รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 8/๒๕61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายสิธิชัย
3. นายธนพล
4. นายณรงค์
5. นายพงษ์ศักดิ์
6. น.ส.บัวผัน
7. นายชัชวาล
8. นายนิพนธ์
9. นายธีระภัทร์
10. นายวรงค์
11. นายสมิต
12. นายเกรียงศักดิ์
๑3. นางสุภาวดี
14. นางพาขวัญ
15. นายปิยะ
16. นางสิริวิมล
๑7. นายมนต์สังข์
18. นางปิยวรรณ
19. นายธเนศ
20. นางวนิดา
21. นางสุวรรณี
22. นายธง
๒3. นางวัชรา
24. นางพจนารถ
25. นางภัทธัญรินทร์
๒6. นายอาพัน
27. นางวษมล
๒8. ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ
29. นางสมพร

พุฒิชาติ
จินดาหลวง
จันทรนิมิ
จีนอ่า
ยศยิ่ง
กรมลี
เชิดไชยศักดา
เนยเมืองปัก
ผิวสวัสธ์
คลังเงิน
ประสันนาการ
พิมพ์ดา
สิทธิมาลัยรัตน์
กาจหาญ
โยมา
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
โยมา
ถวิลหวัง
อามาตย์ทัศน์
ศิริวรรณ์หอม
ช้างรักษา
ชุมพล
สุทธิพร
ชีวาวัฒนานนท์
เอกทัตร
มณีสุต
ศรีดาวเรือง
นิลคัมภีร์

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

พลพวก
ตะน่าน
โคตรสาร
กลางท่าไส
สกุลดี
บุณยรัตพันธุ์
สาราญชลารักษ์
พุทธรัตนา
สุรเสรีวงษ์
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
อยู่คาจันทร์
ปานะถึก
พาศรี
เบ็ญจจินดา
สวัสดิรมย์

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

อาเภอ
46. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
47. นายณฐพล
48. นายวีระวัฒน์
49. นายวิโรจน์
50. นายปิยะพงษ์
51. นายสามารถ
52. นายพิเชษฐ์
53. นายประทีป
54. นายชัยรัตน์
55. นางสุภาวดี
56. นายสุพจน์
57. นายสุชาติ
58. นายสุภโชค
59. นายถาวร
60. นายบุญเลิศ
61. นายประเสริฐ
62. นายอิทธิพงษ์

เลิศสุบิน
วิถี
วงษ์ศรีรักษา
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
เอี่ยมกลิ่น
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
วรวงษ์
ท้าวมิตร
ชื่นพิศาล

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

ส่วนกลาง
63. นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงส์ทอง (แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
64. นายยศวัจน์
ผาติธีรวิทย์
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
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65. นายณัฐวุฒิ
66. น.ส.รัตนา
67. นายวิรัตน์
68. นายชาตรี
69. นางสุนีย์
70. นายอภิชาต
71. นายสุวภัทร
72. นายวิชัย
73. นายสุทัศน์
74. นายเจริญ
75. นางลดาวัลย์
76. นางจารุวรรณ
77. นางปนัดดา
78. นายสืบตระกูล
79. นายอดุลย์
80. นายเพนิน
81. นายสุทธิดล
82. นายศุภชัย
83. นายอิสรา
84. น.ส.สุจิตรา
85. นายวิทยา
86. นายสุธน
87. น.ส.นิ่มนวล
88. น.ส.ทิวาพร
89. น.ส.เยาวพา
90. นางดุษฎี
91. นายปิฎก
92. น.ส.สายทิพย์
93. นายสนธยา
94. นางภัควิภา
95. นายโชคชัย
96. ว่าที่ ร.ต.จักรี
97. นางดรุณี
98. นางเอื้องทิพย์
99. นายประเสริฐ
100. นายเอนก

เนืองทอง

อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
นรานันทน์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ธรรมเสถียร รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ชุมนุมมณี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
โกษาแสง
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
จาตุรงค์กร
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
เผือกจีน
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
เพ็งสลุด
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
มาลาศรี
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ทองเหลือง
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
มิลินทานุช
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
หงส์จันฬา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
เครือคา
(แทน) ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
ปุราโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
สุวรรณสาร
(แทน) ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
ศงสนันทน์
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
พณะชัย
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ล้อมณรงค์
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
จันทรากา
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
อ่อนแก้ว
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
พวงจิตร
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
สุวัณณกีฏะ
(แทน) คลังเขต 4
เหมะธุลิน
(แทน) สรรพากรภาค 10
บุญแย้ม
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
สิรินุสรณ์
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงพัฒนะสินสุข (แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
นันทพานิช
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
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101. นายผดุงศักดิ์
102. นายชาญชัย
103. น.ส.อินทิรา
104. นายจุฑัชย์
105. นายศุภกร
106. นางอุทัยวรรณ
107. นายศิริเดช
108. นางโชติวรรณ
109. นายนรากร
110. นายวีระชัย
111. นายภัญญู
112. นายพรชัย
113. นายรัฐอิสรา
114. นางเบญจพร
115. นายเอกชัย
116. นางอรเกษมศิลป์
117. นางเพียงใจ
118. พ.อ.ต.รพีพงศ์
119. นางชนกพร
120. น.ส.ธิติยา
121. นางวาสนา
122. น.ส.เสาวภา
123. นายสิทธิพร
124. นายวิทยา
ทหาร/ตารวจ
125. พ.ท.นพดล
126. พ.อ.ชัยวัฒน์
127. น.ท.มาโนชย์
128. น.อ.สมพงษ์
129. พ.ต.ท.อนันตศักดิ์
130. พ.ต.ท.รณวัน
231. ร.ต.อ.คงศักดิ์
132. พ.ต.ท.ปรีชาวุฒิ
133. พ.ต.ท.จิรพงษ์
134. พ.ต.ท.เจษฎา
135. พ.ต.ท.ณัฐพล
136. พ.ต.ท.เพชรรัตน์

