รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4/๒๕61
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายสิธิชัย
3. นายณรงค์
4. นายพงษ์ศักดิ์
5. นายประสพชัย
6. นายชัชวาล
7. นายธีระภัทร์
8. นายอินศร
9. นายทวีรัชต์
10. นางณัฐกฤตา
๑1. นางสุภาวดี
12. นางพาขวัญ
13. นายปิยะ
14. นางสิริวิมล
๑5. นายมนต์สังข์
16. นายประเสริฐ
17. นายธเนศ
18. นายสาเนา
19. นางสุวรรณี
20. นายฐานวัฒน์
๒1. นายวิบูลย์
22. น.ส.พรกมล
23. นายเฉลา
๒4. นายอาพัน
25. นางนพรัตน์
๒6. นายอภิชาต
27. ดร.เกศินี
28. นายธงชัย
29. นางพรรณทิพา
30. นายฤทธิเดช

พุฒิชาติ
จินดาหลวง
จีนอ่า
ยศยิ่ง
วิจารณรงค์
เชิดไชยศักดา
ผิวสวัสธ์
อุ่นใจ
ศรีกุลวงศ์
ชาวดอน
สิทธิมาลัยรัตน์
กาจหาญ
โยมา
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
ถวิลหวัง
เสลานอก
ศิริวรรณ์หอม
ธนาธัญญพิชญ์
บุตตะพรม
เบ้าหล่อเพชร
ปัญญาคโม
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
วงษ์กาฬสินธุ์
สวัสดี
พลพวก
เลาหะทองทิพย์
โคตรสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
รก.จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
/ 31. นางวันทนา…
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31. นางวันทนา
32. พ.ต.นภดล
33. น.ส.สุขณกมล
34. นายทรรศชล
35. นายประกอบ
36. นายจิระศักดิ์
37. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
38. นางสายสวาท
39. นายเจษฎา
40. นายวิชา

คันธาเวช
บุญสูงเนิน
ศุขศาสตร์
พุทธรัตนา
จันทรทิพย์
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
พรมโคตร
ปานะถึก
จันทร์กลม

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

พาศรี
เบ็ญจจินดา
รอบรู้

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

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

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

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

ส่วนกลาง
64. นางพธูทิพย์

อัขระ

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
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65. นายเชิดศักดิ์
66. นายณัฐวุฒิ
67. นายพีระพล
68. นางสุนีย์
69. นายอภิชาต
70. นายอภิชาต
71. นายวิชัย
72. นายนเรศ

พรหมอารักษ์
เนืองทอง
ยังขาว
อินทร์ดี
ชุมนุมมณี
ชุมนุมมณี
จาตุรงค์กร
นาเมืองรักษ์

73. นายณัฐภัทร
โชคสวัสดิ์
74. นางลดาวัลย์
สุวรรณศรี
75. นางปนัดดา
ทองเหลือง
76. นายสืบตระกูล
มิลินทานุช
77. นายสมบัติ
แสนศรี
78. นายเพนิน
บุญยืน
79. นายสุทธิดล
วงษ์จันฬา
80. นางพณา
เจียรวาปี
81. นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร
82. นายอิสรา
ปุราโส
83. นายสุริน
บงแก้ว
84. น.ส.นิสา
กันธิยะ
85. น.ส.สมลักษณ์
สุวรรณพรหมา
86. นางเยาวพรรณ
แช่มพุดซา
87. นางอรนุช
เลิศไกร
88. นางดุษฎี
จันทรากา
89. นางธัชรินทร์
เทียงบุญ
90. น.ส.พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
91. นางปริศนา
พลอยน้อย
92. น.ส.มาลี
องค์รัตนประทาน
93. นายไชยรัตน์
จันทร์โชติเสถียร
94. ว่าที่ ร.ต.จักรี
สิรินุสรณ์
95. นางดรุณี
จารุภูมิ
96. นายพูลศักดิ์
จงเจริญ
97. นายประเสริฐ
นันทพานิช
98. นายเอนก
สุวรรณภูเต
99. นายประจักษ์
ปุกสันเทียะ
100. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
101. น.ส.อาริยา
บุญขันธ์

(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
(แทน) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
คลังเขต 4
(แทน) สรรพากรภาค 10
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
/ 101. นายพงษ์ศักดิ์ …
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102. นายพงษ์ศักดิ์
103. นายอาคม
104. นายภัญญู
105. นายรัฐอิสรา
106. น.ส.เบญจพร
107. นายนมัสวิน
108. นายไพบูลย์
109. นางอรเกษมศิลป์
110. นางเพียงใจ
111. น.ส.ชนกพร
112. นางวาสนา
113. นางนวลฉวี
114. นายวิทยา

