รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 6/๒๕61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายธนพล
3. นายณรงค์
4. นายพงษ์ศักดิ์
5. นายสฤษดิ์
6. นายชัชวาล
7. นายธีระภัทร์
8. นายอินศร
9. นายสมิต
10. นายมนตรี
๑1. นางสุภาวดี
12. นางพาขวัญ
13. นายปิยะ
14. นางสิริวิมล
๑5. นางคณิศร
16. นางปิยวรรณ
17. นายธเนศ
18. นายบุญชนะ
19. น.ส.กชพร
20. นายฐานวัฒน์
๒1. นายไชยวัฒน์
22. นางพจนารถ
23. นายมงคล
๒4. นายอาพัน
25. นางตวงพร
๒6. ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ
27. นางสมพร
28. นายธงชัย
29. นางพรรณทิพา
30. นางศรีภูมิ ทองใหญ่

พุฒิชาติ
จันทรนิมิ
จีนอ่า
ยศยิ่ง
อินทสิทธิ์
เชิดไชยศักดา
ผิวสวัสธ์
อุ่นใจ
ประสันนาการ
ดวงจันทร์ทอง
สิทธิมาลัยรัตน์
กาจหาญ
โยมา
ภู่หริย์วงศ์สุข
มุมอ่อน
โยมา
ถวิลหวัง
สุทธิอาจ
สมคาศรี
ธนาธัญญพิชญ์
รัตนดาดาษ
สุทธิพร
ทองจุ่น
เอกทัตร
พนมภูมิ
ศรีดาวเรือง
นิลคัมภีร์
พลพวก
เลาหะทองทิพย์
ณ อยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
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31. นางวิลาสินี
32. พ.ต.นภดล
33. นายทรรศชล
34. ดร.จรินทร์
35. นายจิระศักดิ์
36. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
37. นางสตรีรัตน์
38. นายเจษฎา
39. นายสุริยา

เบ้าหล่อเพชร
บุญสูงเนิน
พุทธรัตนา
สุรเสรีวงษ์
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
แสนจาหน่าย
ปานะถึก
คาพันธ์

40. นายวิชัย
41. นายธนดร
42. น.ส.ทชากร
43. นายภูรเดช

พาศรี
เบ็ญจจินดา
รอบรู้
สวัสดิรมย์

(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
44. นายวัชรินทร์
45. นายนิติพัฒน์
46. นายทวี
47. นายณฐพล
48. นายชัชวาลย์
49. นายวีระวัฒน์
50. นายวิโรจน์
51. นายปิยะพงษ์
52. นายสามารถ
53. นายพิเชษฐ์
54. นายประทีป
55. นายชัยรัตน์
56. นางสุภาวดี
57. นายสุพจน์
58. นายสุชาติ
59. นายสุภโชค
60. นายถาวร
61. นายบุญเลิศ
62. นายณัชฐเดช
63. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
ชินณรงค์
วิถี
ปทานนท์
วงษ์ศรีรักษา
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
เอี่ยมกลิ่น
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
วรวงษ์
มุลาลี
ชื่นพิศาล

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

ส่วนกลาง
64. นางบัวเรียน

จิระสมบูรณ์โชค (แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
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65. นายมนตรี
66. น.ส.รัตนา
67. นายพีระพล
68. นางสุนีย์
69. นายสมพร
70. นายพงศ์ธร
71. นายนเรศ
72. นางอาทิตยา
73. นางลดาวัลย์
74. นางจารุวรรณ
75. น.ส.ปัทมา
76. นายสืบตระกูล
77. นายอดุลย์
78. นายเพนิน
79. นางกรรณิกา
80. นายอิสรา
81. น.ส.สุจิตรา
82. นายวิทยา
83. นายสุธน
84. นายสุริน
85. น.ส.สมลักษณ์
86. น.ส.ทัศนีย์
87. นางธัชรินทร์
88. นายสายัณห์
89. น.ส.มาลี
90. นายไชยรัตน์
91. ว่าที่ ร.ต.จักรี
92. นางดรุณี
93. นายพูลศักดิ์
94. นายมารุต
95. นายธนพร
96. นายประจักษ์
97. นายเรืองเดช
98. นายไพวรรน์
99. นายจุฑัชย์
100. นายพงษ์ศักดิ์
101. นายยุทธศิลป์

พลฤทธิ์
นรานันทน์
ยังขาว
อินทร์ดี
คมขา
โกศลวดี
นาเมืองรักษ์
ดวงจันทา
สุวรรณศรี
มาลาศรี
บ่อทรัพย์
มิลินทานุช
สิมมาคา
บุญยืน
ฤาชา
ปุราโส
สุวรรณสาร
ปัญจมาตย์
กมลบูรณ์
บงแก้ว
สุวรรณพรหมา
สมใจ
เทียงบุญ
สืบมา
องค์รัตนประทาน
จันทร์โชติเสถียร
สิรินุสรณ์
จารุภูมิ
จงเจริญ
ยิ่งคงดี
สีบุญ
ปุกสันเทียะ
ประวัตรวโรดม
ตันนารัตน์
มานิตกุล
ฟูนะกูล
รักญาติ

(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
(แทน) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
(แทน) สรรพากรภาค 10
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
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102. นายศิริเดช
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
103. นายประมวล
แสงทอน
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
104. นายประสิทธิ์
รามะโตตร
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
105. นายนรากร
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
106. นายอาคม
สัตถาผล
(แทน) ผอ.สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
107. นายภัญญู
ภูริศรี
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
108. นายสุรพล
ชาญนรา
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
109. นายรัฐอิสรา
กงวงษ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
110. นายวิทยา
ประวะโข
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
111. นางนิธิยาภักด์ รฐาธนัยวรินทร (แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
112. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
113. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
114. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
115. นายกิตติพงษ์
ถวายชัย
(แทน) ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
116. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
117. นายบดินทร์
วิชยานานนท์ (แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
118. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
119. นายสิทธิพร
นามมา
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
120. นายวิทยา
รัตนสินศรีรัตน์ ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center:OSS)
ทหาร/ตารวจ
121. พ.ต.อ.บรรจบ
122. พ.อ.ประทีป
123. น.ท.มาโนชย์
124. น.อ.สมพงษ์
125. พ.ต.หญิง อิสรีย์

