รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 10/๒๕61
เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
2. นายวันชัย
จันทร์พร
3. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
4. นายณรงค์
จีนอ่า
5. นายพิชัย
พาศรี
6. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
7. นายเชาวลักษณ์
เสนานิคม
8. นายนิพันธ์
เนยเมืองปัก
9. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
10. นายวรงค์
คลังเงิน
11. นายปรเมษฐ์
กิ่งโก้
12. นายณรงค์
ธาดาเดช
๑3. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
14. นายพัตทอง
กิตติวัฒน์
15. นายปิยะ
โยมา
16. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข
๑7. นางคณิศร
มุมอ่อน
18. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
19. นายณรงค์ชัย
ศรีดาวเรือง
20. นายดุสิต
ทองทา
21. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์
22. นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์
๒3. นางวัชรา
ชุมพล
24. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร
25. นางบุษบา
ศิริวรรณ์หอม
๒6. นายอาพัน
เอกทัตร
27. นางนพรัตน์
นิพัทธ์ธีรนันท์
๒8. นางยุทธศาสตร์
ทูลกลาง
29. นางสมพร
นิลคัมภีร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
/ 30.นางประวิว...
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30. นางประวิว
31. นายวิชิต
32. นายฤทธิเดช
33. นายยุทธพงษ์
34. นายสาราญ
35. พ.ท.นิมิต
36. นายณฐพงศ์
37. นางรัตนา
38. นายประกอบ
39. นายสมศักดิ์
40. นายจิระศักดิ์
41. นายเจษฎา
42. นายวิชา
43. นายวิชัย
44. น.ส.ทชากร
45. นายวีรภัทร
46. นายภูรเดช

พรมมานอก
ชมฉ่า
โคตรสาร
หิรัญมาพร
สกุลดี
บุณยรัตพันธุ์
ตันตระกูล
สิงห์เจริญ
จันทรทิพย์
พวาศิริ
โยธา
ปานะถึก
จันทร์กลม
พาศรี
รอบรู้
ขาวสาอางค์
สวัสดิรมย์

(แทน) ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สนจ.อด.
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภตอ.เฉียงเหนือตนบน 1
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
47. นายวัชรินทร์
48. นายนิติพัฒน์
49. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
50. นายณฐพล
51. นายชัชวาลย์
52. นางพรประภา
53. นายปิยะพงษ์
54. นายสามารถ
55. นายวิมล
56. นายประทีป
57. นายเสกสรร ค์
58. นางสุภาวดี
59. นายสุพจน์
60. นายสุชาติ
61. นายสุภโชค
62. นายถาวร
63. นายสุริยงค์
64. นายณัชฐเดช
65. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
ปทานนท์
ขยันดี
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
จูมพลหล้า
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
พลน้าเที่ยง
มุลาลี
ชื่นพิศาล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
(แทน) อาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
(แทน) นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายสร้างคอม
(แทน) นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
66. น.ส.สาวิตรี
67. นายยศวัจน์
68. นายณัฐวุฒิ
69. น.ส.รัตนา
70. นายชาตรี
71. นายสมพร
72. นายสุวภัทร
73. นายวิชัย
74. นางนพมาศ
75. นายเจริญ
76. นางลดาวัลย์
77. นายเพชรรัตน์
78. นางจารุวรรณ
79. นางปนัดดา
80. นายโศรนันท์
81. นายสาลี
82. นายพิเชฎฐ์
83. นายเพนิน
84. นายสิทธิดล
85. นายอิสรา
82. นายธนโรจน์
86. นายสุธน
87. นายโกเมท
88. น.ส.สมลักษณ์
89. นางเยาวพรรณ
90. นางอรนุช
91. น.ส.ทัศนีย์
92. น.ส.พเยีย
93. น.ส.พิชญ์นรินทร์
94. นางปริศนา
95. นายอาทร
96. นายไชยรัตน์
97. นายกิติภพ