พูนะกูล
สัตถาผล
ภูริศรี
กงวงษ์
สารพรม
นาคศิริ
ไกรสีห์
จิรวัสวงศ์
แสงวิจิตร
โพธิสาร
ฤทธาภัย
ภูดิน
รัตนสินศรีรัตน์

(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center:OSS)

ทหาร/ตารวจ
115. พ.ต.อ.ธวัชชัย
116. พ.อ.สมัคร
117. น.ท.มาโนชย์
118. น.อ.สมพงษ์

ถุงเป้า
เอ็นดู
นนท์ตุลา
เสนภักดี

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

สถาบันการศึกษา
119. นายจรูญ
ถาวรจักร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
120. นายสมพงศ์
น้อยไร่ภูมิ
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
121. นายสุพัฒน์
สมสุข
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
122. นายโชติภณ
ชาตานันท์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
123. นายพิทักษ์
บุตรโพธิ์ศรี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
124. นายสิทธิศักดิ์
ชาปฏิ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
125. นายธานินทร์
ทองเผ้า
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
126. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
127. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
128. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
429. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
130. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
131. ส.อ.ศุภกร
พงษ์วิภาวัส
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
132. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
133. นายสมพร
นันตะ
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
134. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
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135. นายวิรชน
136. น.ส.พัชรี
137. น.ส.สมพิศ
138. นายนเรนทร์
139. นายนรเชษฐ
140. นายนิรันทร์

ประดับศรี
ผ่องศิริ
แววโคกสูง
พรหมมินทร์
พิทักษ์สฤษดิ์
บุษดี

141. นายธนัชชัย
142. นายวีรพงษ์
143. นายชัยรัตน์
144. นายประทวน

สามเสน
เต็งรังสรรค์
โสดา
เชิดพาณิชย์

ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดธานี
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายธนพล จันทรนิมิ)
2. ผอ.สานักงานบังคับจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
5. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อด.
6. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
7. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
8. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
9. ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
10. หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
14. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
15. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
16. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
17. ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
19. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
20. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
21. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
22. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
23. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
24. ศึกษาธิการภาค 10
25. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
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26. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
27. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
29. หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
30. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
31. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
32. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
33. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
34. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
35. ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
36. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
37. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
38. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
39. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
40. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
41. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
42. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
43. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
44. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
45. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
46. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
47. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
48. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
49. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
50. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
51. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
52. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
53. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
54. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
55. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
56. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
57. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
58. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 อุดรธานี
59. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
60. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
61. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
62. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
63. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
64. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
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65. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
66. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
67. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
68. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
69. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
70. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
71. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
72. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
73. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
74. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
75. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
76. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
77. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
78. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด
79. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
80. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
81. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
82. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
83. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
84. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
85. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
86. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
87. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
88. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
89. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
90. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
91. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
92. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
93. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็น
ประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1) มอบเงินสมทบทุนการดาเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี/ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี)
2) มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “สงกรานต์อุดร ปลอดภัยใส่ใจวัฒนธรรม”
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
3) มอบชุดตรวจหาสารเสพติดให้ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)
4) สรุปข่าวเด่นประจาเดือนพฤษภาคม 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
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รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการดาเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
“บ้านอุ่นรัก” จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย
จังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “สงกรานต์อุดร ปลอดภัยใส่ใจ
วัฒนธรรม” ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และรับมอบชุดตรวจหาสาร
เสพติดให้ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนพฤษภาคม
2561 จากสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ในการดาเนินการโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้หน่วย
ดาเนินการใช้ป้ายโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ได้รับพระราชทาน
สาหรับการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ในการนี้จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด
จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป รวมถึงห้ามสวมใส่ชุดจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ไปต้อนรับผู้บังคับบัญชา เว้นแต่สวมใส่ชุดจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”ปฏิบัติ
ภารกิจ/กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาฯ เสร็จสิ้นต่อเนื่องมาถึง การต้อนรับผู้บังคับบัญชา
2) การจัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีแนวทางจากส่วนกลาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการประกวดสวนสาธารณะต่าง ๆ ใกล้บ้าน ประกวดชุมชนที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่
น่ามองและน่าพักผ่อน รวมถึงเรื่องการจัดหา/จัดเตรียมการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจา
พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10)
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป
3) การใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องกากับดูแลใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน รวมถึงการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
4) งานศูนย์ดารงธรรม หลายปัญหาอยู่ในส่วนเกี่ยวข้องของส่วนราชการ และ
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดให้ทาความเข้าใจและเร่งรัดการดาเนินการ แก้ไขปัญหาต่างๆ
ตามอานาจหน้าที่ ในส่วนที่ไม่มีระเบียบข้อกฎหมายเขียนบังคับไว้ ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5) ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ได้ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ที่จะกาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทา
ตาม และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (2561-2564) เตรียมการบริหาร
จัดการนาไปสู่แผนปฏิบัติและการจัดทาคาของบประมาณในปีต่อไป
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร นักวิชาการป่าไม้ ชานาญการพิเศษ ส่วนอนุรักษ์และ
ป้องกันทรัพยากร สานักบริหารพื้นทีอนุรักษ์ ที่ 3
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10
/ 2) นางดุษฎี...
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2) นางดุษฎี จันทรากา
3) นายภัญญู ภูริศรี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
สานักงานเมืองพัทยา ได้ดาเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
(โครงการฯ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 จะนาเงินบริจาค
ในส่วนนี้ไปรวมกับเงินบารุงกองทุนที่ได้มาจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของสุรา ยาสูบ
(ร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี) นาเงินจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุที่มี่รายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหไงรัฐ จานวนประมาณ
3.6 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ผ่านมากาหนดให้ผู้ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพ แสดงเจตจานง
ที่หน่วยงานซึ่งบุคคลนั้นได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ ได้แก่เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร สานักงานเมืองพัทยาและกรมกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกเพิ่มเติม กระทรวงการคลัง
ได้พิจารณาเพิ่มช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตรงตามเป้าของรัฐบาล และเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยช่องทางการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่
1. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้ประสงค์จะแจ้งบริจาคฯ นาบัตรประจาตัว
ประชาชนไปแจ้งบริจาคได้ที่สถาบันการเงินของรัฐ 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2. ในต่างจังหวัด ผู้ประสงค์จะแจ้งบริจาคฯ นาบัตรประจาตัวประชาชนไปแจ้ง
บริจาคได้ที่หน่วยงานของคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) ซึ่งประกอบด้วย
สานักงานคลังจังหวัด สานักงานสรรพากรพื้นที่ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ ด่านศุลกากร สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยภาคและจังหวัด และสถาบันการเงินของรัฐ 7 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น
/ 3. ในต่างประเทศ...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