เหล่าประเสริฐ (แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
เดชสุทธิ์
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
บุญต่อ
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
มานิตกุล
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
เสนาสิงห์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
อิจารีย์
(แทน) ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
พรทุม
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
บุญคามูล
(แทน) ผอ.สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ภูริศรี
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โพคันโย
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
กงวงษ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
สารพรม
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
ดอกสันเทียะ (แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
จิรวัสวงศ์
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
โพธิสาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
บุรมเลิศ
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
นามมา
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
รัตนสินศรีรัตน์ ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop
Service Center : OSS)
เกษทองมา
ปานคา
นนท์ตุลา
เสนภักดี
วงศ์สุพรรณ
ปิ่นทอง
คาสะอาด
โชติศิริ
สิงหะสุริยะ
แพ่งศรีสาร
เยาวครุธ
ศรีเมือง

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) สวญตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
/137. พ.ต.ท.ศรชัย...
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137. พ.ต.ท.ศรชัย
138. พ.ต.ท.สุรชิต
139. พ.ต.ท.ปฐวี
140. พ.ต.อ.จักรพงษ์
141. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
142. พ.ต.อ.จักรทิพย์
143. พ.ต.ท.ภราดร
144. พ.ต.ท.ปรีดา
145. พ.ต.ท.คณิน
146. พ.ต.อ.คมสัน
147. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
148. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์
138. พ.ต.ท.ธานินทร์
149. พ.ต.ท.ไกรสร
150. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์

ช่วยชัย
ฤทธิลี
ก้อนวิมล
เคนทวาย
สมบัตนันท์
กูลพฤกษี
จุฬารี
มุลาลินทร์
พงศ์ธารง
เสืออินทร์
สุวรรณประสิทธิ์
ปัญจนะ
อินทร์กอง
พาน้อย
วงศ์สุรีย์

(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม

สถาบันการศึกษา
151. ดร.พนา
152. ผศ.เฉลิมพงษ์
153. นายพิชิต
154. นายนันทวุฒิ
155. นายสุพัฒน์
156. นายธีระ
157. นางศรีวรรณ
158. นายทองจันทร์
159. นายอดิศักดิ์
160. นายสุกฤษณ์
161. นายพิชัย
162. นายพัทธพล
163. นายเสน่ห์

ดุลยพัชร์
เฉลิมชิต
สนั่นเอื้อ
อินทร์งาม
สมสุข
แสงรัตน์
เหรียญเจริญ
ประทุมโฉม
ปัญญาสิม
สหะชาติ
วาจนสุนทร
จารุจิตร์
วงษ์เล่ห์

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ผอ.วิทยาบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
164. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
165. นายกิตติกร
ฑีฆธนานนท์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
166. นายจตุพล
ศรีบัวอ่อน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
167. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
168. นายนิติชาติ
สายทองสุข
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
169. น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
170. นางพรทิพย์
รอดบุญมา
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
/171. นายพลายุตม์...

๖

171. นายพลายุตม์
172. นายสมัคร
173. นางปรียาภรณ์
174. น.ส.สุพรรณี
175. นายสุรเดช
176. นายสาธิต
177. นายภูวดล
178. นายอาธาน
179. น.ส.พัชรี
180. น.ส.สมพิศ
181. นายโกวิท
182. น.ส.เสาวภาคย์

งามล้วน
จันทสาร
พลเตชา
ศักดิ์สุจริต
หล้าวงศ์
ฉัตรรัตนวารี
ทนใจ
บุษยภาส
ผ่องศิริ
แววโคกสูง
จะระคร
นามอานาจ