สัมฤทธิ์สุขโชค (แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
ผาติธีรวิทย์
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
เนืองทอง
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
นรานันทน์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
คมขา
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
โกษาแสง
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
จาตุรงค์กร
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
เจียวตั้ง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
เพ็งสลุด
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
โยวะบุตร
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2
จังหวัดอุดรธานี
มาลาศรี
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ทองเหลือง
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
เติมศรีรัตน์
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
พลขันธ์
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
มหาแสน
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
วงษ์จันฬา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ปุราโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
โพธิสาโร
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
สุวรรณพรหมา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
เลิศไกร
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
พลอยน้อย
คลังเขต 4
ศรีเชียงสา
สรรพากรภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
สาราญ
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
/ 98. นางดรุณี...
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98. นางดรุณี
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
99. นางเอื้องทิพย์
จงพัฒนะสินสุข (แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
100. นายมารุต
ยิ่งคงดี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
101. นายเอนก
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
102. นายชัยยา
สายคาทอน
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
102. นายพิจิตร
สุโข
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
103. นายสมชัย
แก้วบุตรดี
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
104. นายจุฑัชย์
มานิตกุล
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
105. นายสมชัย
เผ่าผา
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
106. นางอุทัยวรรณ อิจรีย์
(แทน) ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
107. นายศิริเดช
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
108. น.ส.จุฑามาศ
วรรณศิลป์
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
109. นายนรากร
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
110. นายองอาจ
ศรีปะโค
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
111. นางปาริชาติ
มีเชื้อ
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20
112. นายเดือน
ทองกุล
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
113. นายรัฐอิสรา
กงวงษ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
114. นางนิธิยาภักด์ รฐาธนัยวรินทร (แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
115. นายเอกชัย
ดอกสันเทียะ (แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
116. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
117. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
118. พ.อ.ต.รพีพงศ์
ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
119. น.ส.ชนกพร
โพธิสาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
120. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
121. นางวาสนา
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
122. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ทหาร/ตารวจ
123. พ.อ.สมศักดิ์
แจ่มพันธ์
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
124. พ.ต.อ.สรรธาน อินทจักร์
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
125. พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
126. พล.ต.ศุภชัย
ศุภเมธี
รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
127. น.อ.สมโภช
สิงห์คลาน
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
128. พ.ต.หญิงอิสรีย์ นรเศรษฐกร (แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
129. พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
130. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
131. พ.ต.ท.กิตติพงษ์ พรหมสุวรรณ (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
132. พ.ต.ท.ไกรสร
พาน้อย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
133. พ.ต.ท.อติเมธ
พลมุข
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
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134. พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
135. พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
136. พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี
ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
137. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
138. พ.ต.ท.ภราดร จุฬารี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
139. พ.ต.อ.คมสัน
เสืออินทร์
ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
140. พ.ต.ท.คณิน
พงศ์ธารง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
141. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์ วงศ์สุรีย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
142. พ.ต.ท.สมโภชน์ ประจิตร
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
สถาบันการศึกษา
143. ดร.พนา
ดุลยพัชร์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
144. นายสุพัฒน์
สมสุข
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
145. นางพรปวีณ์
หงส์ประสิทธิ์ (แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
146. นางจุรีรัตน์
ดรละคร
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
147. นางอัชฌพร
อังกินันทน์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
148. นายพนม
แสงแก้ว
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
149. นายพิชัย
วาจนสุนทร
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
150. นายฤทธิพร
แก้ววิเชียร
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
151. นายอนุพงค์
มกรานุรักษ์
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
152. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
153. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
154. นางพรรณยมล สร้อยเกลียว (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
155. นางวรยา
ฤทธิมหา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
156. นางพรทิพย์
รอดบุญมา
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
157. นายประกอบ
พิทยาภรณ์
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
158. นายสุรชาติ
จันทรา
ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
159. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
160. นายทวีศักดิ์
สุริยกมล
(แทน) ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
161. นายสันติเวช ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
162. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
163. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
164. นายณัฐพงษ์
พิมพ์กา
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
165. นายโกวิท
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
166. น.ส.เสาวภาคย์ นามอานาจ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
167. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
168. นายประเวศ
รัตนวงศ์
ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
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169. นางพานทิพย์
150. นายธนัชชัย
151. นายสวาท
152. นายอนุพงค์
157. นางอุบลรัตน์
158. นายนิรุจน์
159. นายประพนธ์
160. นายสิทธิรัชต์

บุญศรี

ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ธีระรัตนนุกูลชัย ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจากัด
มกรานุรักษ์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
อุทธา
หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
พันธ์ลี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. ผอ.สานักงานบังคับดีจังหวัดอุดรธานี
3. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
4. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
5. ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อด.
6. นายอาเภอบ้านดุง
7. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
8. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
9. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-กุมภวาปี
10. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
12. ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
13. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
15. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
17. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
18. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
19. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
20. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
21. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
22. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
23. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
24. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
25. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
26. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
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27. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
28. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
29. ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองจังหวัดอุดรธานี
30. ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
31. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
32. ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
33. ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
34. ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
35. ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
36. ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
37. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
38. ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
39. ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
40. รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
41. รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า
42. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
43. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
44. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
45. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
46. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
47. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
48. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
49. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
50. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
51. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
52. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
53. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
54. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
55. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
56. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
57. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
58. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
59. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
60. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
61. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
62. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
63. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
64. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
65. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
66. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
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67. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
68. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
69. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
70. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
71. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
72. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
73. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
74. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
75. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
76. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
77. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
78. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
79. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
80. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
81. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
82. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
83. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
84. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
85. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
86. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
87. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
88. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
89. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม 1. มอบเกียรติบัตรนักเล่าเรื่องชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบเกียรติบัตรผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด
ประจาปี 2561 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนตุลาคม 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบเกียรติบัตรนักเล่าเรื่องชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจาปี 2561 ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อม
ชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรฯ ดังกล่าวรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือน
ตุลาคม 2561 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ความยาว 15 นาที
/ ระเบียบวาระที่ ...
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี 1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มีกาหนดการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 21561 เวลา 15.00 น.เสด็จมาทรงเป็นประธานใน
พิธีบวชเนกขัมมะ ณ วัดนาคาน้อย ตาบลบ้านก้อง อาเภอนายูง
- วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 21561 เวลา 14.00 น. เสด็จมาถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดนาคาน้อย ตาบลบ้านก้อง อาเภอนายูง ใน ในการนี้ จังหวัดอุดรธานี จะได้มีหนังสือ
ถึงส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแจ้งภารกิจในการรับเสด็จฯ ในห้วงวันที่ดังกล่าวต่อไป
2. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีกาหนดการเสด็จมาทรงบาเพ็ญ
พระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโนนสว่าง ตาบลหมากหญ้า อาเภอหนองวัวซอ วันเสาร์ที่
10 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ พันโท นริศ โรจน์วิศาลทรัพย์ นายทหารรักษาความ
ปลอดภัยประจาพระองค์ และคณะจากกองพิธี สานักพระราชวัง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได้เดินทางมาตรวจพื้นที่และประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ร่วมกับส่วนราชการ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมในการ รับเสด็จฯ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ วัดโนนสว่าง ตาบลหมากหญ้า อาเภอหนองวัวซอ
ประธาน
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานเกี่ยวข้องประสานความร่วมมือการปฏิบัติ และเตรียมพร้อมใน
การรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ รวมถึงการประดับธงชาติ และ
ธงตราสัญญลักษณ์ประจาพระองค์ในห้วงวันที่ดังกล่าวด้วย
3. ด้วยความเป็นห่วงอันเต็มไปด้วยความกรุณา ความมีไมตรีจากเจ้าหน้าที่ทุกคน ของ
องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ร่วมกัน
บริจาคเงิน สิ่งของที่เป็นสายธารน้าใจส่งกาลังใจไปช่วยเหลือพี่น้องชาวแขวงอัตตะปือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ประสบอุทกภัยจากสันเขื่อนเซเปียน-เซน้าน้อย
แตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอแสดงความ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและขอจารึกบุญคุณในน้าใจไมตรีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ
งดงาม และความเอื้ออารีอันสูงส่ง ของเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี และ
ประชาชนชาวไทย ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวลาว มา ณ โอกาสนี้
4. ยอดบริจาคร่วมทาบุญกฐินสามัคคี ประจาปี 2561 สมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ธรรมเจดีย์ “หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน”
คลังจังหวัดอุดรธานี