3. ในต่างประเทศ ผู้ประสงค์จะแจ้งบริจาคนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
Passport ไปแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย
ในต่างประเทศ
เชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอแล้ว
เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จานวน
กว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศให้มีรายได้ในการดารงชีพเพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561
(ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
(PO)

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
10,069.88 7,230.91
รายจ่ายประจา 5,207.34 3,600.77
รายจ่ายลงทุน 4,862.54 1,630.14
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
219.98
รายจ่ายประจา
134.14
17.87
รายจ่ายลงทุน
253.37
202.11
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
395.01
214.43
รายจ่ายประจา
160.76
43.94
รายจ่ายลงทุน
234.25
170.49
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,714.47 2,492.93
เงินกันปี 2560 2,526.40 2,360.40
เงินกันก่อนปี 2560
188.06
132.23

ประธาน
มติที่ประชุม

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
6,041.04 59.99
3,557.60 68.32
2,483.44 51.07
118.41 30.56
16.80 12.53
101.61 40.10
105.43
5.
26.69
40.72 25.33
66.71 27.62
หน่วย : ล้านบาท
1,658.14 61.09
1,603.96 63.49
54.18 28.81

ในการการนี้ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดแนวทางการติดตาม
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี โดยจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณทุกเดือน สาหรับส่วนราชการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทาแผน
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงานรายงาน
จังหวัด และมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

/ 4.2 การติดตามเร่งรัด...
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4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี แผนงาน/โครงการ และงบประมาณภาพรวม (จังหวัดอุดรธานี) ได้รับแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณ รวม 52 โครงการ วงเงิน 532 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย
1) งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาทเศษ
แยกเป็นงบดาเนินงาน 33 ล้านบาท และงบลงทุน 49 ล้านบาท
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 18 หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด (ร้อยละ 25) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายปานกลาง จานวน 3 หน่วยงาน และ
มีจานวน 12 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(ร้อยละ 52 ขึ้นไป)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (ข้อมูล 24 พฤษภาคม 2561)ภาพรวม จานวน
112 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 21 งบกลุ่มจังหวัด จานวน 16 ล้านบาทเศษ
คิดเป็นร้อยละ 11.83 งบภาค จานวน 6 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 7.75 งบจังหวัด
จานวน 89 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 28.64 บาท
ในการนี้จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดมาตรการเร่งรัดการดาเนินการและการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงพื้นที่ให้เร็วขึ้น โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวม 4 คณะ) และออกตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเน้นย้า/
กากับ/แนะนา แนวทางในการจัดคาขอดาเนินกิจกรรมโครงการในคราวต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 ซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
ในพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี หนองหาน พิบูลย์รักษ์ และอาเภอเพ็ญ อาเภอละ 1 หลัง
ในพื้นที่อาเภอนายูง จานวน 4 หลัง และในพื้นที่อาเภอน้าโสม จานวน 5 หลัง รวมจานวน
13 หลัง อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง จานวน 6 หลัง (ที่อาเภอโนนสะอาด ศรีธาตุ เพ็ญ
น้าโสม วังสามหมอ และอาเภอไชยวาน) อาเภอละ 1 หลัง
/ รายงานผล...