183. นายนรเชษฐ์
184. นายประเวศ

พิทักษ์สฤษดิ์
รัตนวงศ์

185. นางพานทิพย์

บุญศรี

186. นายฉลอง
187. นายประพนธ์
188. นายสิทธิรัชต์

แสนโท
พันธ์ลี
จารุไชยกุล

(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
(แทน) หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.การกีแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.เคหะชุมชนอุดรธานี
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
2. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
3. ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4. นายอาเภอเมืองอุดรธานี
5. นายอาเภอกุมภวาปี
6. นายอาเภอเพ็ญ
7. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
8. ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
9. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
10. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
12. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
13. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
15. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
16. ศึกษาธิการภาค 10
/17. ผอ.สานักงานเขต...
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17. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
18. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
29. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
20. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
21. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
22. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
23. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
24. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
25. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
26. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
27. ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
28. ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
29. ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
30. ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
31. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
32. รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
33. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
34. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
35. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
36. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
37. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
38. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
39. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
40. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
41. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
42. ผอ.สานักงาน.กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
43. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
44. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
45. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
47. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
48. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
49. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
50. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
51. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
52. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
53. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
55. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
56. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
/57. ประธานหอ...
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57. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
58. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด
59. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
60. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
61. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
62. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
63. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
64. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
65. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
66. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
67. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
68. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
69. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
70. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
71. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
72. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
73. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
74. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบโล่เกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่น” ประจาปี 2561
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี)
2. มอบช่อดอกไม้รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี “กลุ่มต้นจาปาหอม” จังหวัด
อุดรธานีและมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรการประกวดสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนสิงหาคม 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบโล่เกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่น” ประจาปี 2561 ของสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี มอบช่อดอกไม้ รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่ม
พระบารมี “กลุ่มต้นจาปาหอม” จังหวัดอุดรธานี และมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร
การประกวดสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับ
ชื่นชม และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว จากนั้นได้รับชมสรุปข่าวเด่น
ประจาเดือนสิงหาคม 2561 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ความยาว
ประมาณ 15 นาที
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระ...

๙

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายวรงค์ คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
2) ผศ.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 3 ลาดับที่ 74. นางปนัดดา
ทองเหลือง (แทน) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5 แก้ไขเป็น นางปนัดดา ทองเหลือง
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
หน้าที่ 4 ลาดับที่ 129. นายพิชัย วาจนสุนทร (แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
หนองหาน แก้ไขเป็น นายพิชัย วาจนสุนทร (แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 33 จากข้อความ “เดือนพฤษภาคม 2561” แก้ไขเป็น
“เดือนมิถุนายน 2561”
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

คลังจังหวัดอุดรธานี

ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2561
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
3.1 แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
จากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.1/ว82 ลงวันที่ 27 สิงหาคม
2561 มีแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา ดังนี้
1. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการที่ดาเนินการโดยใช้เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจคือ หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินคือ หน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรร
วงเงินทดรองราชการจังหวัด
3. กรณีความเสียหายเกิดจากการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด
ให้ถือว่า จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเสียหายร่วมกันและผู้มีอานาจ
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในนามกลุ่มจังหวัด
ที่ได้รับความเสียหายร่วมกันคือผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
/4. กรณีการ...
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4. กรณีการดาเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของ
รัฐที่ได้รับความเสียหายคือ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดาเนิน
โครงการและหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
โครงการ
5. กรณีความรับผิดตามสัญญา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดร่วมกันหรือไม่ ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ว่ากรณีใดที่สมควรต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ขอให้หน่วยงานใช้แนวทางดังกล่าวประกอบ
การพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อไป
3.2 แจ้งเรื่องกาหนดสินค้าสาหรับดาเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) เพิ่มเติม
แจ้งเรื่องกาหนดสินค้าสาหรับดาเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) เพิ่มเติม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว
379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 30 ได้กาหนดให้การซื้อหรือจ้าง
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการ
ที่มีมาตรฐาน และได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ต้องดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด และกรมบัญชีกลางได้กาหนดรายการพัสดุที่ต้องดาเนินการ
จัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) แล้ว จานวน 29 ราย เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถดาเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) จากสินค้า
ที่ได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)ได้เพิ่มขึ้น ได้แก่เครื่องทาลายเอกสาร
เครื่องโทรสาร เครื่องเจาะกระดาษ และเข้าเล่ม เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จอภาพโปรเจคเตอร์ ปากกามาร์คเกอร์
ปากกาไวท์บอร์ด กล้องจุลทรรศน์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องทาน้าร้อน-น้าเย็น
แบบต่อท่อ พัดลม หลอดไฟฟ้า กล้อง CCTV อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE และเครื่องตัดหญ้า
และสามารถตรวจสอบสินค้าและคุณลักษณะสินค้าที่ดาเนินการจัดหาด้วยวิธีการจัดหา
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
3.3 ทบทวนทาความรู้ระบบ ICAS
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
ระบบการหักบัญชีเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค Imaged
Cheese Ciearind and Archive System (ICAS) ได้แก่เช็คกลุ่มพิเศษ ดังนี้ PCT 02 :
เช็คพื้นสีเข้ม/ขาด/ยับ/ปรุ PCT 03 : เช็คตราประทับ PCT 04 : เช็คแก้ไข PC 05 : เช็ค
สงสัยจะปลอม และ HV : เช็คมูลค่าสูง (10 ล้านบาทขึ้นไป)
/เช็คกลุ่มพิเศษ...
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เช็คกลุ่มพิเศษสร้างปัญหา คือไม่สามารถอนุมัติตัดจ่ายจากภาพเช็คได้ อาจได้รับ
เงินล่าช้ากว่าปกติ (ไม่สามารถรับเงินได้ใน 1 วันทาการ) เช็คกลุ่มพิเศษ ผู้สั่งจ่ายมีภาระ
ในการทาหนังสือยืนยันการสั่งจ่าย และต้องขนส่งตัวเช็คไปให้ธนาคารผู้จ่าย
สถานการณ์เช็ค(มีปัญหา) ของกลุ่มพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พฤษภาคม
2561) ได้แก่เช็คพิเศษประเภท PCT 04 (เช็คแก้ไข) PCT 03 (เช็คตราประทับ) และ
HV : เช็คมูลค่าสูง (10 ล้านบาทขึ้นไป) ตามลาดับ ผู้ใช้เช็คควรปรับตัวในการใช้เช็ค
เพื่อช่วยลดปริมาณเช็คกลุ่มพิเศษและทาให้ทราบผลเรียกเก็บเงินภายใน 1 วันทาการ คือ
1. ยกเลิกการใช้ตราประทับบนเช็ค เนื่องจากเป็นเพียงเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค
ไม่เกี่ยวข้องกับการทานิติกรรม
2. หลีกเลี่ยงการแก้ไขข้อความบนเช็ค
3. หลีกเลี่ยงการใช้เช็คที่ฉีกขาด/ปรุจานวนเงิน
4. ดูแลเช็คไม่ให้ฉีกขาด/ยับ/เปียกน้า
5. โอนเงินผ่านบาทเนตแทนการสั่งจ่ายเช็คมูลค่าสูง (10 ล้านบาทขึ้นไป)
6. เตรียมเงินในบัญชีให้เพียงพอ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ผู้แทนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกาหนดให้ ทุกจังหวัด
ประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) กาหนดไว้เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยกาหนดไว้ว่า
การประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม จะต้องได้รับการรับรองผล
การประเมินจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ในส่วนภูมิภาคมอบให้
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวบรวมผลรายงานกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แจ้งให้ทุกจังหวัดทบทวน
การประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561)
การประเมินจังหวัดคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัดอุดรธานีพิจารณารับรองผลการประเมินจังหวัดคุณธรรมให้จังหวัด
อุดรธานีอยู่ในระดับ “จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” มีค่าคะแนนการ ประเมิน 9 คะแนน
ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่ระดับ “จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ” ในปีงบประมาณ
2562 และเพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัด
อุดรธานีได้จัดทาประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุดรธานี “พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม”
และขอ ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานีในการขับเคลื่อน
องค์กรชุมชน และอาเภอคุณธรรม เพื่อสนับสนุน “จังหวัดคุณธรรม” ต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
ขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง
ในจังหวัดอุดรธานีประเมินตนเองให้ครบใน 3 ระดับ เพื่อค่าคะแนนที่สูงขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 4.2 การติดตาม...
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คลังจังหวัดอุดรธานี

