รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
2. นายธนพล
จันทรนิมิ
3. นายณรงค์
จีนอ่า
4. นายพงษ์ศักดิ์
ยศยิ่ง
5. นายประสพชัย
วิจารณรงค์
6. นายสัญญา
ปัดถาวโร
7. นายนิพนธ์
เนยเมืองปัก
8. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
9. นายปิติภณ
โพธิ์ใต้
10. นายสมิต
ประสันนาการ
11. นายสาราญ
พรหมแช่ม
๑2. นางอโนชา
สุวรรณภาพ
13. นางพาขวัญ
กาจหาญ
14. นายปิยะ
โยมา
15. นางพัชรี
จิตบุณยโชติ
๑6. นางคณิศร
มุมอ่อน
17. นางปิยวรรณ
โยมา
18. นายกวีชัย
มูลทรา
19. ว่าที่ ร.ต.จอมประสาน ผิวหูม
20. นางสุวรรณี
ศิริวรรณ์หอม
21. นายธง
ช้างรักษา
22. นายมงคล
ทองจุ่น
๒3. นายวิบูลย์
บุตตะพรม
๒4. น.ส.ลีลาวดี
ศรีภูธร
25. นางวษมล
มณีสุต
๒6. นางยุทธศาสตร์
ทูลกลาง
27. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร
28. นางเกศินี
สวัสดี
29. นายธงชัย
พลพวก
30. นางสุมลพร
ตะน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
(แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
รก.ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
/31. นายฤทธิเดช...
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31. นายฤทธิเดช
32. นางวันทนา
33. พ.ท.นิมิต
34. นายณฐพงศ์
35. น.ส.ณิฐษดา
36. นายจิระศักดิ์
37. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
38. นางสายสวาท
39. นายวิชา
40. นายพิชัย
41. นายธนดร
42. นายณัฐพงศ์

โคตรสาร
คันธาเวช
บุญยรัตพันธุ์
ตันตระกูล
พานิคม
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
พรมโคตร
จันทร์กลม
พาศรี
เบ็ญจจินดา
คาวงศ์ปิน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑

อาเภอ
43. นายวัชรินทร์
44. นายนิติพัฒน์
45. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
46. นายชัชวาลย์
47. นายวีระวัฒน์
48. นายวิโรจน์
49. นายปิยะพงษ์
50. นายสามารถ
51. นายเอราวัณ
52. ส.ต.อ.ประจญ
53. นายชัยรัตน์
54. นางสุภาวดี
55. นายสุพจน์
56. นายสุชาติ
57. นายสุภโชค
58. นายถาวร
59. นายบุญเลิศ
60. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
ปทานนท์
วงษ์ศรีรักษา
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
รัตนเดชอุดม
จันทะโพธิ์
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
วรพงษ์
ชื่นพิศาล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
อาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
(แทน) นายอาเภอหนองวัวซอ
(แทน) นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนกลาง
61. นายเธียรไท
62. นายสราวุธ
63. นายยศวัจน์

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดอุดรธานี
โฆษิตธนสาร (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
ผาติธีรวิทย์
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
/64. นายชาตรี...
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64. นายชาตรี
65. นายอภิชาต
66. นายวิชัย
67. นายนเรศ
68. น.ส.ปวริศา
69. นางลดาวัลย์
70. นายเพ็ชรรัตน์
71. นางมณีรัตน์
72. นางเพ็ญจันทร์
73. นายประเสริฐชัย
74. นายอดุลย์
75. น.ส.พรปวีณ์
76. นายพิเชฎฐ์
77. นายเพนิน
78. นางรจนา
79. นายจีระศักดิ์
80. น.ส.สุจิตรา
81. นายวิทยา
82. นายอิสรา
83. นายสุริน
84. นายโกเมท
85. น.ส.สมลักษณ์
86. นางเยาวพรรณ
87. นางอัฉราวดี
88. น.ส.ทัศนีย์
89. นางธัชรินทร์
90. น.ส.พิชญ์นรินทร์
91. นางสุวสา
92. น.ส.จวน
93. นายไชยรัตน์
94. น.ส.ธันยพร
95. นางดรุณี
96. นายพูลศักดิ์
97. นายปัญญา
98. นายเอนก
99. นายสนธยา
100. นายเรืองเดช

ลิขิตบุญฤทธิ์
ชุมนุมมณี
จาตุรงค์กร
นาเมืองรักษ์

(แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
ศิริกุล
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
โยวะบุตร
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
ปัตติยะ
(แทน) หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
จันทศรี
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
เสริมเปล่งศรี (แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
มหาแสน
ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
แก้วอินตา
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
พวงจาปี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
สุวรรณสาร
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ปุราโส
(แทน) หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
สุวรรณพรหมา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
พรหมโท
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ภูออม
(แทน) คลังเขต ๔
กิติศรีวรพันธุ์ (แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
นาคะประวิง (แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
สัจธรรม
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
พลเยี่ยม
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
/101. นายวิชัย...
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101. นายวิชัย
102. น.ส.อาริยา
103. น.ส.วรรษิดา
104. นายประสิทธิ์
105. น.ส.สุวิดา
106. น.ส.จินตนา
107. นายธิติ
108. นายชาญชัย
109. นายรัฐอิสรา
110. นายวิทยา
111. นางนิธิยาภักดิ์
112. นายบัณฑิต
113. นายไพบูลย์
114. นายทวีศักดิ์
115. นางเพียงใจ
116. นางอารยา
117. น.ส.ชนกพร
118. น.ส.ธิติยา
119. นายบดินทร์

ภู่สกุลขจร
บุญขันธ์
คนชุม
วงษาเทียม
โคตรหานาม
ยิ้มสนิท
อึ้งอารี
ทองแสน
กงวงษ์
ประวะโข
รฐาธนัยวรินทร
ทองอร่าม
ไกรสีห์
สารทรัพย์
แสงวิจิตร
สิทธิเชียงพิณ
โพธิสาร
ปานมณี
วิชยานานนท์

ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4

ทหาร/ตารวจ
120. พ.ท.นพดล
121. พ.ต.อ.ศักดา
122. พ.ท.ประทีป
123. น.ท.มาโนชย์
124. พ.ท.สงวน
125. พ.ต.ท.ปฐมพงศ์

