นายส�ำเริง สัมฤทธิ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายจีรภัทร กาญจนแก้ว

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นางสาวชนนิกานต์ เรือนใหม่

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุดรธานี

นายสหัช นุ่มวงศ์

ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

ว่าที่ ร.ต.วันชัย เด่นพายัพ

รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

นางกนกอร ไชยมูล
ผอ.ส�ำนักการศึกษา

นายช�ำนาญวิทย์ ศรีสุพล
ผอ.ส�ำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นางสมุทร ฤกษาภิรมย์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ

นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

นายสุกฤต สายจันทคาม
ผอ.ส�ำนักการคลัง

นางวัชรีวรรณ สนธิเทศ

หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี

นายดาวเรือง หากันได้ นางสาวอุบลพรรณ ศุภศิลป์

นางจริยา เดวิส

ผอ.ส�ำนักการช่าง

ผอ.กองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์
รักษาราชการแทน
ผอ.กองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ�ำตัวประชาชน
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สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 1

นายจันทร์เพ็ง สุริยงค์

นางวราพร ศิริประเสริฐ

นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม

นายวัฒนชัย ทิพย์เลิศ

นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง

นางจ�ำลอง ตันสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 2

12

นายสุพัฒน์ ประเสริฐสังข์

นายอัครเดช แพ่งศรีสาร

นายประดิษฐ เสถียรเขต

นายปรีชาพล คนยัง

นายแหลม เพลิงภูเขียว

นายสุพล วิจารณ์ณรงค์

เทศบาลนครอุดรธานี

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 3

นายธนะสิทธิ์ จันทเขต

นายทอง ธีระธรรม

นางดารา ปิตตะกาศ

นายภูริสิทธ์ เวชประดิษฐ์

นางสาวพิมพ์ใจ จันทะชุม

นายสนิท สุริยวิทยะ

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 4

นายพัฒนา อินธิชิตร

นายประไพ มาสอน

นายอนันต์ ค�ำสุพรหม

นางสุจิตรา ค�ำพรหม

นายอรรถกร มาสาซ้าย

ว่าง
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โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครอุดรธานี
นายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ส�ำนักการศึกษา

ส�ำนักการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ส�ำนักการคลัง

ส�ำนักการช่าง

ส�ำนัก
ปลัดเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน

กองสวัสดิการสังคม

กองการแพทย์

กองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน

เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 10 ส่วนราชการ มีการจัดองค์กรในการด�ำเนินงานแยกตามหน้าที่
โดยได้แบ่งส่วนงานทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันไว้ในกลุม่ งานเดียวกัน ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายใน
แต่ละด้านเป็นการเฉพาะตามนโยบายของคณะผู้บริหาร นโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย ส�ำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน ส�ำนักการ
คลัง ส�ำนักการช่าง ส�ำนักการศึกษา ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ กองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สนิ โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลเป็นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลงานทัว่ ไป
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ส�ำนักปลัดเทศบาล
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล เช่น งานสารบรรณ งานด้านการพัฒนา รักษาสิทธิของบุคลากร งานด้านการ
ปกครอง งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนการรับรองคณะศึกษาดูงานจากหน่วย
งาน สถาบันต่าง ๆ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา

ส�ำนักการคลัง
มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดท�ำบัญชี การจัดท�ำสถิติรายรับ-รายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท�ำและ
ควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน การบ�ำรุงรักษาและจ�ำหน่ายพัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล การจัดท�ำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการช�ำระภาษี เร่งรัด และติดตามการช�ำระภาษี และการ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท�ำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การศึกษา วิจัยการปฏิบัติงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ การด�ำเนินการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ทางกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ผลงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงงานกิจการสภาเทศบาล
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ส�ำนักการช่าง
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านต่าง ๆ การควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุม
อาคารและกฎหมายผังเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม ออกแบบเขียนแบบแปลนทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนการจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม

ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยและปฏิกูล จากอาคารบ้านเรือน และสาธารณะต่าง ๆ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันการติดยาและสารเสพติด
ประเภทต่าง ๆ แก่ประชาชน

ส�ำนักการศึกษา
มีภาระหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการจัดกิจกรรมด้านศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนด้วยการ
ออกก�ำลังกาย การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
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กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร ได้แก่ แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ขอแก้ไขรายการในเอกสาร
การทะเบียนราษฎร การขอเลขหมายประจ�ำบ้าน รวมถึงการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ด้านการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
การขอมีบัตรใหม่ และการขอเปลี่ยนบัตร รวมไปถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่าง ๆ ที่เทศบาลมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง อาทิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

กองสวัสดิการสังคม
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
การจัดสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การส�ำรวจสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และอนามัยชุมชน
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กองการแพทย์
มีภาระหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการรักษาโรค การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การป้องกันและรักษาด้านทันตสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในเขตเทศบาลให้มสี ขุ ภาพสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทัง้ ในและนอกสถานที่ ตลอดจนการขยายการให้บริการด้านสาธารณสุข
ให้ทั่วถึงประชาน

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
มีภาระหน้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดท�ำ การปรับข้อมูล การใช้และการเก็บรักษาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่และทรัพย์สิน รวมทั้งการน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
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นโยบายการบริหารงาน
ของนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
10 ประการ
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นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 10 ประการ ดังนี้
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน
เพื่อสร้างให้นครอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข โดยการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการระบายน�้ำ  และการบ�ำบัดน�้ำเสีย จัดสร้างสถานีสูบน�้ำใต้ดินและระบบรวบรวมน�้ำเสียในซอยเพื่อป้องกันปัญหาน�้ำท่วม
ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเดินเท้า ทางจักรยาน ไฟฟ้า-แสงสว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.ส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยการจัดท�ำโครงการบ้านวันละบาทหรือบ้านมั่นคง จัดท�ำรูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
ในการสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้และได้รับบริการอย่างทั่วถึง
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3.การจราจรคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยจัดสร้างระบบโครงข่ายสัญญาณจราจรเชื่อมโยงทุกแยก จัดสร้างศูนย์ควบคุมจราจร (Traffic Center) และระบบกล้องวงจรปิด
CCTV ครอบคลุมทุกมุมเมือง ขยายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาสถานีขนส่ง จัดระเบียบการใช้เส้นทาง และเสริมสร้างวินัยจราจร