4.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561
(ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
10,280.24
รายจ่ายประจา
5,555.64
รายจ่ายลงทุน
4,724.60
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
รายจ่ายประจา
142.88
รายจ่ายลงทุน
244.63
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
391.54
รายจ่ายประจา
171.16
รายจ่ายลงทุน
220.38
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,925.78
เงินกันปี 2560
2,738.10
เงินกันก่อนปี 2560
187.68

ประธาน

คลังจังหวัดอุดรธานี

ใบสั่งซื้อ
(PO)
9,195.50
4,920.51
4,275.00
304.47
68.32
236.15
319.10
116.83
202.28
2,568.37
2,434.96
133.41

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
8,327.09 81.00
4,824.75 86.84
3,502.34 74.13
184.17 47.53
31.19 21.83
152.98 62.53
267.66
5.
68.36
94.37 55.14
173.29 78.63
หน่วย : ล้านบาท
1,956.78 66.88
1,892.68 69.12
64.10 34.15

ในการนี้ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดแนวทางการติดตามเร่งรัด
เบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี โดยการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
เงินงบประมาณทุกเดือน สาหรับส่วนราชการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทาแผน
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงานรายงาน
จังหวัด และมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/ว289 ลงวันที่ 17 สิงหาคม
2561 แจ้งว่าด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐหลายแห่ง อยู่ระหว่างการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 25542560 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน
2561 และเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ยังมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ข้างต้นภายหลังระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการฯ เตรียมการในการขอใช้จ่ายเงิน
งบประมาณปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)รายการปรับหมวดรายจ่าย
และรายการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS ให้ทันภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
เวลา 16.30 น.
/ 2. เงินงบประมาณ...
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2. เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554-2560 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพันได้ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 หาก
ส่วนราชการฯ ได้ยกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง หรือเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ให้ยกเลิกใบสั่งซ้อสั่งจ้าง (PO) หรือเอกสารสารองเงินกรณี
มีหนี้ผูกพัน (CX หรือ CK) และให้จัดทาเป็นเอกสารสารองเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(ประเภทเอกสาร PF หรือ CF) แล้วแต่กรณี หากประสงค์จะใช้จ่ายเงินต่อไป ให้ขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโดยการ LIST และ CONFIRM ในระบบ GFMIS ให้ทันภายใน
วันที่ 28 กันยายน 2561 หากไม่ดาเนินการดังกล่าว เงินงบประมาณนั้นย่อมพับไป
3. เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558-2560 งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินได้ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน
2561 ในกรณีที่ส่วนราชการฯ มีความจาเป็นต้องขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินภายหลัง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณที่ประสงค์
จะขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินให้กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ตามแบบฟอร์ม ที่กาหนด
4. กรณีส่วนราชการได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญารายการซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างทาของที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ได้ทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แต่ไม่สามารถบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ให้ส่วนราชการขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี โดยใช้เอกสาร
สารองเงินกรณีไม่มีนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CF) และให้ส่วนราชการแจ้งรายละเอียด
การกันเงินฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด จานวน 3 ฉบับ ให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่
28 กันยายน 2561 โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาการกันเงินฯ ให้ทราบ
ผ่านระบบ GFMIS และไม่มีหนังสือแจ้งเรื่องข้างต้น
สาหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มีวงเงินต่ากว่า 100,000 บาท ให้ส่วนราชการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 หากเบิกจ่ายไม่ทัน
ถือว่าเงินงบประมาณนั้นพับไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.3 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2561 ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณภาพรวม(จังหวัดอุดรธานี) ได้รับแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ รวม 52 โครงการ วงเงิน 532 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว 309
ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 58.08 ประกอบด้วย
1) งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาทเศษ
เบิกจ่ายแล้ว 56 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 68.47
2) งบจังหวัด จานวน 45 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว
209 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 66.95
/3) งบกลุ่มจังหวัด...