เกษทองมา
เหมือนโพธิ์
มีเกาะ
นนท์ตุลา
กันโฮมภู
นกอยู่

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24

สถาบันการศึกษา
126. นายจรูญ
127. นางชยานันต์
128. นายศุภมิตร
129. น.ส.รัตนา
130. นายพงษ์สวัสดิ์
131. นายเอกวิทย์
132. นายสมัย
133. นายธีรภัทร์
134. นายสุรพงษ์
135. นายเดชวิชัย

ถาวรจักร
สรวงศิริ
ศรีสวัสดิ์
ศิลาเดช
พิมพิไสย
ธาตุไชย
ศรีหาบุตรี
ไชยสัตย์
หงส์แพง
พิมพ์โคตร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
/136. นายพิชัย...
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136. นายพิชัย
137. นายเสน่ห์

วาจนสุนทร
วงษ์เล่ห์

(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
138. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
139. นายเสริมชัย
ลี้เขียววงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
140. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
141. นายไพฑูรย์
ตรีวรเวทย์
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
142. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
143. นายสมพร
นันทะ
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
144. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
145. นายสุรเสกข์
บุญฉิม
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
146. นายแปลก
เชียงพิมาย
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
147. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
148. น.ส.บุหลัน
ดวงวันทอง
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
149. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
150 น.ส.ชนิษฎา
ชิดเครือ
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
151. นายวชิระ
ดิษฐกระจัน (แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
152. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
153. นายนเรนทร์
พรหมมินทร์ ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
154. นางสุภาพร
โลมินทร์
(แทน) ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
155. นายโกวิท
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
156. น.ส.เสาวภาคย์ นามอานาจ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
157. นายนพวัฒน์
ศรีแก้ว
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
158. น.ส.ชนิตสิรี
แพงมา
ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
159. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี
160. ผศ.ดร.เจริญชัย พรไพรเพขร (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
161. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
2. ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อด.
5. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
6. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อด.
7. จ่าจังหวัดอุดรธานี
8. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
9. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
/10. ผอ.โครงการ...
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10. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
11. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
12. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
13. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
14. ศึกษาธิการภาค 10
15. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
16. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
17. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
18. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
19. ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
20. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
21. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
22. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
23. ผู้บังคับการกองบิน 23
24. ผู้กากับการ กอบกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
25. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
26. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
27. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
28. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
29. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
30. รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
31. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
32. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
33. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
34. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
35. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
36. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
37. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
38. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
39. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
40. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
41. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
42. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
43. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
44. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
45. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
46. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
47. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธวพ.) สาขาอุดรธานี
48. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
/49. ผอ.สานักตรวจ...
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49. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
50. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
51. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
52. ผอ.สานักงาน คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 3 (ขอนแก่น)
53. ผอ.สานักงาน คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
55. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
56. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
57. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
58. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
59. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
60. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
61. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
62. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
64. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
65. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
66. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
68. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
69. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
70. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
71. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.

พิธีก่อนการประชุม

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
1. มอบโล่เกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ทางานดีมีคุณธรรม และความซื่อสัตย์
(สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ประจาปี ๒๕๖๐ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
3. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดอุดรธานี (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
4. มอบโล่สาหรับอาเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
5. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนมกราคม 2561
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
/ ประธาน...

๘

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

มอบโล่เกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ทางานดีมีคุณธรรม และความซื่อสัตย์ ของ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจาปี ๒๕๖๐ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดอุดรธานี ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบโล่สาหรับอาเภอที่ไม่มี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนมกราคม 2561
ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อาเภอวังสามหมอ และ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อาเภอน้าโสม

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อาเภอวังสามหมอ และ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อาเภอน้าโสม วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2561 ทั้งนี้คณะส่วนล่วงหน้า กาหนดตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการเสด็จฯ
ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ประธาน

จังหวัดอุดรธานีได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ
ประจาปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับฟังนโยบายจาก
คณะผู้บริหารศาลยุติธรรม และแนวทางการทางานด้วยการระดมความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 2,000 คน และผู้ติดตามมากกว่า 300 คน
2) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ประธาน

มติที่ประชุม

โครงการสร้างความสุข และรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปี
งบประมาณ 2561” และมีกาหนดออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปี 2561
เป็นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านคาค้อพิทยศึกษา
หมู่ที่ 8 ตาบลหัวนาคา อาเภอศรีธาตุ เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ร่วมโครงการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง
เน้นย้าเรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ไม่เน้นความเป็นทางการ โดยสามามารถแทรกอยู่
ตามศาลากลางบ้าน หรือสถานที่อื่นซึ่งมิใช่การกางเต็นท์ในสนามหญ้าหน้าที่ว่าการอาเภอ
หรือโรงเรียน และขอเชิญชวนส่วนราชการ และหน่วยงานทุกแห่งที่เดินทางไปร่วม
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ทุกครั้ง ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับทางอาเภอ
เจ้าของสถานที่ด้วย
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 3.การจัดประชุม...

๙

3) การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 3/2561 มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ และกาหนดขึ้น
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงานคลังเขต 4 อุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
4) แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นายรัชต สาราญชลารักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
2. นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
3. นายสาลี พลขันธ์
เกษตรอาเภอวังสามหมอ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม หน้าแรก ผู้มาประชุม
“นางพาขวัญ กาจหาญ อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัด” ลาดับที่ 20 จาก
ข้อความ “นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี”
แก้ไขเป็น “นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ ปฏิรปู ที่ดินจังหวัดอุดรธานี” ลาดับที่ 26
“นางเกศินี สวัสดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น “นางเกศินี สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี”
หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 7 จากข้อความ “ลาน้อยห้วยหลวง” แก้ไขเป็น “ลาน้า
ห้วยหลวง”
หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 8 จากข้อความ “=1,553 ราย” ขอแก้ไขตัวเลขเป็น
“=1,153 ราย”
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงาน
จังหวัดอุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2560
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
/ ผู้แทนคลัง...

