รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 11/๒๕61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
3. นายบรรพต
ยาฟอง
4. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
5. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
6. นายจิระศักดิ์
สุจริตตานนท์
7. นายนิพันธ์
เนยเมืองปัก
8. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
9. นายวรงค์
คลังเงิน
10. นายแพทย์ทวีโชติ ศรีกุลวงศ์
11. นายเกรียงศักดิ์
พิมพ์ดา
๑2. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
13. นายพัตทอง
กิตติวัฒน์
14. นายปิยะ
โยมา
15. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข
๑6. นางคณิศร
มุมอ่อน
17. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
18. นายเรืองแสง
กิจเจริญปัญญา
19. นายสาเนา
เสลานอก
20. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์
21. นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์
๒2. นางวัชรา
ชุมพล
23. นางพจนารถ
สุทธิพร
24. นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์
๒5. นายอาพัน
เอกทัตร
26. นางนุชนาถ
ปัญโญวัฒน์
๒7. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ ศรีดาวเรือง
28. นางสมพร
นิลคัมภีร์
29. นายธงชัย
พลพวก
30. นายวิชิต
ชมฉ่า
31. นายฤทธิเดช
โคตรสาร

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

หิรัญมาพร
สกุลดี
บุณยรัตพันธุ์
สาราญชลารักษ์
พุทธรัตนา
จันทรทิพย์
พวาศิริ
โยธา
ทานอุทิศ
ปานะถึก
คาพันธุ์
พาศรี
รอบรู้
ขาวสาอางค์
สวัสดิรมย์

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

อาเภอ
47. นายชัยวัฒน์
48. นายสุชาติ
49. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
50. นายชัชวาลย์
51. นายณฐพล
52. นายปิยะ
53. นายคิชเศรษฐ์
54. นายปิยะพงษ์
55. นายณัฐภัทร
56. นายวิมล
57. นายประทีป
58. นายอรรถพล
59. นายธนสาร
60. นายสุพจน์
61. นายวรพันธ์
62. นายวิสูติ
63. นายติยรัตน์
64. นายทวี
65. นายณัชฐเดช
66. นายวัฒนา

ธรรมวัตร
ทอนมณี
เลิศสุบิน
ปทานนท์
วิถี
ปิจนา
มีธรรม
บุญส่ง
พลอยสุภา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
เจริญสุข
วงศ์วิวัฒน์
ชานิยันต์
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
ชินณรงค์
มุลาลี
สกุลทองเสรี

(แทน) นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) อาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
(แทน) นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
67. นายไมตรี
68. น.ส.เยาวลักษณ์
69. นายณัฐวุฒิ
70. น.ส.ชนิดา
71. นายชาตรี
72. นางสุนีย์
73. นายอภิชาต
74. นายอภิชาต
75. นายวรวิทย์
76. นางนพมาศ
77. นายเจริญ
78. นางลดาวัลย์
79. นางจารุวรรณ
80. นายโศรนันท์
81. นายสังคม
82. นายณัฐพงษ์
83. นายเพนิน
84. นายสิทธิดล
85. นายธนะสิน
86. น.ส.สุจิตรา
87. น.ส.สุภาวดี
88. น.ส.นิ่มนวล
89. นางเยาวพรรณ
90. นางพิสมัย
91. น.ส.ทัศนีย์
92. น.ส.พเยีย
93. นางสิริภัทร
94. นางปริศนา
95. น.ส.นุสรา
96. นายบุญช่วย
97. นางจุไรรัตน์
98. นางดรุณี
99. นางเอื้องทิพย์