สีหานาวี
ธานี
นนท์ตุลา
เสนภักดี
ประเศรษฐสุต

(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2

สถาบันการศึกษา
126. นายจรูญ
127. นายสมพงศ์
128. นายภาคภูมิ
129. นายสุพัฒน์
130. นายสมัย
131. นายสนั่น
132. นายพัทธพล

ถาวรจักร์
น้อยไร่ภูมิ
เผ่าเจริญ
สมสุข
ศรีหาบุตรี
มูลสาร
จารุจิตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
133. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
/ 134. นายสหัช...
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134. นายสหัช
135. นายสมัคร
136. นายสมพร
137. น.ส.สุดาพร
138. นายเสกสรร
139. นายจาลักษณ์
140. นายโกวิท
141. น.ส.เสาวภาคย์
142. นายประเวศ

นุ่มวงศ์
จันทสาร
นันตะ
ฤทธิ์มหันต์
ศรีไพรวรรณ
ศรีปัญญา
จะระคร
นามอานาจ
รัตนวงศ์

143. นายนิรันทร์

บุษดี

144. ดร.ชานนท์
145. นายอนันต์
146. นายฉลอง
147. นายประทวน

เศรษฐแสงศรี
วรรณภินพงศ์
แสนโท
เชิดพาณิชย์

(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
(แทน) ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
(แทน) ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
3. ผอ.สานักงานบังคับจังหวัดอุดรธานี
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
5. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
6. ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
7. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
8. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
9. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
10. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
11. ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
12. หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
16. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
17. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
18. หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
19. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
20. คลังเขต 4
/ 21. ผอ.ศูนย์ส่งเสริม...
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21. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
22. ศึกษาธิการภาค 10
23. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
24. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
25. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
26. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
27. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
28. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
29. ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
30. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
31. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
32. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
33. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
34. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
35. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
36. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
37. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
39. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
42. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
43. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
44. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
45. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
47. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
48. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
49. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
50. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
51. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
52. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
53. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
54. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
55. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
56. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 อุดรธานี
57. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
58. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
59. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
/ 60. ผจก.การบริการ...
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60. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
61. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
62. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
63. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
64. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
65. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
66. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
67. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
68. ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
69. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
70. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
71. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
72. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
73. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
74. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
75. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
76. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด
77. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
78. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
79. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
80. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
81. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
82. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
83. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
84. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
85. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
86. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
87. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
88. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
89. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
90. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) รับมอบเงินบริจาคโครงการ
ซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน”จาก
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี จานวน 41,000 บาท จากนั้นได้รับชมสรุปข่าวเด่น
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 โดยสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด อุดรธานี ความยาว
ประมาณ 15 นาที
/ ระเบียบวาระที่...
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางพจนารถ สุทธิพร
ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
2) ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
3) นายยุทธศิลป์ รักญาติ
อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เขต 2
4) นายศุภกร เสนาสิงห์
นักวิชาการอุตสาหกรรม ชานาญการพิเศษ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
5) พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ลาดับที่ 64. นางพธูทิพย์ อัขระ
(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี แก้ไขเป็น นางพธูทิพย์ อักขระ (แทน) อัยการจังหวัด
อุดรธานี
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 127. นายเสน่ห์ วงษ์เล่ห์ (แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
หนองหาน แก้ไขเป็น นายเสน่ห์ วงษ์เล่ห์(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
หน้าที่ 4 ลาดับที่ 140. นายนิรันทร์ บุษดี ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.) แก้ไขเป็น นายนิรันทร์
บุษดี (แทน) ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงาน
จังหวัดอุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2561
/ ระเบียบวาระที่...
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ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนี้
3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากัน
หลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
เท่ากันหลายราย ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258 ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2561 ซึง่ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พิจารณาเห็นควรอาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 29 วรรค (7) ประกอบมาตรา 24
วรรคหนึ่ง (6) กาหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ผู้เสนอราคา
ต่าสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้ดาเนินการดังนี้
1) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณา
ผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
2) วิธีสอบราคา หรือวิธีคัดเลือก ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากมีผู้เสนอราคาต่าสุด
เท่ากันหลายรายให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาต่าสุดทุกรายมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่น
ซองเสนอราคา
(ข) กรณีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากมี
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
3.2 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 29 (3) ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย
ของคาว่า “งานก่อสร้าง” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
1) การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดาเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอันเป็นโครสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คงสภาพ และหรือ
ใช้งานได้ตามปกติดังเดิม
2) การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทา และหรือการดาเนินการอื่นใด
อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีสภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น
/ 3) การต่อเติม...
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มติที่ประชุม

3) การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย
ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้าหนัก เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง
หรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็น
กรณีของการซ่อมแซม
4) การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดาเนินการอื่นใด เพื่อนาส่วนประกอบ
อันเป็นโครสร้างของสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป
กรณีตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้หน่วยงานพิจารณาว่า
1) หากการดาเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือ
ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือไม่มีความจาเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่มิใช่
งานก่อสร้างได้
2) หากการดาเนินการดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมี
ผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจาเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ หน่วยงานของรัฐจะต้องดาเนินการจัดจ้างในลักษณะงาน
ก่อสร้าง
3.3 แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พิจารณาเห็นว่าเนื่องจากการให้บริการด้านสาธารณูปโภคบางประเภท เช่นการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
สัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง เป็นต้น โดยการให้บริการดังกล่าว
มิได้จากัดเฉพาะแต่รัฐวิสาหกิจ ที่จะให้บริการแต่ยังมีบริษัทเอกชนที่สามารถให้บริการได้
เช่นเดียวกัน โดยจะมีการเสนอราคาขายหรือให้บริการในอัตราที่แตกต่างกันไปตามที่
บริษัทเอกชนนั้น ๆ กาหนดไว้ และสามารถลดราคาลงได้ ซึ่งแตกต่างจากการใช้บริการ
สาธารณูปโภคในส่วนของการไฟฟ้าแลการประปา เนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ต้องติดตั้ง
และจ่ายค่าใช้บริการรายเดือนในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ประกอบกับวงเงินที่ใช้
ในการดาเนินการจัดหาบางรายการ มีวงเงินค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการ และก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินกาจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคว่า หากสาธารณูปโภคประเภทใด รายการ
ใดมีผู้ให้บริการหลายราย และไม่มีหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับใดกาหนดให้ต้องจัดหาจาก
ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดหาโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

/ ระเบียบวาระที่...
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาคาขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในเขตพื้นที่ป่า ระดับจังหวัด

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ที่ทาการปกครองจังหวัด ได้รับแจ้งจากอาเภอน้าโสมว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านนาเมืองไทย หมู่ที่ 7 ตาบลน้าโสม มีความประสงค์ขอแยกบ้านนาเมืองไทย หมู่ที่ 7
ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ บ้านเทพภูเงิน หมู่ที่ 18 ตาบลน้าโสม อาเภอน้าโสม กรณีเป็นชุมชน
ห่างไกล มีประชากรจานวน 1,124 คน ครัวเรือน จานวน 411 หลังคาเรือน เมื่อแยกเป็น
หมู่บ้านใหม่แล้ว มีประชากร จานวน 340 คน ครัวเรือน จานวน 71 หลังคาเรือน
มีระยะห่างจากชุมชนเดิม ประมาณ 9 กิโลเมตร ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอแล้ว และ
ในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ในเขตพื้นที่ป่าระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง หมู่บ้านเทพภูเงินโดยแยก
ออกจากบ้านนาเมืองไทยแล้ว
จากแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง ในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ฯ เขตพื้นที่ป่า
ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติเขตป่าเสื่อมโทรม เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตป่าต้นน้าลาธาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าจาแนกตามมติ
คณะรัฐมนตรีและเขตป่าชายเลน ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอจัดตั้ง
ในเขตพื้นที่ป่าระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งจากตัวแทนหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ดูแล
พื้นที่ป่าในเขตจังหวัด ให้มีหน้าที่กลั่นกรองหมู่บ้าน ที่ขอจัดตั้งใหม่ในเขตพื้นที่ป่า
ตามกรอบ กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ให้ได้ขอยุติเป็นที่เรียบร้อย ก่อนเสนอขอ
จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยให้จังหวัดพิจารณา

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ
เห็นชอบด้วยในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ บ้านเทพภูเงิน หมู่ที่ 18 ตาบลน้าโสม
อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี และให้ข้อสังเกตในประเด็น จานวนบ้าน/ครัวเรือน
เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในเขต
พื้นที่ป่า จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 หน้า 5 บรรทัดที่ 3 (นับจาก
ด้านล่างขึ้นมา) ระบุบ้านใหม่ มีบ้านจานวน 71 บ้าน แต่หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 8 (นับจาก
ด้านล่างขึ้นมา) ระบุมีราษฎร 37 ครัวเรือน
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ที่ทาการปกครองได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นการพิมพ์ข้อความที่ผิดพลาด
ซึ่งข้อเท็จจริง บ้านเทพภูเงินมีจานวน 71 บ้าน/ครัวเรือน จึงขอมติที่ประชุมฯ แก้ไข
ข้อความที่ผิดพลาดดังกล่าวพร้อมนี้ด้วย

นายอาเภอน้าโสม

กรณีดังกล่าว ตัวเลขตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป็นไปตามที่ท่านปลัดจังหวัด
แจ้งในที่ประชุมฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นว่าการขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในเขตป่าฯ ของบ้านเทพภูเงิน
หมู่ที่ 18 ตาบลน้าโสม อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 (กรณีชุมชนห่างไกล) ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 22302 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
เห็นชอบให้มีการจัดตั้งและกาหนดหมู่บ้านใหม่ และเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป
/ 4.2 การขับเคลื่อนชุมชน...
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4.2 การขับเคลื่อนชุมชน/องค์การ และอาเภอคุณธรรม
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กาหนดให้ทุกจังหวัดประเมิน
เพื่อคัดเลือกองค์กร ชุมชน และอาเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔) กาหนดไว้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริม
คุณธรรม, ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยกาหนดไว้ว่า การประเมิน
องค์กร ชุมชน และอาเภอคุณธรรมเพื่อสนับสนุน “จังหวัดคุณธรรม” จะต้องได้รับการ
รับรองผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ในส่วนภูมิภาคมอบให้
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมผล แล้วรายงานกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
และวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประชุมทั้งสองครั้ง ที่ผ่านมานายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การประเมินเพื่อ
คัดเลือกองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ของจังหวัดอุดรธานี ยังขาดความร่วมมือจาก
หน่วยงาน องค์กร และอาเภอ (ข้อมูล ณ ๒๘ มิถุนายน 2๕๖๑) ดังนี้
๑) การประเมินองค์กร/หน่วยงานคุณธรรม รวม ๘๙ องค์กร คิดเป็นร้อยละ
๒๘.๔๔ จากเป้าหมายที่กาหนด จานวน ๓๑๓ องค์กร แยกเป็น ระดับองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม จานวน ๒๑ องค์กร ระดับองค์กรคุณธรรม จานวน ๑๒ องค์กร และ
ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จานวน ๔๘ องค์กร และองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน ๘ องค์กร
๒) การประเมินชุมชนคุณธรรม รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๓ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ
๗๒.๒๘ จากชุมชนเป้าหมายในจังหวัดอุดรธานีที่กาหนด ๑,๘๘๐ ชุมชน แยกเป็น
ระดับชุมชนส่งเสริมคุณธรรม จานวน ๕๘๑ ชุมชน ระดับชุมชนคุณธรรม จานวน ๖๐๓
ชุมชน ระดับชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จานวน ๑๕๘ ชุมชน
๓) การประเมินอาเภอคุณธรรม รวม ๖ อาเภอ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ จาก
อาเภอเป้าหมายที่กาหนด ๒๐ อาเภอ แยกเป็น ระดับอาเภอส่งเสริมคุณธรรม จานวน
๒ อาเภอ (บ้านดุง สร้างคอม) ระดับอาเภอคุณธรรม จานวน - อาเภอ และ
ระดับอาเภอคุณธรรมต้นแบบ จานวน ๔ อาเภอ (พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ บ้านผือ และโนน
สะอาด)
ขอความร่วมมือหน่วยงาน/องค์กร และอาเภอ ที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ดาเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๙ ขั้น แล้วจัดส่งแบบประเมินฯ ไปยัง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 4.3 การติดตามเร่งรัด...
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คลังจังหวัดอุดรธานี

