รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 7/๒๕61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายธนพล
3. นายณรงค์
4. นายพงษ์ศักดิ์
5. นายกัมปนาทจักรวาล
6. นายชัชวาล
7. นายแก่นสาร
8. นายธีระภัทร์
9. นายปิติภณ
10. นายแพทย์ทวีสันต์
11. น.ส.สุทธิดา
๑2. นางสุภาวดี
13. นางพาขวัญ
14. นายปิยะ
15. นายทรงกฤษณ์
๑6. นายเกียรติภูมิ
17. นางปิยวรรณ
18. นายธเนศ
19. นายบุญชนะ
20. นางสุวรรณี
21. นายฐานวัฒน์
๒2. นายไชยวัฒน์
23. นางพจนารถ
24. นางภัทธัญรินทร์
๒5. นายอาพัน
26. นางนพรัตน์
๒7. ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ
28. นางสมพร
29. นายธงชัย
30. นายวิชิต

พุฒิชาติ
จันทรนิมิ
จีนอ่า
ยศยิ่ง
วิเวศ ศรีพุทธา
เชิดไชยศักดา
พลวัน
ผิวสวัสธ์
โพธิ์ใต้
ศรีกุลวงศ์
รอดขันเมือง
สิทธิมาลัยรัตน์
กาจหาญ
โยมา
มีพันลม
ชุมวงศ์
โยมา
ถวิลหวัง
สุทธิอาจ
ศิริวรรณ์หอม
ธนาธัญญพิชญ์
รัตนดาดาษ
สุทธิพร
ชีวาวัฒนานนท์
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
ศรีดาวเรือง
นิลคัมภีร์
พลพวก
ชมฉ่า

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

โคตรสาร
คันธาเวช
พุทธรัตนา
สุรเสรีวงษ์
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
พรมโคตร
ปานะถึก
พาศรี
เบ็ญจจินดา
รอบรู้
สวัสดิรมย์

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

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

สุตลาวดี
ชินณรงค์
วิถี
คาภูนอก
วงษ์ศรีรักษา
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
เอี่ยมกลิ่น
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
อารมณ์
สังขะมาน
วรวงษ์
มุลาลี
ชื่นพิศาล

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

ส่วนกลาง
62. นางกาญจนา
63. นายยศวัจน์
64. นายณัฐวุฒิ

โนนทนวงศ์
ผาติธีรวิทย์
เนืองทอง

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
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65. น.ส.รัตนา
66. นายวิรัตน์
67. นายชาตรี
68. นางสุนีย์
69. นายสมพร
70. นายวรวิทย์
71. นายนเรศ
72. นางเพ็ญศิริ
73. นางลดาวัลย์
74. นางปนัดดา
75. นายสืบตระกูล
76. นายสาลี
77. นายประพฤทธิ์
78. นางนิตยา
79. นายอิสรา
80. นางสุภาวดี
81. นายสุริน
82. น.ส.สมลักษณ์
83. นางเยาวพรรณ
84. นางอรนุช
85. นางดุษฎี
86. นายปิฎก
87. นางอรภา
88. นางปริศนา
89. น.ส.มาลี
90. นายไชยรัตน์
91. ว่าที่ ร.ต.จักรี
92. นางดรุณี
93. นายวุฒิเดช
94. นายประเสริฐ
95. นายสมเด็จ
96. นายชัยยา
97. นายเรืองเดช
98. นายบรรพต
99. นายยุทธนา
100. นายพงษ์ศักดิ์
101. น.ส.เกษร

นรานันทน์
ธรรมเสถียร
ลิขิตบุญฤทธิ์
อินทร์ดี
คมขา
สุภาอ้วน
นาเมืองรักษ์
วงษ์วาท
สุวรรณศรี
ทองเหลือง
มิลินทานุช
พลขันธ์
จงใจภักดิ์
พากุล
ปุราโส
มณีรักษ์
บงแก้ว
สุวรรณพรหมา
แช่มพุดซา
เลิศไกร
จันทรากา
อ่อนแก้ว
พุทธจักร
พลอยน้อย
องค์รัตนประทาน
จันทร์โชติเสถียร
สิรินุสรณ์
จารุภูมิ
ด่านวิทยากุล
นันทพานิช
ปุระเทพ
สายคาทอน
ประวัตรวโรดม
จันทร์พานิชย์
พุทธิมา
ฟูนะกูล
บุญยรักษ์โยธิน