เนติวิริยะกุล
ทองห่อ
เนืองทอง

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
ทนนกลิ่น
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ชุมนุมมณี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ชุมนุมมณี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
สุภาอ้วน
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
เจียวตั้ง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
เพ็งสลุด
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
มาลาศรี
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
เติมศรีรัตน์
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ออมอด
(แทน) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
หม้อทอง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
วงษ์จันฬา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
คาหนูไทย
(แทน) ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
สุวรรณสาร
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
มณีรักษ์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ศงสนันทน์
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ลีพฤติ
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
เมธีกุล
รก.ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
พลอยน้อย
คลังเขต 4
ยิ่งยง
(แทน) สรรพากรภาค 10
เหง่าศรี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
เคนหาญ
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงพัฒนะสินสุข (แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
/100. นายประเสริฐ...
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100. นายประเสริฐ
นันทพานิช
101. นายเอนก
สุวรรณภูเต
102. นายประจักษ์
ปุกสันเทียะ
103. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
104. นายสมชัย
แก้วบุตรดี
105. นายจุฑัชย์
มานิตกุล
106. นายสมชัย
เผ่าผา
107. นางอุทัยวรรณ อิจรีย์
108. น.ส.เกษร
บุญยรักษ์โยธิน
109. นายนรากร
สารีแหล้
110. นายองอาจ
ศรีปะโค
111. นายภัญญู
ภูริศรี
112. นายนิคม
ผิวนวล
113. นายวิทยา
ประวะโข
114. นายบัณฑิต
ทองอร่าม
115. นายเอกชัย
ดอกสันเทียะ
116. นายกิตติศักดิ์
บุญไชย
117. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
118. นางอารยา
สิทธิเชียงพิณ
119. น.ส.ชนกพร
โพธิสาร
120. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
121. นางวาสนา
ฤทธาภัย
122. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
ทหาร/ตารวจ
123. พ.อ.สมศักดิ์
แจ่มพันธ์
124. พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน
125. พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์
126. พ.อ.สมศักดิ์
แจ่มพันธ์
127. ร.อ.กฤษดา
เค้าแคน
128. พ.ต.หญิงอิสรีย์ นรเศรษฐกร
129. พ.ต.ท.กุลทภัท อุทธิเสน
130. พ.ต.ท.สิโรจน์
โลกนิยม
131. พ.ต.ท.ปรีชาวุฒิ โชติศิริ
132. พ.ต.ท.ไกรสร
พาน้อย
133. พ.ต.ท.อติเมธ
พลมุข
134. พ.ต.ท.รัชพล
แสนวัง
135. พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล
136. พ.ต.ท.อาทิตย์ วันทา

(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
(แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
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137. พ.ต.ท.ชลิต
138. พ.ต.อ.นิวัฒน์
139. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
140. พ.ต.ท.ภราดร
141. พ.ต.ท.ปรีดา
142. พ.ต.อ.คมสัน
143. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
144. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์
145. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
146. พ.ต.ท.ธานินทร์
147. พ.ต.ท.สมโภชน์
148. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์

ศรีหานู
ดวงจรัส
สมบัตินันท์
จุฬารี
มุลาลินน์
เสืออินทร์
พัสดร
วงศ์สุรีย์
สุวรรณประสิทธิ์
อินทร์กอง
ประจิตร
ปัญจนะ

(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง

สถาบันการศึกษา
149. นายจรูญ
150. นายสุพล
151. นายเสงี่ยม
152. นายสมัย
153. น.ส.สุพรรณิกา
154. นายอรุณ
155. นายปวิช
156. นายเสน่ห์
157. นายอนุพงค์

ถาวรจักร
ยะปะภา
เรื่องหน่าย
ศรีหาบุตรี
สังกะสินสู่
เลิศอุดมโชค
สุราลัย
วงษ์เล่ห์
มกรานุรักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
158. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
159. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
160. ว่าที่ร้อยตรีปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
161. นายมานิต
แสงศิลา
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
162. นายรัฐสภา
ศรีลาพัฒน์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
163. นางสุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
164. นายชูศักดิ์
กลิ่นกาหลง
(แทน) ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
165. นางบุหลัน
ดวงวันทอง
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
166. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
167. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
168. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
169. นายนเรนทร์
พรหมมินทร์ (แทน) ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
170. น.ส.เสาวภาคย์ นามอานาจ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
171. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
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172. นางนงนุช
173. นายกังวาฬ
174. นายวีรพงษ์
175. นางอุบลรัตน์
176. นายนิรุจน์
177. นายประพนธ์
178. นายสิทธิรัชต์
179. นายธนดร
180. นายประภาส
181. นายอนุพงศ์