๑๔

3) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 วงเงิน จานวน 137
ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว 43 ล้านบาทเศษ 43 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 31.70
มีจานวน 10 หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด (ร้อยละ 25) มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายปานกลาง จานวน 14 หน่วยงาน
และจานวน 10 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มากกว่า (ร้อยละ 52 )
จังหวัดอุดรธานี กาหนดมาตรการเร่งรัดการดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวม 4 คณะ) และออกตรวจ
ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อจัดลาดับความสาคัญตาแหน่งการพัฒนา
(Positioning) ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อประกอบการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการเกษตรและชนบทจังหวัดอุดรธานี
ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
จังหวัดอุดรธานี ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลัก
ปิดทองหลังพระฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบทตาม หลักการทรงงาน “ระเบิดจาก
(นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย) ข้างใน” และการมีส่วนร่วม : ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราษฎรใน
พื้นที่ร่วมกันซ่อมแซม และเพิ่มศักยภาพแหล่งน้าเดิม ทางการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ให้โดยใช้งบประมาณผ่านทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดาริ เป็นผลให้ราษฎรมีน้าใช้ในการเกษตรในฤดูฝน และฤดูแล้ง ทาให้
ประหยัดเวลาและงบประมาณ ราษฎรเกิดความสามัคคี รู้สึกการเป็นเจ้าของมีการบริหาร
จัดการน้าร่วมกัน ผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ดังนี้
1. ซ่อมแซม และเพิ่มศักยภาพแหล่งน้าจานวน 340 โครงการ แยกเป็น
ซ่อมแซมฝาย 241 โครงการ และระบบท่อส่งน้า 99 โครงการ มีปริมาณน้าต้นทุน
14.3 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 15,052 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ 77,963 ไร่
2. จากการรายงานพื้นที่บางส่วนของจังหวัด (13 อาเภอ) ผลผลิตข้าวใน
ฤดูทานา และผลผลิตพืชฤดูแล้งใช้น้าน้อย เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
3. ปี 2561 จังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติให้ซ่อมแซมแหล่งน้าเพิ่มขึ้น จานวน
25 โครงการ อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ขณะนี้หยุดซ่อมแซม เนื่องจากเป็นฤดูฝน และ
จะดาเนินการภายหลังเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว
/ การดาเนินการ...

๑๕

การดาเนินการโครงการที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี โดยการนาของผู้ว่าราชการ
จังหวัดและคณะฯ ได้ร่วมกันขยายผลโครงการฯ เห็นได้ว่าราษฎรมีรายได้ จากการ
ปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้าน้อยมากกว่าการทานา ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกแห่ง
รณรงค์ให้ราษฎรพัฒนาแหล่งน้า และปลูกพืชฤดูแล้ง โดยให้เน้นปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน และชุมชนก่อน (ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 9) เมื่อมีความเข้มแข็งแล้ว จึงขยายการปลูกเพื่อการจาหน่ายต่อไป และขอให้
ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับอาเภอเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
โดยเฉพาะโครงการซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งน้า เนื่องจากเงินงบประมาณสาหรับ
สนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว ได้โอนมาตั้งจ่าย ณ จังหวัดอุดรธานีแล้ว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดทาข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว ประจาไตรมาสที่ 2 (เมษายนมิถุนายน 2561)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์ความสนใจของนักท่องเที่ยวรายภูมิภาคจากฐานข้อมูลกลาง
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ข้อมูลจังหวัดยอดนิยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อันดับ
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ หนองคาย นครราชสีมา และจังหวัดมหาสารคาม ตามลาดับ
จังหวัดอุดรธานีเป็นอันดับแรกของจานวน 10 จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเข้าชมข้อมูลดิจิทัล
ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด
การเข้าชมข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว ในไตรมาสที่ 2
พ.ศ. 2561 จานวน 717,520 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.84 จากไตรมาสก่อน สัญชาติ
ที่เข้าชมข้อมูลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไทย จีน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ
ประเภทข้อมูลที่เข้าชมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก เส้นทาง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสปา
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
รวมจานวน 37 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ หลังละ 4,000 บาท (รับเงินแล้ว)
จานวน 39 หลัง และคณะกรรมการฯ คัดเลือก และอนุมัติสร้างบ้าน 125 ปี จานวน
37 หลัง และในคราวประชุมคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 4/2561 ) กาลังดาเนินการ
ขออนุมัติเบิกเงิน จานวน 24 หลัง
/ รายงานผล...