ยอดบริจาคร่วมทาบุญกฐินสามัคคี จังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561 สมทบทุน
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีย์ “หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน” ดังนี้
จานวนเงินบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ
1,186,360.78 บาท
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ร่วมบริจาค
505,000.00 บาท
คณะศรัทธาญาติโยม ณ วัดป่าบ้านตาด
59,500.00 บาท
รวมจานวนทั้งสิ้น 1,750,860.78 บาท
/ 4. แนะนา...
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4. แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่)
1) นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2) นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3) นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
4) นายณรงค์ ธาดาเดช
ผอ.โรงพยาบาลบึงกาฬ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
5) นายยงยุทธ อุดมศักดิ์
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
6) นายพัตทอง กิตติวัฒน์
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
7) นายอาทร ศรีเชียงสา
เลขานุการกรม กรมสรรพากร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สรรพากรภาค 10
8) นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
9) นายสมสมัย แก้วบุตรดี
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10
(เชียงใหม่) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15
10) ดร.นิรุจน์ อุทธา
หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
อานาจเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดธานี
11) นายกิตติคุณ ศิริโยธา
ผอ.การเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.การเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี
12) นายณัฐพงษ์ พิมพ์กา
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
/ 13. นายสุรชาติ...
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13) นายสุรชาติ จันทรา
14) น.ส.พเยีย ศรีแสงทอง
15) นายสมชัย เผ่าผา

16) นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร
17) นายประกอบ พิทยาภรณ์

ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขา
หนองบัวลาภู ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.
หนองคาย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาปาง
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาปาง
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 สระบุรี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7

5. ข้าราชการ/ผู้บริหาร ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
1) นายณรงค์ จีนอ่า
ปลัดจังหวัดอุดรธานี ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง ปลัดจังหวัดเลย
2) นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
นายอาเภอกุมภวาปี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ปลัดจังหวัดนครพนม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ลาดับที่ 60. นายบุญเลิศ วรพงษ์
นายอาเภอหนองแสง แก้ไขเป็น นายบุญเลิศ วรวงษ์ นายอาเภอหนองแสง
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 74. นายวิชัย จาตุรงค์กร (แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษา-ห้วยหลวง แก้ไขเป็น นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง ลาดับที่ 89 นายไชยวัฒน์ จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี แก้ไขเป็น
นายไชยรัตน์ จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี และ ลาดับที่ 94 นายสมเด็จ
ปุระเทพ ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1 แก้ไขเป็น นายสมเด็จ ปุระเทพ (แทน)
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
/ ระเบียบวาระที่...

๑๒

ระเบียบวาระที่ 3

คลังจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
- การหักเงินเพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจาตาม
โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจาปีโดยตรง (โครงการ
จ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
สาหรับกรณีการหักเงินเพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
ให้เฉพาะกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานนาร่อง สาหรับส่วนราชการอื่น ๆ กรมบัญชีกลาง
จะแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
เพื่อให้การหักเงินเพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้ทุกส่วนราชการ ที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจาโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ดาเนินการหัก
เงินเดือน/ค่าจ้างประจาปีของข้าราชการและลูกจ้างประจา ซึ่งเป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการและลูกจ้างประจา
เพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที่
กาหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4224 9794, 0 4222 2561
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2561)
หน่วย : ล้านบาท
ภาพรวม
ปี 2560
ปี 2561
งบประมาณ
12,863.88
10,725.95
เบิกจ่าย
11,771.34
9,703.05
ร้อยละ
91.51
90.46
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ปี 2561 ร้อยละ 96
รายจ่ายประจา
ปี 2560
ปี 2561
งบประมาณ
7,180.55
5,899.04
เบิกจ่าย
7,180.55
5,705.72
ร้อยละ
97.56
96.72
รายจ่ายลงทุน
ปี 2560
ปี 2561
งบประมาณ
5,503.55
4,826.92
เบิกจ่าย
4,590.79
3,997.33
ร้อยละ
83.42
82.81
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปี 2561 ร้อยละ 88