สมภักดี

(แทน) ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
กาญจนะกัณโห ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
อุทธา
หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
พันธ์ลี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
พุทธรักษ์
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
มกรานุรักษ์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-กุมภวาปี
3. ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
4. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
5. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
6. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
7. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
8. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
9. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3 อุดรธานี
10. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
12. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
14. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
16. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20
17. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
18. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
19. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
20. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
21. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
22. ผู้บังคับการกองบิน 23
23. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
24. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
25. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
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26. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
27. ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
28. ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
29. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
30. ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
31. ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
32. ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
33. ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
34. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
35. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
36. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
37. ผอ.ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
39. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
42. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
43. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
44. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
45. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
46. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
47. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
48. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
49. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
50. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
51. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
52. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
53. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
55. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
56. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
57. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
58. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
59. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
60. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
61. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
62. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
63. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
64. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
65. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
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66. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
67. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
68. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
69. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
70. ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด
71. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
72. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
73. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
74. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
75. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
76. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
77. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
78. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
79. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
80. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
81. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
82. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม 1. การมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ “ตลาดสดติดดาว” (สานักงานพาณิชย์จังหวัด
อุดรธานี)
2. การมอบเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังประจาปีงบประมาณ 2561 (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
(สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
4. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ “ตลาดสดติดดาว” ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
มอบเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจาปีงบประมาณ 2561 ของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และร่วมแสดงความยินดี
กับนักกีฬาของจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือน
พฤศจิกายน 2561 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ความยาว 15 นาที
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร/(ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่)
1) นายบรรพต ยาฟอง
นายอาเภอเมืองเลย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
/2). นางรณิดา...
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2) นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
3) นายจิระศักดิ์ สุจริตตานันท์
4) นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
5) นายสุชาติ ทอนมณี
6) นายชัชวาล ปทานนท์
7) นายณฐพล วิถี
8) นายปิยะ ปิจนา
9) นายวรพันธ์ ชานิยันต์
10) นายณัฐภัทร พลอยสุภา
11) นายธนสาร เจริญสุข

หัวหน้าสานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
นายอาเภอโนนสะอาด ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอเพ็ญ ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอบ้านผือ ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอบ้านดุง
นายอาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอทุ่งฝน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช)
แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
1. เรื่องการเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน
2561 – มกราคม 2562)อย่างเป็นรูปธรรม/เข้มข้นจริงจัง ในรูปแบบของการตรวจเยี่ยม
และการตั้งด่านตรวจ ทั้งนี้ขอให้ผู้กากับการสถานีตารวจภูธร/และนายอาเภอทุกอาเภอ
ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้จังหวัดเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย 2. การดาเนินงานตาม
มาตรการจัดระเบียบสังคม จังหวัดอุดรธานีกาหนดให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัด บูรณา
การการทางานในห้วงวันศุกร์-เสาร์ เนื่องจากปัญหาสังคมเกี่ยวที่ข้องกับทุกภาคส่วน ฝาก
หน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบดูแล 3. การแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวล อาเภอหนอง
หาน ซึ่งคาดว่าจะมีการคัดค้านอย่างรุนแรง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้จังหวัด
อุดรธานีได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องประสานความร่วมมือการดาเนินการของ
จังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระที่ 2.

