รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 9/๒๕61
เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
2. นายธนพล
จันทรนิมิ
3. นายณรงค์
จีนอ่า
4. นายพงษ์ศักดิ์
ยศยิ่ง
5. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
6. นายเชาวลักษณ์
เสนานิคม
7. นายกาพล
สีกา
8. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
9. นายอินศร
อุ่นใจ
10. นายสมิต
ประสันนาการ
11. นางณัฐกฤตา
ชาวดอน
๑2. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
13. นางพาขวัญ
กาจหาญ
14. นายปิยะ
โยมา
15. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข
๑6. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
17. นายจิรวัฒน์
ไชยศรี
18. นายธเนศ
ถวิลหวัง
19. นายดุสิต
ทองทา
20. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์
21. นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์
๒2. นางวัชรา
ชุมพล
23. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร
24. นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์
๒5. นายอาพัน
เอกทัตร
26. นางวษมล
มณีสุต
๒7. นางยุทธศาสตร์
ทูลกลาง
28. ดร.เกศินี
สวัสดี
29. นายธงชัย
พลพวก
30. นายทศพร
วงศ์ละ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
/30. นายฤทธิเดช...
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31. นายฤทธิเดช
32. นางวันทนา
33. นายสาราญ
34. พ.ท.นิมิต
35. น.ส.สุขณกมล
36. นายทรรศชล
37. นางจันทรา
38. นายจิระศักดิ์
39. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
40. นางสตรีรัตน์
41. นายเจษฎา
42. นายสุริยา
43. นายวิชัย
44. นายธนดร
45. นายภูรเดช