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
(แทน) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
คลังเขต 4
(แทน) สรรพากรภาค 10
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
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102. นายประสิทธิ์
รามะโตตร
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
103. นายมรกต
กลัดสอาด
ผอ.สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
104. นายเดือน
ทองกุล
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
105. นายรัฐอิสรา
กงวงษ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
106. นางเบญจพร
สารพรม
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
107. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
108. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
109. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
110. พ.อ.ต.รพีพงศ์
ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
111. นางชนกพร
โพธิสาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
112. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
113. นางทิพยาภา
สุวรรณโคตร (แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
114. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
115. นายสิทธิพร
นามมา
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ทหาร/ตารวจ
116. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
117. พ.อ.ประทีป
118. น.ท.มาโนชย์
119. น.อ.สมพงษ์
120. พ.ต.อ.ปรัชญ์

เหมือนโพธิ์
ธานี
นนท์ตุลา
เสนภักดี
สุนทรพิมล

(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24

สถาบันการศึกษา
121. นายจรูญ
122. นายสมพงศ์
123. นางรัฐนันท์
124. นายสุพัฒน์
125. นายวิชาญ
126. นางศรีวรรณ
127. นายวิชิต
128. นายชานาญ
129. นายพิชัย

ถาวรจักร์
น้อยไร่ภูมิ
พงษ์สิทธิศักดิ์
สมสุข
สินชยกุล
เหรียญเจริญ
ธรรมฤทธิ์
อยู่แพ
วาจนสุนทร

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

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
130. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
131. นายกิตติกร
ฑีฆธนานนท์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
132. นายไพโรจน์
วิเศษศรี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
133. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
134. นายสมพร
นันตะ
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
135. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
/ 136. นายปิยะฉัตร...
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136. นายปิยะฉัตร
137. นายวิรชน
138. นายภูวดล
139. นายฉัตรชัย
140. น.ส.สมพิศ
141. นายนเรนทร์
142. น.ส.เพ็ญพักตรา
143. น.ส.เพ็ญพักตรา
144. นายนรเชษฐ์
145. นายธนัชชัย
146. นายสวาท
147. นายวีรพงษ์
148. นายธนัชชัย
149. นายฉลอง
150. นายประทวน
151. นายประภาส

มูลศรี
ประดับศรี
ทนใจ
โสมี
แววโคกสูง
พรหมมินทร์
ศรีอุดร
ศรีอุดร

ผอ.สนง.กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
ผอ.สนง.การกีแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ธีระรัตนนุกูลชัย ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
แสนโท
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. ผอ.สานักงานบังคับจังหวัดอุดรธานี
3. สัสดีจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
6. ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
7. นายอาเภอกุมภวาปี
8. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
9. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
10. ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
11. หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
15. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
16. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
17. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
18. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
/ 20. ผอ.โรงพยาบาล...
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20. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
21. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
22. ศึกษาธิการภาค 10
23. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
24. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
25. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
26. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
27. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
28. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
29. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
30. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
31. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
32. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
33. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
34. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
35. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
36. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
37. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
38. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
39. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
42. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
43. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
44. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
45. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
47. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
48. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
49. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
50. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
51. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
52. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
53. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
54. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
55. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
56. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
57. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
58. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
/ 59. ผอ.องค์การตลาด...
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59. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
60. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
61. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
62. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
63. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
64. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
65. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
66. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
67. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
68. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
69. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
70. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
71. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
72. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
73. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
74. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
75. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
76. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
77. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
78. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
79. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
80. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
81. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
82. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
83. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
84. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการประกวดศูนย์เรียนรู้และ
ปลูกจิตสานึกการทาเกษตรอินทรีย์ครบวงจรในโรงเรียน
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
2. มอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่
จังหวัดเชียงราย (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนกรกฎาคม 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพลง “สดุดีจอมราชา”
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
/ ประธาน...
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ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