๑๐

ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชาระเงินของส่วนราชการด้วย
QR Code และการนาเงินส่งคลัง
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และวันที่ 28
มิถุนายน 2559 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงาน
โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยในส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจรบูรณาการและยั่งยืน และให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการรับเงิน
จากประชาชนติดตั้งอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อการให้บริการกับ
ประชาชน และตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้สอดคล้อง เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเป็นการเพิ่มช่องทางอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะ
ชาระเงินให้แก่ส่วนราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลอดจน
ช่วยลดภาระของส่วนราชการในการจัดการเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ และลดช่องทางในการ
ทุจริต จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการรับชาระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code
และการนาเงินส่งคลัง โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ให้ส่วนราชการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้แล้ว ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ชื่อบัญชี “...ส่วนราชการ...เพือ่ การรับเงินผ่านเครื่อง EDC” สาหรับรับชาระเงินด้วย
QR Code เพิ่มเติม และสมัครใช้บริการดังต่อไปนี้กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังกล่าว
1.1 พร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
(Tax ID) ของส่วนราชการ
1.2 มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการชาระเงิน (Thai QR Code
Payment Standard) โดยให้ธนาคารสร้าง QR Code ให้ส่วนราชการใช้ในการรับชาระเงิน
ผ่านอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
ซึ่งปรากฏ QR Code บนหน้าจอเครื่อง EDC
2) การรับชาระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code
2.1 ให้ส่วนราชการแจ้งรายการและจานวนเงินที่ผู้ชาระเงินต้องชาระ
2.2 ในการชาระเงิน ผู้ชาระเงิน ผู้ชาระเงินต้องใช้ Smartphone ที่ได้
ดาวน์โหลด Application QR Code ของธนาคารที่ผู้ชาระเงินใช้บริการ เพื่อใช้สาหรับ
ชาระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการตามข้อ 1 โดยให้ผู้ชาระเงิน Scan
QR Code ของส่วนราชการที่อยู่ในเครื่อง EDC และกรอกจานวนเงินที่ต้องชาระก่อน
กดยืนยันการชาระเงิน ซึ่งผู้ชาระเงินจะได้รับหลักฐานการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Slip) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ชาระเงิน
/ 2.3 เมื่อผู้ชาระเงิน...

๑๑

2.3 เมื่อผู้ชาระเงินได้ทารายการชาระเงินด้วย QR Code เรียบร้อยแล้ว
ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC
ของธนาคาร โดยระบบจะทาการหักบัญชี ของผู้ชาระเงินและพิมพ์หลักฐานการชาระเงิน
(Payment Slip) ที่แสดงรายละเอียด และยืนยันการชาระเงิน จานวน 2 ฉบับ คือ
หลักฐานการชาระเงินที่ส่วนราชการให้ผู้ชาระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy)
1 ฉบับ และหลักฐานการชาระเงินที่ผู้ชาระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องลงลายมือ
ชื่อ (Customer Copy) 1 ฉบับ
2.4 ให้ส่วนราชการออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพร้อม
หลักฐานการชาระเงิน (Customer Copy) ให้แก่ผู้ชาระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน
1 ชุด และส่วนราชการเก็บสาเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชาระเงินฯ
(Merchant Copy) จานวน 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการรับเงิน และเก็บไว้ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
2.5 หากรายการรับชาระเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC
เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ชาระเงิน หรือส่วนราชการพบว่า การชาระเงินมี
ข้อผิดพลาด เช่น จานวนเงิน หรือรายการที่รับชาระไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการทารายการ
สรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวัน ให้ส่วนราชการยกเลิกรายการรับชาระ
(Void Payment) จากเครื่อง EDC โดยดาเนินการตามขั้นตอนในคู่มือการรับเงินด้วย
QR Code ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคาร และให้ส่วนราชการทารายการรับชาระเงินใหม่
ตามขั้นตอนที่กาหนด
หากส่วนราชการได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระเงินไปแล้ว ก่อนมีการยกเลิก
รายการรับชาระ (Void Payment) ให้ส่วนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินคืนจากผู้ชาระเงิน
และขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ชาระเงิน
โดยให้นาใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสาเนาใบเสร็จรับเงิน
2.6 ทุกสิ้นวัน ให้ส่วนราชการสรุปยอดรายการรับชาระเงินด้วย
QR Code ผ่านเครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชาระเงิน
ระหว่างวัน แล้วสั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง
EDC เพื่อนามาตรวจสอบกับหลักฐานการชาระเงิน (Merchant Copy) และสาเนา
ใบเสร็จรับเงินตามข้อ 2.4 ให้ถูกต้องตรงกัน
2.7 เมื่อส่วนราชการทาการสรุปยอดรายการรับเงินที่รับชาระในแต่
ละวัน (Settlement) แล้ว ธนาคารจะทาการโอนยอดเงินเต็มจานวนตามใบสรุปยอดรับ
ชาระเงิน (Settlement Report Slip) ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ตาม ข้อ 1
ภายในวันทาการเดียวกัน
2.8 กรณีได้รับแจ้งจากผู้ชาระเงิน หรือส่วนราชการพบว่า การชาระเงิน
มีข้อผิดพลาด เช่นจานวนเงินหรือรายการที่รับชาระไม่ถูกต้อง หลังจากที่มีการทารายการ
สรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement) ทุกสิ้นวัน ตาม 2.6 แล้วให้ส่วนราชการแจ้งขอ
ปรับปรุงรายการตามขั้นตอนในคู่มือการรับเงินด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC โดย
ดาเนินการ
/ 1) กรอกข้อมูล...
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1) กรอกข้อมูล การขอปรับปรุงรายการรับชาระเงิน ตาม
แบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนดและแจ้งไปยังธนาคารเพื่อขอปรับปรุงรายการรับชาระเงิน
ที่ผิดพลาด
2) เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากธนาคารว่า ได้ดาเนินการ
ปรับปรุง รายการรับชาระเงินให้ถูกต้องแล้ว ให้ส่วนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินคือจาก
ผู้ชาระเงินและขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกไปแล้วทั้งฉบับ แล้วออกใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ชาระเงิน โดยให้นาใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้นั้นติดไว้กับสาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
3) การนาเงินส่งคลัง
3.1 วันทาการถัดจากวันที่มีการรับชาระเงินด้วย QR Code ก่อนเวลา
10.00 น. ให้ส่วนราชการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ตาม
ข้อ 1 กับรายงานการรับชาระเงินผ่านระบบงานของธนาคารตามคู่มือการรับเงินด้วย
QR Code ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคาร เมื่อถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
1) กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ตาม ข้อ 1 เป็นบัญชี
เงินฝาก ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ให้ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารดังกล่าว ผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนาส่งคลัง
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน
2) กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้ตามข้อ 1 เป็นบัญชี
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยฯ ให้ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากธนาคาร ดังกล่าวผ่านระบบ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร เข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทยฯ ที่เปิดไว้ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0402.2/
ว 116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ...เพื่อการนาเงิน
ส่งคลังหรือฝากคลัง” ซึ่งสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ไว้แล้ว เพื่อรับโอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากธนาคารตาม ข้อ 1 และให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ
ดังกล่าวผ่านระบบ Internet Banking (KTB Corporate Online) เพื่อนาส่งคลังเป็นเงิน
รายได้แผ่นดิน
3.2 การทารายการนาเงินส่งคลังจากบัญชีเงินฝากธนาคารตาม ข้อ 3.1
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ส่วนราชการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังกล่าว พร้อมทั้งระบุประเภทและจานวนเงินที่จะนาส่งคลัง เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ
แล้วแต่กรณี และเมื่อทารายการแล้วเสร็จ ให้พิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จจาก KTB
Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนาเงินส่งคลัง
3.3 ทุกสิ้นวันทาการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการนาเงิน
ส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทา
รายการสาเร็จ กับรายการสรุปความเคลื่อนไหว ทางบัญชี (e-Statement/Account
Information)ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน
3.4 ให้เก็บรักษาหลักฐานในการนาเงินส่งคลังที่เรียกจากรระบบ KTB
Corporate Online ตามข้อ 3.2 ไว้ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
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4) กรณีเกิดข้อขัดข้องในการรับชาระเงินให้ส่วนราชการติดต่อโดยตรงกับ
ธนาคารที่วางเครื่อง EDC
5) ให้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการกาหนดแนวทางการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการรับชาระเงินด้วย QR Code
6) วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกบัญชีให้ถือปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
7) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ได้ ให้ขอทาความ
ตกลง กับกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป สาหรับส่วนราชการที่ยังไม่ได้วางเครื่อง EDC ขอให้เร่งดาเนินการติดตั้ง
เครื่อง EDC ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
รายการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รายจ่ายลงทุน