๑๖

รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม 2561)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,413,781 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,286,000 บาท
คงเหลือ
127,781 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด) จาก
การดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30
สิงหาคม 2561) มีผู้เสียชีวิต 346 ราย ข้อมูลเปรียบเทียบผู้เสียชีวิต วันที่ 1 ตุลาคม
– 30 สิงหาคม 2561 ในห้วงเวลาเดียวกัน ปี 2560 จานวน 456 ราย ปี 2561
จานวน 346 มีสถิติลดลง จานวน 110 ราย จากรายงานอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
อุดรธานี (ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 สิงหาคม
2561 สถิติอัตราตาย 0.1-16 ต่อแสนประชากร จานวน 8 อาเภอ และอัตราตาย
มากกว่า 18 ต่อแสนประชากร รวมทั้งสิ้น 12 อาเภอ สามอันดับแรก ได้แก่อาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม อาเภอบ้านผือ และอาเภอเมืองอุดรธานี ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุดรธานี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุม
สัญจรของคณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561 ในพื้นที่ 3 อาเภอ คือ อาเภอเมืองอุดรธานี พบประเด็นปัญหาจุด
เสี่ยงที่อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ 12 จุด อาเภอประจักษ์ศิลปาคม พบจุดเสี่ยงที่อาจทาให้
เกิดอุบัติ 5 จุด และติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ
9 จุด (การประชุมฯ สัญจรเมื่อ 21 มิถุนายน 2561) ณ อาเภอบ้านผือ แนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบ โดยการติดตั้งเครื่องหมาย
จราจร ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ติดตั้ง Rubber stick ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง ประชาสัมพันธ์/รณรงค์/อบรม สร้าง
จิตสานึก และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 ความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่
รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามอานาจหน้าที่ นโยบายและข้อสั่งการของ
อาเภอ/จังหวัด โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตามศักยภาพ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนี้
/จัดชุดเฉพาะกิจ...

๑๗

จัดชุดเฉพาะกิจพิชิตขยะ เพื่อจัดเก็บขยะตามถนนสายหลัก/สายรอง แหล่ง
ท่องเที่ยว หรือบริเวณจุดที่รถเก็บขยะเข้าไม่ถึง ปัจจุบันมีจานวนทั้งหมด 125 ชุด จัดตั้ง
กองทุนขยะ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ ลดปัญหาขยะและนารายได้จากการจาหน่าย
ขยะรีไซเคิลมาเป็นสวัสดิการชุมชน ณ ปัจจุบัน มีการจัดตั้งแล้ว จานวน 108 กองทุน
Big cleaning day เพื่อสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะ
โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2561 (วันท้องถิ่นไทย) ปัจจุบันมีการ
ดาเนินการต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ในทุกอาเภอ การรณรงค์จัดทา “ถังขยะเปียก”
ตามแนวดาริของ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
ออกจากขยะทั่วไป เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะ
เป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้หลักการ 3R เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง มีการ
จัดทาถังขยะเปียกแล้ว 132,627 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.11
ยังมีหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบแห่งอื่นๆ ซึ่งมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอย่างได้ผลครอบคลุมพื้นที่ในทุกอาเภอ ซึ่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อุดรธานี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
อุดรธานี จะได้รวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
อุดรธานี เพื่อพิจารณากาหนดเป็นนโยบายและมาตรการที่จะสนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับตาบล/อาเภอ
และจังหวัด ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จากข้อมูล (วันที่ 27 สิงหาคม 2561) มีผู้เสียชีวิต จานวน 15 คน
ใน 13 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์
พัทลุง หนองคาย ยโสธร ระยอง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และจังหวัดตาก
จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้เสียชีวิต มีผลตรวจยืนยันในสัตว์ 1 ตัว และมีพื้นที่เสี่ยง
จานวน 1 อาเภอ คืออาเภอเพ็ญ สถานการณ์คงคลังวัคซีน และอิมมูโนโกลบูลินโรคพิษ
สุนัขบ้า พบว่าในภาพมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยวัคซีน จานวน 5,621 ขวด และ
มีอิมมูโนโกลบูลิน รวม จานวน 1.841 ขวด และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความสามารถ
ในการจัดส่งของบริษัท
การดาเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ ได้มีการกาชับบุคลากรสาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เร่งประชาสัมพันธ์เรื่อง คาถา 5 ย. (อย่าแหย่ อย่า
เหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง) และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสัมผัสโรค 5 อย่าง
(ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ) รวมถึงการประสานปศุสัตว์ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้มีการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ให้ได้มากกว่า
ร้อยละ 85
มติที่ประชุม
รับทราบ
/5.7 สรุปสถานการณ์...