มอบเงินช่วยเหลือ “ประชาชนชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว”
จากวิกฤตภัยน้าท่วม ในนามจังหวัดอุดรธานีผ่านสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการประกวดศูนย์เรียนรู้
และปลูกจิตสานึกการทาเกษตรอินทรีย์ครบวงจรในโรงเรียนของสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่า
อะคาเดมี่จังหวัดเชียงรายของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
รับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนกรกฎาคม 2561 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุดรธานีความยาว 15 นาที หลังจากนั้นได้ร่วมฝึกซ้อมร้องเพลง “สดุดีจอมราชา”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม2561 ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รับทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด อาเภอเมืองอุดรธานี
2) วันที่ 3 สิงหาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณา
โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้แทนพระองค์ ดานาข้าวในแปลงนาสาธิต
โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระดาริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนอาเภอบ้านดุง
3) แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
-นางอรภา พุทธจักร ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
แจ้งแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องการเงินและงบประมาณ ดังนี้
3.1 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับกรณีต่างๆ ดังนี้
1. การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 กรณีดังต่อไปนี้
/ 1.1 กรณีเงิน...
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1.1 กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
หมายความถึง เมื่ออนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนที่จะ
นาเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
1.2 กรณีเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารอง
เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจาเป็น หมายความถึง หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองเพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ที่หน่วยงานของรัฐได้รับการอนุมัติแล้ว
1.3 กรณีเป็นเงินงบประมาณเบิกแทน หมายความถึงหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของงบประมาณได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากสานักงบประมาณแล้ว และหน่วยงาน
ผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือ
สานักงานจังหวัด แล้วแต่กรณีและกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดได้ตรวจสอบ
รายการถูกต้องและมีเงินประจางวดเพียงพอแล้ว
1.4 กรณีเป็นเงินงบประมาณที่ต้องดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายซึ่งตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ และ
ข้อกาหนดใดๆ เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายงายของหน่วยงานรัฐ
หมายความถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐได้อนุมัติให้โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแล้ว หรือสานัก
งบประมาณได้อนุมัติแล้ว แล้วแต่กรณี
2. ตามข้อ 1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ตามข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีทั้งปี และประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และ
ปิดประกาศโดยเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและให้หน่วยงาน
ของรัฐรีบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทาสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างก่อนได้ เว้นแต่ ขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 3
3. ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างกาหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากสานักงบประมาณ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกาจัดซื้อจัดจ้าง
และการปริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง
/ ประธาน...
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4. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e-GP) หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการ
บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่ง
ของเงิน แต่ทั้งนีห้ น่วยงานของรัฐ ต้องบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงินให้
แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
3.2 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
มีหนังสือฯ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2561 แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า สรุปได้ ดังนี้
1) กรณีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
- กิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา
- ให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า”
- สามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดหรือสอบราคาได้
2) กรณีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคลใหม่
- นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา เว้นแต่ มีข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น ข้อเสนอ
- สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดือนเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาได้
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
ให้ใช้บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือ
จ้าง เช่า หรือ งานบริการ หรือ งานจ้างที่ปรึกษา หรือ งานจ้างออกแบบ หรือ ควบคุม
งานก่อสร้าง โดยอนุโลม
“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3.3 เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
บุคคลที่ทาความดีให้แก่สังคมนอกจากได้รับการชื่นชมและเชิดชูคุณงาม
ความดีแล้ว หากได้รับอันตรายจนสูญเสียอวัยวะพิการทุพพลภาพจนไม่สามารถทางานได้
หรือถึงแก่ความตายครอบครัวได้รับความเดือดร้อน จึงมีพระราชบัญญัติสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่
มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 กาหนดให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่นค่ารักษาพยาบาล
/ เงินชดเชย...
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เงินชดเชยเป็นก้อน กรณีทุพพลภาพได้รับเงินดารงชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตอีกด้วย
หรือกรณีถึงแก่ความตายนอกจากจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนถึงแก่ความตาย
และเงินชดเชยแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพด้วย
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ คือประชาชนทั่วไปที่กระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ ช่วยเหลือราชการด้วยความสมัครใจ หรือทางราชการร้องขอโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ปฏิบัติงานของชาติในระดับงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ปฏิบัติการตาม
หน้าที่ ที่กฎหมายกาหนด และปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี (การช่วยเหลือคนตกน้า
ช่วยสกัดคนร้าย) เป็นเหตุให้ถูกทาร้าย หรือได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทางานหรือพิการทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายทั้งนี้การกระทา
ดังกล่าว ต้องไม่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากความผิด
ของตนเองโดยราชการให้การช่วยเหลือบุคคลที่ทาความดีข้างต้นรวมทั้งทายาท กรณี
บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการทุพพลภาพ กรณี ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง กรณีถึงแก่ความตายและกรณีที่เข้ารับการรักษา ติดต่อขอรับและยื่นแบบคาขอรับ
ความช่วยเหลือได้ที่ สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่เกิดเหตุ
3.4 การยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’
Electronic Filing)
เพื่อให้การยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing) เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ จึงได้กาหนดกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ โดยให้
ผู้มีสิทธิยื่นคาขอรับบาเหน็จ บานาญปกติ และบาเหน็จดารงชีพ สาหรับข้าราชการ และ
บาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือนสาหรับลูกจ้างประจาต่อส่วนราชการผู้ขอ ดังนี้
1. ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านทางเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/Efiling
2. ยื่นเรื่องขอรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบจะนาข้อมูลที่มีผลต่อการคานวณบาเหน็จบานาญแสดงใน
แบบขอรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้มีสิทธิที่เป็นสมาชิก กบข.หากประสงค์จะขอรับเงินจาก กบข. ผ่านระบบ
e-Pension ให้ระบุในแบบขอรับด้วย
5. ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบติดตามสถานีการดาเนินงานพร้อมทั้งพิมพ์เอกสาร
ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องได้
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณา
หน. สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่อง
เพื่อความกราบบังคมทูลพระกรุณา ผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อ
นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อให้ส่วนราชการทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติตามที่
/ สานักเลขาธิการ...