๑๓

กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย งบบุคลากร วงเงิน 87,674,300 บาท งบดาเนินงาน
วงเงิน 190,470,150 บาท งบลงทุน วงเงิน 4,955,208,240 บาท งบอุดหนุน
วงเงิน 2,867,886,200 บาท งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 108,835,100 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,210,073,994 บาท นาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
และเร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน
ประธาน
มติที่ประชุม

ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการตามแนวทาง เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ในการประเมินองค์กร อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จังหวัดอุดรธานี ประจาปี พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนเรื่องการประเมินตนเอง 9 ข้อ และขอความ
ร่วมมือหน่วยงาน/องค์กร/อาเภอ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามบทบาท
ภารกิจที่ตนรับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การประเมินองค์กร อาเภอ และจังหวัด
คุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการประชุมฯ ดังกล่าว หน่วยงาน/องค์กร และ
อาเภอ มีความเข้าใจเรื่องการประเมินหน่วยงาน/องค์กร /อาเภอคุณธรรมมากขึ้น ร้อยละ
80 องค์กรและอาเภอ ที่จัดส่งแบบประเมินตนเอง 9 ข้อ แล้ว และขอความร่วมมือทุก
หน่วยงาน/องค์กร และอาเภอ ดาเนินการทบทวน และประเมินตนเองตามแบบประเมิน
9 ข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภายในธันวาคม 2561
ประธาน
ให้หน่วยงาน/องค์กร และอาเภอ ดาเนินการทบทวน และประเมินตนเองตามแบบประเมิน
9 ข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตามกาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.3 การจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอาเภอ...ยิ้ม ปีงบประมาณ 2562
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
กรมการปกครอง ให้สารวจความต้องการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการ
อาเภอ...ยิ้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ ในการนี้
จังหวัดอุดรธานีแจ้งความประสงค์จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ...ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี และจัดทาข้อมูลความพร้อมในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการ
อาเภอ...ยิ้ม เสนอเรื่องต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ...ยิ้ม ให้พิจารณาความเหมาะสมด้านสถานที่ตั้ง
ความคุ้มค่า และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าพื้นที่
ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ และรายงานกรมการปกครองทราบ
/ มติที่ประชุม...

๑๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ...ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า
อุดรธานี เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาใช้บริการอีกช่องทางหนึ่ง
4.4 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2561 ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณภาพรวม(จังหวัดอุดรธานี) ได้รับแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ รวม 53 โครงการ วงเงิน 532 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว 333.8
ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 62.67 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) ประกอบด้วย
1) งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาทเศษ
เบิกจ่ายแล้ว 56.7 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 69.19
2) งบจังหวัด จานวน 45 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว
231.9 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 74.95
3) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 วงเงิน จานวน 137.6
ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว 57 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 41.52
งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี/กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวม 25 โครงการ
104 กิจกรรม วงเงิน 423,429,600 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
(งบประมาณจังหวัดอุดรธานี จานวน 20 โครงการ 94 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 74
งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 จานวน 5 โครงการ 10
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 26)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 ความคืบหน้าโครงการ MOU อาหารปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกร
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ถึง วันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) ผลการซื้อผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัว
โรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จานวน 586,988.92 บาท
(ห้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)
การดาเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงิน 28,300,904 บาท
(ยี่สิบแปดล้านสามแสนเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3,954,240.92
บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) ร้อยละ 13.97
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จานวน ๒๐ แห่ง มีวงเงินที่
/ ซื้อรายการอาหาร...

๑๕

ซื้อรายการอาหารในโรงพยาบาล จานวน 3,686,838.67 บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) วงเงินที่ซื้อจ้างวัตถุดิบที่ใช้นามา
ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี
จานวน 586,988.92 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 38.99 จากมูลค่าที่ซื้อ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 รายงานผลความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาดอกไม้เพลิง
ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
ในห้วงเทศกาลออกพรรษา จังหวัดอุดรธานีแจ้งอาเภอทุกอาเภอและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจตราตามภารกิจ ในห้วงที่ผ่านมาปรากฏว่า
มีผลกระทบจากการเล่นดอกไม้เพลิง เปรียบเทียบจากปี 2560 มีจานวนเพิ่มขึ้น คือ
ปี 2560 จานวน 23 ราย ปี 2561 จานวน 34 ราย ในก่อนเทศกาลลอยกระทงใน
เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น EOD (Explosive Ordnance Disposal) กองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดน ที่ 24 ได้ออกสาธิตให้เห็นถึงอันตรายจากการเล่นดอกไม้เพลิง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ามาตรการห้ามจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง
ประธาน
ให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เน้นย้าถึงอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ขอขอบคุณที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชน ช่วยลดสถิติอุบัติเหตุและการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเล่นดอกไม้เพลิงต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 การจัดงานรวมน้าใจให้กาชาด ประจาปี 2561
ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดงาน “วันชาวอุดรธานีรวมน้าใจ
ให้กาชาด” ประจาปี 2561 ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าสานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคทรัพย์สิน และสิ่งของใช้
สาหรับการออกรางวัลมัจฉากาชาด ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561
เพื่อนารายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และขอเชิญ
ร่วมบริจาคทรัพย์สิน และสิ่งของต่าง ๆ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค หรือหากมีภารกิจในวันดังกล่าว สามารถ
นาไปบริจาคก่อนหรือภายหลัง ได้ที่สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ถนนมุขมนตรี
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 2960
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 การจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561
ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
สืบเนื่องจากการประชุมเตรียมการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจัดงาน
ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561 ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
ซึ่งที่ประชุมฯ เสนอระยะเวลาการจัดงานฯ มีกาหนด 10 วัน 10 คืน (วันที่ 1 ถึง 10
ธันวาคม 2561 ) และเสนอที่ประชุมกรมการจังหวัดฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
/ มติที่ประชุม...