๑๒

รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2561)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,195,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
490,500 บาท
คงเหลือ
704,500 บาท
มติที่ประชุม

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

รับทราบ
5.2 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
พฤษภาคม 2561

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 27 เมษายน –
28 พฤษภาคม 2561) จังหวัดที่พบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก คือ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร
มหาสารคาม สงขลา สาหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน (ในห้วงวันที่เดียวกัน)
มีผู้เสียชีวิตรายที่ 9 ที่จังหวัดยโสธรเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพศหญิง อายุ 67 ปี
ถูกสุนัข อายุ 1 ปี ของตัวเองที่เลี้ยงไว้ข่วนบริเวณหลังมือขณะให้อาหาร
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี (27 เมษายน – 28 พฤษภาคม
2561) มีการส่งตัวอย่างตรวจจากพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี จานวนทั้งหมด 202
ตัวอย่าง ผลไม่พบเชื้อ และในปัจจุบันยังพบว่าผู้เลี้ยงสุนัข-แมว ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเลี้ยง
สุนัข-แมวอยู่ในบ้านไม่จาเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะเลี้ยงดูอย่างดี ซึ่งเป็นความที่เข้าใจผิด
จากการสอบสวนโรคของกรมปศุสัตว์พบว่าสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามาจากสัตว์ที่ไม่ได้
รับการฉีดวัคซีนป้องกันและไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนมาก่อน
ข้อมูลสัตว์และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ 11 พฤษภาคม 2561)
o สุนัขแมว จานวน 226,875 ตัว
o ซื้อวัคซีนแล้ว จานวน 91,344 โด๊ส อยู่ระหว่างซื้อ 146,229 โด๊ส
o ดาเนินการฉีดวัคซีนสุนัขบ้า-แมวแล้ว จานวน 73,497 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 32.40
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติแล้ว 156 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
86.66 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย (ข้อมูล
ณ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) มีผู้เสียชีวิต จานวน ๙ คน สัตว์ที่ส่งตรวจจานวน ๕,๗๐๖
ตัวอย่าง ผลตรวจยืนยันในสัตว์ ๙๖๗ ตัว พื้นที่เสี่ยงได้แก่ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สงขลา
นครราชสีมา และยโสธร สรุปสถานการณ์โดยรวม ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว
ที่มีเจ้าของ ร้อยละ ๕๔.๘๔ (๔๘๗/๘๘๘) ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ ๓๖.๘๒ (๓๒๗/๘๘๘)
และไม่ทราบประวัติว่ามีเจ้าของ ร้อยละ ๘.๓๓ (๗๔/๘๘๘) และพบว่า สุนัข-แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ ๔๔.๕๙ (๓๙๖/๘๘๘) ฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๖.๔๔ (๑๔๖/๘๘๘)
และไม่ทราบประวัติ ร้อยละ ๓๘.๙๖ (๓๔๖/๘๘๘)
/ สถานการณ์...