๑๒

มติที่ประชุม
คลังจังหวัดอุดรธานี

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด แต่เนื่องจากยังมีหน่วยงานบางแห่งใช้หนังสือ
ประทับตราแทนการลงชื่อ หรือให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลการดาเนินการ หรือเสนอ
ข้อมูลข้อคิดเห็น ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบพระราชวินิจฉัยหรือ
พระราชดาริ ซึ่งไม่ถูกต้องด้วยแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จังหวัดอุดรธานีจึงให้ทุกส่วนราชการ
หน่วยงาน ถือปฏิบัติตามแนวทางที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้โดยเคร่งครัด
โดยให้อาเภอทุกอาเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ/ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
ให้รัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือรองหัวหน้า
ส่วนราชการที่รักษาราชการแทนแล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนามในหนังสือขอให้นาความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาดังกล่าว โดยให้จัดทาเป็นหนังสือภายนอกเท่านั้น
2. กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือแจ้งผลการดาเนินการ หรือเสนอข้อมูลข้อคิดเห็น เพื่อประกอบพระราช
วินิจฉัยหรือพระราชดาริตามที่สานักราชเลขาธิการ(ปัจจุบันคือ กรมราชเลขานุการใน
พระองค์ สานักพระราชวัง) หรือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้หน่วยราชการหรือ
หน่วยงานนั้น ๆ ดาเนินการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้า
ส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่รักษาราชการแทนของส่วนราชหารือหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ๆ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนามโดยจัดทาเป็นหนังสือราชการภายนอกเท่านั้น
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561
(ข้อมูล ณ 26 กรกฎาคม 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
10,161.22
รายจ่ายประจา
5,449.50
รายจ่ายลงทุน
4,711.72
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
รายจ่ายประจา
142.88
รายจ่ายลงทุน
244.63
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
395.01
รายจ่ายประจา
171.16
รายจ่ายลงทุน
223.85
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,926.21
เงินกันปี 2560
2,738.10
เงินกันก่อนปี 2560
188.11

/ ในการนี้...

ใบสั่งซื้อ
(PO)
919.71
49.19
870.52
91.60
4.31
87.29
35.22
3.43
31.79
658.43
589.12
69.31

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
7,589.09 74.69
4,363.26 80.07
3,225.83 68.46
172.73 44.57
25.41 17.78
147.32 60.22
240.96
5.
61.00
85.93 50.20
155.03 69.26
หน่วย : ล้านบาท
1,897.94 64.86
1,834.62 67.00
63.32 33.66