โคตรสาร
คันธาเวช
สกุลดี
บุณยรัตพันธุ์
ศุขศาสตร์
พุทธรัตนา
เพชรสวัสดิ์
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
แสนจาหน่าย
ปานะถึก
คาพันธ์
พาศรี
เบ็ญจจินดา
สวัสดิรมย์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สนจ.อด.
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายนิติพัฒน์
48. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
49. นายณฐพล
50. นายวิสูตร
51. นายวีระวัฒน์
52. นายวิโรจน์
53. นายปิยะพงษ์
54. นายสามารถ
55. นายเอราวัณ
56. นายธวัช
57. นายชัยรัตน์
58. นางสุภาวดี
59. นายสุพจน์
60. นายสุชาติ
61. นายสุภโชค
62. นายถาวร
63. นายบุญเลิศ
64. นายวรวุธ
65. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
ซื่อพัฒนะ
วงษ์ศรีรักษา
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
รัตนเดชอุดม
พรมโสภา
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
วรวงษ์
ประทุมทิพย์
ชื่นพิศาล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
(แทน) นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
อาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
(แทน) นายอาเภอหนองวัวซอ
(แทน) นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
66. นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงส์ทอง (แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
67. น.ส.เยาวลักษณ์ ทองห่อ
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
68. นายณัฐวุฒิ
เนืองทอง
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
69. น.ส.รัตนา
นรานันทน์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
70. นายชาตรี
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
71. นางสุนีย์
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
72. นายอภิชาต
ชุมนุมมณี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
73. นายอภิชาต
ชุมนุมมณี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
74. นายวิชัย
จาตุรงค์กร
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
75. นางนพมาศ
เจียวตั้ง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
76. น.ส.ณัฐพร
ใหญ่สง่า
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
77. นายเพชรรัตน์
โยวะบุตร
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
78. นางปนัดดา
ทองเหลือง
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
79. นายสิทธิดล
วงษ์จันฬา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
80. นายจิระศักดิ์
พวงจาปี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
81. น.ส.สุจิตรา
สุวรรณสาร
(แทน) ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
82. นายวิทยา
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
83. นายสุธน
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
84. นายสาโรจน์
ช่องสาร
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
85. น.ส.นิ่มนวล
ศงสนันทน์
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
86. นางดุษฎี
จันทรากา
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
87. นางปริศนา
พลอยน้อย
คลังเขต 4
88. น.ส.จวน
กิติศรีวรพันธุ์ (แทน) สรรพากรภาค 10
89. นายไชยวัฒน์
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
90. นางจุไรรัตน์
เคนหาญ
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
91. นางดรุณี
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
92. นางเอื้องทิพย์
จงพัฒนะสินสุข (แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
93. นายมารุต
ยิ่งคงดี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
94. นายสมเด็จ
ปุระเทพ
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
95. นายชาญชัย
เดชสุทธิ์
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
96. น.ส.อาริยา
บุญขันธ์
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
97. นายศิริเดช
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
98. นางเกตุ
สินเทศ
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
99. นายนรากร
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
100. นายสวัสดิ์
แสงขัน
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
/101. นายรัฐอิสรา...
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101. นายรัฐอิสรา
กงวงษ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
102. นางเบญจพร
สารพรม
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
103. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
103. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
104. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
108. พ.อ.ต.รพีพงศ์
ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
109. นางพัณณ์ชติ า มั่นศรี
(แทน) ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
110. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
111. นายบดินทร์
วิชยานานนท์ (แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
112. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
112. นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ทหาร/ตารวจ
113. พ.อ.ธนาวีร์
วิชาชัย
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
114. พ.ต.อ.ศักดา
เหมือนโพธิ์
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
115. พ.อ.ชัยวัฒน์
ปานคา
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
116. น.ท.มาโนชย์
นนท์ตุลา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
117. น.อ.สมพงษ์
เสนภักดี
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
118. พ.ต.หญิงอิสรีย์ นรเศรษฐกร (แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
119. ร.ต.อ.ชาติกล้า นามแก้ว
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
120. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
121. พ.ต.ต.สมเจตน์ ธรรมบุตร
สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3
221. ร.ต.อ.คงศักดิ์
คาสะอาด
(แทน) สวญตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
123. พ.ต.ท.สิทธิพร ธารากุลทิพย์ (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
124. พ.ต.ท.จิรพงษ์ สิงหะสุริยะ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
125. พ.ต.ท.ไกรสร
พาน้อย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
126. พ.ต.ท.สนั่นชัย มอไธสง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
127. พ.ต.ท.อติเมธ
พลมุข
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
128. พ.ต.ท.ณัฐพล
เยาวครุธ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
129. พ.ต.ท.อรรถวิทย์ กันยา
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
130. พ.ต.อ.จักรพงษ์ เคนทวาย
ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
131. พ.ต.ท.เพชรรัตน์ ศรีเมือง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
132. พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี
ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
133. พ.ต.ท.ศรชัย
ช่วยชัย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
134. พ.ต.ท.ก้องภากิจ วงศ์พุฒิ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
135. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
136. พ.ต.ท.รัฐพล
เพ็ญสงคราม (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
137. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินทร์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
138. พ.ต.ท.วีระศักดิ์ สายสุกิจ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
/139. พ.ต.ท.คณิน...
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139. พ.ต.ท.คณิน
พงศ์ธารง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
140. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์ วงศ์สุรีย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
141. พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์ ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
142. พ.ต.ท.สุรชิต
ฤทธิลี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
143. พ.ต.ท.ธานินทร์ อินทร์กอง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
144. พ.ต.ท.สมโภชน์ ประจิตร
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
145. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจนะ
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า
สถาบันการศึกษา
146. ดร.พนา
ดุลยพัชร์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147. ผศ.เฉลิมพงษ์
เฉลิมชิต
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
148. นางพรปวีณ์
หงส์ประสิทธิ์ (แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
149. นางศรีวรรณ
เหรียญเจริญ (แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
150. นายสุรพงษ์
หงส์แพง
(แทน) ผอ.วิทยาบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
151. นายสุกฤษณ์
สหะชาติ
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
152. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
153. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
154. นายสุรศักดิ์
ภักดีไทย
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
155. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
156. นายสุพรรณ
ชัยมี
นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
157. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
158. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
159. นายภิญโญ
แสงแก้ว
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
160. นายนรินทร์
คงพันธ์
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
161. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
162. นายโกวิท
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
163. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
164. นางพานทิพย์
บุญศรี
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
165. นายธนัชชัย
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
166. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจากัด
167. ดร.ชานนท์
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
168. นายเสริมศักดิ์ ชาโนสี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (ททท.)
169. นายเสริมศักดิ์ ชาโนสี
(แทน) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
170. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
171. นายประพนธ์
พันธ์ลี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
172. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
/ผู้ไม่มาประชุม...
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
3. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
4. ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
5. นายอาเภอเมืองอุดรธานี
6. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
7. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-กุมภวาปี
8. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
9. หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
10. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
16. ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
17. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
18. หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
19. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
20. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
21. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
22. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
23. ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
24. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
25. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
26. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
27. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
28. ศึกษาธิการภาค 10
29. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
30. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
31. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
32. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
33. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
34. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
35. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
36. ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
/37. ผจก.ศูนย์ให้...
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37. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
38. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
39. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
40. ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
41. ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
42. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
43. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
44. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
45. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
46. ผอ.ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
47. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
48. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
49. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
50. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
51. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
52. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
53. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
54. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
55. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
56. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
57. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
58. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
59. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
60. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
61. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
62. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
63. ผอ.สานักงาน.กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
64. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
66. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
67. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
68. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
69. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
70. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
71. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
72. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
73. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
74. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
75. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
76. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
/77. ผู้ตรวจเงิน...
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77. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
78. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
79. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
80. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
81. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
82. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
83. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
84. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
85. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
86. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
87. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
88. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
89. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
90. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
91. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
92. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
93. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
94. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2561
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบโล่ เกียรติบัตรและช่อดอกไม้ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจาปี ๒๕๖๑ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
3. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับสานักงาน และมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับศูนย์การค้ายูดีทาวน์อุดรธานีในการร่วมดาเนินการโครงการท
ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด (สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี)
4. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนกันยายน 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
เป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี
2561 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี มอบโล่ เกียรติบัตรและช่อดอกไม้
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๖๑ ของสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับสานักงาน และมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับศูนย์การค้ายูดีทาวน์อุดรธานีในการร่วมดาเนินการโครงการห้องสมุด
/ เคลื่อนที่สาหรับ...