๑๓

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในระบบเฝ้าระวังโรคของประเทศไทย
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ผู้เสียชีวิตทั้ง ๙ ราย ระยะฟักตัวสั้นสุด ๑ เดือน สูงสุด ๘ เดือน
เฉลี่ย ๓ เดือน อยู่ในภาคกลาง ๑ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ราย และภาคใต้
๓ ราย รับเชื้อจากสุนัข ๘ ราย (ร้อยละ ๘๘.๙) จากแมว ๑ ราย (ร้อยละ ๑๑.๑) รับเชื้อ
จากสัตว์ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ ๒๒.๒ และสัตว์มีเจ้าของ ร้อยละ ๗๗.๘ หลังถูกสัตว์กัดแล้ว
ไม่ได้ล้างแผลและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ๘ ราย มีเพียง ๑ ราย ที่มีการล้างแผลอย่าง
ถูกวิธีแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และไม่ได้ไปรับบริการที่สถานที่รักษาพยาบาลทันทีหลัง
สัมผัส
รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
1) จังหวัดอุดรธานี ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผลตรวจยืนยันในสัตว์ ๑ ตัว และมีพื้นที่เสี่ยง
๑ อาเภอ คืออาเภอเพ็ญ
2) สถานการณ์คงคลังวัคซีน และอิมมูโนโกลบูลินโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัด
อุดรธานี ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 25๖๑ พบว่าในภาพรวมจังหวัดอุดรธานี มีเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ โดยมีวัคซีนรวมทั้งสิ้น จานวน ๔,๐๓๓ ขวด และมีอิมมูโนโกลบูลิน
รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๘๐๒ ขวด และมีแนวโน้มการสารองเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความสามารถในการจัดส่งของบริษัท
3) ด้านการดาเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรค ในพื้นที่ได้มีการกาชับให้บุคลากร
สาธารณสุข และอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์เรื่อง คาถา ๕ ย. และขั้นตอนการปฏิบัติ
เมื่อเกิดการสัมผัสโรค รวมถึงประสานกับ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด/อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ให้ได้มากกว่าร้อยละ ๘๕
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 กองทัพดิจิตอล
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัด จัดโครงการอบรมพัฒนา
เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิตอล นาสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีโดยใช้แนวทาง “พลังประชารัฐ” การขับเคลื่อนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิดผนึกกาลังขับเคลื่อนผ่านโครงการบันทึกความ
ร่วมมือกิจกรรมหรืองานวิจัยต่างๆ ประเทศไทย 4.0 นับเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดันไปพร้อม ๆ กัน เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีและ
สารสนเทศต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีบทบาทอย่างมาก ในการดารงชีวิต
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานธุรกิจการจาหน่ายสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการเพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (การซื้อขายออนไลน์) หรือเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e commerce)
/ โครงการอบรม...