4.3 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561
(ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
(PO)

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
10,173.38 7,832.63
รายจ่ายประจา 5,338.14 3,971.35
รายจ่ายลงทุน 4,835.24 3,861.29
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
252.50
รายจ่ายประจา
142.88
20.76
รายจ่ายลงทุน
244.63
231.74
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
395.01
240.05
รายจ่ายประจา
171.16
57.02
รายจ่ายลงทุน
223.85
183.03
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,742.51 2,538.80
เงินกันปี 2560 2,554.45 2,406.36
เงินกันก่อนปี 2560
188.07
132.44

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
6,740.81 66.26
3,9.7.18 73.19
2,833.63 58.60
126.85 32.73
19.84 13.89
107.01 43.74
176.73
5.
44.74
48.77 28.49
127.96 57.16
หน่วย : ล้านบาท
1,817.30 66.26
1,762.91 69.01
54.39 28.92

ในการการนี้ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดแนวทางการติดตาม
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี โดยจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณทุกเดือน สาหรับส่วนราชการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทาแผน
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงานรายงาน
จังหวัด และมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ประธาน
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.4 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561/งบกรมจังหวัด
ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด. สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี แผนงาน/โครงการ และงบประมาณภาพรวม (จังหวัดอุดรธานี) ได้รับแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณ รวม 53 โครงการ วงเงิน 532 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว 164
ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 30.92 ประกอบด้วย
1) งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาทเศษ
แยกเป็นงบดาเนินงาน 33 ล้านบาท และงบลงทุน 49 ล้านบาท
/ 2) งบจังหวัด...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

2) งบจังหวัด จานวน 45 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาทเศษ แยกเป็นงบ
ดาเนินงาน 118 ล้านบาทเศษ งบลงทุน 184 ล้านบาทเศษ งบค่าใช้จ่ายบริหารงานฯ
10 ล้านบาท
3) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ที่ดาเนินการในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม วงเงิน 137 ล้านบาทเศษ แยกเป็น
งบดาเนินงาน 94 ล้านบาทเศษ และงบลงทุน 43 ล้านบาทเศษ
มี 11 หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด (ร้อยละ 25) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายปานกลาง จานวน 9 หน่วยงาน และ
มีจานวน 12 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มากกว่า (ร้อยละ 52 )
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (ข้อมูล 24 มิถุนายน 2561)ภาพรวม จานวน
194 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 38.89 งบกลุ่มจังหวัด จานวน 18 ล้านบาทเศษ
คิดเป็นร้อยละ 13.09 งบภาค จานวน 6 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 7.42 งบจังหวัด
จานวน 169 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 54.18 บาท
ในการนี้จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดมาตรการเร่งรัดการดาเนินการและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงพื้นที่ให้เร็วขึ้น โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวม 4 คณะ) และออกตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 พิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี” ประจาปี 2561

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดงานพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุน
จุฬาภรณ์อุดรธานี” ประจาปี 2561 สาหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 ณ
หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
ในสังกัด พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง (การแต่งกาย :
เครื่องแบบปฏิบัติราชการคอพับ แขนยาว)
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การดาเนินงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (ESAN Expo 2018) ประจาปีงบประมาณ 2561
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี ผลการดาเนินงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการผลิต การลงทุน
การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(ESAN Expo 2018) ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยจังหวัดอุดรธานีได้ออกประกาศ
และขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
/ 12 มิถุนายน...