๙

ระเบียบวาระที่ ๑

เคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด ของสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีร่วมกับผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัล จากนั้น
รับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนกันยายน 2561 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุดรธานี ความยาว 15 นาที
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร(หน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ ได้แก่
นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
2) ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวอาลาต่อที่ประชุมฯ ในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 และเดินทางไปรับตาแหน่งใหม่ ดังนี้
1. นายธนพล จันทรนิมิ
รองผู้ว่าราชกาจังหวัดอุดรธานี
2. นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
3. นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา
นายอาเภอบ้านดุง
๔. นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์
นายอาเภอไชยวาน
5. นายบุญเลิศ วรวงษ์
นายอาเภอหนองแสง
6. นายชัชวาล เชิดไชยศักดา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
7. นายธเนศ ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
๘. นายสุทธาชีพ ศุภเกสร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
9. ว่าที่ร้อยโทเรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต 2 อุดรธานี
10. นายวิชัย ภู่สกุลขจร
ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15
11. นายธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ
ผอ.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
12. นางพาขวัญ กาจหาญ
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
13. นางดุษฎี จันทรากา
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
14. นายศุภกร เสนาสิงห์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
15. นายนรเชษฐ์ พิทักษ์สฤษดิ์
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

3) หัวหน้าส่วนราชการ กล่าวอาลาต่อที่ประชุมฯ ในโอกาสเดินทางไปรับตาแหน่งใหม่
-นางวันทนา คันธาเวช
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
อาลาที่ประชุมฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ผอ.สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
/ผอ.กลุ่มงาน...

๑๐

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก ลาดับที่ 22. นายธง ช้างรักษา
เกษตรจังหวัดอุดรธานี แก้ไขเป็น ลาดับที่ 22. นายธง ช้างรักษา (แทน) เกษตรจังหวัด
อุดรธานี
หน้าที่ 4 ลาดับที่ 129. นายพิชัย วาจนสุนทร (แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
หนองหาน แก้ไขเป็น นายพิชัย วาจนสุนทร (แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 33 จากข้อความ “เดือนพฤษภาคม 2561” แก้ไขเป็น
“เดือนมิถุนายน 2561”
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

คลังจังหวัดอุดรธานี

ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ สรุปได้ ดังนี้
1) บุคคลหรือคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.1 บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
1) จัดทาร่างขอบเขตงานซื้อหรือจ้าง
2) จัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
3) พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4) พิจารณาผลสอบราคา
5) ซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก
6) ซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7) ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง
8) ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
9) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1.2 คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา
1) จัดทาร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา
2) ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
3) ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
4) ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5) ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
1.3 คณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
1) จัดทาร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
2) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
/3). จ้างออกแบบ...