๑๔

โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิตอล โดยการนาผู้ประกอบการใน
จังหวัดอุดรธานี จานวน 45 ราย และคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรม จานวน 45 คน
เพื่อเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบการของจังหวัดอุดรธานี ในการทาตลาดออนไลน์ และภายหลัง
จากเสร็จสิ้นจะได้ดาเนินการจัดแสดงสินค้ารวมทั้งการเจรจาธุรกิจ กาหนดจัดขึ้นระหว่าง
เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่
แอร์พอร์ต และศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม
2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 งานแสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้า The Best Of Udonthani 2018
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
สานักงานพาณิชย์จังหวัด จัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า รวมทั้งเจรจา
ธุรกิจ (Business matching) The Best Of Udonthani 2018 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
2-6 พฤษภาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
มีคูหาจัดแสดงสินค้า จานวนทั้งสิ้น 50 คูหา ประกอบด้วยผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร
และเครื่องดื่ม สมุนไพร ของใช้และตกแต่ง รวมทั้งคูหาดิจิตอล (บูธดิจิตอล) ยอดจาหน่าย
และยอดเจรจาธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 2,329,100 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6 การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (2565) และ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (2563) และ ครั้งที่ 37 (2564)
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ในห้วงเวลาที่ผ่านมาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
(กกท.) ประธานคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (2565) และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (2563)
เดินทางมาจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากจังหวัดอุดรธานี
ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (2565) และกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (2563) และ ครั้งที่ 37 (2564) ซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานี รวมถึงชมรม
กีฬาต่างๆ ในการตอบคาถามและอธิบายความต่างๆ ถึงความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เก็บข้อมูลต่างๆ ในทุกด้านของจังหวัดอุดรธานีจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครอุดรธานี และสมาคมกีฬาต่างๆ อันเป็นจะประโยชน์
ในการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน ศกนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอุดรธานี ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย
การบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2561
/ 4) สรุปข่าว...
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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 มีการจัดตังจุดรวบรวมขยะอันตราย 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 100 เปอร์เซ็นต์
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี ในรอบปีที่ผ่านมา รวม
ทั้งสิ้น 119,994.39 ตัน และเข้าสู่ระบบกาจัดขยะ 207,570.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ
80.88 ปริมาณขยะมูลฝอยในระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 มีปริมาณน้อย
กว่าปริมาณขยะมูลฝอยระยะ 6 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ 2560 ลดลงจากเดิม ร้อยละ
12.58 ซึ่งเป็นผลจากการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs (Reduce
Reuse และ Recycle)และประชารัฐ
มาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดอุดรธานี ใน
ระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย
ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย รวม 93 บ่อ
(ถูกต้องตามหลักวิชาการ 6 ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 87) มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
“อุดรธานีไร้ขยะ” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้บรรลุตามแผนปฏิบัติฯ
ปี 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นคณะทางาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีชุดเฉพาะกิจพิชิตขยะตามสถานที่สาคัญ (แหล่ง
ท่องเที่ยว สถานที่สาคัญ ริมถนนสายหลัก ๆ การจัดตั้งกองทุน/ธนาคารขยะ โดยองค์กร
ปกครองท้องถิ่นทุกแห่งรณรงค์จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ จัดทา
ความสะอาดในทุกพื้นที่ (Big Cleaning Day) อย่างน้อยเดือนละครั้ง และรณรงค์จัดทา
“ถังขยะเปียก” ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือลดขยะเปียกครัวเรือน
ตามแนวดาริของนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้น
ทาง และสุดท้ายคือการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยชุมชน( Clusters) ในพื้นที่จังหวัด
เป็นต้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 ข้อมูลสถานการณ์น้าเพื่อการเพาะปลูก
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
สถานการณ์น้าในเขตชลประทานจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีปริมาณน้า
ในแหล่งน้าขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง และขนาดกลาง จานวน 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 167
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการตกกล้านาปี มีการประเมินว่าจะเกิดสถานการณ์ฝน
ทิ้งช่วงในห้วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะได้ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง
เตรียมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ใช้น้าได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.9 สถานการณ์...
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5.9 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด) จากการ
ดาเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ 2561 ห้วงระหว่าง(1 ตุลาคม 2560 ถึง 25 เมษายน
2561) รวมผู้เสียชีวิต จานวน 255 คน คิดเป็นอัตราตาย 16.19 ต่อแสนประชากร
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2561 จานวน 1.7 ล้านบาทเศษ
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ ) ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤษภาคม 2561 อัตราตาย 0.1-16 ต่อแสนประชากร
มีจานวนทั้งสิ้น 12 อาเภอ อัตราตายมากกว่า 16-18 ต่อแสนประชากร ได้แก่อาเภอ
นายูง และอาเภอบ้านดุง อัตราตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร รวมทั้งสิ้น 6 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอบ้านผือ อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอหนองหาน อาเภอไชยวาน อาเภอกู่แก้ว
และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน MOU โครงการอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
โดยเน้นบริหารจัดการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกซื้ออาหาร ผัก ผลไม้ที่สะอาด ปลอดภัย อีกทั้ง
ให้ทุกส่วนราชการให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่างๆ และหนึ่งในมาตรการนี้ได้กาหนดให้มีการรับซื้อผัก ผลไม้ที่
ปลอดภัยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยโรงพยาบาล ซึ่งการดาเนินงานของจังหวัดอุดรธานี