๑๓

ในการนี้ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดแนวทางการติดตามเร่งรัด
เบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี โดยการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
เงินงบประมาณทุกเดือน สาหรับส่วนราชการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทาแผน
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงานรายงาน
จังหวัด และมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ประธาน
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
หน. สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งนับเป็นมหามงคลอันพิเศษยิ่ง
ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในภาคเช้า
มีกิจกรรมทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ สนามทุ่มศรีเมือง
อุดรธานี และเวลา 09.00 น. และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี และในภาคค่าพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เวลา 19.00 น. การแต่งกาย : ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ประชาชน สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทาน ชุดผ้าไทย หรือ
ชุดสุภาพโทนสีเหลือง สุภาพสตรี : ชุดไทย หรือชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง
นักเรียน นักศึกษา ชมรม มูลนิธิสโมสร ภาคเอกชน ชุดเครื่องแบบตามสังกัด จิตอาสา :
แต่งชุดจิตอาสา
ประธาน
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกแห่งร่วมพิธีดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
หน. สานักงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12
สิงหาคม 2561 ในภาคเช้ามีกาหนดการพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 87 รูป เวลา
07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด และพิธีลงนาม
/ ถวายพระพรชัย...

๑๔

ประธาน
มติที่ประชุม

ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เวลา 09.00 น.
และภาคค่าพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล ณ ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ในเวลา 19.00 น. การแต่งกาย : ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว ประชาชน สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทานโทน
สีฟ้า อ่อน สุภาพสตรี : ชุดไทย หรือชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน นักเรียน นักศึกษา
ชมรม มูลนิธิ สโมสร ภาคเอกชน ชุดเครื่องแบบตามสังกัด จิตอาสา : แต่งชุดจิตอาสา
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกแห่งร่วมพิธีดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
รวมจานวน 29 หลัง ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ อนุมัติสร้างบ้าน 125 ปี
(ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561) หลังละ 40,000 บาท จานวน 65 หลัง และ
อยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ 16 อาเภอ จานวน 30 หลัง
รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 24 กรกฎาคม 2561)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,211,281 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,326,000 บาท
คงเหลือ
885,281 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด) จาก
การดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม 2560 ถึง 26
กรกฎาคม 2561) ผู้เสียชีวิต 309 คน คิดเป็นอัตราตาย 19.62 ต่อแสนประชากร
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ ) ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2560 ถึง 26 กรกฎาคม 2561 อัตราตาย 0.1-16 ต่อแสนประชากร
จานวน 8 อาเภอ อัตราตายมากกว่า 16-18 ต่อแสนประชากร รวม 2 อาเภอ และ
อัตราตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร รวมทั้งสิ้น 10 อาเภอ สามอันดับแรก ได้แก่
อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอบ้านผือ และอาเภอเพ็ญ ตามลาดับ จากข้อมูลเปรียบเทียบ
ผู้เสียชีวิต (วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 26 กรกฎาคม 2561) ปี 2560 จานวน 418 ราย
ปี 2561 จานวน 309 ราย จากสถิติในห้วงเวลาเดียวกันพบว่า จานวนผู้เสียชีวิตลดลง
109 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.5 การขับเคลื่อน...
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5.5 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุดรธานี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุม
สัญจรของคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561 ในพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบ้านผือ อาเภอหนองหาน อาเภอเพ็ญ
และอาเภอกุดจับ จากการประชุมฯ พบประเด็นปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
แต่ละอาเภอหลายจุด ทั้งนี้ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล
รับผิดชอบ โดยการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ขีดสีตีเส้นจราจร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ติดตั้ง Rubber stick ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง ประชาสัมพันธ์/รณรงค์/อบรม สร้างจิตสานึก
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
แผนการดาเนินงานการประชุมสัญจรฯ เดือนสิงหาคม 2561 (รอบสอง)
กาหนดขึ้นในพื้นที่ 3 อาเภอ คืออาเภอเมืองอุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม และอาเภอ
บ้านผือ สาหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 24 กรกฎาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 12,402 ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ 14,998 ราย และเสียชีวิต 308 ราย คิดเป็นอัตราเสียชีวิต 19.55
ต่อแสนประชากร
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 การประมูลหมายเลขทะเบียนรถอันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมวดอักษร กว
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานขนส่งจังหวัด ขอเชิญร่วมประมูล
ทะเบียนรถอันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
หมวดอักษร กว (แก้วแหวนเงินทอง) ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมนภาลัย อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4220 7904, 08 0621 2537
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้เสียชีวิต มีผลตรวจยืนยัน