๑๐

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ให้ตัดข้อความ ลาดับที่ 34.
นายสาราญ สกุลดี ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ไม่มาประชุมเนื่องจาก
ติดราชการและติดภารกิจ
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
1. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการ (Fleet Card)
คลังจังหวัดอุดรธานี
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว 500 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการ(Fleet Card) ดังนี้
1. ให้ใช้สาหรับรถราชการ รวมถึงรถยนต์ที่ส่วนราชการ ยืม หรือ เช่าไว้สาหรับ
ภารกิจภายในหน่วยงาน โดยเบิกจ่ายค่าน้ามันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ามันใสและแก๊ส NGVเท่านั้น ไม่รวมรถประจาตาแหน่งและรายการ
ค่าน้ามันที่เกิดจากการใช้รถราชการเพื่อเดินทางไปราชการ
2. ให้ระบุชื่อส่วนราชการเจ้าของบัตรและหมายเลขทะเบียนรถลงบนบัตร
ซึ่งบัตรเติมน้ามันรถราชการ 1 ใบ ต่อรถราชการ 1 คัน เท่านั้น
3. ในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
4. ให้หน่วยงานทบทวนประมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเป็นประจาทุกปี เพื่อให้
การขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ามันรถราชการมีความสอดคล้องกับ
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ
5. ค่าใช้จ่ายในเดือนกันยายน ให้ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการผู้เบิก
ได้รับแจ้งให้ชาระหนี้ และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับแจ้งให้
ชาระหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.) และ
การจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.)
และการจ่ายบาเหน็จดารงชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สาระสาคัญ คือ
1. ปรับเงินให้ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญรวมกันทุกประเภท และรวม ช.ค.บ. แล้ว
ต่ากว่าเดือนละ 10,000 ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับเบี้ยหวัดบานาญแล้วจะได้
รับเงิน เดือนละ 10,000 บาท
/2. ขยายเพดาน...
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2. ขยายเพดานของวงเงินบาเหน็จดารงชีพให้แกผู้รับบานาญ ซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป เพิ่มอีก 100,000 บาท จากเดิมที่ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของ
บานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 40,000 บาท เป็นให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่า
ของบานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยหากผู้รับบานาญเคยขอรับ
บานาญ เคยขอรับบาเหน็จดารงชีพ ไปบางส่วนแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินจานวนเงินที่ยังไม่
ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้หลังจากที่กฎกระทวง
ประกาศใช้ มีผลให้บังคับใน 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงระบบตาแหน่งระดับตาแหน่ง และบัญชี
เงินเดือนของข้าราชการหลายประเภท ประกอบกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ มิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้าย
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบ
ตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ และให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
สาหรับคาว่าข้าราชการในพระราชกฤษฎีฉบับนี้ หมายความว่า ข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการตารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการครู
ส่วนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องรอออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงจะมีผลบังคับใช้
4. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ประเด็นเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน)
ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้แก่หน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ องค์กร
มหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวง และไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาค ให้จัดทาแบบรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
/ นาส่งต้นสังกัด...

๑๒

นาส่งต้นสังกัดภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30
ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อต้นสังกัดจัดทาเสนอในภาพรวมและเสนอกระทรวงการคลังภายใน
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จัดทาแบบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน
- แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
- แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
นาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่
30 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อจัดทาในภาพรวมของจังหวัดเสนอกระทรวงการคลังภายใน
180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล)
จัดทาแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
-หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
-แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5
องค์ประกอบ (แบบ ปค. 4)
-แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
-รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปค.6)
นาส่งนายอาเภอ เพื่อรวบรวมส่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน
90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด) จัดทาแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
-หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
-แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
(แบบ ปค. 4)
-แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
-รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค.6)
นาส่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี)
อาเภอ
- จัดทารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ
- จัดทาแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, ปค.4,
ปค.5 และ ปค.6)
นาส่งสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี)
/สานักงานส่งเสริม...

๑๓

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (แบบ ปค.1,
ปค.4, ปค.5 และ ปค.6)
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิน้ ปีงบประมาณ (28
กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
จังหวัด รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของ
จังหวัด และจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด (แบบ ปค.2 ,
ปค.4, ปค.5 และ ปค.6)
เสนอต่อกระทรวงการคลัง ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(31 มีนาคม ของทุกปี)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

ประธาน
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 29 พฤศจิกายน 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
4,658.69
724.29 15.55
งบประมาณ
1,990.97
676.14 33.96
เบิกจ่าย
2,667.72
48.15
1.80
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
247.87
0.15
0.06
รายจ่ายประจา
24.00
0.15
0.64
รายจ่ายลงทุน
223.87
งบกรมจังหวัดอุดรธานี
145.91
0.23
0.15
รายจ่ายประจา
46.32
0.23
0.49
รายจ่ายลงทุน
99.59
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,640.66
331.66 20.22
เงินกันฯ ปี 2561
1,122.96
207.34 18.46
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
517.70
124.33 24.02
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการตามแนวทาง เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด
ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แนวทาง/นโยบายในการดาเนินงาน
เร่งรัด/ติดตามผลการดาเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
/จังหวัดอุดรธานี...