๑๑

มติที่ประชุม

3) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
4) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
3. บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม ข้อ 1-2 ยกเว้นผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างให้ได้รับค่าตอบแทน บุคคลในอัตราไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่องาน คณะกรรมการ
ในอัตราต่อครั้งที่มาประชุม คือประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาท กรรมการไม่เกิน
1,200 บาท
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้
ได้รับค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้
ทางานจ้าง ดังนี้
4.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในอัตราไม่เกิน
350 บาท ต่อคนต่อวัน
4.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างอัตราไม่เกิน
350 บาท ต่อวันต่องาน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง(ปฏิบัติงาน) อัตราไม่เกิน 300 บาท ต่อวัน
ต่องาน
5. การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้ปฏิบัติ ดังนี้
ส่วนราชการ (โอนผ่านระบบ KTB Corporate Online)
1. กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอน
เข้าบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้า
ส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต
2. ให้ใช้รายงานสรุปการโอนเงิน (Detail Report และ Summary
Report/Transection History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐอื่น ให้จ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ ฯ
ให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติที่หน่วยงานนั้น ๆ กาหนด โดยหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสามารถกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนได้ตาม
ความเหมาะสมเพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายและบริหารงบประมาณ และในกรณีจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่กาหนดให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายและการบริหาร
งบประมาณได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
7. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่นอกเหนือ หรือแตกต่าง
จากทีก่ าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
สาหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางมีผลบังคับใช้ เป็นต้นไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 4

คลังจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561
(ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
(PO)

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
10,647.45 10,093.64
รายจ่ายประจา
5,827.54 5,630.94
รายจ่ายลงทุน
4,819.91 4,462.70
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
349.65
รายจ่ายประจา
129.04
105.60
รายจ่ายลงทุน
258.47
244.06
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
391.54
341.06
รายจ่ายประจา
170.61
138.78
รายจ่ายลงทุน
220.93
202.28
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,946.20 2,673.06
เงินกันปี 2560
2,761.03 2,537.89
เงินกันก่อนปี 2560
185.17
135.18

ประธาน

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
9,359.58 87.90
5,503.30 94.44
3,856.29 80.01
216.21 55.79
42.34 32.81
173.87 67.27
279.30
5.
71.33
105.44 61.80
173.85 78.69
หน่วย : ล้านบาท
2,062.39 70.00
1,993.94 72.22
68.45 36.96

ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561
เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2561 ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณภาพรวม(จังหวัดอุดรธานี) ได้รับแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ รวม 53 โครงการ วงเงิน 532 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว 333.8
ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 62.67 (ข้อมูล ณ 20 กันยายน 2561) ประกอบด้วย
1) งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาทเศษ
เบิกจ่ายแล้ว 56.3 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 68.69
2) งบจังหวัด จานวน 45 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว
226.5 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 81.10
3) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 วงเงิน จานวน 137.6
ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว 50.8 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 36.99
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก จานวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง ของ
บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน
หรือทางาน หรือเคยทางานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มนั้น
ต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือก ทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งได้
การแบ่งกลุ่ม จานวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม การสมัครและ
รับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะ
พึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้นบัญชีสารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสารองขึ้นดารงตาแหน่งแทน
และมาตรการอื่นใดที่จาเป็น เพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
จะกาหนด มิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะกาหนดให้มีการ
คัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้
การดาเนินการตามวรรคสอง ให้ดาเนินการ ตั้งแต่ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศในกรณี
ที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุตาแหน่งว่างลง
หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อ
บุคคลที่สารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ แต่ในกรณี
ที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ของจานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของ
วุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ขึ้นแทนภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าว
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดวันเริ่มดาเนินการ
เพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การ
กาหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นาความใน มาตรา ๑๐๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
สาหรับเขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานีได้ทาการยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าต้นเดือนตุลาคม
2561 จะได้เผยแพร่และทาการประชาพิจารณ์ต่อไป
ประธาน
ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเตรียมความพร้อมในเรื่องของการติดตาม
ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/5.2 โครงการ...
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5.2 โครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก ประจาปีงบประมาณ 2561
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
กรมพัฒนาที่ดินได้มีการประชุมคณะกรรมขับเคลื่อนแผนงาน
กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 ครั้งที่ 2/261 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ดาเนินกิจกรรมการรณรงค์
ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ โดยมีกาหนดช่วงเวลาปลูก ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 20
ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันดินโลกในเดือนธันวาคม สืบเนื่องจากการที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษย์ธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ สร้างการ
รับรู้และตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรดินของประชาชนทั่วไป ส่งเสริม และเผยแพร่
วิธีการฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อสนับสนุนประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก ซึ่งเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของวันดินโลกและการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน วิธีการปรับปรุงบารุง
ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ขณะนี้ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างการเสนอ อนุมัติโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อได้รับอนุมัติให้ดาเนินการโครงการ
แล้วจะได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
5.4 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 156 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 49 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
14 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 24 กันยายน 2561)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,413,781 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,286,000 บาท
คงเหลือ
127,781 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย
นพ. สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี การก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
กิจกรรมก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ เริ่มดาเนินการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะใช้
เวลาจัดสร้าง ๑๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒) ปัจจุบันอยู่ระหว่างปั้นขยายพระรูปต้นแบบด้วย
/ดินเหนียว...

๑๕

ดินเหนียว การออกแบบแท่นฐานและภูมิสถาปัตย์ โดยสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันแบบแท่นฐานและภูมิสถาปัตย์ ที่ต้องปรับแบบตามการปั้น
ขยายพระรูปฯ จริง ที่สานักช่างสิบหมู่แจ้งปรับมาเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
คานวณราคาค่าก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จสิ้น และอธิบดีกรมศิลปากรลงนาม และส่งกลับ
มาให้กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ในการนี้สานักงานสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๑ ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น ( ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑) จานวน ๑๐,๘๓๘,๕๐๔.๘๔ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.6 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561

นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด) จาก
การดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม 2560 ถึง 25
กันยายน 2561) มีผู้เสียชีวิต 375 ราย คิดเป็นอัตราตาย 23.74 ต่อแสนประชากร
ข้อมูลเปรียบเทียบผู้เสียชีวิตในห้วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2560 จานวน 477 ราย
มีสถิติลดลง จานวน 103 ราย จากรายงานอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล
3 ฐานและอื่นๆ ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 25 กันยายน 2561 มีสถิติ
อัตราตาย 0.1-16 ต่อแสนประชากร จานวน 7 อาเภอ และอัตราตายมากกว่า 18
ต่อแสนประชากร รวมทั้งสิ้น 13 อาเภอ สามอันดับแรก ได้แก่อาเภอบ้านผือ อาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม และอาเภอเมืองอุดรธานี ตามลาดับ
ผลการดาเนินงานตาบลต้นแบบปี 2561 จานวน 112 ตาบล มีจานวน 24
ตาบลต้นแบบไม่มีผู้เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 21.42 ตาบลต้นแบบมีผู้เสียชีวิต แต่มี
จานวน ลดลงจากปี 2560 มีจานวน 48 ตาบล ตาบลต้นแบบมีผู้เสียชีวิต แต่มี
จานวนเพิ่มขึ้น จากปี 2560 มีจานวน 27 ตาบล
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

หน. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุดรธานี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สรุปประเด็น
การประชุมสัญจรของคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
อุดรธานี ประจาปี 2561 จานวน 7 ครั้ง ในพื้นที่ 6 อาเภอ ประกอบด้วยอาเภอบ้านผือ
(2 ครั้ง) หนองหาน เพ็ญ กุดจับ เมืองอุดรธานี และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม ประเด็น
ที่พบ คือปัญหาจุดเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุหลายจุด คณะทางานฯ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบ โดยการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
Rubber stick สัญญาณไฟจราจร และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข้างทาง พร้อมกับประชาสัมพันธ์/รณรงค์/อบรม สร้างจิตสานึก และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างคร่งครัด ทั้งนี้สานักงานสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
/ในฐานะฝ่าย...