ในสัตว์ 1 ตัว และมีอาเภอเพ็ญเป็นพื้นที่เสี่ยง สถานการณ์คงคลังวัคซีน และอิมมูโนโกลบูลินโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าในภาพรวมมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยมีวัคซีน
รวมทั้งสิ้น จานวน 4,592 ขวด และอิมมูโนโกลบูลิน รวมทั้งสิ้น 1,830 ขวด และ
มีแนวโน้มการสารองเพิ่มสูงขึ้น ตามความสามารถในการจัดส่งของบริษัท ในด้านการ
ดาเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ ได้มีการกาชับบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เร่งประชาสัมพันธ์ คาถา 5 ย. (อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก
อย่าหยิบ อย่ายุ่ง) และขั้นตอนตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสัมผัสโรค 5 อย่าง (ล้างแผล
/ ใส่ยา...
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ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ) รวมถึงประสานประสานปศุสัตว์ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคให้ได้มากกว่า
ร้อยละ 85
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.8 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี เดือนกรกฎาคม 2561
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน
ถึง 25 กรกฎาคม 2561) จังหวัดที่พบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์
ชลบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา และศรีษะเกษ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ในห้วงเวลาเดียวกัน จังหวัดอุดรธานีไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ข้อมูลสัตว์และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ 25 กรกฎาคม 2561)
o สุนัขแมว จานวน 241,633 ตัว
o ซื้อวัคซีนแล้ว จานวน 112,580 โด๊ส อยู่ระหว่างซื้อ 151,245 โด๊ส
o ดาเนินการฉีดวัคซีนสุนัขบ้าและแมว (ข้อมูลจากหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัด/
อาเภอ ท้องถิ่น สถานพยาบาลสัตว์) จานวน 104,092 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 43.16
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 การทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์พระบิดาแห่งการแพทย์
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล กองละ 999 บาท
หรือ ตามกาลังศรัทธา เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่
8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก โรงพยาบาล
อุดรธานี การบริจาคตั้งแต่ 50 กองเป็นเงิน 49,950 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อ
ในฐานะผู้มีอุปการะคุณเชิดชูเกียรติไว้บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ เป็นอนุสรณ์สืบไป ติดต่อ
บริจาคโดยตรง หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โรงพยาบาลอุดรธานี โทร. 0 4224 5555
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน MOU โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร
ในโรงครัวโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีประจาเดือนกรกฎาคม 2561 ผลการซื้อผัก/
ผลไม้ และวัตถุดิบอื่นที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (เมษายน-กรกฎาคม 2561) รวมจานวน
เงินทั้งสิ้น 23,053,329 บาท มูลค่ารวมต่อเดือน 3,842,221 บาท ในเดือนกรกฎาคม
2561 พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง ซื้ออาหารในโรงพยาบาล
โดยมีมูลค่าการจัดซื้อรวมทั้งหมด 5,114,204.29 บาท ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมูลค่า
/ 663,403.50...
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663,403.50 บาท คาดว่าวงเงินที่จัดซื้อเฉลี่ยเดือนละ 3,842,221 บาท วงเงินที่จดั ซื้อ
จัดจ้างจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จานวน 603,403.50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 15.70 จากวงเงินที่คาดว่าจะซื้อ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.11 การดาเนินโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application)
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Application) โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ สาหรับจังหวัดอุดรธานีมี
เป้าหมายในการดาเนินการผู้เข้าร่วมโครงการฯ 3,400 ราย ผู้ประกอบการสนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐพร้อมเอกสาร
ประกอบการ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สานักงานพาณิชย์
จังหวัดอุดรธานี ถนนสี่ศรัทธา ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร./โทรสาร
0 4224 1749, 0 4224 1690 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ ud_ops@moc.go.th
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.12 ความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอุดรธานี ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย
การบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2561 จากตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี 2561 ขยะมูลฝอยชุมชน
ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ร้อยละ 60 ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2) สถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั่วประเทศ ร้อยละ 20 ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข ปิด หรือบาบัดฟื้นฟู 3) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปี 2561 ร้อยละ 30 ถูกนาไป
ใช้ประโยชน์ 4) ครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 5) หมู่บ้านชุมชนร้อยละ 100 มีการ
จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
100 เปอร์เซ็นต์ แนวทาง/มาตรการดาเนินการของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเร่งรัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกจังหวัดสะอาดในระดับจังหวัด อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดารงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2561
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี ในรอบปีที่ผ่านมา รวม
ทั้งสิ้น 292,855.39 ตัน และเข้าสู่ระบบกาจัดขยะ 207,570.13 ตัน คิดเป็นร้อยละ
80.88 (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2561) มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 183,569.29 ตัน
และเข้าสู่ระบบกาจัดขยะ 147,008.53 ตัน คิดเป็นร้อยละ 80.08
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.13 การจัดกิจกรรม...