โดยโรงพยาบาลนาร่องในจังหวัดอุดรธานี จานวน ๖ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี
กุมภวาปี หนองหาน บ้านผือ เพ็ญ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
ผลการดาเนินงานพบว่า โรงพยาบาลนาร่องทุกแห่ง มีจัดทาคาสั่ง ประกาศนโยบายฯ
ได้มีการข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้อานวยการโรงพยาบาล และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเกษตรจังหวัด
เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นอกจากนี้โรงพยาบาลได้
ดาเนินการเปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลได้ซื้อผักและผลไม้ปลอดภัยสารเคมี และรายการอาหารหมุนเวียน
2 เดือน โดยวงเงินที่คาดว่าจะซื้อรายการอาหารในโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีในปี
๒๕๖๑ จานวน 48 ล้านบาทเศษ เฉลี่ยเดือนละ 4 ล้านบาทเศษ
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัว
โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี) ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒5
พฤษภาคม ๒๕๖๑) ผลการซื้อผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัว
โรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จานวน 376,690 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.11 การขับเคลื่อน...
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5.11 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทางานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ทุก
ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในระดับตาบล
หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล
เป็นแกนหลัก รวมทั้ง สนับสนุนกลไกลการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ จังหวัดอุดรธานี
จึงขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 2561 เวลา
19.00 น. ณ บ้านเชียงกรม หมู่ที่ 8 ตาบลนาม่วง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม เพื่อให้
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ ในเวทีที่ ๔
สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) การมีส่วนร่วมในการพัฒนารู้เท่าทันเทคโนโลยี
และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.12 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และคลินิกเกษตร
เดือนมิถุนายน 2561 กาหนดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ วัดบ้านผัง 5 ใหม่
ตาบลตาลเลียน อาเภอกุดจับ เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ร่วมโครงการ ฯ ตามวันที่ และสถานที่ดังกล่าว
ประธาน
ขอเชิญร่วมออกหน่วยบริการตามกาหนดโดยพร้อมเพรียงต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.13 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 เจ้าภาพได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและ
กระทรวงยุติธรรม กาหนดขึ้นในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กจังหวัดอุดรธานี ตาบลนิคมสงเคราะห์ อาเภอเมืองอุดรธานี ซึง่ หน่วยงานเจ้าภาพ
จะได้แจ้งเวียนเชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม
การประชุมฯ ตามวันที่กาหนดต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 ผลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2560/61
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดข้าวหอมมะลิของ
ประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2560/61 นับเป็นครั้งที่ 36 ซึ่งกรมการค้าภายในมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาข้าวไทยทั้งระบบให้มีความมั่งคงอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรกรจากจังหวัด
อุดรธานี จานวน 3 ราย ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องพ่นยา
/ หว่านปุ๋ย ...
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หว่านปุ๋ย จากการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจาปี 2561 ณ กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้แก่นายภิญโญ ฝ้ายสีงาม บ้านเลขที่ 20
หมู่ที่ 4 ตาบลเชียงเพ็ง นางม้วย กุญชรน้อย บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 13 ตาบลเชียงเพ็ง
และนางพวงเพชร วงษ์เชียงเพ็ง บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ตาบลเชียงเพ็ง ทั้งหมดเป็น
เกษตรกรจากอาเภอกุดจับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)
สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๗) ให้นายจ้าง
ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปทราบ ให้ได้รับทราบ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนด
อัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ ๔ กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็ก พลาสติก เฟอร์นิเจอร์
และรองเท้า รวม ๑๖ สาขาอาชีพ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นต้นไป เพื่อเตรียมการเพื่อรองรับการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงาน
แรงงานจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร
04 2224 3197 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :udonthanimol@gmail.com
มติที่ประชุม
รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
6.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม 2561 มีสัญญาณชะลอตัวจาก
เดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตชะลอตัว ตามภาคบริการที่หดตัว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมขยายตัว ด้านการใช้จ่ายขยายตัว เป็นผลมาจากนโยบายสินเชื่อต่าง ๆ
ของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัว สาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัว ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 4.8 ตามลาดับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ ร้อยละ 0.5 การจ้างงานหดตัว ติดลบ
ร้อยละ -3.8
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานของประจาเดือนพฤษภาคม
2561 ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 64 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 60 เรื่อง ยุติเรื่อง 6 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,928 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 40
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 4
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 6.5 สรุปรายงานผล...
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6.5 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนเมษายน 2561 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
70
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
90
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
72
ดี
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
17
เสื่อมโทรม
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
85
ดี
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
77
ดี
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
71
ดี
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
89
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
71
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
74
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 74.6
ดี
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ปัญหา
BOD
-