๑๕

12 มิถุนายน 2561 มีผู้ยื่นเสนอราคาทางระบบ e-GP จานวน 4 ราย คณะกรรมการ
พิจารผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการประชุมพิจารณาคุณสมบัติทั้ง 4 บริษัท
ตามเกณฑ์คะแนนที่กาหนดใน TOR และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ตามประกาศ
จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ได้แก่บริษัท ดีโอเอน ครีเอชั่น จากัด และ
บริษัท ไบร์ท ไอเดีย อีเว้นท์ แอนด์ ออร์กาไนเซอร์ จากัด ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีมีกาหนด
จัดงานฯ ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ ครั้งที่สอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ในห้วงเดือนสิงหาคม
2561 โดยจะมีการการประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 โครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุดรธานีตามแนวประชารัฐ
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางพาขวัญ กาจหาญ อุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุดรธานีตามแนวประชารัฐ หลักสูตรการทาไอศกรีม
มะม่วง ซึ่งบริษัทไทยนามันสาปะหลัง จากัด ให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์
ทาไอศกรีม โดยมีผู้แทนจากอาเภอหนองวัวซอ นายกเทศมนตรีตาบลอูบมุง ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค ที่ 4 กานัน และผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธี ณ ที่ทาการกลุ่มวิสาหกิจชุนชน
บ้านห้วยไร่ ตาบลอูบมุง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และในโอกาสนี้ได้นาไอศกรีม
มะม่วงมาให้ที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ รับประทาน ขอความ
ร่วมมือตอบแบบทดสอบตลาดภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัด
อุดรธานี ตามแนวประชารัฐ กิจกรรม:ชุมชนเข้มแข็ง เสริมแกร่ง SMEs เชื่อมโยงท่องเที่ยว
ตามแนวประชารัฐ สนใจสั่งซื้อไอศกรีมมะม่วง ติดต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้าน
ห้วยไร่บูรพา โทรเบอร์ 09 0028 3920, 08 6860 5561
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
รวมจานวน 22 หลัง ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรอมอบ ได้แก่อาเภอศรีธาตุ
วังสามหมอ และอาเภอไชยวาน โดยเงินบริจาค จานวน 3 หลัง อยู่ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 10 อาเภอ (ใช้เงินบริจาค) จานวน 11 หลัง และในคราว
ประชุมคัดเลือกบ้านผู้ยากไร้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายธนพล จันทรนิมิ) ได้อนุมัติในหลักการ จานวน
26 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานอาเภอต่าง ๆ รับไปดาเนินการ

/ รายงานผลโครงการ...

๑๖

รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 28 มิถุนายน 2561)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,246,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,726,000 บาท
คงเหลือ
520,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการเพิ่มขึ้น
ของเหยื่อและความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม นาไปสู่การจัดการปัญหาที่ต้นเหตุ
แทนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการทางานร่วมกัน
อย่างมีมิติในเชิงพื้นที่ และดาเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมบูรณาการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอด
ช่วงทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางจังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินการจัดทามาตรการ
องค์กรโดยจะมุ่งเน้นสนับสนุนและชักชวนองค์กรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี ร่วมสร้างมาตรการองค์กรโดยให้การสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเป็นส่วนหนึ่งในการ
มีส่วนร่วมดาเนินการและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้รถใช้ถนนและ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
เพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบ “เมืองถนนปลอดภัย” โดยมีขั้นตอนการวางแผนการดาเนินการ
มีคณะทางานกาหนดกรอบและพัฒนางานนโยบายกาหนดบทบาท และมีวัตถุประสงค์อยู่
บนพื้นฐานของความจริง สร้างการรับรู้ การรักษาวินัย และปฏิบัติตนตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิต มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
บุคลากรขององค์กรจะต้องมีความรู้ และรับรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน การรักษาวินัย
จราจร และการกาหนดดัชนีชี้วัดผลการดาเนินการมาตรการองค์กรโดยการให้ความรู้และ
วัดระดับการรับรู้ในสิ่งที่ได้รับ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมิถุนายน 2561
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม
ถึง 27 มิถุนายน 2561) จังหวัดที่พบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์
นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ยโสธร และจังหวัดกาฬสินธุ์ตามลาดับ สาหรับสถานการณ์
โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ในห้วงเวลาเดียวกันจังหวัด
อุดรธานีไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
/ ข้อมูลสัตว์และ...

๑๗

ข้อมูลสัตว์และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2561)
o สุนัขแมว จานวน 234,860 ตัว
o ซื้อวัคซีนแล้ว จานวน 94,440 โด๊ส อยู่ระหว่างซื้อ 158,540 โด๊ส
o ดาเนินการฉีดวัคซีนสุนัขบ้าและแมวแล้ว (ข้อมูลจากหน่วยงานปศุสัตว์
จังหวัด/อาเภอ ท้องถิ่น สถานพยาบาลสัตว์) จานวน 91,572 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 38.99
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 ความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอุดรธานี ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
นโยบายการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ปี 2561 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี 2561 ร้อยละ 60 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วประเทศ
ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู 3) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น
ในปี 2561 ร้อยละ 30 ถูกนาไปใช้ประโยชน์ 4) ครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 5) หมู่บ้าน
ชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 100 เปอร์เซ็นต์
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี ในรอบปีที่ผ่านมา รวม
ทั้งสิ้น 292,855.39 ตัน และเข้าสู่ระบบกาจัดขยะ 207,570.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ
80.88 (ข้อมูลถึงเดือนพฤษภาคม 2561) มีปริมาณขยะมูลรวมทั้งสิ้น 162,475.50 ตัน
และเข้าสู่ระบบกาจัดขยะ 129,685.32 ตัน คิดเป็นร้อยละ 79.81 ปัจจุบันมีการจัดทา
“ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” รวม 10,556 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมดใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 347,811 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.03
แนวทาง/มาตรการดาเนินการของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเร่งรัดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกจังหวัดสะอาดในระดับจังหวัด อาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้เสียชีวิต จานวน ๑๑ คน
ใน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ พัทลุง
หนองคาย ยโสธร ระยอง และกาฬสินธุ์
/ ผู้เสียชีวิต...