๑๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10
ธันวาคม 2561มีกาหนด 10 วัน 10 คืน
5.5 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ได้กาหนดออกหน่วยโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561 ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
บ้านท่าลี่ศรีสุข หมู่ที่ 14 ตาบลท่าลี่ อาเภอกุมภวาปี เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)พร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และร่วมมอบ
“บ้านอุ่นรัก” โครงการ 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี ในห้วงวันที่ดังกล่าวด้วย และ
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ตามวัน เวลา และสถานที่โดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจาปี 2561
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
อุดรธานี กาหนดจัดการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ส่วนราชการเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
ประจาปี 2561 เพื่อเฉลิมฉลองการเป็น Sport city ของจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 25
ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 5 ชนิดกีฬาได้แก่ เปตอง
ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬามหาสนุก กาหนดเป็น 8 กลุ่มสี คือ
1) สีฟ้า ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เกษตรและสหกรณ์
พาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย
2) สีน้าเงิน ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม การท่องเที่ยวและกีฬา ดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน
3) สีส้ม ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) สีเขียว ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน
5) สีแดง ประกอบด้วย สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม การต่างประเทศ
และกระทรวงยุติธรรม
6) สีชมพู ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด สานักงานอัยการจังหวัด
ศาลจังหวัด กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และหน่วยงานอิสระ
7) สีม่วง ประกอบด้วย เทศบาลนครอุดรธานี กองบิน 23 มณฑลทหารบกที่ 24
กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษศิลปาคม ค่ายุทธศิลป์ประสิทธิ์ และอาเภอทุกอาเภอ
8) สีเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์ การศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
เชิญชวนทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมกีฬาแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ส่วน
ราชการเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจาปี 2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วม
เฉลิมฉลองการเป็น Sport city ของจังหวัดอุดรธานี โดยพร้อมเพรียง
/ มติที่ประชุม...
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รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.7 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 165 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 75 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
37 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง(บ้านผู้ยากไร้) จานวน 53 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2561)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,483,781 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,301,000 บาท
คงเหลือ
182,781 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี/ฝ่ายเลขานุการศูนย์ฯ
ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จากัด สาขาอุดรธานี กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแผนงาน
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 “โครงการเวทีถนนปลอดภัย ๔.0”
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล นอกจากการติดตามผลการ
ปฏิบัติแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ thaiRSC.com มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับแผนแม่บท
ช่วงปี ๒๕๖0 – ๒๕๖๓ นาสูก่ ารบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ในระดับจังหวัด เพื่อนาแผนงานไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนงานที่ขับเคลื่อนแล้วแบบ PDCA ผ่านสื่อทีวีและสื่อโซเชียล มีเดีย เพื่อเชื่อม
หน่วยภาคีลดอุบัติเหตุระดับจังหวัด กับสื่อมวลชนทุกพื้นที่ ในการกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนัก และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน จานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และเพื่อสนับสนุนโยบายวาระ แห่งชาติความ
ปลอดภัยทางถนน ด้วยหลักประชารัฐ
การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องตลอดปี กาหนด
จัดประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีเป็นประจาทุกเดือน
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ กาหนดประชุมวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓0 น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามยุทธศาสตร์
จังหวัดของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี (สปถ.)จังหวัด อาเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมความปลอดภัยทางถนน
ของจังหวัดอุดรธานี ภายใต้ “ประชารัฐร่วมใจ สร้างวิถี สร้างวินัย ถนนปลอดภัย
ไร้อุบัติเหตุ”
/ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ...

๑๘

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖0 – ๓0 กันยายน
๒๕๖๑ เกิดอุบัติเหตุ ๑๕,๑๘๙ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๑๘,๓๗๕ ราย และเสียชีวิต ๓๘๔ ราย
คิดเป็นเสียชีวิต ๒๔.๓๘ ต่อแสนประชากร (เป้าหมาย ๑๘ ต่อประชากร) ลดลง ๑0๒ ราย
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๑ เกิดอุบัติเหตุ รวม ๑,๓๙0 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๑,๕๓0 ราย และผู้เสียชีวิต
๒๓ ราย คิดเป็น ๑.๔๕ ต่อแสนประชากร
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 การจัดกิจกรรมคุณหมอชวนวิ่ง
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ กาหนดจัดกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เนื่องในวาระ
ครบรอบ 50 ปีแพทยสภา และ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ในเดือนพฤศจิกายน
2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์กับประชาชน และให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริม
สุขภาพ
จังหวัดอุดรธานี จึงกาหนดจัดกิจกรรม “หมอชวน วิ่ง เดิน ปั่น อุดรธานี 2018”
ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก และเนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 50ปี แพทยสภา และครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมการออกกาลังกายโดยการวิ่งและเดินที่ถูกวิธี ให้บุคลากรทางการแพทย์
เป็นต้นแบบในการออกกาลังกาย กิจกรรม “หมอชวน วิ่ง เดิน ปั่น อุดรธานี 2018”
ประกอบด้วย การวิ่ง รับ-ส่ง คฑา และการปั่นจักรยาน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 10.30 น. รับทีมนักวิ่งจากจังหวัดหนองคาย และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเช้าพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง
ส่งคฑาจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดหนองบัวลาภู ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จากข้อมูล (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561) มีผู้เสียชีวิต จานวน 17 คน
ใน 14 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์
พัทลุง หนองคาย ยโสธร ระยอง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้เสียชีวิต มีผลตรวจยืนยันในสัตว์ 1 ตัว และมีพื้นที่เสี่ยง
1 อาเภอ คืออาเภอเพ็ญ สถานการณ์คงคลังวัคซีน และอิมมูโนโกลบูลิน โรคพิษสุนัขบ้า
พบว่าในภาพรวมมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยวัคซีน รวมจานวน 4,615 ขวด และ
มีอิมมูโนโกลบูลิน รวมจานวน 1,541 ขวด และมีแนวโน้มการสารองสม่าเสมอคงที่ตาม
ความสามารถในการจัดส่งของบริษัทผู้จาหน่าย (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
/ การดาเนินงาน...