4.เพิ่มศักยภาพในการบริหารด้านการคลัง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารและการปฏิบัติใหม่ พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบตรวจสอบภายใน สร้างความ
โปร่งใส อ�ำนวยความสะดวกและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ช�ำระภาษี มีการประเมินและจัดเก็บภาษีอย่างมีหลักเกณฑ์เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
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5.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม
การกีฬา รองรับประชาคมอาเซียน
โดยจัดบริการการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับท้องถิน่ จัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา
พร้อมส่งเสริมปราชญ์ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.สนับสนุนการมีสว่ นร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วน เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรให้เข้มแข็ง
ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาท้องถิน่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นองค์กรชุมชนโดยชุมชน
และเพื่อชุมชน ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายการท�ำงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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7.พัฒนามาตรฐานการเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวติ ครอบครัวอบอุน่
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแผนงานด้านสุขภาพร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน เพิ่มคุณภาพหลักประกันด้านสุขภาพ
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการทีม่ มี าตรฐานทัว่ ถึงเป็นธรรม รวมทัง้ ส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ ด�ำเนินการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การป้องกันและ
ควบคุมโรค ตลอดจนการเตือนภัยและการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ

8.ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อลดปัญหามลภาวะในเขตเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่
บริหารจัดการแหล่งน�ำ 
้ ปรับปรุงทางเท้า สายไฟฟ้าลงใต้ดนิ รณรงค์สง่ เสริมและสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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9.พัฒนาระบบบริหารงาน โดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล และบริการที่ทันสมัย
ด้วยการยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด โดยน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อลดมลภาวะการปฏิบัติงาน
และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
งานเทศบาล

10.สนับสนุนพลังสังคมและพลังชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง และด�ำเนินมาตรการ
ต่อต้านสารเสพติดทุกประเภท
โดยจัดท�ำมาตรการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด ผ่านกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึก ให้ความรู้ สร้างความตระหนักภัยของยาเสพติด
ในสถานศึกษา สถาบันครอบครัวและชุมชน ด�ำเนินการป้องกันปราบปรามและกวาดล้างแหล่งผลิตและจ�ำหน่ายอย่างเด็ดขาด
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เทศบาลนครอุดรธานี
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วิสัยทัศน์เทศบาลนครอุดรธานี
“นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรม น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจเทศบาลนครอุดรธานี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบาย พอเพียง ได้มาตรฐาน
อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่น และอํานวยความสะดวกเพือ่ การค้า การลงทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล
การบูรณาการงานพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี
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1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ซอยรักษ์มิตร 4 ซอยศรีสุดตา ซอยศิริเพ็ญ ถนนสามัคคี 1 ถนนสามัคคี 14 ซอยสิทธิชัย ซอยหงษาค�ำ  5 ซอยหนองตุ
ระยะทางรวม 924 เมตร
กลุ่มที่ 2 ซอยตราชู ถนนโนนพิบูลย์ ซอยจักรแก้ว 1 ซอยจักรแก้ว 3 ซอยดงวัด 1/9 ซอยดงวัด 1/1p ซอยตระกูลกองเงิน
ซอยติดร้านโอ๊คคลินิกแอร์ ซอยท้องถิ่นเก่าจาน ซอยธนธานี ซอยบ้านโพนบก 11 ซอยบ้านม่วง 5/1 ระยะทางรวม 936 เมตร
กลุ่ม 3 ซอยบุตรสมบัติ 10 ซอยประจัญบาน ซอยประชาสันติ ซอยเป้งค�ำภา ซอยพัฒนาแยกขวา ซอยพิเศก 3 ซอยบ้านโพนบก 3
ซอยจรัลอุทิศ ซอยศรีอุดม ซอยโยธาวิจิตร ซอยรักษ์มิตร 3 ระยะทางรวม 1,085 เมตร
กลุ่ม 4 ซอยหนองเหล็ก 9 ซอยหนองใหญ่เชื่อมโนนทัน ซอยหลังตลาดหนองบัว ช่วง 1, 2 ซอยหลังอนามัยบ้านช้าง 1 ระยะทาง
รวม 931 เมตร
กลุ่ม 5 ซอยหลังอนามัยบ้านช้าง 2 ซอยหลังอนามัยบ้านช้าง 3 ถนนเลียบคลองชุมชนดอนอุดม ซอยหนองใหญ่เชื่อมโนนทัน ซอย 1, 2
ซอยธนธานี 2 ซอยบ้านช้าง 5 ซอยหงษาค�ำเชื่อมถนนนเรศวร ระยะทางรวม 7,605 เมตร
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ร่องระบายน�้ำ
เมตร

ก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน�้ำ เขต 1 ซอยกิจขยัน 1 ซอยสุขตลอด ซอยร่วมกรุณา  ซอยวิชิต ซอยพิบูลย์  ระยะทาง 2,439

ก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน�้ำ เขต 2 ซอยโพนพิสัย 9 ซอยเวียงพิงค์ 5 ซอยอดุลยเดช 6 ซอยอดุลยเดช 2 ซอยกรีนแลนด์
ซอยกลางหมู่บ้านแวร์ซาย ซอยหมู่บ้านศรีสกุล ระยะทาง 3,514 เมตร
ก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน�้ำ  เขต 3 ซอยวุฒิอนันต์ 1 ซอยส�ำราญพัฒนา 5 ซอยหนองบัว 2 ซอยวัดบ้านม่วง
ซอยบ�ำรุงราษฎร์ ซอยศิริมงคล  ระยะทาง 3,914 เมตร
ก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน�้ำ  เขต 4 ซอยดงวัด 2 ซอยบุญรักษา ซอยพุ่มทอง ซอยหงษาค�ำ  3 ซอยหงษาค�ำ  4
ซอยโพนบก 9 ซอยดอนอุดม 5 ซอยหน้าโรงเรียนดอนอุดม ซอยหงษาค�ำ ซอยจินตคาม 4 ระยะทาง 4,184 เมตร

29

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี 2560

2.ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
อบรมตามโครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 511 คน ซึ่งเป็นครู นักเรียน และโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อปรับปรุงพัฒนาและยกระดับด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีระบบครบถ้วน และถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล โดยมีเป้าหมายคือ ครู และนักเรียน โรงเรียนนอกสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี
จ�ำนวน 500 คน