๑๘

5.13 การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชน
จิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดอุดรธานี (24 กรกฎาคม 2561)
จานวนจิตอาสาที่ลงทะเบียน 135,736 คน
กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ” ตามข้อสั่งการศูนย์อานวยการใหญ่
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดาริ (ศอญ) ได้แก่กิจกรรมจิตอาสา
รณรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง กิจกรรมอาสาประกวดจัดสวนสาธารณะ กิจกรรมอาสา
ภัยพิบัติระดับตาบล ฯลฯ และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง 17 กรกฎาคม 2561
จังหวัดอุดรธานีมีจิตอาสาจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,138 ครั้ง(กิจกรรม) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 145,571 คน กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดอุดรธานี คือ โครงการ
ประชาชนจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ” ของสานักราชการเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างันที่ 26 ถึง 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาโครงการพัฒนา
และปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้าคลองเจริญ ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานีเชื่อมต่อ
ระหว่างเทศบาลนครอุดรธานีและเทศบาลเมืองหนองสาโรง ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร
โดยมีหน่วยงาน 43 หน่วยงาน จิตอาสาทั้ง 20 อาเภอ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 5,160 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.14 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ได้กาหนดออกหน่วยโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เดือนสิงหาคม 2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ วัดลุมพินีวันวราราม
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)พร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.15 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2561 ในเดือนสิงหาคม 2561 เจ้าภาพได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ กาหนด
ขึ้นในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ถนนอุดร-ขอนแก่น ตาบลโนนสูง อาเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)จะได้มีหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันที่กาหนดต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่...

๑๙

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 แผน-ผลการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นในชีวิต
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
แผนและผลการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และความมั่นในชีวิต
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้แจ้งความประสงค์ 7,199 คน ดาเนินงานแล้ว 2,890 คน
คิดเป็นร้อยละ 40 ประกอบด้วยช่างอเนกประสงค์ จานวน 747 คน ดาเนินงานแล้ว
221 คน การฝึกอาชีพเสริม 6,452 คน ดาเนินงานแล้ว 2,669 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนพฤษภาคม 2561 มีสัญญาณขยายตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตขยายตัว ตามภาคบริการที่ขยายตัว ส่วนหนึ่งมาจาก
กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี สาหรับภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจาก
กาลังการผลิตอุตสาหกรรมน้าตาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านการใช้จ่ายขยายตัว ตามการบริโภค
ภาคเอกชนที่ขยายตัว จากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม และรถยนต์นั่งจัดทะเบียนใหม่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น สาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัด ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการเงิน
(เงินฝากและสินเชื่อ)ขยายตัว ร้อยละ 3.6 และ ร้อยละ 5.0 ตามลาดับ เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ ร้อยละ 1.2 การจ้างงานขยายตัว ร้อยละ 4.5
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานของประจาเดือนกรกฎาคม
2561 ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 50 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 48 เรื่อง ยุติเรื่อง 2 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 3,339 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 37
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 4
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561 มีดังนี้

/ สถานีเก็บตัวอย่าง...