๑๘

ผู้เสียชีวิตทั้ง ๑๑ ราย ระยะฟักตัวสั้นสุด ๑ เดือน สูงสุด ๘ เดือน เฉลี่ย ๓ เดือน
อยู่ในภาคกลาง ๑ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ ราย ภาคตะวันออก
๑ ราย และภาคใต้ ๓ ราย รับเชื้อจากสุนัข ๑๐ ราย (ร้อยละ ๙๑) จากแมว ๑ ราย
(ร้อยละ ๙ ) รับเชื้อจากสัตว์ไม่มีเจ้าของและสัตว์มีเจ้าของ ร้อยละ ๒๒.๒ และ ร้อยละ
๗๗.๘ ตามลาดับ หลังถูกสัตว์กัดแล้วไม่ได้ล้างแผล และไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
๑๐ ราย มีเพียง ๑ ราย ทีม่ กี ารล้างแผลอย่างถูกวิธีแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและไม่ได้ไป
รับบริการที่สถานที่รักษาพยาบาลทันทีหลังสัมผัส

รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี ข้อมูล ณ วันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จังหวัดอุดรธานี ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผลตรวจยืนยันในสัตว์ ๑ ตัว
และมีพื้นที่เสี่ยง ๑ อาเภอ คืออาเภอเพ็ญ
สถานการณ์คงคลังวัคซีน และอิมมูโนโกลบูลินโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน 2561 พบว่าในภาพรวมจังหวัดอุดรธานีมีเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ โดยมีวัคซีนรวมทั้งสิ้น จานวน ๕,๗๒๐ ขวด และมีอิมมูโนโกลบูลิน รวมทั้งสิ้น
จานวน ๒,๐๓๘ ขวด และมีแนวโน้มการสารองเพิ่มสูงขึ้น ด้านการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ควบคุมโรค ในพื้นที่ได้มีการกาชับให้บุคลากรสาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) เร่งประชาสัมพันธ์เรื่อง คาถา ๕ ย. และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสัมผัสโรค
รวมถึงประสานกับปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เป็น
พาหะนาโรค ให้ได้มากกว่าร้อยละ ๘๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด) จากการ
ดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม 2560 ถึง 28
มิถุนายน 2561) ผู้เสียชีวิต 284 คน คิดเป็นอัตราตาย 18.03 ต่อแสนประชากร
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ ) ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึง 28 มิถุนายน 2561 อัตราตาย 0.1-16 ต่อแสนประชากร
มีจานวนทั้งสิ้น 11 อาเภอ อัตราตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร รวมทั้งสิ้น 9
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอบ้านผือ อาเภอหนองหาน อาเภอบ้านดุง
อาเภอเพ็ญ อาเภอไชยวาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม อาเภอนายูง และอาเภอกู่แก้ว
ในการดาเนินมาตรการองค์กร/มาตรการโรงเรียน/โรงเรียนต้นแบบ ประชาสัมพันธ์
ทุกพื้นที่เรื่องอันตรายจากรถการเกษตรรถจอดริมทาง ศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน(ศปถ.)จังหวัด สัญจร ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอเพ็ญ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนอาเภอบ้านผือ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การตรวจ
เป่าแอลกอฮอล์คนขับที่บาดเจ็บทุกราย พร้อมประสานตารวจขับเคลื่อนถนนตัวอย่าง
ด้านวินัยจราจร
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.10 รายงาน...

๑๙

5.10 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน MOU โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารใน
โรงครัวโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีประจาเดือนมิถุนายน 2561 (25 มิถุนายน
2561) ผลการซื้อผัก/ผลไม้ และวัตถุดิบอื่นที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงพยาบาล
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน รวมจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 8,399,523 บาท ซื้อจากวิสาหกิจชุมชน จานวน 1,549,050 บาท คิดเป็นร้อยละ
18.44 ในเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง
ซื้ออาหารในโรงพยาบาล รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 2,294,934 บาท วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจ้างจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จานวน 489,815 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.34
ของมูลค่าการจัดซื้อ

มติที่ประชุม
จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.11 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีการลงพื้นที่
ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สร้างความเข้าใจ และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับประชาชน ระหว่างวันที่ 16
พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 (156 ตาบล 1.862 หมู่บ้าน และ 187 ชุมชน)
และได้กาชับให้อาเภอทุกอาเภอตรวจสอบและกาชับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ดาเนินงาน
โครงการฯ ด้วยความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่กาหนด เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสังเกตการณ์
การดาเนินงานโครงการฯ และบันทึกผลการดาเนินงานโครงการฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ที่เว็บเพจ http:thainiyomproject.go.th
รับทราบ
5.12 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
จังหวัดอุดรธานี กาหนดออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเดือน
กรกฎาคม 2561 รวมจานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียน
บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านชัย อาเภอบ้านดุง และครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม
2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองอ้อ อาเภอหนองวัวซอ
สาหรับการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ อาเภอบ้านดุง นั้นอาเภอบ้านดุงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
จากเดิมโรงเรียนบ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านชัย เป็นโรงเรียนบ้านโนนหอม หมู่ที่ 5
ตาบลอ้อมกอ และงดการออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 18
กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองอ้อ อาเภอหนองวัวซอ
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.13 การจัดประชุม...

๒๐

5.13 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561 เจ้าภาพได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมและ
สานักงานตารวจแห่งชาติ กาหนดขึ้นในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเก็บแผนก
ช่างโยธา กองบังคับการกองบิน 23 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งหน่วยงาน
เจ้าภาพ (มณฑลทหารบกที่ 24) จะได้ออกหนังสือแจ้งเวียน เชิญชวนหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันที่กาหนดต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนเมษายน 2561 มีสัญญาณหดตัวจาก
เดือนก่อนหน้าโดยด้านการผลิตหดตัว ตามภาคบริการที่หดตัว เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ยังไม่ฟื้นตัวดีและภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว เนื่องจากมีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ ประกอบกับผู้ประกอบการมีความกังวลต่อราคาน้ามัน และค่าแรงงานที่ปรับตัว
สูงขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมขยายตัว ด้านการใช้จ่ายหดตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน
ที่หดตัว ในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว สาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใน
จังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการเงิน (เงินฝากและสินเชื่อ)ขยายตัวในอัตราที่ลดลง ร้อยละ
2.0 และร้อยละ 4.6 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ ร้อยละ
0.8 การจ้างงานขยายตัว ร้อยละ 8.1
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานของประจาเดือนมิถุนายน
2561 ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 50 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 45 เรื่อง ยุติเรื่อง 5 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,715 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 40
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 5
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561 มีดังนี้
/ สถานีเก็บตัวอย่าง...
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สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้า
ระดับ
ปัญหา
BOD
ดี
ดี
BOD,
พอใช้