21

43

65

88

รายจ่ายภาพรวม

30

52

74

96

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
(PO)

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
7,463.54 1,203.43
รายจ่ายประจา 2,711.42
29.85
รายจ่ายลงทุน 4,752.12 1,173.57
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
44.02
0.23
รายจ่ายประจา
134.14
43.80
รายจ่ายลงทุน
253.37
0.20
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
395.01
รายจ่ายประจา
161.41
0.20
รายจ่ายลงทุน
233.60
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,691.27
951.49
เงินกันปี 2560 2,505.45
846.20
เงินกันก่อนปี 2560
185.83
105.29

/ ประธาน...

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
1,645.64 35.45
1,584.07 58.42
1,061.56 22.34
2.33 0.60
2.33 1.74
11.39 2.88
10.39 6.44
1.00 0.43
หน่วย : ล้านบาท
851.74 31.65
819.82 32.72
31.92 17.18
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ประธาน

ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณกรมจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
การดาเนินโครงตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่
ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัด
อุดรธานี/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี/
โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ จานวน
52 โครงการ 497,639,080 บาท แบ่งเป็นงบจังหวัด จานวน 45 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 395 ล้านบาทเศษ งบภาค จานวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 82
ล้านบาทเศษ งบกลุ่มจังหวัด จานวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 102 ล้านบาทเศษ
การก่อหนี้ผูกพัน (งบลงทุน)
 งบจังหวัด โครงการที่มีรายการงบลงทุน จานวน 13 โครงการ 58 รายการ
วงเงิน 184,595,000 บาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา
 งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการที่มีรายการงบลงทุน จานวน 1
โครงการ 2 รายการ วงเงิน 49,000,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการทาง
พัสดุคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในกุมภาพันธ์ 2561
 งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ที่จังหวัดอุดรธานีเป็น
หน่วยดาเนินการ โครงการที่มีรายการงบลงทุน จานวน 1 โครงการ 3
รายการ วงเงิน 43,022,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการทางพัสดุคาดว่า
จะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สถานะการดาเนินงาน
1) มีโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : กิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) งบ 8,750,000 บาท (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด)
2) หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 32 หน่วยงาน
มาตรการเร่งรัดการดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และกระจายเม็ดเงินลงพื้นที่ให้เร็วขึ้น โครงการที่ยงั ไม่ได้รับการอนุมัติให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 มกราคม 2561
รายการงบลงทุน
ให้เร่งดาเนินการก่อหนี้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งขอให้แนะนา
ให้ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า (Advance Payment)
/ รายการ...
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ประธาน

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รายการงบดาเนินงาน
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ขอให้ปรับแผนจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หากสามารถปรับแผนได้ ขอให้ปรับแผนการ
ฝึกอบรม และดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 รวมทั้งเร่งรัดยืมเงินตามระเบียบ
โดยอย่างน้อยให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52
รายการงบกลาง ปี 2561 ที่จังหวัดได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ
งบประมาณ 49 ล้านบาทเศษ งบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) รวม 22 โครงการ งบประมาณ 22 ล้านบาทเศษ และขอให้เร่งรัด
ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 งบประมาณการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน กระทรวงมหาดไทย งวดที่ 1 จานวน 8 โครงการ งบประมาณ
1.4 ล้านบาทเศษ โดยต้องดาเนินการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม
2561
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี
2561 ตรวจสอบข้อมูล สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายใน
เว็บเพจของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ควรจะมีการเร่งรัดหรือเตรียมการในสิ่งใดบ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง: GMS Fabric Expo 2018