๒๐
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
BOD, Fecal
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
66
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
95
ดีมาก
BOD, NH3
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
50 เสื่อมโทรม
NH3
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
47 เสื่อมโทรม
DO
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
68
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
71
ดี
NH3
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
57 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
52 เสื่อมโทรม
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
82
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
78
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 66.6
พอใช้
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวงมีโดยรวม จัดอยู่ในระดับดี มีคะแนนอยู่ที่ 66.6
สถานี HLU 03, HLU 04, HLU 07 และ HLU 08 เดือนมิถุนายน อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
และมีปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน (NH3-N) สูง ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรก
ของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสีย หรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจาก
ชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวง
ค่อนข้างสูงนั้น อาจเกิดจากการย่อยสลายของซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน ลาน้า
ห้วยหลวงเดือนมิถุนายน มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงจากเดือนพฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคกรกฎาคม 2561 =1,129 ราย 449,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 765 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 38,250 บาท
3. ในเดือนสิงหาคม 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 16 ครั้ง
รวม 16 แห่ง (ข้อมูล ณ 19 กรกฎาคม 2561)
4. การรับบริจาค(กรกฎาคม 2561) ดวงตา 122 ราย อวัยวะ 122 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
ในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ รวมมูลค่า 20,000 บาท และมอบถุงยังชีพกิจกรรมการออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ “บาบัดทุกข์ บารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จานวน 100 ชุด มูลค่า
40,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 6.6 รายงานผล...
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6.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนเดือนกรกฎาคม 2561 โดยสรุป ดังนี้
1. โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนาชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนคุณธรรม
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
3. โครงการอบรมเยาวชนรักษาศีล 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน
วรรณกรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งฯ ประจาปีงบประมาณ
2561 ระหว่างวันที่ 3 ถึง 12 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตาบลบ้านเชียง และวัดสันติ
วนาราม ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน
4. พิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน
ใต้ร่มพระบารมี” จังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561 “กลุ่มต้นชะโนด” วันที่ 14 กรกฎาคม
2561 ณ ลานพิธีบวงสรวงคาชะโนด บ้านโนนเมือง ตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านดุง
5. พิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน
ใต้ร่มพระบารมี” จังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561 “กลุ่มต้นจาปาหอม” วันที่ 15
กรกฎาคม 2561 ณ วัดโนนธาตุ บ้านเมืองปัง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
6. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลเพิ่มศักยภาพชุมชนคุณธรรม 1
อาเภอ : 1 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ : 10 ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน
คุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12 ถึง 22 กรกฎาคม 2561
ในพื้นที่ 20 อาเภอของจังหวัดอุดรธานี
7. โครงการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ระหว่างวันที่ 23 ถึง 28 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 ผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ จานวนผู้ลงทะเบียน และรายได้สุทธิ
จากจานวน 9 ประเภทตลาดประชารัฐ รวมยอดสะสมจานวนผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
รวม 1,986 ราย ประกอบด้วยตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จานวน 891 ราย ตลาด
ประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จานวน 767 ราย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด จานวน 105 ราย
ตลาดประชาของดีวิถีชุมชน ธกส. จานวน 195 ราย และตลาดประชารัฐ Modern Trade
จานวน 28 ราย รวมจานวนตลาดเข้าร่วมโครงการ 92 ราย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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7.1 เมืองกีฬา (Sports City)
หน.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นจังหวัดเมืองกีฬา (Sports City) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) รับมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา (sports
city) จากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
จังหวัดอุดรธานีเป็น 1 ใน 6 จังหวัด ที่มีคุณสมบัติ และได้รับคัดเลือกจัดตั้ง
เป็นเมืองกีฬา (Sports City) ได้แก่จังหวัดชลบุรี สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ
และจังหวัดกระบี่ โดยทั้ง 6 จังหวัดที่มีศักยภาพเหมาะสมตามเกณฑ์คัดเลือกเป็นเมือง
กีฬาทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 3. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ
4. การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว การจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ดาเนินการคัดเลือก
จังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
(Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน สร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชน
เล่นกีฬาออกกาลังกาย เพื่อพลานามัยจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัดได้พัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถพัฒนากีฬาไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน เมืองกีฬา (Sports City) จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนา ระบบ
สิทธิประโยชน์แก่ การบริหารจัดการด้านการกีฬาทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.2 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สาหรับข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผจก.สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
สิทธิประโยชน์การใช้บริการของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สาหรับ
ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คืออัตราค่าโดยสารตามอัตราที่สายการบินไทย
ไลอ้อน แอร์ กาหนด โดยสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2561 ถึง 27
ตุลาคม 2561 โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 45 กิโลกรัม ชุดอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม
แก้ไขชื่อผู้โดยสารได้ฟรีภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนด เปลี่ยนแปลงการเดินทาง เที่ยวบิน
และวันเดินทางได้ฟรี ไม่จากัดจานวนครั้ง บริการขนมและน้าดื่มฟรี และเรียกขึ้นเครื่อง
เป็นลาดับแรก สิทธิพิเศษที่นั่งโซนหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายการบินไทย
ไลอ้อน แอร์ โทร. 0 2529 9933 Email:government@lionairthai.com
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

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

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงาน
จังหวัดอุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2561