๑๔

จังหวัดอุดรธานีและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ที่ดาเนินการโดยจังหวัดอุดรธานี ประจาปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3
ส่วน โดยมอบหมายหัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี ดาเนินการตามแนวทาง/นโยบาย
ที่กาหนด แล้วสรุปผลการดาเนินการภาพรวม แจ้งในที่ประชุมติดตามเพื่อทราบพิจารณา
ทุกวันจันทร์ และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการ/การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปี
พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี
สรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รวม 25 โครงการ จานวน 103 กิจกรรม
วงเงิน 425,429,600 บาท ได้แก่
1) แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พงศ. 2562 (งบจังหวัด)
จานวน 20 โครงการ 93 กิจกรรม วงเงิน 313 ล้านบาทเศษ
2) แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ดาเนินการโดยจังหวัดอุดรธานี จานวน 5 โครงการ
10 กิจกรรม วงเงิน 112 ล้านบาทเศษ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
วันพ่อแห่งชาติ และการจัดงานวันดินโลก พ.ศ. 2561
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานีกาหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยจะมีพิธี
ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน 89 รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะและถวาย
ราชสดุดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
รัฐบาลได้กาหนดการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ ซึ่งจะจัดพิธีที่ท้องสนามหลวง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้มีพิธี
ทาบุญตักบาตร ถวายพานพุ่ม และถวายราชสักการะในช่วงเวลา 09.19 น. ซึ่งทุกจังหวัด
ควรมีการจัดงานในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งในส่วนของกิจกรรมวันดินโลก สามารถจัดให้มี
พิธีน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ปี 2561
ในคราวเดียวกัน
ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีได้จัดงานวันดินโลก World Soil Day 2018
จังหวัดอุดรธานี “ร่วมคิดร่วมทาแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม
2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น เป็นต้นไป ณ สถานีพัฒนาที่อุดรธานี ประกอบด้วยกิจกรรม
/อบรมหมอดิน...
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อบรมหมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรและหมอดิน
อาสา นิทรรศการวันดินโลก การเสวนา หัวข้อการอนุรักษ์ดินและน้า การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าสู่ดิน ดินสู่พืช “น้ายั่งยืน ดินคืนชีวิต” เป็นต้น
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ จังหวัดอุดรธานีเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
รายงานเส้นทางและระยะทาง กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม และแจ้ง
ยืนยันจานวนเสื้อจักรยาน และระบบการลงทะเบียนรับสมัคร รวมทั้งการจัดเตรียม
ความพร้อมในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน (แบบ Walk In)
ณ ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอาเภอทุกแห่ง
จังหวัดอุดรธานีแจ้งยืนยันขอรับเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” เพื่อมอบให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ไปยังกระทรวงมหาดไทย จานวน 10,000 ตัว การรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
“Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีจานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561 จานวนรวมทั้งสิ้น 21,058 คน
คิดเป็นร้อยละ 210.58 ชาย 9,192 คน หญิง 11,866 คน
โดยศูนย์อานวยการและประสานงานของจังหวัดอุดรธานีฯ มอบหมายให้
คณะทางานด้านต่างๆ ทั้ง 7 ด้าน ประชุมปรึกษาหารือ/ซักซ้อมภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย และจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
“Bike อุ่นไอรัก” ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 1 - 2 ธันวาคม
2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ต่อมาสานักงานราชเลขานุการในพระองค์ ได้จัดสรรน้าดื่มพระราชทานสาหรับแจกจ่าย
ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ
จังหวัดอุดรธานี จานวน 15,000 ขวด
กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดอุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม
2561 เวลา 15.00 น. จุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด ณ ลานพิธีการ กองบังคับการกองบิน 23
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 (มาตรา 70) กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายงานการเงินประจาปี
งบประมาณ ส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ ภายใน 90 วัน นับแต่สิ้น
ปีงบประมาณ (มาตรา 71) สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะต้องตรวจสอบและรายงานผล
ภายใน 180 วัน นับแต่วันสิน้ งบประมาณ
/จึงขอความ...
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จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ ได้เร่งรัดส่งรายงานการเงิน
ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อจะได้ทาการตรวจสอบให้แล้วเสร็จตามที่กฎหมาย
กาหนดต่อไป ในกรณีที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบและ
มีข้อเสนอแนะ ขอความร่วมมือให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
หากไม่ดาเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจมีความผิดทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (มาตรา 69)
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.4 การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล
Government Communication Channel : GCC
ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า
สานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทาโครงการ Government Communication Channel
(GCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของ
รัฐบาลไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกกระทรวง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั่วประเทศ แบบทางเดียว (One Way) ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เป็นกลุ่มไลน์ 3
ระดับ (GCC1, GCC2, GCC3) โดยกลุ่มไลน์ระดับที่ 1 (GCC1) จะทำหน้ำทีร่ ับข่าวสาร
จากรัฐบาลแล้วส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2) กลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2)
ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ 3 (GCC3) ตามลาดับ
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2) ในชื่อ GCC2_อด
พร้อมจัดตั้งกลุ่มไลน์ ระดับที่ 3 (GCC3) ของส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ/
พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส่งข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล
จากกลุ่มไลน์ระดับที่ 1 (GCC1) ไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2) ส่วนรำชกำรที่อยู่ใน