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด
จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งมีกิจกรรมการ
ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การจัดนิทรรศการ 3Rs ส่งเสริมการจัดการขยะและ
สิง่ แวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ กิจกรรมตลาดนัดหารสอง
เผยแพร่สนิ ค้าและส่งเสริมการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กิจกรรมร้านศูนย์บาท
รับแลกขยะรีไซเคิล การรับคืนของเสียอันตราย รับบริจาคอลูมิเนียม การสาธิต
สิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และนวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม มีผเู้ ข้าร่วมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา อสม.ชุมชนประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความร่วมมือให้ประชาชนในชุมชนให้ความส�ำคัญ
ในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางจากครัวเรือน และสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
ชุมชนปลอดขยะ และชุมชนคาร์บอนต�่ำของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
และเชิดชูเกียรติชุมชนที่มีผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยการจัด
ประกวดชุมชนปลอดขยะ
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โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด�ำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนจากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อกับเทศบาลนครอุดรธานีและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานีที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนรวม 120 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- การบรรยายให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง “นโยบาย/แนวทาง ระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
ของประเทศไทย”
- การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “วิธีการก�ำจัดขยะติดเชื้อตามหลักวิชาการของเทศบาลนครอุดรธานี”
- การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง   “การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเทศบาลนครอุดรธานี”
นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อกับเทศบาล
นครอุดรธานี
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การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานีจัดตกแต่งประดับประดาภูมิทัศน์เมืองด้วยดอกดาวเรือง เพื่อให้มีจุดส�ำคัญหรืออัตลักษณ์เมืองที่มี
ความสวยงาม และใช้ในห้วงระยะเวลาการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 โดยมีการจัดตกแต่งประดับประดาเมืองตามสถานที่ส�ำคัญในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ�ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สวนหย่อม
ลานประจักษ์อุดร วงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สวนหย่อมวงเวียนห้าแยกน�้ำพุ สวนหย่อมวงเวียนหอเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณอาคารส�ำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และบริเวณรอบพระเมรุมาศในทุ่งศรีเมือง
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำแบบบูรณาการ จังหวัดอุดรธานี
ประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมโรคและหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ปีละ 2 ครั้ง  ถ่ายทอดความรู้เครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคในชุมชน ติดตามสอบสวนโรคติดต่อในและนอกเวลาราชการ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่ส�ำคัญ และการณรงค์และป้องกัน
ไข้เลือดออกในชุมชนและไข้เลือดออกในโรงเรียน ตลอดจนการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ส�ำคัญก่อนการระบาด และขณะที่มีการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ H1N1 โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคมือเท้าปาก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังน�้ำดื่มในพื้นที่
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำดื่มจากตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญและโรงผลิต
น�ำ้ ดืม่ ในชุมชน ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ผูบ้ ริโภคได้บริโภคน�ำ้ ดืม่ ทีส่ ะอาด
ปลอดภัย ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่ อสม.ด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จาก 104
ชุมชน ผู้ประกอบการตู้น�้ำดื่มหยอดเหรียญ ผู้ประกอบการโรงผลิตน�้ำดื่ม
และผู้เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 218 คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 และตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพน�ำ้ ดืม่ จากตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญ โรงผลิตน�ำ้ ดืม่ ในชุมชนเขตเทศบาล
นครอุดรธานี ด้วยน�้ำยา อ11 เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 247 แห่ง พร้อมทัง้ ด�ำเนินการติดสติกเกอร์ตนู้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญทีผ่ า่ น
การตรวจเฝ้าระวังและไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

โครงการทุกวัยเพื่อสุขภาพฟันดี
ศูนย์บริการสาธารสุขเทศบาลนครอุดรธานี ทัง้ 4 แห่ง
ด�ำเนินการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปาก และรักษาฟันให้กับกลุ่มเด็กชั้นอนุบาล
และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 22 แห่ง นักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา จ�ำนวน 19 แห่ง นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จ�ำนวน 4 แห่ง และผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการคัดกรองโรคเรือ้ รัง
(เบาหวาน ความดัน) ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ทั้ง 4 แห่ง ให้ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก
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โครงการสุขาภิบาลอาหาร/พัฒนาศักยภาพตลาดสด
- อบรม อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จ�ำนวน 104 ชุมชน รวม 517 คน ในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ
ชั้น 3 เทศบาลนครอุดรธานี
- ออกตรวจคุณภาพอาหารด้วยน�ำ้ ยา SI-2 โดยออกตรวจ แนะน�ำด้านสุขลักษณะ ทางด้านกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 15 ข้อ ของร้านอาหารในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- มอบป้ายมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กบั ร้านอาหารทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน เพือ่ มุง่ เน้นการด�ำเนินกิจกรรมคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค และพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารในชุมชน ให้ผบู้ ริโภคได้บริโภคอาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัยจากสถานประกอบการ
โดยความร่วมมือด�ำเนินกิจกรรมระหว่างเครือข่ายหน่วยงานราชการ และอสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนออกตรวจสอบเพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จ�ำนวน 515 คน
ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร และด�ำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร จ�ำนวน 400 แห่ง
- อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 218 คน ซึ่งเป็น
คณะกรรมการ/ตัวแทนผูป้ ระกอบการตลาดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพือ่ ส่งเสริมให้เจ้าของตลาดและผูป้ ระกอบการเกิดความรู้ ความ
เข้าใจถึงความส�ำคัญของการพัฒนาตลาดสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จ�ำนวน 14
แห่ง

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระหว่างชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่เป็นแกนน�ำ
ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ 200 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชน ทั้ง กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน
กลุ ่ ม ติ ด เตี ย ง โดยทุ ก กลุ ่ ม จะได้ รั บ การบริ ก ารดู แ ลด้ า นสาธารณสุ ข ที่ แ ตกต่ า งกั น
ผ่านกระบวนการคิดรูปแบบจากคณะกรรมการผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพในชุมชนทุกมิติ และตรงความต้องการ
ของผู้สูงอายุเอง
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โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดา-ทารก
ติดตามเยี่ยมให้ค�ำแนะน�ำมารดาหลังคลอดและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนตลอดทั้งปี ค้นหา
มารดาตั้งครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อน�ำเข้าระบบฝากครรภ์คุณภาพ ตลอดจนประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการแก่เจ้าหน้าที่/แกนน�ำดูแล
สุขภาพมารดา-ทารกในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป้าหมาย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อสม. แกนน�ำดูแลสุขภาพมารดา-ทารกในชุมชน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กในศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมทั้งหมด 200 คน  

โครงการตลาดนัดสุขภาพ
ตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้น สาธิตการออกก�ำลังกายประเภทต่าง ๆ เช่น แอโรบิค บาสโลป เป็นต้น โดยชมรมการออกก�ำลังกาย อสม.
และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการโชว์และสาธิตด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมพลคนรักษ์สุขภาพเพื่อออกก�ำลังกาย
ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น เดิน วิ่ง เต้น ปั่น เพื่อสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี สมาคม อสม.ศรีเมืองอุดร แกนน�ำสุขภาพในชุมชน
104 ชุมชน. เยาวชนและประชาชนทั่วไป
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โครงการคนนครอุดรไร้พุง
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไร้เชื้อ เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ ในกลุ่มประชาชน
ทีม่ ภี าวะอ้วนลงพุงและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบ ต้อง 3 อ. ไม่ 2 ส. เทศบาลนครอุดรธานีจดั กิจกรรมอบรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ 112 คน เพื่อให้มีความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง โดยใช้หลัก 3 อ 2 ส (อาหาร อารมณ์ ออกก�ำลังกาย
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา)  รวมทั้ง ประเมินสมรรถภาพร่างกายต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังอบรม  3  เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการมีน�้ำหนักตัว
ลดลงจากเดิม 54 คน คิดเป็น 70.13 % ผู้เข้าร่วมโครงการมีรอบเอวลดลงจากเดิม 61 คน คิดเป็น 79.22 %

โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ประเมินวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครอุดรธานี 22 แห่ง
และอบรมแนวทางการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพให้ยงั่ ยืน วันที่ 13 กันยายน 2560
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรรมการวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนคร
อุดรธานี 22 แห่ง มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 150 คน
		
โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
พัฒนาให้โรงเรียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่
ระดับเพชร เป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา 12 แห่ง / ตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี   ระดับ ป.1-ป.6  จ�ำนวน
10 แห่ง / ระดับ ม.1-ม.3 จ�ำนวน 3 แห่ง / ระดับ ม.1-ม.6 จ�ำนวน 4  แห่ง / คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
และคณะกรรมการสถานศึกษา 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 151 คน ด้วยการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้ง อบรมให้
ความรู้เรื่องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประเมินแก่ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
และนักเรียนแกนน�ำสุขภาพ โรงเรียนสามารถเข้าร่วมการประเมินได้ 11 แห่ง ผลการประเมิน ผ่านการประเมินระดับทอง 9 แห่ง
ระดับเพชร 1 แห่งและไม่ผ่านการประเมิน 1 แห่ง
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โครงการ “เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้” ประจ�ำปี 2560
- ฝึกอบรมตามโครงการเท่หก์ นิ ผัก  น่ารักกินผลไม้ ผูเ้ ข้าอบรม ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ทีม่ ปี ญ
ั หา
ด้านโภชนาการ (อ้วน หรือ ผอม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ�ำนวน 133 คน ครูอนามัยโรงเรียน/แม่ครัว/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ�ำศูนย์สุขภาพชุมชน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จ�ำนวน 27 คน รวมทั้งหมด 160 คน
- ออกปฏิบัติงานติดตามประเมินผลพัฒนาการด้านโภชนาการ ด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านอารมณ์เด็กวัยเรียน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- ติดตามผลพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตโดยชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบ 1 เดือน มีเด็กนักเรียนที่มีพัฒนาการเติบโต
และได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี จ�ำนวน 84 คน  

โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม.
พัฒนา อสม. เป็นแกนน�ำสุขภาพชุมชน 3อ 2ส และสร้าง อสม.
ให้เป็นนักจัดการสุขภาพในชุมชน โดยการให้ความรู้เรื่องการพัฒนา
ตนเองด้านการดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น โดยมีแกนน�ำ อสม. จ�ำนวน 150 คน
(ประธาน อสม. และแกนน�ำสุขภาพ) และอสม. ในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จ�ำนวน 959 คน เข้าร่วม เพือ่ สร้างกระบวนการพัฒนารูปแบบ
อสม. ที่มีพื้นฐานจากการท�ำงานจิตอาสาและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

โครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร พร้อมทัง้ ส�ำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
บริเวณถนนคนเดิน เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
(ร้านอาหาร แผงลอย) มีความตระหนักถึงโทษของการใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร และมีการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ บ ริ โ ภคอาหารที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ อ าหารที่ มี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ
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โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ด�ำเนินการตรวจคัดกรองภาวะเสีย่ งโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงแก่ประชาชนกลุ่มอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง คือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
นครอุดรธานี ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 ศูนย์บริการสาธารณสุข
เก่าจานและศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม โดยมีเป้าหมายในการ
ส�ำรวจ จ�ำนวน 13,412 คน มีผู้ได้รับการคัดกรอง จ�ำนวน 11,741 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.54 ซึง่ การรับการตรวจคัดกรองจะท�ำให้กลุม่ เป้าหมาย
ที่รับการตรวจที่พบภาวะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการ
วินจิ ฉัยและส่งต่อเพือ่ รับการรักษา ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันโรค

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ร้อยละ 30 ของกลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 2,156 คนและกลุ่มสตรี อายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 80
ของกลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวน 7,556 คน ในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อลดอัตราการตาย
และลดอัตราการป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และค้นหา
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป
ในระยะเริ่ ม แรก และระยะก่ อ นเป็ น มะเร็ ง เพื่ อ ส่ ง ต่ อ การรั ก ษา
อย่างเป็นระบบ
โครงการรองเท้าส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว
ประเมินสุขภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัด
บริการเยีย่ มบ้าน ตามการจัดกลุม่ ในการดูแลประชาชน ประกอบด้วย
เด็กแรกเกิด-5 ปี หญิงตัง้ ครรภ์ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูพ้ กิ าร/ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
กลุ่มหญิงหลังคลอด ในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข
4 แห่ง คือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล 8 ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน และศูนย์บริการ
สาธารณสุขหนองสิม โดยมีเป้าหมาย จ�ำนวน 14,887 คน ได้รับการ
ประเมินสุขภาพและตรวจเยี่ยมบ้าน จ�ำนวน 11,260 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.63 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
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คัดกรองผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดแผล แผลทับซ้อน
และการตัดเท้า ให้ได้รบั การดูแลและป้องกันการเกิดแผลในระยะเริม่ ต้น
เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานให้ได้ใช้รองเท้าที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพเท้าด้วยตนเอง เทศบาลนครอุดรธานี
คัดกรองผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ แี ผลทีเ่ ท้า เท้าผิดรูป มีอาการชาและถูกตัดเท้า
จ�ำนวน 138 คน ในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง
คือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาล 8 ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน และศูนย์บริการสาธารณสุข
หนองสิม เพื่อให้ได้รับรองเท้าส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เทศบาลนครอุดรธานี

การจัดการศึกษา
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 25 ประจ�ำปี 2560 มีกิจกรรม
ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงศักยภาพและผลงานดีเด่นทางวิชาการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด
จ�ำนวน 86 กิจกรรม การประกวด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาทิ สุนทรพจน์ภาษาจีน-อังกฤษ การแข่งขัดคัดลายมือ ร้องเพลงพระราช
นิพนธ์พร้อมจินตลีลา การประกวดร�ำวงมาตรฐาน สือ่ นวัตกรรมฯ โครงงาน ประดิษฐ์สงิ่ ของจากวัสดุเหลือใช้ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม่ สี ถานศึกษาส่งนักเรียนและครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เพือ่ คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศที่อิมแพคเมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560
มีจ�ำนวนนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่รวม 12,000 คน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
ของนักเรียนจ�ำนวน 81 รายการ 2. กิจกรรมการประกวดสื่อและนวัตกรรมของพนักงานครู จ�ำนวน 10 รายการ และ 3. กิจกรรม
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวน 23 หน่วยงาน
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญส�ำหรับเด็กและเยาวชน
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

งานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560

งานเทศกาลหนังสือครั้งที่ 4 Udon Book Festival 2017 วันที่ 1-10
ธันวาคม 2560

กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
“เบิง่ ดาว หนาวเด้” 23-25 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อาคารท้องฟ้าจ�ำลอง
เทศบาลนครอุดรธานี และอุทยานแห่งชาติภผู าม่าน จังหวัดขอนแก่น
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เทศบาลนครอุดรธานี

การจัดการสงเคราะห์และสวัสดิการ
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของเทศบาลนครอุดรธานี
กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จ�ำนวน 4 ครัง้ เพือ่ สงเคราะห์ชว่ ยเหลือเบือ้ งต้นแก่ครอบครัวประชาชนทีป่ ระสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัย
อื่น ๆ ท�ำให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เบื้องต้นทันเหตุการณ์ สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ยากจน คนไร้ที่พ่ึง และผู้ด้อยโอกาสชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ จ�ำนวน 312 ครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ผู้สูงอายุยากจน ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากจน ผู้ยากไร้  ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดบริการสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ เงินทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการครองชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ยากจน คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานีตามความเหมาะสมกับงบประมาณ
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การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยเมือง
ติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ ำ� หรับติดตัง้ ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จ�ำนวน
32 ตัว และติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบประจ�ำที่ (Fix) จ�ำนวน 17 ทางแยก ได้แก่  ถนนประชารักษาตัดถนนศรีสุข  ถนนศรีสุขตัดถนนเพาะนิยม  
ถนนศรีสขุ ตัดถนนมุขมนตรี ถนนศรีสขุ ตัดถนนหมากแข้ง ถนนศรีสขุ ตัดถนนนเรศวร ถนนศรีสขุ ตัดถนนอ�ำเภอ วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม
ถนนทหาร (ปากซอยจินตคาม) วงเวียนน�้ำพุ วงเวียนหอนาฬิกา ถนนวัฒนานุวงศ์ ตัดถนนประชาอุทิศ (แยกส�ำนักงานแรงงานเก่า)
ถนนประจักษ์ศิลปาคมตัดถนนสี่ศรัทธา (แยกสี่ศรัทธา) ถนนอุดรดุษฎีตัดถนนสี่ศรัทธา (แยกศรีเทพ) ถนนเพาะนิยมวงเวียนหน้าสวนสาธารณะ
หนองประจักษ์ฯ ถนนโพศรีตดั ซอยวัดโพธิวราราม (แยกวัดโพธิวราราม) ถนนพานพร้าวตัดถนนประจักษ์ศลิ ปาคม (แยกวิสต้า) และหน้าโรงเรียน
สตรีราชินูทิศ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
รณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ เพื่อลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน ลดจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตบน
ท้องถนนภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยการชีแ้ จงแนวทางการปฏิบตั หิ น้าที่
ให้แก่ เจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจ สมาชิก อปพร.
ผู้น�ำชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดต่อสื่อสาร การให้
บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน การตั้งจุดสกัดกั้นตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมจัด
ก�ำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งอ�ำนวย
ความสะดวกให้ ป ระชาชนผู ้ ใ ช้ ร ถใช้ ถ นนให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวกในการขั บ ขี่
ยานพาหนะ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
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การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
โครงการส่งเสริมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก เยาวชน สมาชิกศูนย์
เพื่อนใจ To Be Number One เทศบาลนครอุดรธานี ตามความถนัดและความ
สนใจ รวมทั้งขยายพื้นที่ทางบวกส�ำหรับเยาวชน ให้กล้าแสดงออกในทางที่เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์ ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ
แก่สมาชิกศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One การจัดประกวดของศูนย์เพื่อนใจ
To Be Number One และกิจกรรมรวมพล To Be Number One

โครงการณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรม “มหกรรมรวมพลคนชอบเต้น To Be Number One Dance Contest” โดยการจัดประกวดเต้นตามเกณฑ์ของ
To Be Number One Teen Dancercise” ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 11 ทีม เพื่อเป็นการปลุกจิตส�ำนึกและสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่เยาวชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่าย To Be Number One ในการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
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โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อช่วยเหลือ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
มาเป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต จนสามารถพัฒนาต่อยอดแก่ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพและมีรายได้ที่
ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานและจัดนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันทื่ 26 มิถุนายน 2560 “ท�ำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหา
ยาเสพติด” เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
ท�ำให้ประชาชนและเยาวชนได้เล็งเห็นภัยอันตรายจากยาเสพติด และพร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการในแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายเป็นเยาวชน ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 6,000 คน

โครงการ Udon Love Music ต่อต้านยาเสพติด
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลนครอุดรธานี
จัดกิจกรรม Udon Love Music ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่องาน “Udon Love Music Season 8 เพลงของพ่อ” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม
2560 ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ด้วยการจัดประกวดวงดนตรีสากลของเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี การแสดงของเยาวชน
To Be Number One เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี การจัดนิทรรศการ
พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ส�ำหรับให้เยาวชนและและประชาชนทั่วไป เกิดความ
ส�ำนึกในการรักชาติ รักสถาบัน และเกิดความสมัครสมานสามัคคี
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การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี
โครงการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันส�ำคัญทางศาสนา

งานถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

งานกฐินสามัคคีเทศบาลนครอุดรธานี

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
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โครงการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญ

งานบวงสรวงศาลเทพารักษ์

งานประเพณีสงกรานต์อุดร ประจ�ำปี 2560

งานประเพณีลอยกระทง

งานประเพณีประจ�ำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจ�ำปี 2560

โครงการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมือง
          กิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบ 124 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี การแสดงออกถึงความจงรักภักดี การแสดงออกถึงวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอันดีงาม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีพิธี
ท�ำบุญตักบาตร การถวายพานพุ่มดอกไม้สด พิธีบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง พิธีบวงสรวง และการร�ำบวงสรวงสดุดีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งมีผู้ร�ำจ�ำนวนกว่า 20,000 คน
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4. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประกอบด้วยอาจารย์และนักเรียน
มัคคุเทศก์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 17 สิงหาคม
2560 ให้มีความรู้ถึงหลักการ ความหมาย ความส�ำคัญ บทบาทหน้าที่
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวและของดีเมืองอุดรธานี เพื่อให้สามารถน�ำ
ทักษะ และความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเมือง
อุดรธานี

โครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การส่งเสริม
อาชีพสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน” ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาส และสนับสนุนการรวมกลุ่ม
เพื่อการสร้างอาชีพ พัฒนาส่งเสริมกระบวนการผลิต พัฒนาด้าน
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ด้านการตลาด และการกระจายสินค้า
สู่ผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 150 คน
น�ำไปสู่การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดการบริหาร
จัดการกลุม่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ น�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถ
ช่วยยกระดับรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน วันที่ 30 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อาคารห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี
และวันที่ 31 สิงหาคม -3 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ
ในชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพสุจริต เกิดการรวม
กลุ่มอาชีพที่หลากหลาย สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
ส่งเสริมการฝึกทักษะพัฒนาฝีมอื การประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ให้กบั ประชาชน  เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม  
ซึ่งได้ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ณ บริเวณลานส�ำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จ�ำนวน 4 รุ่น มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,190  คน
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
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เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลนครอุดรธานี
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลนครอุดรธานี
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลนครอุดรธานี
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
และบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
โครงการวันเทศบาล
เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24
เมษายน 2560 เพื่อระลึกถึงความส�ำคัญและความเป็นมาของการ
ก่อก�ำเนิดเทศบาล ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนให้บุคลากรของเทศบาลเล็งเห็นความส�ำคัญของการให้
บริ ก ารและการอ� ำ นวยความสะดวก เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรม
เสมอภาคให้กับประชาชนผู้มารับบริการ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เช่ น พิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล พิ ธี บ วงสรวง
ศาลพระภู มิ เ จ้ า ที่ การมอบเกี ย รติ บั ต รให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล
และพนักงานจ้างดีเด่น และการจัดแข่งขันกีฬาพืน้ บ้านระหว่างส�ำนัก/
กองต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพชุมชน ประจ�ำปี 2560
จั ด อบรมแกนน� ำ องค์ ก รชุ ม ชนเป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น ตาม
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพประธานชุมชน
ทั้ง 104 ชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการรับทราบประเด็นปัญหาความ
ต้องการของประชาชนผ่านประธานชุมชนที่เข้ามาร่วมประชุม และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครอุดรธานีให้
ประธานชุมชนได้รับทราบและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประธานชุมชน 104 ชุมชน

โครงการประชาคมเมือง
เทศบาลนครอุดรธานี จัดเวทีสภาประชาคมเมือง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เพื่อน�ำเสนอแผนงานพัฒนาเพิ่มเติมในปี 2560 และรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมี
ผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน สมาชิกสภาเทศบาลและผู้แทนชุมชน จ�ำนวนกว่า 1,200 คน เข้าร่วมรับฟังและพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมือง
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โครงการศูนย์สันติวิธีและปกป้องสถาบันส�ำคัญของชาติ
- จัดกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการ
ศู น ย์ สั น ติ วิ ธี แ ละปกป้ อ งสถาบั น ส� ำ คั ญ ของชาติ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก หมู ่ เ หล่ า ได้ มี โ อกาสแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี และส� ำ นึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ สนาม
ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- จัดกิจกรรม ถวายความอาลัย ดาวเรืองแทนใจราษฎร์ ร�ำลึก พระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ครบ 61 ปี เสด็จประทับ ณ จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการ ศูนย์สันติวิธีและปกป้องสถาบันส�ำคัญของชาติ ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559
ณ  บริเวณด้านหน้าพระต�ำหนักหนองประจักษ์ศิลปาคม อ�ำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

โครงการพัฒนาความรู้อาสาสมัครทะเบียนและบัตร
        จั ด อบรมประธานชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
อาสาสมัครทางทะเบียนและบัตรประจ�ำชุมชน จ�ำนวน
104 คน โดยก�ำหนดกรอบภารกิจที่จะมอบหมายให้
อาสาสมั ค รทางทะเบี ย นและบั ต รประจ� ำ ชุ ม ชน
รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง การก� ำ หนดขอบเขตเนื้ อ หาของ
งานทะเบียน และบัตรประจ�ำตัวประชาชนทีอ่ าสาสมัคร
ทางทะเบียนและบัตรประจ�ำชุมชน จ�ำเป็นต้องทราบ
เพื่ อ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ รั บ มอบหมายได้
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา ส�ำนักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี  โดยมีผเู้ ข้าร่วม จ�ำนวน  150  คน
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รายรับ
รายการ

ประมาณการ

รายรับจริง

+สูง -ต�่ำ

รายรับ
ภาษีอากร

92,825,600.00

109,677,641.28

+16,852,041.28

ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

51,965,940.00

50,205,706.40

-1,760,233.60

รายได้จากทรัพย์สิน

32,008,700.00

25,080,766.83

-6,927,933.17

7,350,000.00

6,288,005.61

-1,061,994.39

13,747,400.00

17,580,246.00

+3,832,846.00

140,000.00

30,350.00

-109,650.00

ภาษีจัดสรร

487,000,000.00

549,779,836.49

+62,779,836.49

เงินอุดหนุนทั่วไป

597,046,800.00

566,590,629.00

-30,456,171.00

1,282,084,440.00

1,325,233,181.61

+43,148,741.61

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

97,922,948.43

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

6,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

103,922,948.43

รวมรายรับทั้งสิ้น
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1,429,156,130.04
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รายจ่าย
รายการ
งบกลาง

ประมาณการ

รายรับจริง

+สูง -ต�่ำ

195,636,743.00

189,859,844.45

-5,776,898.55

9,944,600.00

9,920,430.00

-24,170.00

469,566,417.00

430,094,076.25

-39,472,340.75

15,312,800.00

11,318,983.50

-4,034,816.50

ค่าใช้สอย

310,492,612.64

271,516,113.71

-38,866,845.18

ค่าวัสดุ

102,628,720.00

89,458,968.89

-13,240,992.11

ค่าสาธารณูปโภค

15,103,390.00

13,670,265.02

-1,430,537.73

ค่าครุภัณฑ์

46,535,000.00

43,472,078.20

-3,062,921.80

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

73,318,457.36

69,125,661.68

-4,192,795.68

รายจ่ายอื่น

5,700,000.00

4,700,000.00

-1,000,000.00

เงินอุดหนุน

36,868,300.00

36,532,000.00

-336,300.00

1,281,107,040.00

1,169,668,421.70

-111,438,618.30

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ)
ค่าตอบแทน

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

97,922,948.43

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

6,000,000.00
103,922,948.43
1,273,591,370.13

(ข้อมูลจากรายงานสถิติการคลัง ปี 2560 ฝ่ายสถิติการคลัง ส�ำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี)
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ข้อมูลการขออนุญาตประกอบกิจการค้า
ล�ำดับ
ที่

54

ชื่อกระบวนการที่ให้บริการ

จ�ำนวนครั้ง
ที่ประชาชนขอรับ
บริการ

1.