๑๘

5.7 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน
ถึง 28 สิงหาคม 2561) จังหวัดที่พบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์
มุกดาหาร เพชรบุรี นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนโรคของ
กรมปศุสัตว์ พบว่าสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามาจากสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 40.91
ไม่มีเจ้าของร้อยละ 47.73 และไม่ทราบประวัติว่ามีเจ้าของ ร้อยละ 11.36 และ
พบว่าสุนัข-แมว ร้อยละ 50 ไม่ได้ฉีดวัคซีน
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่จังหวัด โดยการส่งตัวอย่างตรวจจากพื้นที่ไม่พบเชื้อ
ข้อมูลสัตว์และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ 28 สิงหาคม 2561)
o สุนัขแมว จานวน 251,419 ตัว
o ซื้อวัคซีนแล้ว จานวน 170,636 โด๊ส อยู่ระหว่างซื้อ 68,647 โด๊ส
o ดาเนินการฉีดวัคซีนสุนัขบ้าและแมว (ข้อมูลจากหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัด/
อาเภอ ท้องถิ่น สถานพยาบาลสัตว์ ศูนย์พักพิงฯ จังหวัดอุดรธานี)
จานวน 192,943 ตัว คิดเป็นร้อยละ 76.74
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน MOU โครงการอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบสาหรับใช้ปรุง/ประกอบอาหาร
ในโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีประจาเดือนสิงหาคม 2561 ผลการซื้อผัก/ผลไม้
และวัตถุดิบอื่นที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงพยาบาล มีมูลค่าการจัดซื้อรวมทั้งหมด
จานวน 4,289,044.10 บาท ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 732,110 บาท

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

สรุปการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถึงปัจจุบัน (เมษายน-สิงหาคม 2561) รวมจานวน มูลค่ารวม 23,053,325 บาท
มูลค่ารวมต่อเดือน 3,842,221 บาท ในเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า โรงพยาบาลใน
จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง มีมูลค่าการจัดซื้อเฉลี่ยเดือนละ 3,842,221 บาท
วงเงินที่จัดซื้อจ้างจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จานวน 732,110 บาท
คิดเป็นร้อยละ 19.05 จากวงเงินที่คาดว่าจะซื้อ
รับทราบ
5.9 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฯ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี (หมู่บ้านละ
สองแสนบาท) รวม 20 อาเภอของจังหวัดอุดรธานี จานวน 2,049 หมู่บ้าน/ชุมชน จานวน
2.229 โครงการ รวมเป็นงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 409,753,465 บาท
/จากจานวน...

๑๙

จากจานวน 1,530 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 74.67) รวม 1,653 โครงการ
(ร้อยละ 74.16) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากฯ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี (หมู่บ้านละสองแสน)
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 205 ล้านบาทเศษ (ข้อมูล http://thainiyomproject.dopa.go.th
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ได้กาหนดออกหน่วยโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกันยายน 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ
โรงเรียนบ้านนามั่งหมู่ที่ 4 ตาบลบ้านยวด อาเภอสร้างคอม เป็นการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.11 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2561 ในเดือนกันยายน 2561 เจ้าภาพได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน
และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กาหนดจัดการประชุมฯ ดังกล่าวขึ้นในวันพุธที่
12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น. ณ บริเวณโดม สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี หน่วยงานเจ้าภาพ (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) จะได้
มีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม
ประชุมฯ ตามวันที่ เวลา และสถานที่ที่กาหนดต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 แจ้งผลคะแนนอุทธรณ์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and
Transparency Assessment - ITA) ปีงบประมาณ 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
ที่เข้ารับการประเมิน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน และ 76
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 222 หน่วยงาน และได้แจ้งว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency AssessmentITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนดให้จังหวัดส่งแบบสารวจหลักฐาน ภายใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยการส่งข้อมูลให้กับที่ปรึกษาโดยตรง
/จังหวัดอุดรธานี...