กลุ่มไลน์ระดับที่ 2 จะส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ 3 ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบข้อมูลข่าวตามลาดับต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
5.5 การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร)
ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) จะมีการ
ประชุมนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย
โดยให้จังหวัดจัดทาโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทาโครงการนาเสนอ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 4 ข้อเสนอ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
- โครงการก่อสร้างถนนโลจิสติกส์ฯ สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโน) ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 380 ล้านบาท
/1.2 การพัฒนา...
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1.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เ พื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดนจังหวัดอุดรธานี
(1) โครงการขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2023 (แยกทาง ทล. 2
ต.พันดอน อ.กุมภวาปี – อ.วังสามหมอ) ระยะทาง 61+145 กิโลเมตร งบประมาณ
800 ล้านบาท
(2) โครงการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 216 ตอนถนนวงแหวนรอบเมือง
อุดรธานีด้านทิศตะวันออก ช่วงดาเนินการ 16+500 - 26+450 ระยะทาง 9.950
กิโลเมตร รายการก่อสร้าง ขยาย 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่อง งบประมาณ 400 ล้านบาท
(3) โครงการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนบ้านเหล่า
- ดอนกลอย ช่วง กิโลเมตร 5 + 000 – กิโลเมตร 23+173 งบประมาณ 300 ล้านบาท
(4) โครงการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 2348 ตอนบ้านผือ-น้าซึม-คีรี
วงกต ช่วงดาเนินการ 0+800 - 40+000 ระยะทาง 39.200 กิโลเมตร รายการก่อสร้าง
ขยาย 9 เมตร เป็น 12 เมตร งบประมาณ 500 ล้านบาท
(5) โครงการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 2097 ตอนหนองแวง-ข้าวสาร
ช่วงดาเนินการ 31+500 - 42+397 ระยะทาง 10.897 กิโลเมตร รายการก่อสร้าง
ขยาย 7 เมตร เป็น 12 เมตร โครงการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 2098 ตอนบ้านผือข้าวสาร ช่วงดาเนินการ 0+200 - 12+086 ระยะทาง 11.886 กิโลเมตร รายการ
ก่อสร้าง ขยาย 9 เมตร เป็น 12 เมตร งบประมาณ 250 ล้านบาท
2. ด้านการยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
(1) โครงการพัฒนาและยกระดับตลาดผ้าบ้านนาข่าสู่การเป็น Smart Market
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางตลาดผ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง งบประมาณ 70 ล้านบาท
(2) โครงการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และออกแบบสร้างสรรค์ผ้าทอมือ
ลุ่มน้าโขง เพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางผ้าทอมือลุ่มน้าโขงของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ 130 ล้านบาท
(3) ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย ด้านการส่งเสริมการลงทุนใน
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1) เพื่อ
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาว
เวียดนาม และจีนตอนใต้
1) ให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า
หรือเท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนื่องจากมีความพร้อมด้าน
การลงทุนและการดาเนินการของเอกชนในพื้นที่ และอยู่ห่างจากชายแดนเป็นระยะทาง
เพียง 53 กิโลเมตร
2) ขอให้กระทรวงคมนาคมพัฒนาถนนเลียบเส้นทางรถไฟต่อเชื่อมจาก
นิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ใจกลางเมืองอุดรธานีเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่
และปริมาณการจราจรจากการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
3. ด้านการท่องเที่ยว
- โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียงงบประมาณ
150 ล้านบาท
/4. ด้านการพัฒนา...
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4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(1) โครงการพัฒนาถนนรอบทะเลบัวแดง เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
งบประมาณ 145 ล้านบาท
(2) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบประปาอุดรธานีหนองคาย-หนองบัวลาภู ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 2,000 ล้านบาท
ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2561 เพื่อ
แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้า เพื่อรองรับการเติบโตของทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดหนองคาย-อุดรธานี และหนองบัวลาภู ซึ่งปัจจุบันได้สรรหาผู้รับจ้างได้แล้ว
(3) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(สามพร้าว)
ระยะ 2 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมือง Sport
City งบประมาณ 400 ล้านบาท
(4) โครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ประจักษ์ศิลปาคม
เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
งบประมาณ 1,370 ล้านบาท
(5) ขอรับการผลักดันจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการผลักดัน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพได้ดาเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Udonthani
City) โดยขอนาร่องกับเทศบาลนครอุดรธานี งบประมาณ 180 ล้านบาท
(6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาห้วยหมากแข้ง งบประมาณ 850 ล้านบาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.6 โครงการสามเหลี่ยมมรดกโลก
ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาทบทวนแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงมรดกโลก 3 จังหวัด/แขวง (อุดรธานี-หลวงพระบาง-กวางนิงห์) ระหว่างวันที่ 29
พฤศจิกายน 2561 ถึง 2 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี สาหรับวัตถุประสงค์
ของการประชุมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมมรดกโลก การจัดทาโซเชียลเน็ตเวิร์ก เฟสบุ๊ค ภายใต้ชื่อ
“World Heritages Triangle” การจัดทาปฏิทินประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ
ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานระหว่างกัน ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ งานมรดกโลกบ้านเชียง อาเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในห้วงเดือนสิงหาคม -กันยายน งานแข่งเรือ แขวงหลวง
พระบาง และในเดือนเมษายน งานฮาลองคาร์นิวัล ฮาลองเบย์ จังหวัดกวางนิงห์
ในระหว่างการประชุม จะมีกิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของ 3 จังหวัด/แขวง กิจกรรมเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของนักธุรกิจจากไทย ลาว
เวียดนาม และกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองและ
เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง พิพิธภัณฑ์เมือง
/อุดรธานี...