คะแนน
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
74
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
81
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
64
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
56 เสื่อมโทรม
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
53 เสื่อมโทรม
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
67
พอใช้
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
70
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
86
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
73
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
72
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 69.4
พอใช้
(ตาราง: คุณภาพน้าล้านา้ ห้วยหห้ลยงพ้นี่จังงห้ยงอุุอราาน่ เม้จุยงนี่จ 1 พฤษภาคม 2561)

Total Coliform
BOD, NH3
NH3
DO
DO
DO
DO

คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวงมีโดยรวม จัดอยู่ในระดับดี มีคะแนนอยู่ที่ 69.4
สถานี HLU 04 และ HLU 05 เดือนพฤษภาคม มีปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน (NH3-N)
สูง ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรก ของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสีย หรือน้าทิ้งที่มี
ส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วย
หลวง โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงค่อนข้างสูงนั้น อาจเกิดจากการย่อยสลายของ
ซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน ลาน้าห้วยหลวงเดือนพฤษภาคม มีเกณฑ์คุณภาพน้า
เสื่อมโทรมจากเดือนเมษายน 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค มิถุนายน 2561 =1,356 ราย 542,300 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,106 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 55,300 บาท
3. ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
มีกาหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน
13 ครั้ง รวม 13 แห่ง (ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561)
4. การรับบริจาค (มิถุนายน 2561) ดวงตา 153 ราย อวัยวะ 151 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาเภอต่างๆ รวมมูลค่า
21,600 บาท
/ - กิจกรรมออก...

๒๒

- กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” รวมมูลค่า 40,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ในห้วงเดือนมิถุนายน 2561 โดยสรุป ดังนี้
- ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมแกนนาชุมชนการเป็น
เจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 7 อาเภอ ได้แก่
มีอาเภอเมืองฯ โนนสะอาด เพ็ญ พิบูลย์รักษ์ บ้านผือ ไชยวาน และอาเภอศรีธาตุ มีผู้เข้า
อบรมจานวน 1,200 คน
- เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาจดหมายเหตุ
ท้องถิ่น “ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณารวมเล่มฉบับสมบูรณ์ก่อนส่งให้โรงพิมพ์ดาเนินการ โดยมี
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน
- ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทา
เส้นทางท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อาเภอเมืองอุดรธานี มีผู้เข้าอบรมฯ 50 คน
- ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ในสถานศึกษา ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ วิทยาลัยสันตพล และโรงเรียน
เทศบาล 6 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าอบรมฯ จานวน 600 คน
- ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง ตาบลหมากหญ้า อาเภอ
หนองวัวซอ ภายใต้โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ตามแผนปฏิบัติการราชการ
จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมฯ รวม 100 คน
- เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ
วัฒนธรรมสู่เครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุดรธานี
ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีผู้นาชุมชน
คุณธรรมและผู้แทนชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 250 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ 6.6 ผลการดาเนินงาน...
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6.6 ผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการประเมินตลาดประชารัฐ ตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย ไม่ใช้ภาชนะจากโฟม
จากจานวนตลาดประชารัฐทั้งหมดรวม 96 ประเภท มีจานวน 65 ประเภทตลาด
ที่ได้รับการตรวจประเมินผ่านระดับดีมาก 10 แห่ง ผ่านระดับดี 20 แห่ง ผ่าน
ระดับพื้นฐาน 31 แห่ง และต้องปรับปรุงจานวน 2 แห่ง
มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

รับทราบ
6.7 กิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
กระทรวงมหาดไทย ได้รับการประสานจากกองกิจการในพระองค์ฯ สานักงาน
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ว่า กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
จะดาเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจา” รุ่นที่ 1/61
“เป็นเบ้า-เป็นแม่พิมพ์” ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จานวน 6 สัปดาห์แล้วเสร็จ
มีวิทยากรรวมทั้งสิ้น 384 คน ซึ่งกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ได้กาหนดให้ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สาเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า-เป็นแม่พิมพ์” เดินทาง
ไปอบรมและให้ความรู้ ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และทากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และ
อาเภอทุกอาเภอให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับชุดวิทยากรจิตอาสา 904
ที่จะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 จะประสาน
การปฏิบัติต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการธงฟ้าราคาประชารัฐฯ

สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายธงฟ้าประชารัฐ เพื่อลดภาระค่าครองชีพ
ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบหมายให้กระทรวง
พาณิชย์จัดหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้มีการจาหน่ายสินค้าที่จาเป็นสาหรับการ
ครองชีพของประชาชน โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Application) ในการรับชาระเงิน เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
ในการนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Application) โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การสมัครฯ (ในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมการค้า
/ ภายใน...
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ภายใน) เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ และไม่ต้องปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติของร้านค้า รวมถึงบทลงโทษ
สาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี (กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
การค้าและการตลาด) โทร. 0 4224 1287 โทรสาร 0 4224 1690 หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ud_ops@moc.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
7.2 การกระจายสัปปะรดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ด้วยผลผลิตสับปะรดจังหวัดหนองคาย เลย และจังหวัดบึงกาฬ ออกสู่
ตลาดเป็นจานวนมาก ทาให้เกษตรกรประสบปัญหาทางด้านการตลาดระดับราคาสับปะรด
ปรับตัวลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือจาก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน ผู้ประกอบการค้า และประชาชนทั่วไปพิจารณาช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด้วยการช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกรทั้ง 3 จังหวัด จาหน่าย
ราคากิโลกรัมละ 10 บาท (บรรจุถุงละ 10 กิโลกรัม) โดยเกษตรกรจะนาผลผลิตมาจาหน่าย
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในวันประชุมกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดฯ เดือนมิถุนายน (วันที่ 28 มิถุนายน 2561)
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
7.3 การจัดงาน “อุดรพร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนู” ภายใต้โครงการ Thailand
Shopping and Dining Paradise 2018
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัด
อุดรธานี หอการค้าจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กาหนดจัดงาน “อุดรพร้อมเสิร์ฟ
ความสุขทุกเมนู” ภายใต้โครงการ Thailand Shopping and Dining Paradise 2018
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
(Green Season) เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม
2561 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อุดร...พร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนู” ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็น
เมืองศูนย์กลางการค้า และการบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเป็น
ประตูสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งสีสันของภาคอีสาน
ด้วยความหลากหลายทั้งทางด้านอาหารพื้นเมือง อาหารนานาชาติ แหล่งรวมสินค้า
พื้นเมือง และสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สาหรับการจัดงาน “Thailand Shopping
& Dining Paradise 2018” ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการบรูณาการการ
ทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน Thailand Shopping & Dining
Paradise 2018 กาหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวรองซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญอันจะก่อให้เกิด
การกระจายรายได้และเงินหมุนเวียนมุ่งเน้น ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเลือกซื้อ
สินค้าคุณภาพ กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่กจิ กรรมส่งเสริมการขายที่ผู้ประกอบการ
ร่วมใจกันทาโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมตลอด 3 เดือน
/ Thailand...

๒๕

Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดขึ้น
ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ถนนทองใหญ่ (หน้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ 2003) ภายในงาน
พบกับบูธจาหน่ายสินค้าชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร บริการทางการท่องเที่ยวระดับพรีเมียม
ที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี จานวน 100 บูธ การแสดงวัฒนธรรม การแสดงของดาราศิลปิน
ชื่อดัง ได้แก่ ลิเดีย ศรัณรัตน์ ฯลฯ กิจกรรม Do It Yourself และ Cook It Yourself
ให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมทากิจกรรมในงาน และกิจกรรม Food for Charity กิจกรรม
เล่นเกมชิงรางวัลมากมาย และพิเศษสาหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าครบ 200 บาท
จะได้รับคูปองชิงโชครางวัลใหญ่ บัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตรตลอดทั้ง 3 วัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.4 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทยข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก (วันที่ 1 มกราคม 2561 27 มิถุนายน 2561) พบผู้ป่วย 22,539 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 34.24
ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 29 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) จังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วย ดังนี้
ปี 2561 ผู้ปว่ ยทั้งหมด 1,269 ราย (อัตราป่วย 83.34 ต่อแสนประชากร เสียชีวติ 1 ราย)
ปี 2557 ผู้ป่วยทั้งหมด 62 ราย (อัตราป่วย 4.07 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต)
ปี 2558 ผู้ป่วยทั้งหมด 371 ราย (อัตราป่วย 23.36 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต)
ปี 2559 ผู้ป่วยทั้งหมด 174 ราย (อัตราป่วย 11.56 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต)
ปี 2560 ผู้ป่วยทั้งหมด 243 ราย (อัตราป่วย 15.37 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต)
รายงานพบผู้ป่วยตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 จานวน 148 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
9.72 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด
คือ อาเภอนายูง อัตราป่วยเท่ากับ 156.61 ต่อประชากรแสนคน (39 ราย) รองลงมา คือ
อาเภอบ้านดุง อัตราป่วยเท่ากับ 25.68 ต่อประชากรแสนคน (31 ราย) และอาเภอบ้านผือ
อัตราป่วย 9.34 ต่อประชากรแสคน (10 ราย) ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.5 รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถานการณ์ในโรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๒๗
มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จานวน ๕๙,๐๑๙ ราย เสียชีวิต ๗ ราย จังหวัด
อุดรธานี มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ย้อนหลัง ๔ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ปี ๒๕59 จานวนผู้ปว่ ย จานวน ๗๓๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๖.๕ ต่อ
ประชากรแสนคน เสียชีวิต ๖ ราย
ปี ๒๕๖๐ จานวนผู้ปว่ ย จานวน ๒,๑๐๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๓๐.๖๗ ต่อ
ประชากรแสนคน เสียชีวิต ๓ ราย
/ เหตุการณ์ระบาด...

๒๖

มติที่ประชุม

เหตุการณ์ระบาดไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จานวน ๔ เหตุการณ์ ดังนี้
-๒๗ กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) จานวน
ผู้ป่วย ๑๓๔ ราย
-๓๑ กรกฎาคม 2560 เรือนจากลางอุดรธานี จานวนผู้ป่วย ๓๘๑ ราย
-๒๑ สิงหาคม 2560 ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) อาเภอน้าโสม จานวน
ผู้ป่วย ๑๑๕ ราย
-๒๓ สิงหาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี จานวนผู้ป่วย ๖ ราย
ปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง 27 มิถุนายน 2561 จานวนผู้ป่วย จานวน
๕๑๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๒.๕๓ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๒ ราย (อาเภอเมืองฯ)
อาเภอที่มีจานวนผู้ป่วยเรียงตามลาดับ คือ อาเภอเมืองอุดรธานี 348 ราย อาเภอบ้านดุง
32 ราย และอาเภอน้าโสม 23 ราย
เหตุการณ์ระบาดไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จานวน ๑ เหตุการณ์ ดังนี้
วันที่ ๒๓ มิถุนายน 2561 เรือนจากลางอุดรธานี จานวนผู้ป่วย ๑๒๓ ราย ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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