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
ด้วยจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเที่ยว
งานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS FABRIC EXPO 2018 ระหว่างวันที่
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม ๒๕๖1 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี พบกับกิจกรรม
ภายในงาน อาทิ
1) ขบวน Carnival ยิ่งใหญ่อลังการ เช่น ขบวน“อารยธรรมผ้าทอพื้นเมือง
กับวิถีชีวิตอีสาน” ขบวน “อารยธรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงกับศรัทธาแห่งสายน้า
นานาชาติ นาคี นาคา” และขบวน “ผ้าทอมือ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรมร่วมสมัย”
2) กิจกรรมบันเทิง มหรสพ เช่น การแสดงของศิลปินชื่อดังระดับประเทศ
การแสดงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และการแสดงของ
ประเทศในกลุ่มประเทศ GMS
3) กิจกรรมการประกวด อาทิ การประกวดผ้าทอมือนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ การประกวดผ้าทอมือวัฒนธรรมร่วมสมัย การประกวดหนูน้อยผ้าทอมือ
ลุ่มน้าโขงทั่วภาคอีสาน การประกวดธิดาวัยทีน-ผ้าทอมือทั่วภาคอีสาน การประกวด
เทพบุตร จากทั่วประเทศ การประกวดผ้า ประเภทอนุรักษ์ ประกวดลายผ้า ประกวด
/ ออกแบบผลิตภัณฑ์...
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ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ้าทอมือ ประกวดภาพถ่ายกิจกรรมการจัดงาน และ
ประกวดและสาธิตการประกอบอาหารนานาชาติ และร้านอาหารดั้งเดิมของจังหวัด
อุดรธานี
4) กิจกรรมการแสดงนิทรรศการและการออกร้านจัดจาหน่ายสินค้าผ้าทอ
พื้นเมืองที่โดดเด่น (Premium) จากประเทศและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
ได้แก่ ลาว ,เวียดนาม,ไทย,จีน และเมียนมาร์
5) การจัดแสดงนิทรรศการและจาหน่ายสินค้า อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นิทรรศการอารยธรรมและนวัตกรรมอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง (GMS) และภาคอีสาน การจัดมหกรรมการแสดงและจาหน่ายสินค้าผ้าทอพื้นเมือง
ที่โดดเด่น (Premium) และการเสวนา “กูรูผ้าทอพื้นเมือง” จากทั้งในประเทศและ
ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง จับคู่ธุรกิจ Business Matching
6) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงลานวัฒนธรรมกลางแจ้ง ที่จาลองสถานที่ และ
แหล่งลานวัฒนธรรมอีสาน และของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) ที่จาลอง
สถานที่สาคัญมาไว้ในงานอารยธรรม อาทิ จัดให้มีการจาลองแม่น้าโขง
7) พบกับลานอาหารชวนชิม และ Street Food ร้านอาหารนานาชาติ 6
ประเทศ และร้านอาหารไทย 4 ภาค กว่า 40 ร้านค้า
ขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การจัดงาน ดังนี้
2.1 ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร อาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และสื่อมวลชนของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดในภาคอีสาน
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงาน
2.2 ขอให้ส่วนราชการ ปรับแผนการจัดอบรม โดยนาไปจัดให้ตรงกับ ช่วงของ
การจัดงาน และบรรจุโปรแกรมการศึกษาดูงานการจัดงานดังกล่าว ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการอบรม ทั้งนี้ ให้แจ้งโปรแกรมการศึกษาดูงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดอุดรธานี ก่อนล่วงหน้า ได้ที่ ๐ ๔๒๒๒ ๑๓๑๘
หรือ stgudon@gmail.com
2.3 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดอบรมกลุ่มอาชีพในช่วงดังกล่าวและ
มีกาหนดศึกษาดูงานนอกสถานที่ได้นาผู้เข้าอบรมมาศึกษาดูงานการจัดแสดงและจาหน่าย
สินค้าภายในงาน เพื่อนาไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทาการตลาดให้แก่สินค้า
และบริการในท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้แจ้งโปรแกรมการศึกษาดูงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดอุดรธานี ก่อนล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2.4 ขอให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา นานักเรียน นักศึกษา มาศึกษาดูงาน
การจัดแสดงนิทรรศการและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน ทั้งนี้ ให้แจ้งโปรแกรม
การศึกษาดูงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัด
อุดรธานี ก่อนล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2.5 สมาคมท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน และผนวก
โปรแกรมเพื่อนานักท่องเที่ยวมาชมขบวนแห่และเที่ยวชมงาน
2.6 ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเชิญชวนญาติและมิตรสหาย
ในต่างแดนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงของการจัดงาน
/ 2.7 การท่องเที่ยว...
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2.7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบิน บริษัทขนส่งมวลชน และสถานี
รถไฟและสื่อต่างๆ ร่วมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยว ตามสโลแกน “แต่งผ้าไทย มาเก๋ไก๋
ที่อุดร” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงสิ้นสุดการจัดงาน
2.8 ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ และสื่อท้องถิ่นใน
จังหวัดร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรและประชาชน สวมใส่ผ้าหมี่ขิด หรือผ้าพื้นเมือง
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จนสิ้นสุดการจัดงาน
2.9 เชิญชวน ผู้ประกอบการ และผู้มาเที่ยวชมงาน สวมใส่ผ้าไทย ภายใต้
สโลแกน
2.10 เชิญชวนสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการภายในจังหวัด
จัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงการจัดงานระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม
๒๕61
2.11 เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยนา
ตราสัญลักษณ์ แบบสติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ไปประชาสัมพันธ์ใน
สถานที่ หน่วยงาน องค์กร และยานพาหนะ ทั้งของหน่วยงานและของตนเอง รวมทั้ง
พิจารณาร่วมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานในบริเวณสถานที่ต่างๆ ตามที่
เห็นสมควร รวมถึงการใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อจัดทาของที่ระลึก หรือสินค้าและบริการ
ของหน่วยงาน องค์กร
ทั้งนี้ จังหวัดอนุญาตให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการร้านค้า สื่อมวลชน สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของการจัดงาน ในการ
ส่งเสริมการขาย และการจัดทาของที่ระลึก ตลอดจนสินค้าบริการของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
อนึ่ง สามารถสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน และดาวน์โหลด
ตราสัญลักษณ์ได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี www.udonthani.go.th
ประธาน
ขอให้มีการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตลอดเดือนกุมภาพันธ์
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 เทศกาลงานตรุษจีนอุดรธานี ประจาปี 2561
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี 2561
Amazing Chinese New year Udon Thani 2018 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์
2561 ณ กลางเมือง ถนนประจักษ์ศิลปาคม พบกับกิจกรรมภายในงานต่าง ๆ มากมาย
อาทิกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทรประดิษฐ์ ถอดรหัส รับดวง “เฮง” ปีจอ
จากเหล่านักพยากรณ์ชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทย ชมความสวยงามขององค์ประทาน
พระโพธิสัตว์ กวนอิม ขนาดใหญ่กว่า 8 เมตร และดอกเหมยบานในฤดูเหมันต์ในงาน
เทศกาลตรุษจีน ถนนอาหารหลากหมายเมนู ไทย จีน เวียดนาม กว่า 200 เมนู ชมและ
เชียร์การประกวดเชิดสิงโตดอกเหมย รอบคัดเลือกชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท
ชมการประกวด Kid Chinese มิสอาหมวยอุดรธานี และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.3 วิ่งเพื่อมรดกโลก...
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5.3 วิ่งเพื่อมรดกโลก“ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2018” ปีที่ 2
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สานักงานอุดรธานี และกู๊ดสปอร์ต ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อมรดกโลก “ยูนิค
รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2018” ปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
“ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน” เป็นงานวิ่งประจาปีที่สาคัญของจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยปีที่แล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง มีนักวิ่งทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมวิ่งกว่า 1,500 คน
ขอเชิญนักวิ่งทุกท่าน ร่วมวิ่งสัมผัสบรรยากาศแหล่งโบราณคดี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมนโยบาย Sport Touring Full service “วิ่ง เที่ยว พัก เพลิน” คือ วิ่งบน
เส้นทางสายอารยธรรมบ้านเชียง 5,000 บาท วิถีไทพวน เที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ที่ตื่นตา
ตื่นใจ ของบ้านเชียงและจังหวัดอุดรธานี พักโฮมสเตย์ สัมผัสใกล้ชิดกับบรรยากาศท้องถิ่น
วิถีไทพวน เพลิน กับกิจกรรม workshop ที่น่าสนใจมากมาย และได้ของที่ระลึกกลับบ้าน
อาทิ สาธิตการย้อมผ้าคราม การสานภาชนะจักสาน กระติ๊บ การปั้นไห การทาอาหาร
ไทพวน เที่ยวชมตลาดพาแลง นั่งรถรางชมบรรยากาศรอบๆ บ้านเชียง พร้อมเข้าชม
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ทาความรู้จัก “คุณทองโบราณ” สุนัขยุคบ้านเชียง
ที่ได้รับชื่อจากในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นมาสคอต เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ประจาจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จะมอบให้กับ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษามรดกโลก
ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
การแข่งขัน “ยูนิค รันนิ่ง บ้านเชียงมาราธอน 2018” มี 4 ประเภท ได้แก่
มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 600 บาท มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท และเดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพ 4.2 กิโลเมตร ค่าสมัคร 200 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก
ที่ถูกจัดทาขึ้นเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์แห่ง “สาริด” ที่เป็นยุคทองของแหล่งโบราณคดี
บ้านเชียงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี จังหวัดอุดรธานีในปี 2561 อีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ โทร 0 2949
2955 หรือ www.Goodsportsthailand.com หรือ FB/INSTAGRAM:Uniquerunning
และ Line@Goodsportthailand
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 แนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจเงินนอกระบบ
ในส่วนภูมิภาค “การเตือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่”
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
กระทรวงการคลัง ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการ
ดาเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาค แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงิน
นอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดทราบและพิจารณา แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องใน
พื้นที่ทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
/ โดยนายกรัฐมนตรี...