๑๙

การดาเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ ได้มีการกาชับบุคลากรสาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เร่งประชาสัมพันธ์เรื่อง คาถา 5 ย. ได้แก่อย่าแหย่ อย่า
เหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสัมผัสโรค 5 อย่าง
ได้แก่ ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ รวมถึงการประสานปศุสัตว์ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้มีการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ให้ได้มากกว่า
ร้อยละ 85
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.11 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 28 กันยายน
ถึง 30 ตุลาคม 2561) จังหวัดที่พบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์
นครศรีธรรมราช นครราชสีมา เพชรบุรี และจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งตัวอย่างจากรระบบ
เฝ้าระวังเชิงรับ การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร จานวน 33 ตัวอย่าง) พบ
ผลบวก ร้อย 37.08 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน 2 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่าง ร้อยละ 3.23 จากสถานการณ์ จากสถานการณ์
การเกิดโรคพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 20 ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว
ที่มีเจ้าของร้อยละ 51.72 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 10.34 และพบว่าสุนัข -แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 27.59 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 3.45 และไม่ทราบประวัติ ร้อยละ
68.97 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี (28 กันยายน – 30 ตุลาคม
2561) ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.12 คาสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
(กพร.ปจ.) “แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดอุดรธานี”
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 18 อุดรธานี
สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุดรธานี (กพร.ปจ.) อุดรธานี ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุดรธานี (กพร.ปจ.) อุดรธานี ที่ประชุม
มีมติให้นาแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดอุดรธานี ปี 2560-2564 เข้าที่ประชุมกรมการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ เพื่อกาชับให้เจ้าภาพแต่ละด้านให้ความสาคัญการรายงาน
ผลการทางาน และจัดส่งรายงานผลให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี รวบรวม
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประธานคณะทางานแต่ละด้าน ได้แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่เป็นผู้ดูแลภารกิจหลักเป็นประธานคณะทางานแต่ละด้าน เพื่อสั่งการให้แต่ละ
หน่วยงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากาลังคน ในปี 2562 และให้ถือว่าเป็นงานสาคัญ เนื่องจาก
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง ในเชิงนโยบาย
/ ในการประชุมฯ ...

๒๐

ในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 2 ถึง 3 ตุลาคม 2561 ประธานฯ มอบหมายให้
ดร.พนา ดุลยพัชร์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับทีมงานคิดใน
เชิงระบบเพื่อให้แผนพัฒนากาลังคน มีการขับเคลื่อนแผนอย่างมีระบบมากขึ้น ขณะนี้
อยู่ระหว่างการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน และนามาเชื่อมโยงกัน
ต่อไปเนื่องจากยุคสมัยนี้ระบบ IT เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น สาหรับ
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(กพร.ปจ.) อุดรธานี ประธานขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานแต่ละด้านมารายงาน
ความก้าวหน้าแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดอุดรธานี ทุกครั้งที่มีการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.13 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2562 เดือนพฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีส่วน
ราชการ/หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ โดยสานักงาน
จังหวัดอุดรธานีจะได้กาหนดประชุมเพื่อเตรียมการในส่วนเกี่ยวข้อง และออกหนังสือ
แจ้งเวียนให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม
ประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็น
ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้เห็นชอบข้อเสนอแนะ
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
และให้เผยแพร่เพื่อขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี http://www.udonthani.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนสิงหาคม 2561 มีสัญญาณขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตขยายตัว ตามภาคบริการ และภาค
เกษตรกรรม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังชะลอตัว ด้านการใช้จ่ายขยายตัว ตาม
การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว จากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มและรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่
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ที่เพิ่มขึ้น สาหรับการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐยังขยายตัวได้ดี
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการเงิน เงินฝากและ
สินเชื่อขยายตัว ร้อยละ 6.1 และ 5.9 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ 1.3 การจ้างงานขยายตัว ร้อยละ 7.0
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม 2561
สรุปดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 56 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 51 เรื่อง ยุติเรื่อง 5 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,065 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 45
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 3
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนกันยายน 2561 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
83
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
86
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
80
ดี
BOD
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
67
พอใช้
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
81
ดี
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
83
ดี
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
80
ดี
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
83
ดี
88
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
86
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 81.7
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