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พืน้ ทีไ่ ม่เกิน
200 ตารางเมตร

694

2.

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

3

3.

การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

10

4.

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร

44

5.

การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร

111

6.

การขอใบอนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

-

7.

การขอต่อใบอนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

49

8.

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

496

9.

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

951
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รายงานสรุปสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์

จ�ำนวนผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ราย)

1. จดใหม่

365

2. ยกเลิก

153

3. เปลี่ยนแปลง

63

รวม

581
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สถิติผู้รับบริการที่ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 1
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

รายการ

จ�ำนวนผู้มาขอรับบริการ (ราย)

งานทะเบียนราษฎร

29,633

งานบัตรประจ�ำตัวประชาชน

15,692

รวม

45,325

สถิติผู้รับบริการที่ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

รายการ

จ�ำนวนผู้มาขอรับบริการ (ราย)

งานทะเบียนราษฎร

5,134

งานบัตรประจ�ำตัวประชาชน

12,470

รวม

17,604

56

เทศบาลนครอุดรธานี

สถิติผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

หน่วยบริการ

จ�ำนวนผู้มารับบริการ (คน)

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล (รพ.เทศบาลนครอุดรธานี)

58,295

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8

23,641

ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม

11,512

ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน

23,641

รวม

117,089

กราฟแสดงจ�ำนวนผู้มารับบริการ
60,000

58,295

45,000
30,000

23,641

23,641

15,000
0

11,512
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข
(รพ.เทศบาลนครอุดรธานี)
เทศบาล 8

ศูนย์บริการสาธารณสุข
หนองสิม

ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน

ปีงบประมาณ 2560
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ผลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจ�ำปี 2560
ล�ำดับที่

ประเภทของภาษี

1

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

5,044

2

ภาษีบ�ำรุงท้องที่

3,633

3

ภาษีป้าย

3,667

รวม

58

จ�ำนวน (ราย)

12,344

เทศบาลนครอุดรธานี

กิจกรรมที่โดดเด่น
ของเทศบาลนครอุดรธานี
และรางวัลที่ได้รับ
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รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่

เทศบาลนครอุดรธานี ได้รบั รางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ยอดเยีย่ ม ระดับประเทศ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ตามที่คณะกรรมการอ�ำนวยการประกวดเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ�ำปี 2559 ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบแนวคิด
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งมีพิธีรับมอบเกียรติบัตรในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และเข้า
รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20
มีนาคม พ.ศ. 2561

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลนครอุ ด รธานี เข้ า รั บ รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2559
จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้รบั รางวัลนวัตกรรมการบริการ
ที่เป็นเลิศระดับดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยผลงานที่เทศบาลนครอุดรธานีเสนอ คือ ศูนย์บริการ
นานาชาตินครอุดรธานี

รางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�ำปี
พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ประกาศ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ด้วยการน�ำเสนอนวัตกรรมท้องถิ่น โครงการ
ระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร สู่เมืองแห่งสุขภาพ (Healthy City) ซึ่งมี อปท. ที่ได้รับคัดเลือก
ประจ�ำปีนี้รวม 122 แห่ง โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รางวัลชนะเลิศผู้น�ำการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อ
เมืองแห่งอนาคต

เทศบาลนครอุดรธานี เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศและเชิดชูเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “รางวัลชนะเลิศผู้น�ำการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม
เพื่อเมืองแห่งอนาคต” ในงาน Thailand Local Government Summit 2016 ซึ่งเทศบาลนคร
อุดรธานีได้นำ� เสนอโมเดลเพือ่ การพัฒนาสมาร์ทกรีนซิตี้ หรือแผนการพัฒนาเมืองโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล
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จัดระเบียบสายสื่อสารถนนศรีสุข

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับส�ำนักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการสื่อสารจ�ำนวน 10 บริษัท ร่วมกัน
จั ดระเบี ย บสายสื่ อสารในเขตเทศบาลนครอุด รธานี บริเวณถนนศรี สุ ข ในวั น ที่
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีซงึ่ เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง
เพื่อเมืองสะอาด

ด�ำเนินโครงการตามหลักการ 3Rs คือการใช้น้อยหรือลดการใช้
(Reduce) การน�ำกลับมาใช้ซำ 
�้ (Reuse) และการแปรรูปน�ำกลับไปใช้ใหม่
(Recycle) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในงาน
ทุ่งศรีเมืองประจ�ำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่มาในงานได้เกิดความตื่นตัวในการก�ำจัดขยะมูลฝอย
ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสามารถน�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้
ในครัวเรือนอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับการจัดกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมร้านขยะ
ศูนย์บาท ร้านรีไซเคิล และสินค้าอุปโภคบริโภคแทนเงินสด และรับคืน
ของเสียอันตรายเพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี การประกวดชุดแฟนซี
รีไซเคิล และสิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนและประชาชน
นิทรรศการจัดการขยะต้นทาง 3Rs และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนต้ น แบบเทศบาลนครอุ ด รธานี การสาธิ ต
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เผยแพร่ แ ละส่ ง เสริ ม
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ และการแสดงบนเวทีของเยาวชนและชุมชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี

61

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี 2560

ก่อสร้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

บูรณะซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีตามแบบของกรมศิลปากร
ให้มีความคงทนแข็งแรงและคงไว้ซึ่งรูปแบบดั้งเดิมของตัวอาคารทุกรายละเอียด
ทั้งหลังคา ฝ้า เพดาน ผนัง พื้น ฐานราก สีอาคาร และมีการออกแบบการแสดง
นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด โดยจะมีการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
การก�ำเนิดของจังหวัดอุดรธานีจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการพระอริยสงฆ์ พร้อมทั้ง
ก่อสร้างอาคารบริการส�ำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและห้องนิทรรศการหมุนเวียน
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก

โครงการสุขาภิบาลอาหาร ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

จัดขึน้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
การลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ แนวทางการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยกับการลด ละ เลิก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการอาหารได้นำ� ไปปรับใช้ ส�ำหรับภาชนะในการบรรจุอาหารทีล่ ดการท�ำลายสิง่ แวดล้อมและ
เพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคได้เลือกสรรภาชนะที่หลากหลายและปลอดภัย