๒๐

จังหวัดอุดรธานีส่งแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2561
พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยตามกาหนดแล้ว ทั้งนี้โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ในฐานะผู้รับผิดชอบในการสารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 โดยแจ้งผลการประเมินคะแนนรวมของ
จังหวัดอุดรธานี รวม 1,700 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.27 และให้จังหวัดอุดรธานี
ดาเนินการอุทธรณ์ผลการประเมินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และจากการ
อุทธรณ์ผลการประเมินดังกล่าว จังหวัดอุดรธานีมีผลการประเมินคะแนนหลังการอุทธรณ์
เพิ่มขึ้นรวม 1,900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.36
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 แผน-ผลการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นในชีวิต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
แผนและผลการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และความมั่นในชีวิต
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้แจ้งความประสงค์ 7,199 คน ดาเนินงานแล้ว 4,115 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.16 ประกอบด้วยช่างอเนกประสงค์ จานวน 747 คน ดาเนินงานแล้ว
357 คน การฝึกอาชีพเสริม 6,452 คน ดาเนินงานแล้ว 3,758 คน ทั้งนี้การเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ 33.89 จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนมิถุนายน 2561 มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือน
ก่อนหน้า โดยในด้านการผลิตชะลอตัว ตามภาคบริการที่หดตัว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมขยายตัว ด้านการใช้จ่ายชะลอตัวตามการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนได้
จากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ลดลงสาหรับการลงทุน ภาคเอกชนและการใช้จ่าย
ภาครัฐชะลอตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการเงิน
(เงินฝากและสินเชื่อ) ขยายตัว ร้อยละ 5.2 และ 4.2 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ 1.1 และการจ้างงาน ชะลอตัว อยู่ที่ ร้อยละ 8.2
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานเดือนสิงหาคม 2561
สรุปดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 83 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 79 เรื่อง ยุติเรื่อง 4 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,549 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 47
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 5
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 6.5 สรุปรายงาน...
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6.5 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2561 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
83
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
76
ดี
DO, BOD
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
70
พอใช้
BOD
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
64
พอใช้
DO, BOD
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
66
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
84
ดี
DO, Fecal
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
69
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
72
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
78
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
75
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 73.7
ดี
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงโดยรวม จัดอยู่ในระดับดี มีคะแนนอยู่ที่ 73.7
มีปริมาณน้ามากไหลค่อนข้างแรง ทาให้ความสกปรกในลาห้วยหลวงเจือจาง และมีเกณฑ์
คุณภาพน้าดีขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนสิงหาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
1. โลหิตที่ได้รับบริจาคสิงหาคม 2561 จานวน 2,695 ราย 1,078,000 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,325ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 66,250 บาท
3. ในเดือนกันยายน 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง
รวม 12 แห่ง (ข้อมูล ณ 27 สิงหาคม 2561)
4. การรับบริจาค (สิงหาคม 2561) ดวงตา 111 ราย อวัยวะ 90 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
ในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ โดยการมอบถุงยังชีพและเงินสดรวมมูลค่า 14,200 บาท และ
ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยการมอบถุงยังชีพและเงินสด มูลค่ารวม
รวมทั้งสิ้น 7,200 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/6.7 รายงานผล...
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6.7 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลตาบลบ้านเชียง
อาเภอหนองหาน นาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจัดแสดงผลงานและรับโล่รางวัลชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับดีเด่น จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2561 ในงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผู้ให้บริการทางวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ ต้นแบบ 25 แห่ง เพื่อสร้างอัตลักษณ์นาไปสู่การสร้างแบรนด์ ภาพลักษณ์
การบริการทางวัฒนธรรม สู่การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่าง
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
7 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้การ
ต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ
อนุกรรมาธิการ ในโอกาสเดินทางมาประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ
ปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับมูลนิธิศาลเจ้า ปู่-ย่า ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน
อุดรธานี จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 งานนวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ “นวดฟิน ช้อป ชิม
ภูมิปัญญาไทย” เมื่อวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมปรีชา-ชัยรัตน์ ศาลเจ้า
ปู่-ย่า ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธานพิธี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอบบ้านเรา “เที่ยวงานวัดตามรอยดินดา แหล่ง
อารยธรรม 5,000 ปี วิถีไทพวนบ้านเชียง” วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ วัดสระแก้ว
บ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
(นางทัศชล เทพกาปนาท) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 ผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดาเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐโดยกาหนดให้รับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ระหว่าง วันที่ 10 ถึง
30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดารงธรรมทั่วประเทศ และให้ดาเนินการเปิดตลาด
ประชารัฐพร้อมกันเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุดรธานีดาเนินการตามขั้นตอน
ถึงปัจจุบัน มีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการลงทะเบียน (แบบ ตป.04) ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 รวม
จานวน 2,090 คน
/ 2. ตลาดประชารัฐ...
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2. ตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 7 ประเภท ดังนี้
- ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 31 แห่ง ผู้ลงทะเบียน 891 ราย
- ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 57 แห่ง ผู้ลงทะเบียน 767 ราย
- ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 1 แห่ง ผู้ลงทะเบียน 105 ราย
- ตลาดประชารัฐ Modern Trade 2 แห่ง ผู้ลงทะเบียน 28 ราย
- ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 2 แห่ง ผู้ลงทะเบียน 197 ราย
- ตลาดประชารัฐ ต้องชม
4 แห่ง ผู้ลงทะเบียน 22 ราย
- ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
1 แห่ง ผู้ลงทะเบียน 80 ราย
3. จังหวัดได้แต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer
(CMO) เพื่อกากับดูแลตลาดประชารัฐแต่ละประเภท (รวม 78 คน) ตามคาสั่งจังหวัด
อุดรธานี ที่ 612/2651 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561
4. การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดอุดรธานี โดยการจัดสรรพื้นที่
จาหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้อย่างครบถ้วน จัดอบรมผู้บริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) รวม 2 รุ่น ยกระดับตลาดปลอดภัย
ไม่ใช้โฟมตามมาตรฐานตลาดประชารัฐ ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 65 แห่ง การส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยวโดยการบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบรรจุตลาดประชารัฐในปฏิทินท่องเที่ยววิถีไทย รวม 2 แห่ง
และแจ้งให้ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดประชารัฐทุกประเภท และอาเภอทุกอาเภอ
ดาเนินการเกี่ยวกับตลาดประชารัฐและตลาดเอกชนที่ดาเนินการอยู่ในพื้นที่ให้มีการ
บริหารจัดการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.9 การรับยื่นขึ้นทะเบียนหนี้ของสมาชิกเกษตรกร ประจาปี 2561
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
มีประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจาปี
พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ให้สานักงานสาขาจังหวัดในฐานะนายทะเบียน รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร
ประจาปี พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 13
ตุลาคม 2561
2. ให้สานักงานสาขาจังหวัด จัดทารายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนหนี้
เกษตรกรปิดประกาศ ณ ที่ทาการสานักงาน ภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดการประกาศ
รับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร
3. การตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน เอกสาร ในการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนหนี้
เกษตรกรและกระบวนการพิจารณาการรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ให้ถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2561
/สอบถามรายละเอียด...

๒๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 588/6-7 ตาบลบ้านเลื่อม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4221 1199 วันและเวลาราชการ
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