มติที่ประชุม

ลาน้าห้วยหลวง เดือนกันยายน 2561 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงจากเดือน
สิงหาคม 2561
รับทราบ
/ 6.5 รายงานผลการ...
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6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนตุลาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต ตุลาคม 2561 จานวน 1,298 ราย 519,200 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิต รวมเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 52,300 บาท จานวน 1,046 ราย
3. ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้กาหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน
12 ครั้ง รวม 12 แห่ง (ข้อมูล ณ 28 ตุลาคม 2561)
4. การรับบริจาค (ตุลาคม 2561) ดวงตา 69 ราย อวัยวะ 10 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
ในพื้นที่อาเภอน้าโสม โดยมอบถุงยังชีพ จานวน 5 ชุด เงินสด รวมมูลค่า 17,000 บาท
และมอบถุงยังชีพและเงินสด ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อาเภอ
สร้างคอม กู่แก้ว และอาเภอหนองหาน จานวน 4 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,600 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ในกิจกรรม สวมผ้าไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร ณ บริเวณริมหนอง
ประจักษ์ศิลปาคมของจังหวัดอุดรธานี สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบกิจกรรมสรรหาผู้แต่งกายผ้าไทยสะดุดตามแมวมอง จานวน 31 คน และ
ได้ทาพิธีมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัด และคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 16 ปี ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เพื่อรับมอบรางวัล สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคคล กลุ่มบุคคล จากจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัล 4 ราย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแผนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านเชียง เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคุณค่า มูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารไทพวน การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทพวน
ในตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ร่วมตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ณ วัดนาคาน้อย
อาเภอนายูง ซึ่งมีกาหนดการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง 3 และ 4 พฤศจิกายน 2561
ข้าราชการ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อม
ราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และกากับดูแลพิธีเชิญฉัตรพระเมรุมาศ จาลอง โคมตะเกียง พระโกศ
และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ นาไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
/ จัดประชุม...
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จัดประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัด เพื่อ
ทบทวนผลการรับรองการประเมินองค์กร ชุมชน และอาเภอคุณธรรม และทิศทางการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2564)
ประจาปี 2562 โดยนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม POC
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยนางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัด เป็นประธาน และ
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็น
รองประธานการประชุม
วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมข้าราชการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร และจุดเทียนน้อมราลึก ในพิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในการนี้
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รับผิดชอบฝ่ายกากับ ดูแล พิธีการ และจัดนิทรรศการ
เพื่อน้อมราลึกฯ ในหลวงรัชกาลที่ 5
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงการคลัง
ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.1/ว 82 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กาหนด
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ตามข้อ 9 ข้อ 10 และ ข้อ 11 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่ง
โดยหลักการแล้ว การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เป็นอานาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานรัฐที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งหมายถึงหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ส่วนการพิจารณาว่า
หน่วยงานของรัฐใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ในทางปฏิบัติให้ถือว่า หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
(เทียบเคียงคาวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 307/2541) และเนื่องจาก
ปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคาวินิจฉัยเพิ่มเติมหลายกรณีเกี่ยวกับการร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบดังกล่าว
ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาว่า กรณีใดสมควรที่จะต้อง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันหรือไม่ กระทรวงการคลังจึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ในกรณีดังกล่าว (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.1/ว 82 ลงวันที่ 27
สิงหาคม 2561) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการพิจารณาว่า
กรณีใดบ้างที่สมควรต้องมีการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใช้แนวทางดังกล่าวประกอบการพิจารณา
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 7.2 ขอเชิญเข้าแถว...
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7.2 ขอเชิญเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ในทุกวันจันทร์
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานอานวยการ
จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอทุกอาเภอ จัดข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ ในทุกวันจันทร์ (เริ่มวันจันทร์ที่ 22
ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสานักงานของแต่ละส่วน
ราชการ และหน่วยงานฯ ขอความร่วมมือเชิญชวนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันในทุกวันจันทร์โดยพร้อมพร้องเพรียงกัน
ประธาน
สาหรับกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในทุก ๆ วันจันทร์ เชิญชวนให้ข้าราชการ
ทุกคนเป็นแบบอย่างที่แก่ประชาชน ในเรื่องระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
7.3 สิทธิประโยชน์สาหรับลดหย่อนภาษีเงินได้ในปี 2561
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
1) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท ท่องเที่ยว
ในช่วงเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 เที่ยวลดหย่อนภาษีเมืองรอง 55 จังหวัด
ได้แก่ ภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคอีสาน 18 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด ภาคตะวันออก
5 จังหวัด และภาคใต้ 9 จังหวัด
2) บริจาคให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินสามารถหักลดหย่อน
ได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