ส่งมอบบ้านวันละบาทชุมชนพาสุขมั่นคง

โครงการบ้านวันละบาทเป็น 1 ใน 9 โครงการบ้านมัน่ คงในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
มีเป้าหมายการก่อสร้างบ้านตามโครงการทั้งสิ้น 452 หลัง ปัจจุบันมีการก่อสร้างบ้านให้
สมาชิกเรียบร้อยแล้ว 220 หลัง เริม่ ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2556 คาดว่าจะก่อสร้างบ้านแล้ว
เสร็จทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2562
โดย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายกิตติกร
ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตาม
โครงการบ้านวันละบาท (บ้านมัน่ คงผาสุก-บ้านจิก) ให้กบั สมาชิกทีอ่ าศัยอยูใ่ นบ้านชัว่ คราว
จ� ำ นวน 6 หลั ง ในวั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ ที่ ท� ำ การโครงการบ้ า น
วันละบาท ชุมชนพาสุขมั่นคง ตามนโยบายรื้อ ย้าย ท�ำลายจุดเสี่ยงในชุมชน โดยมี
คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนเรศวร จ�ำกัด และคณะกรรมการเครือข่าย
บ้านมั่นคงอุดรธานีร่วมเป็นเกียรติ
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Udon Love Music ครั้งที่ 8

เทศบาลนครอุดรธานี จัดงาน “Udon Love Music ต้านภัยยาเสพติด” ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งในปี 2560 เป็นปีที่ 8 จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน
“เพลงของพ่อ” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของ
สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่ง
เสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานีผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดวงดนตรีสมัครเล่นรุ่นอายุ
ไม่เกิน 22 ปีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี กิจกรรมการสาธิตสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ต่าง ๆ การแสดงความสามารถของเยาวชนจังหวัดอุดรธานีกลุ่มสมาชิก To Be Number One ผ่านโชว์ต่าง ๆ และการแสดงของศิลปิน
ต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการต้านภัยยาเสพติดให้กับเยาวชน รวมถึงการจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
นิทรรศการพระอัจฉริยภาพทางดนตรี รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หอการค้า
จังหวัดอุดรธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกันจัดงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ห้อง
อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการอ่าน
การเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และประชาชนทั่วไป ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความทรงจ�ำ”
โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการความทรงจ�ำ  เวิร์คช็อปภาพพิมพ์ความทรงจ�ำในหลวงรัชกาลที่ 9
กิจกรรม DIY งานศิลปหัตถกรรม เกมวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
รวมถึงมีบูธโครงการ 1 อ่าน ล้านตื่น บุรุษไปรษณีย์ กิจกรรม Book Talk หนังสือพาไป รวมถึงกิจกรรม
เปิดเวทีแชร์ความประทับใจจากหนังสือทีช่ นื่ ชอบจากเยาวชนนักอ่านในจังหวัดอุดรธานี ห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี By Beyond Cafe กิจกรรมการประกวด UDON Book Festival Cosplay Contest
มีบธู จ�ำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษจากส�ำนักพิมพ์โดยตรงกว่า 200 บูธ ตลอดจนการพบกับนักเขียนชือ่ ดัง
ระดับประเทศอีกมากมาย

Udonthani Half Marathon 2017

การแข่งขันวิง่ รายการ “อุดรธานี ฮาล์ฟมาราธอน 2017” เทศบาลนครอุดรธานีได้จดั ขึน้ เพือ่ เป็นการ
รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกก�ำลังกายและใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการสร้าง
กระแสการวิง่ และเดิน และเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัดอุดรธานี รวมทัง้ เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของจังหวัดอุดรธานีตามนโยบาย “นครอุดรธานี เมืองแห่งสุขภาพ : Healthy City” ทั้งนี้การแข่งขันวิ่ง
มาราธอนได้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (ฟันรัน) ระยะทาง 5.80
กิโลเมตร การวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.55 กิโลเมตร และการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.10
กิโลเมตร โดยผู้สมัครที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัล
ส�ำหรับการแข่งขันวิง่ ฮาล์ฟมาราธอนในครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทีช่ นื่ ชอบการออกก�ำลังกาย และ
ผู้รักสุขภาพทั้งชาวอุดรธานี ชาวต่างจังหวัด และชาวต่างชาติ จ�ำนวน 2,967 คน โดยรายได้ที่ได้จากการ
แข่งขันจะสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
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หมายเลขโทรศัพทภายในสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หนาหองนายกเทศมนตร�นครอุดรธานี
หนาหองรองนายกเทศมนตร� 1 (นายกิตติกร ทีฆธนานนท)
หนาหองรองนายกเทศมนตร� 2 (นายสุรพล แจมวุฒปร�ชา)
หนาหองรองนายกเทศมนตร� 3 (นายตระกูล มณีกานนท)
หนาหองรองนายกเทศมนตร� 4 (นายสุพจน วงคใหญ)
หนาหองปลัดเทศบาล (นายสหัช นุมวงศ)
หนาหองรองปลัดเทศบาล (วาที่ ร.ต.วันชัย เดนพายัพ)
หนาหองรองปลัดเทศบาล (น.ส.จันทรสุดา ราชไสยกิจ)
หนาหองรองปลัดเทศบาล (นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย)
หนาหองสำนักปลัดเทศบาล
ฝายนิติการกองว�ชาการและแผนงาน
ฝายบร�หารงานทั่วไป
ธุรการ สำนักปลัดเทศบาล
ธุรการกองว�ชาการและแผนงาน
หนวยงานตรวจสอบภายใน
งานการเจาหนาที่
ทันตกรรมและงานบร�หารฯ
ศูนยบร�การและเภสัชฯ
สวนพัสดุ
ธุรการสำนักการคลัง
ประชาสัมพันธ กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชานชน
งานเทศกิจ
ขออนุญาตกอสราง/ใบรองขอ
ธุรการสำนักการสาธารณสุขฯ
ธุรการกองสวัสดิการสังคม
งานประชาสัมพันธฯ กองว�ชาการ
ธุรการสวนชางสุขาภิบาล
ธุรการสวนการโยธา
ธุรการสำนักการชาง
ธุรการสวนควบคุมการกอสราง
ธุรการสวนควบคุมอาคารและแผนเมือง
งานสารสนเทศภูมิศาสตร
ธุรการสำนักการศึกษา
ศูนยว�ทยุ

2406
2408
2410
2410
2410
3107
3110
3113
3116
4101
4102
4205
4120
4201
4303
4305
0 4224 0340
0 4224 2600
1209
1415
1015
1510
1002
2130
1721
2002
5214
5109
6304
6216
6118
7000
7128
7110

นครอุดรธานีนาอยูอาศัย รวมใจพัฒนา ศูนยการคาการลงทุน
บร�การดวยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง

เทศบาลนครอุดรธานี
Udonthani Municipality
ถ.อธิบดี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทรศัพท 0 4232 5176-85 โทรสาร 0 4222 3266
กองว�ชาการและแผนงาน ตอ 4223