BOD,NH3

-

คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวงมีโดยรวม จัดอยู่ในระดับดี มีคะแนนอยู่ที่ 74.6
ระดับน้า พอใช้ คือ สถานี HLU 01 ระดับนาเสื่อมโทรม คือ สถานี HLU 04
และมีจานวนรวม 8 สถานี ระดับนา ดี
สถานี HLU 04 เดือนเมษายน มีปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน (NH3-N) สูง
ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรก ของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสีย หรือน้าทิ้งที่มี
ส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วย
หลวง โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงค่อนข้างสูงนั้น อาจเกิดจากการย่อยสลาย
ของซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน
ลาน้าห้วยหลวงเดือนเมษายนมีเกณฑ์คุณภาพน้าดีขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค พฤษภาคม 2561 =1,156 ราย 462,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 696 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 34,800 บาท
3. ในห้วงเดือนเมษายน 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 13 ครั้ง รวม 13 แห่ง
(ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561)
/
4. การรับ...
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4. การรับบริจาค (เมษายน 2561) ดวงตา 182 ราย อวัยวะ 184 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ
รวมมูลค่า
51,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.7 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีได้ดาเนินงานโครงการกิจกรรม
ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ณ ห้องประชุม 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมประชุม จานวน 10 ราย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนคุณธรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป และ
ในห้วงระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน
จัดโครงการอบรมนาเที่ยวชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียง ณ ห้องประชุม
เทศบาลตาบลบ้านเชียง โดยมีเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม รวมจานวน 100 คน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ให้การสนับสนุนนโยบายจังหวัดอุดรธานี แต่งผ้าไทย
ใส่บาตรทุกวันอังคาร และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ตามโครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทย ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยส่งผลงาน
เข้าร่วมคัดเลือก จานวน 22 รายการ และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดร.เกศิณี สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัด เป็นประธานคัดเลือกภาพถ่าย ในการประกวดภาพถ่าย “สงกรานต์อุดร
ปลอดภัยใส่ใจวัฒนธรรม” จากการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัด
อุดรธานี ประจาปี 2561 ณ ห้อง POC อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมเสวนาผ่านระบบ Video conference
ณ ห้องประชุม 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เรื่องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
โดยได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ จานวน 8 รายการ
ระหว่างวันที่ 22 ถึง 25 พฤษภาคม 2561 จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมวัดจาปาสีหราช ภายใต้โครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมารณ 2561 ณ
วัดจาปาสีหราช หมู่ที่ 3 บ้านสะงวย ตาบลหนองหลัก อาเภอไชยวาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวม 150 คน และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานตามโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 26 กรกฎาคม 2561 รวม
101 ชุมชน และชี้แจงการดาเนินงานตามโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จานวน 60 ชุมชน ณ หอประชุมทองใหญ่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 การขอรับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีขอความร่วมมือจากหัวหน้า
ส่วนราชการทุกแห่ง และนายอาเภอทุกอาเภอ หากพบเห็นหรือมีผู้ยากไร้ที่ต้องการขอรับ
เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ขอให้แจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเนื่องจาก
งบประมาณสงเคราะห์ผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งไว้ปัจจุบันยังมีเหลือ
อีกจานวนหนึ่ง ขณะนี้มีแจ้งขอรับการสนับสนุน เพียง 32 รายเท่านั้น สาหรับการ
เรื่องงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ
2562 ให้แจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
7.2 ผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดอุดรธานี
ดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ กาหนดให้รับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ระหว่าง
วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอทั่วประเทศ และ
ให้ดาเนินการเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกัน วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้ประกอบการมาลงทะเบียน (ตามแบบ ตป 04) ระหว่างวันที่ 10-30
พฤศจิกายน 2560 รวมจานวนทั้งสิ้น 2,015 คน
2) ตลาดประชารัฐที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวม 7 ประเภท
ตลาดประชารัฐ
(ประเภท)

จานวน ผู้ลงทะเบียน
(แห่ง)
(คน)

หน่วยงานกากับดูแล

คนไทยยิ้มได้

31

804

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

ท้องถิ่นสุขใจ

57

786

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ของดีจังหวัด

1
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47

47

สนง.พาณิชย์จังหวัด

วิถีชุมชน

1

84

สนง.ธ.ก.ส.จังหวัด

รัฐต้องชม

2

36

สนง.พาณิชย์จังหวัด

วัฒนธรรม
1
79
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
(ถนนสายวัฒนธรรม)
3) จังหวัดได้แต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief marketing Officer
(CMO) เพื่อกากับดูแลตลาดประชารัฐแต่ละประเภท รวม 78 คน ตามคาสั่งจังหวัด
อุดรธานี ที่ 212/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561
/ 4) การขับเคลื่อน...
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4) การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี มีดังนี้
-จัดสรรพื้นที่จาหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้ครบถ้วนแล้ว
-สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกันจัดอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ
(Chief Marketing Officer : CMO) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-ยกระดับตลอดปลอดภัยไม่ใช้โฟมตามมาตรฐานตลาดประชารัฐ ให้ได้
มาตรฐานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จานวน 65 แห่ง จากทั้งหมด 96 แห่ง
-จัดตั้งคลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ณ สานักงานพัฒนาชุมชน
ทุกอาเภอ เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการระดับ C เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการให้สามารถค้าขายอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬาโดยบรรจุตลาดประชารัฐในปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี และแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง
-แจ้งส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดประชารัฐทุกประเภท และอาเภอทุกแห่ง
ดาเนินการเกี่ยวกับตลาดประชารัฐ และตลาดเอกชนที่ดาเนินการอยู่ในพื้นที่ให้มีการ
บริหารจัดการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.2 การประกาศเจตจานงการบริการงานด้วยความสุจริต
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา
พุฒิชาติ) ได้ลงนามในประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2562) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ และ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ
และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรในจังหวัด ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นการดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ จึงกาหนดแนวทางให้ส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัดและอาเภอ ถือปฏิบัติ
และดาเนินการ ดังนี้
/ 1. บริหารงาน...
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มติที่ประชุม

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส
และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้และเข้าใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติและ
การดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริต
อย่างจริงจัง
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