นิติบุคคล ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน ร้อยละ 10
ของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือ
กีฬา ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
3) การใช้สิทธิได้รับยกเว้นเงินได้คานวณหักจากเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย
เสมือนเป็นค่าลดหย่อน สามารถยื่นแสดงในแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด.91 หรือ
ภ.ง.ด. 94 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561) ได้แก่ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร ตามที่
จ่ายจริงไม่เกิน 60,000 ของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส (ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) จากสถานพยาบาล
ของรัฐ หรือสถานพยาบาลของเอกชน เอกสารการใช้สิทธิ ได้แก่ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน
(ที่แสดงว่าผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
เงื่อนไขการใช้สิทธิ เมื่อรวมกับสิทธิสวัสดิการภาครัฐ เช่น สิทธิสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือภาคเอกชน เช่นค่ารักษาพยาบาล
ที่ได้รับจากนายจ้าง ต้องไม่เกิน 60,000 บาท
4) การบริจาคผ่านระบบ e-Donation ได้ลดหย่อนภาษี ระบบ e-Donation คือ
ระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาค และอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริจาค ให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนาหลักฐานการบริจาคมาแสดง
ต่อกรมสรรพากร หน่วยรับบริจาคได้แก่ สถานศึกษา ศาสนสถานทุกศาสนา โรงพยาบาล
องค์กรสาธารณกุศล ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation สามารถบริจาคผ่านธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริจาคด้วยเงินสด โดยการสแกน QR Code/Bar Code แสดงความประสงค์
ผ่านธนาคาร หรือแจ้งเลขบัตรประจาตัวประชาชนบันทึกข้อมูลในระบบ และตรวจสอบข้อมูล
การบริจาคผ่านเว็บไซต์ สอบถามเพิ่มที่ RD Intelligence Center 1161
/ 5) ติดต่อกรมสรรพากร...
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5) ติดต่อกรมสรรพากร ยุค Thailand 4.0 ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ทันสมัยกว่าเดิม
ไม่ต้องสาเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เพียงแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.4 การสมัครใช้งาน Mobile Application
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ดูแลตลาดสด หรือตลาดประชารัฐ หรือผู้ประกอบ
วิสาหกิจชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้จาหน่ายหรือผู้ประกอบการ สมัครใช้งาน
Mobile Application ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินการตลาดไร้เงินสุด และในห้วงพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 สานักงานพาณิชย์
จังหวัด กาหนดจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ในการดูแลในเรื่องการสมัครใช้งาน
Mobile Application หากหน่วยงานใดประสงค์จะให้หน่วยเคลื่อนที่ฯ ไปให้บริการ
ณ สถานที่(ตลาด) แห่งใด กรุณาติดต่อประสานงานได้ที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4224 1287 เพื่อหน่วยเคลื่อนที่ฯ จะได้ออกไปให้บริการถึงที่หมาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.5 รายงานข้อมูลการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ผอ.สานักงาน กศน.อุดราธานี
ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ของจังหวัดอุดรธานี
ช่วงเดือนตุลาคม 2561 (ข้อมูลวันที่ 29 ตุลาคม 2561)
-เรียนภายใน/ภายนอก ประเทศ จานวน 7,581 คน
คิดเป็นร้อยละ 23
-จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จานวน 5,795 คน
คิดเป็นร้อยละ 17
-จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 6,426 คน
คิดเป็นร้อยละ 19
-ไม่มีตัวตน/ตาย จานวน 6,074 คน
คิดเป็นร้อยละ 18
-เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน จานวน 3,282 คน
คิดเป็นร้อยละ 10
-เด็กพิการ จานวน 717 คน
คิดเป็นร้อยละ 2
-เด็กออกกลางคัน จานวน 2,234 คน
คิดเป็นร้อยละ 7
-ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1,146 คน
คิดเป็นร้อยละ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.6 พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพิ่มความคุ้มครองให้ลูกจ้างฯ
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 10 ตุลคม 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ หรือ
มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับใหม่) นี้
ได้มีการปรับปรุงค่ารักษาและขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดย พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มีสาระสาคัญ คือ ได้ขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างของส่วนราชการ ขยายความคุ้มครอง ให้
ครอบคลุมไปถึงลูกจ้างซึ่งทางานในองค์กรของนายจ้างที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหากาไร
ทางเศรษฐกิจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานประกันสังคมจังหวัดทุกแห่ง
หรือสายด่วน ประกันสังคม 1506
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 7.7 การจัดงาน...
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7.7 การจัดงาน F.T.I. MOTOR SHOW UDONTHANI 2018
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มยานยนต์
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จัดงาน F.T.I. MOTOR SHOW UDONTHANI 2018 ครั้งที่ 3
มหกรรมยานยนต์เพื่อคนอุดรธานี ครบเครื่องเรื่องรถ ร่วมสัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆ
ของรถยนต์พลังไฟพลังงานไฟฟ้า การเปิดตัวรถรุ่นใหม่หลากหลายรุ่น รวมถึงการนา
รถต้นแบบ หรือ CONCEPT CAR มาจัดแสดงและจาหน่ายภายในงาน และการจัดบูธ
ค่ายรถยนต์ยี่ห้อดังต่างๆ ชมการประกวดมิส F.T.I. MOTOR SHOW UDONTHANI 2018
การประกวดภาพถ่าย คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากดารานักร้องชื่อดัง และการแสดงต่างๆ
อีกมากมายตลอดงาน สาหรับผู้เข้าชมงานแจกรถจักรยานปั่นออกกาลังกาย แบบพับเก็บได้
ทุกวันวันละ 2 คันพิเศษสุด เมื่อซื้อรถภายในงานลุ้นรับรางวัลเงินสดสูงสุด 50,000 บาท
งาน F.T.I. MOTOR SHOW UDONTHANI 2018 จัดยิ่งใหญ่เพื่อคนอุดรธานี ระหว่างวันที่
16-25 พฤศจิกายน 2561 ณ อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
7.8 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี 2561
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ถนนเทศา (บริเวณลานอเนกประสงค์
หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ซึ่งภายในงาน
มีการจัดกิจกรรม การประกวดกระทงของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา
การประกวดกระทงของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี การแสดงดนตรีและการแสดง
บนเวที และการจัดแสดงสวนมีสี ณ สวนสาธารณหนองประจักษ์ ในห้วงวันที่ 22-26
พฤศจิกายน 2561 หากมีความประสงค์เข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถติดต่อ
สอบถามและสมัครได้ที่ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม สานักการศึกษา ชั้น 7
สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี โทร. 042-325176-85 ต่อ 7115 , 7116 ตั้งแต่วันนี้
จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