๑๙

โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ตามพระราชกาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หรือแชร์ลูกโซ่
เป็นวาระแห่งชาติ และได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ตามที่สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรการ ประกอบด้วย
(1) มาตรการเร่งด่วน ให้บูรณาการการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (2) มาตรการ
เยียวยา ใช้กลไกของพระราชกาหนดการกู้ยืมเงินฯ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ผู้ให้กู้ยืมเงิน (ผู้เสียหาย) และ (3) ใช้กลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอก
ระบบและคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
(คณะอนุกรรมการ) ฯลฯ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
www.damrongdhama.moi.go.th หัวข้อข่าวกิจกรรม “การป้องปรามการกู้ยืมเงินที่เป็น
การฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวโน้มสถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางทางถนนจังหวัดอุดรธานี
จากแหล่งข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัดและ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 29 มกราคม 2561
จานวนผู้เสียชีวิต ทั้ง 152 ราย คิดเป็นอัตราตาย 9.65 ต่อแสนประชากร
อาเภอสร้างคอมไม่มีจานวนผู้เสียชีวิต อัตราตายที่มากกว่า 16-18 ต่อแสน
ประชากร ได้แก่อาเภอไชยวาน อัตราตาย 0.1-16 ต่อแสนประชากร รวม 18 อาเภอ
สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติทางถนน จังหวัดอุดรธานี 2561
พฤติกรรมเสี่ยง (คน) คิดเป็นร้อยละ 58 โดยการขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถย้อนศร สาเหตุจากรถเสี่ยง (พาหนะ)
ได้แก่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 69 ถนนเสี่ยง เหตุเกิดบนทางหลวง ร้อยละ 60 ถนน
ระหว่างหมู่บ้าน ร้อยละ 32 ทางตรง ร้อยละ 64 และทางโค้ง ร้อยละ 16
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดอุดรธานี จึงได้บูรณาการการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กาหนดแผนบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของจังหวัดอุดรธานีขึ้น
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่
และภาคประชาสังคมในการดาเนินการอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้าง
/ จิตสานึกและ...