๑๖

มติที่ประชุม

ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จะได้มีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อกาหนดเป้าหมายการดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.8 ความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 (กันยายน 2561)
ตัวชี้วัดที่ 1 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี 2561 ร้อยละ 40 ได้รับการกาจัด
อย่างถูกต้อง ผลการดาเนินงาน จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นจริง
ในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 ซึ่งถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
ได้แก่การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทาปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ การกาจัดด้วย
พลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน) รวมถึงการใช้ประโยชน์ใน
รูปของขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของขยะ
มูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในปี 2561
ตัวชี้วัดที่ 2 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 20
ได้รับการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู ผลการดาเนินงาน จังหวัดอุดรธานีมีสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน 87 (จากทั้งหมด 93 แห่ง) โดยอยู่
ระหว่างการปรับปรุง แก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู ให้ถูกต้องตามเป้าหมาย จานวน 35 บ่อ
คิดเป็นร้อยละ 40.22
ตัวชี้วัดที่ 3 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2561 ร้อยละ 30 ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูกนาไปกาจัด (ตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561) จานวน 164,151 ตันเศษ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 434,806 แสนตันเศษ คิดเป็นร้อยละ
72.59
ตัวชี้วัดที่ 4 จานวนครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าร่วมภาคีเครือข่าย “อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ผลการดาเนินงาน
จังหวัดอุดรธานีมีครัวเรือนทั้งหมด 147,811 ครัวเรือน เข้าร่วมเครือข่าย อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกแล้ว 124,248 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.72
ตัวชี้วัดที่ 5 หมู่บ้านชุมชนร้อยละ 100 มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายจาก
ชุมชน ผลการดาเนินงาน ปัจจุบันมีการดาเนินการครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 2,196
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับมูลฝอย
แบบแยกประเภทในส่วนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ผลการดาเนินงาน สถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 23 แห่ง (ข้อมูลพื้นฐาน) มีภาชนะรองรับ
มูลฝอยแบบแยกประเภทครบทุกแห่งแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100
มติที่ประชุม
รับทราบ
/5.9 สถานการณ์โรค...

๑๗

5.9 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จากข้อมูล (วันที่ 24 กันยายน 2561) มีผู้เสียชีวิต จานวน 16 คน
ใน 14 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์
พัทลุง หนองคาย ยโสธร ระยอง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้เสียชีวิต มีผลตรวจยืนยันในสัตว์ 1 ตัว และมีพื้นที่เสี่ยง
1 อาเภอ คืออาเภอเพ็ญ สถานการณ์คงคลังวัคซีน และอิมมูโนโกลบูลิน โรคพิษสุนัขบ้า
พบว่าในภาพรวมมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยวัคซีน รวมจานวน 5,351 ขวด และ
มีอิมมูโนโกลบูลิน รวมจานวน 1,599 ขวด และมีแนวโน้มการสารองสม่าเสมอคงที่ตาม
ความสามารถในการจัดส่งของบริษัทผู้จาหน่าย
การดาเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ ได้มีการกาชับบุคลากรสาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เร่งประชาสัมพันธ์เรื่อง คาถา 5 ย. ได้แก่อย่าแหย่ อย่า
เหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสัมผัสโรค 5 อย่าง
(ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ) รวมถึงการประสานปศุสัตว์ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้มีการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ให้ได้มากกว่า
ร้อยละ 85
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน
ถึง 24 กันยายน 2561) จังหวัดที่พบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์
นครศรีธรรมราช นครราชสีมา สงขลา และจังหวัดกาฬสินธุ์ จากสถานการณ์การเกิดโรค
ตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 87.93 และพบว่าสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
มาจากสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 53.85 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 36.54 และไม่ทราบ
ประวัติว่ามีเจ้าของ ร้อยละ 9.63 และพบว่าสุนัข-แมว ร้อยละ 48.08 ไม่ได้ฉีดวัคซีน
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่จังหวัด โดยการส่งตัวอย่างตรวจจากพื้นที่ไม่พบเชื้อ
ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสะสม ปี 2561 จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน
ปศุสัตว์ จังหวัด/อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานพยาบาลสัตว์
ศูนย์พักพิงฯ จังหวัดอุดรธานี