๒๐

จิตสานึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และประชาชนทั่วไป
โดยผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียด ดังนี้
1. เกิดอุบัติเหตุ 139 ครั้ง (ลดลงจากปี 2560 จานวน 14 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ
9.15 มีผู้บาดเจ็บ Admit 161 ราย (ลดลงจากปี 2560 จานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ
9.94 และเสียชีวิต 13 ราย (ลดลงจากปี 2560 จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 และ
เสียชีวิตในช่วงเทศกาลนับแต่เกิดเหตุ 30 วัน 2 ราย รวมเสียชีวิตทั้งหมด 15 ราย
2. มีผู้ปฏิบัติประจาจุดตรวจ รวม 10,423 คน
3. การเรียกตรวจยานพาหนะ และ การดาเนินคดี
-เรียกตรวจ 88,010 คัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 154 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 0.18
- ดาเนินคดี 19,095 คัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 3,426 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 21.87
- เรียกตรวจตามมาตรการ 174,167 คัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน
45,015 คัน คิดเป็นร้อยละ 34.86
- ดาเนินคดีตามมาตรการ 19,126 ราย (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน
3,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.05
4. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 3 สาเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ 87 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 55.06 ขับรถเร็วเกินกาหนด 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.56 และทัศนวิสัยไม่ดี 16
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.13
5. พฤติกรรมเสี่ยงที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 111 ราย
คิดเป็นร้อยละ 45.87 เมาสุรา 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.03 และ มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
16 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.61
6. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ 3 ประเภทสูงสุด ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ 123 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 86.82 รถปิกอัพ 6 คัน คิดเป็นร้อยละ 4.23 และ รถเก๋ง 4 คัน คิดเป็นร้อยละ 2.82
และรถอื่นๆ เช่น รถจักรยาน เป็นต้น รวม 6 คัน คิดเป็นร้อยละ 4.23
7. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน 52 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 37.41 ถนนกรมทางหลวง 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ ถนนกรมทาง
หลวงชนบท 31 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 22.3
8. บริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ทางตรง 98 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.5
ทางแยก 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.27 และทางโค้ง 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.35
9. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01-20.00 น. 41 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 เวลา 20.01-24.00 น. 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.58 และ เวลา 12.0116.00 น. 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.99
10. ช่วงอายุผู้ประสบเหตุสูงสุด ได้แก่ อายุ 15-19 ปี 35 คน คิดเป็นร้อยละ
22.44 อายุ 50 ปีขึ้นไป 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79 และอายุ 30-39 ปี 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.1
11. ที่อยู่ของผู้ประสบเหตุ ได้แก่ คนในจังหวัด 145 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85
/ 12. เกิดอุบัติเหตุ...
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12. เกิดอุบัติเหตุใหญ่ 1 ครั้ง ในพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 มกราคม
2561 เวลา 02.45 น. เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (เสียชีวติ ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย , ณ
โรงพยาบาล 1 ราย และเสียชีวติ หลังเทศกาลนับแต่เกิดเหตุ 30 วัน อีก 1 ราย) (ปี 2560
เกิดอุบัติเหตุใหญ่ 2 ครั้ง)
แม้ว่าผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดอุดรธานี จะสามารถลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ จานวน
ผู้บาดเจ็บ Admit และผู้เสียชีวิตลงได้ เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา
แต่ทั้งนี้ยังคงมีภารกิจสาคัญที่จักต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอด
บทเรียนจากผลการดาเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งการระดมความคิดเห็นร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนและกาหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัดอุดรธานี ให้ได้ผลสาเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
ประธาน
การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องช่วยกันดาเนินการ
ต่อไป จากข้อสังเกต ที่พบก็คือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะเป็นคนมีอายุ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เนื่องจากผู้สูงอายุจะต้องเดินทางเพื่อช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น ขอบคุณอาเภอทุกอาเภอ
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.7 การประชุมนักวิชาชีพอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดการประชุมนักวิชาชีพอ้อยและน้าตาล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 การประชุมดังกล่าว
กาหนดจัดขึ้น 3 ปี ต่อครั้ง โดยจะจัดให้มีขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน และในครั้งนี้
ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดการประชุม เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี
เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกอ้อยมากที่สุด และต้องการที่ให้ผู้ประกอบการ และผู้ในใจ
ทั่วไปได้รับรู้ข้อมูล เครื่องจักร และ โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 300-400 คน
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพนานาชาติ ผู้บริหาร นักวิจัยและพัฒนา ผู้ประกอบการ และ
ชาวไร่อ้อยผู้สนใจทั่วไป นอกจะจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ
การจัดแสดงเครื่องจักรที่ทันสมัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ได้ที่ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โทร. 042 223894
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 การขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map)
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สืบเนื่องจากการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ
รวมทั้งสิ้น 11.49 ล้านคน ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนว่าผู้ลงทะเบียนข้อมูล
ดังกล่าว อยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่ และอาจจะไม่ครบถ้วนจึงได้มีนโยบายให้มีการสารวจ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่แล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกของข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โดย
ใช้หมายเลข 13 หลัก
/ กระทรวงพัฒนาสังคม...
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้พัฒนาระบบข้อมูล
ด้านสังคม เพื่อยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคมในการขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม
(Social Map) โดยทีมงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง และสานักส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการเขตที่ 6 ขอนแก่น โดยจะมีการสารวจ และจัดทาระบบข้อมูลด้านสังคม
ที่จะสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานทั้งภายใน และภายในนอก หรือใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านสังคมในจังหวัด โดยมีวัตถุเพื่อพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บูรณาการ
ข้อมูลกับทุกกลุ่มเป้าหมาย และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการพัฒนาและสวัสดิการ
สังคม จากกลุ่มกลุ่มบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และ
กลุ่มเป้าหมายของกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว หรือกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่น จาก 2 กลุ่ม
ดังกล่าว โดยจะใช้ Mobile Application เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ หาก
การบริหารข้อมูลประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลจากหมายเลข 13 หลักที่มี
ก็จะได้รับข้อมูลรายละเอียด ของผู้รับบริการสวัสดิการแห่งรัฐว่า อยู่ที่ไหน อย่างไร และ
มีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอะไร และมีความต้องการสิ่งใด จากจานวนผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ ของจังหวัดอุดรธานี จานวน 3 แสนคนเศษ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จะเริ่มทดสอบ
ระบบการดาเนินการในวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาทีจ่ ะเกิดขึ้น ณ พื้นที่
หมู่ที่ 1 ตาบลคาเลาะ อาเภอไชยวาน และจะเนินการพร้อมกันภายในเดือนกุมภาพันธ์
2561 และขอความร่วมมือจากทุกอาเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนการดาเนินการในครั้งนี้ด้วย
ประธาน