จานวน(แห่ง) จานวน(ตัว)
20
7,134
126
170,282
24
12,083
1
3,444
รวม 192,943
ข้อมูลสัตว์และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ 24 กันยายน 2561)
o สุนัขแมว จานวน 251,419 ตัว
o ซื้อวัคซีนแล้ว จานวน 170,636 โด๊ส อยู่ระหว่างซื้อ 68,647 โด๊ส
/ ดาเนินการ...
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o ดาเนินการฉีดวัคซีนสุนัขบ้าและแมว (ข้อมูลจากหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัด/
อาเภอ ท้องถิ่น สถานพยาบาลสัตว์ ศูนย์พักพิงฯ จังหวัดอุดรธานี)
จานวน 192,943 ตัว คิดเป็นร้อยละ 76.74
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.11 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน MOU โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 24.6
ล้านบาทเศษ โดยซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นเงิน 3.3 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ
13.68 ในเดือนกันยายน 2561 พบว่าโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง
มีวงเงินที่ซื้อการอาหารในโรงพยาบาล จานวน 4.1 ล้านบาทเศษ วงเงินที่ซื้อจ้างวัตถุดิบ
ที่นามาใช้ในการปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดอุดรธานี จานวน 635,871 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.29 จากมูลค่าที่ซื้อ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.12 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2562
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2562 เดือนตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” กาหนดขึ้นในวันพุธที่
10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น. ณ สนามกีฬาศูนย์การเรือนและ
พัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี บริเวณทุ่งลีตาห้า บ้านหนองลีหู
ตาบลสามพร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้มีหนังสือ
แจ้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ
ตามวันที่ เวลา และสถานที่ที่กาหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 แผน-ผลการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นในชีวิต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
แผนและผลการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และความมั่นในชีวิต
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (ผลการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 22 กันยายน
2561) มีผู้แจ้งความประสงค์ 7,199 คน ดาเนินงานแล้ว 5,104 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ประกอบด้วยช่างอเนกประสงค์ จานวน 747 คน ดาเนินงานแล้ว 488 คน และ
การฝึกอาชีพเสริม 6,452 คน ดาเนินงานแล้ว 4,616 คน มีผู้แจ้งยกเลิกไม่เข้าฝึกอบรม
2,095 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
/6.2 รายงานภาวะ...
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6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนกรกฎาคม 2561 มีสัญญาณขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าโดยด้านการผลิตขยายตัว ตามภาคบริการที่ขยายตัว ส่วนหนึ่ง
มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมยังขยายตัว ตามการบริโภค
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวสาหรับการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัว
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ
ขยายตัว ร้อยละ 5.7 และ ร้อยละ 4.3 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 1.2 การจ้างงาน ชะลอตัว ร้อยละ 7.7
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานเดือนกันยายน 2561
สรุปดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 41 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 39 เรื่อง ยุติเรื่อง 2 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,352 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 37
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 3
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2561 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
80
ดี
Coliform
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
57 เสื่อมโทรม
BOD
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
73
ดี
NH3
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
53 เสื่อมโทรม
DO, BOD
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
68
พอใช้
DO, BOD
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
66
พอใช้
BOD
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
70
พอใช้
DO
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
68
พอใช้
DO, BOD
69
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
พอใช้
BOD
69
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
พอใช้
พอใช้
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 67.3
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