การขับเคลื่อนระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) เป็นเรื่องสาคัญหากการจัดเก็บข้อมูล
สาเร็จลุล่วง จะทาให้การแก้ไขปัญหาได้ง่าย ถูกช่องทาง และบูรณาการความร่วมมือ
สู่การปฏิบัติ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งให้การสนับสนุน
การดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนพฤศจิกายน 2560 มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือน
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตหดตัว ตามภาคเกษตรกรรมที่หดตัวจากปริมาณ
ผลผลิตข้าวนาปีลดลง ด้านการใช้จ่ายขยายตัว การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเป็นผลมา
จากมาตรการช้อปช่วยชาติ และการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการที่เป็นแรงกระตุ้นการใช้จ่าย
และการบริโภคภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น สาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่
ในเกณฑ์ดี ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 4.7 ตามลาดับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.3 และการจ้างงานขยายตัว
ร้อยละ 0.5
มติที่ประชุม
รับทราบ
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6.2 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนมกราคม
2561 มีดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 84 เรื่อง แล้วเสร็จ
จานวน 12 เรื่อง คงเหลือ 72 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,427 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 37
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 9
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และ
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนธันวาคม
2560 มีดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์
ปัญหา
BOD
3
พอใช้
2
ดี
DO
3
พอใช้
4
เสื่อมโทรม BOD
DO
3
พอใช้
DO
3
พอใช้
4
เสื่อมโทรม BOD
เสื่อมโทรม BOD
4
DO
3
พอใช้
DO
3
พอใช้
3
พอใช้

(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้้าห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560)
ลาน้าห้วยหลวงมีคุณภาพน้าโดยรวม จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภท
ที่ 3 หรือเกณฑ์คุณภาพน้า พอใช้
ลาน้าห้วยหลวงเดือนธันวาคม ปริมาณลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ทาให้คุณภาพน้า
ในลาน้าห้วยหลวงมีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ค่อนข้างต่า อาจเกิดจากสภาพแหล่ง
น้าในห้วยหลวงไหลช้า และเป็นแหล่งน้านิ่ง ในบางช่วงของลาน้าเนื่องจากลาน้าห้วยหลวง
มีฝายกั้นลาน้าเป็นระยะ และสถานี HLU 07 มีปริมาณวัชพืชขึ้นหนาแน่นบริเวณผิวน้า
ทาให้ปริมาณออกซิเจนละลายลดลง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมกราคม 2561 สรุปได้ดังนี้
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคเดือนมกราคม 2561 =1,107 ราย 442,800 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,107 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 36,950 บาท
3. ในห้วงเดือนมกราคม 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 13 ครั้ง รวม 13 แห่ง
(ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2561)
4. การรับบริจาค (มกราคม 2561) ดวงตา 26 ราย อวัยวะ 23 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส
500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีในเดือน
มกราคม 2561 มีดังนี้
๑. กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคล
ทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑” วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีฯ โดยมีวัด และศาสนสถานในศาสนาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เข้าร่วมโครงการ รวม ๒๖๔ แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๓๑,๓๙๒ คน
๒. โครงการจิตอาสาชาวตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม
“แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” น้อมใจภักดิ์ถวายความภักดี จังหวัดอุดรธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในบริเวณวัดสันติวนาราม และบริเวณตลาดประชารัฐฯ พร้อมทั้งมีการสาธิต
และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ และสานึกในพระกรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๓. กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑” วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
บริเวณลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณหนองประจักษ์ศิลปาคม มีกิจกรรมการมอบ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี จานวน ๔๓ คน และ
มีเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม คือนายเศรษฐพงศ์ โพธิ์ศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพันดอน
วิทยา อาเภอกุมภวาปี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
๔. กิจกรรม “งานวันเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ ๑๒๕ ปี” วันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๑ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้รับผิดชอบงานพิธีการและ
/ การฝึกซ้อมราบวงสรวง...

๒๕

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

การฝึกซ้อมราบวงสรวงของประชาชนชาวอุดรธานีจานวนกว่า ๖๑,๑๒๕ คน พร้อมกันนี้
ได้ขอความร่วมมืออาเภอต่างๆ ทั้ง ๒๐ อาเภอ จัดพิธี “สู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง” โดย
พร้อมเพียงกัน
๕. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อความปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด
อุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานปี ๒๕๖๐ และบูรณาการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สื่อความปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ และการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมขอความคิดเห็นที่ประชุมขออนุมัติจัดทา
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561-2564)
24 for Change (24 โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี เพื่อการพัฒนา
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง)
ศูนย์กลาง GMS
 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและกาลังแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่ธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี ๔.๐
 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการ
 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อให้แข่งขันได้
 โครงการขยายผลองค์ความรู้การทาเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
 โครงการยกระดับการ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการส่งเสริม
การตลาดไมซ์และการท่องเที่ยว
 โครงการยกระดับกลุ่มธุรกิจ สินค้า และบริการที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
 โครงการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์
และการท่องเที่ยว
 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว
/ เมืองน่าอยู่...

๒๖














ประธาน
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เมืองน่าอยู่
โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการเสริมสร้างคนอุดร ๔.๐
โครงการลดความเหลื่อมล้าด้านสังคมคนอุดรธานี
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต
โครงการปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้าและปรับปรุงคุณภาพน้า
แบบครบวงจร
โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะ/น้าเสียแบบครบวงจร
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยระดับจังหวัด

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนจาก ปี 2561-2564 เราจะขับเคลื่อนในเรื่องอะไร
เพราะยุทธศาสตร์เป็นที่มาของงบประมาณ มองให้ลึกซึ้งยุทธศาสตร์ 6 ด้านเปรียบเสมือน
แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่มี รวมกัน 4 ดอก รวม 6 กระถาง ภายใน 1 ยุทธศาสตร์ มี 4
กลยุทธ์ ซึ่งทากันมาทั้งอยู่ใน 6 กระถางนี้ทั้งสิ้น ขอให้สานักงานจังหวัดถอดแบบ 24 for
Change (24 โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง
น่าอยู่ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง) เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของ
หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนต่าง ๆ เพราะเป็นแนวทางที่จะต้องดาเนินงานในปี
2561-2564 เพื่อให้เข้าใจง่ายในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาจังหวัดได้อย่างจริงจัง
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