/ คุณภาพน้าใน...
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คุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงโดยรวม อยู่ในเกณฑ์พอใช้ สถานี HLU04 มี
ปัญหาคุณภาพน้าที่เสื่อมโทรม พบว่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ามากที่สุด
คือ ค่าปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3) ทีม่ ีค่าสูง ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความ
สกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจนโดยเฉพาะน้า
ทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง และยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมตลอด
ริมฝั่งลาน้าด้วย โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาน้าห้วยหลวงค่อนข้างสูงนั้น อาจเกิดจากการ
ย่อยสลายของซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน
ลาน้าห้วยหลวง เดือนสิงหาคม 2561 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงจาก
เดือนกรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนกันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต กันยายน 2561 จานวน 1,611 ราย 640,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิต รวมเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 52,550 บาท จานวน 1,051 ราย
3. ในเดือนตุลาคม 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง
รวม 12 แห่ง (ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2561)
4. การรับบริจาค (กันยายน 2561) ดวงตา 120 ราย อวัยวะ 5 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
ในพื้นที่อาเภอกุดจับ โดยการมอบถุงยังชีพ และเงินสด รวมมูลค่า 3,400 บาท และ
ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยการมอบถุงยังชีพและเงินสด มูลค่ารวม
รวมทั้งสิ้น 1,200 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
เนื่องจากกลุ่มต้นจาปาหอม จากวัดโนนธาตุ ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม ได้รับ
การคัดเลือกตามโครงการ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ประจาปี 2561 และ
มอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ “สังคมคุณธรรม พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา” ในที่ประชุมกรมการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2561 ณ หอประชุม
ทองใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
ได้แก่ทีมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และทีมโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า และในวันเดียวกัน
นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดสันติวนาราม ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน
/3 กันยายน...
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3 กันยายน 2561 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจาปี 2561 นาโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนคณะกรรมการฯ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวง ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงวัดสะอาดเรืองศรี ตาบล
นาดี อาเภอหนองแสง และศูนย์บันดาลไทย ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อาเภอเมืองอุดรธานี
และในการนี้ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีได้รับประกาศเชิดชูเกียรติจาก กระทรวง
วัฒนธรรมให้เป็นสานักงานวัฒนธรรมดีเด่น ประจาปี 2561
8 กันยายน 2561 คณะติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสานักงบประมาณ ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และติดตามผลการดาเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียง
ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน โดยนายกเทศมนตรีตาบลบ้านเชียง ได้กล่าวต้อนรับและ
รายงานผลการดาเนินงานเด่นของชุมชนคุณธรรมตลอดจนสรุปผลการดาเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณฯ และสรุปรายงานโครงการเด่น ประจาปีงบประมาณ 2561 ของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
12 กันยายน 2561 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยนางเกศินี สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับ
ทบทวน (พ.ศ. 2563) และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรอยัล
นาคารา และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 ผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
โดยการจัดสรรพื้นที่ จาหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้อย่างครบถ้วน
จัดอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) รวม 2 รุ่น
ยกระดับตลาดปลอดภัย ไม่ใช้โฟมตามมาตรฐานตลาดประชารัฐ ให้ได้มาตรฐานตาม
แนวทางกระทรวงสาธารณสุข จานวน 65 แห่ง พร้อมทั้งมีการส่งเสริมตลาดประชารัฐ
เพื่อการท่องเที่ยวโดยการบูรณาการร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบรรจุตลาด
ประชารัฐในปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย รวม 2 แห่ง และแจ้งให้ส่วนราชการที่กากับดูแล
ตลาดประชารัฐทุกประเภท และอาเภอทุกอาเภอ ดาเนินการเกี่ยวกับตลาดประชารัฐและ
ตลาดเอกชนที่ดาเนินการอยู่ในพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 ประชาสัมพันธ์วันเวลา เปิด-ปิด ทาการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี 41320 โทรศัพท์ : 0 4223 5040 โทรสาร : 0 4223 5041 แจ้ง
วันเวลา เปิด-ปิด ทาการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 ดังนี้
/ เวลาทาการ...
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เวลาทาการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

เปิด

วันพุธ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ไม่ตรงกับ
วันจันทร์และวันอังคาร
ปิด วันจันทร์และวันอังคาร
อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท
ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ (ชาวไทย)
ภิกษุ และนักบวชในศาสนาต่างๆ
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.0018.00 น. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ธุรการ การเงิน พัสดุ) เปิดทาการวันจันทร์ - วันศุกร์
08.30-16.30 น.
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