๑๙

อุดรธานี นั่งเรือชมความงามของทะเลบัวแดง ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์
ตลาดผ้านาข่า และร่วมชมขบวนแห่งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
“เจียงฮายเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย โดยจังหวัดอุดรธานีได้อันดับที่ 2 ของตาราง
สรุปเหรียญรางวัลรวมจานวน 113 เหรียญคือ 51 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน และ
32 เหรียญทองแดง รองจากกรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี และ
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณทุกแรงใจที่เชียร์ทัพ
นักกีฬาจังหวัดอุดรธานี ที่สามารถครองอันดับ 2 ของจานวนเหรียญรางวัลรวม
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 การจัดกิจกรรม Local Taste of Of Thailand
รก.ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศ จัดงาน Local Taste of
Thailand ยกเอาอาหารถิ่นหากินยากจากทั่วภูมิภาคมาไว้ในงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน
คือเพื่อกระตุ้นการเดินทาง การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว
ในประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายในงานจะได้พบกับโซนอาหาร
ถึง 7 โซน ประกอบด้วยโซนอาหารทะเล นักท่องเที่ยวสามารถนาอาหารทะเลที่เลือกซื้อ
นาไปให้เชฟปรุงเป็นเมนูต่างๆ ได้ โซนอาหารถิ่นกินอร่อยจาหน่ายอาหารที่เป็นอัตลักษณ์
ของแต่ละภูมิภาค โซนสุดยอดอาหาร เป็นการคิดเมนูและทาการปรุงอาหารจากวัตถุดิบ
ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่ ตัวอย่างเช่นร้าน ตี่โภชนา ที่นาสูตรก๋วยเตี๋ยวหลอดจากประเทศจีน
เมืองกวางเจา ร้านโกอ่างก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา จากนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความนิยม
มานาน กว่า 15 ปี มาให้ลิ้มลอง
งาน Local Taste of Thailand กาหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน
ถึง 2 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00-22.00 น.ที่ ลานเดอะโร้ด ศูนย์การค้ายูดีทาวน์
นอกจากนี้ภายในงานยังมีฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมอีกมากมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.9 การจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561

ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ได้กาหนดการจัดงานประจาปีทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 (รวม 10 วัน 10 คืน)
ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุดรธานี งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นงานประจาปีที่จัด
สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี 2502 และมีการผนวกการจัดงานกาชาดประจาปีเข้าไว้ในงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานการจัดงานทุ่งศรีเมืองให้ดารงอยู่คู่วิถีชีวิตของชาวจังหวัด
อุดรธานี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
/ชมขบวนแห่...

๒๐

ชมขบวนแห่วัฒนธรรมดีศรีอุดรในวันเปิดงาน และภายในงานชมการออกร้าน
และการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและวิสาหกิจชุมชน
การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดธิดาและเทพบุตรผ้าหมี่ขิด การประกวด
ร้องเพลง การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ร่วมลุ้นรางวัลกับร้านมัจฉากาชาด และการออกสลาก
กาชาด รวมถึงการแสดงบนเวทีกลาง มหรสพ จากดารา นักร้อง หมอลา และนักแสดง
ชื่อดังมากมายตลอดการจัดงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.10 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ได้กาหนดออกหน่วยโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เดือนธันวาคม 2561 ได้กาหนดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนสยามกลการ 3 บ้านโนนม่วงหวาน ตาบลคาเลาะ อาเภอไชยวาน เป็นการ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)พร้อมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ และเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่โดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.11 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 165 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 80 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
34 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง(บ้านผู้ยากไร้) จานวน 51 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2561)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,643,781 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,301,000 บาท
คงเหลือ
342,781 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.12 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี/ฝ่ายเลขานุการศูนย์ฯ
การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี เป้าหมายคือลดการเกิดบาดเจ็บ และเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน โดยประชารัฐร่วมใจ สร้างวิถี สร้างวินัย ถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
มีการกาหนดมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน มีผู้รับผิดชอบ กาหนดวัตถุ
ประสงค์ ระดมสมอง หาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ปรับความเข้าใจ (เราเข้ากันได้)
ลงสนามจับ ปรับจริง ตามติดประชิดเจ้าหน้าที่/รายงานผล สาหรับมาตรการองค์กร
/ของหน่วยงาน...

๒๑

ของหน่วยงานรัฐ 4 ห้าม ได้แก่ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด เมาไม่ขับ โทร
ไม่ขับ และง่วงไม่ขับ 3 ต้อง คือต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และต้องมี
ใบอนุญาตขับรถ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.13 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 3 ฐานและ
อื่นๆ สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด)
จากการดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายการดาเนินงาน ผู้เสียชีวิต
ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร และระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม 2561 ถึง 29 พฤศจิกายน
2561) มีผู้เสียชีวิต 77 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86 จากสถิติ 3 อันดับแรกของอัตราตาย
ต่อแสนประชากร คืออาเภอพิบูลย์รักษ์ อาเภอโนนสะอาด และอาเภอน้าโสม 12.01
11.95 และ 8.38 ตามลาดับ สาหรับสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุ คือเมาแล้วขับ
ร้อยละ 59 เมาแล้วขับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ร้อยละ 50 เมาแล้วขับรถชนคนอื่น
ร้อยละ 9
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.14 ความคืบหน้าโครงการ MOU อาหารปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและ
กลุ่มเกษตรกร
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ถึง วันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ผลการซื้อผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัว
โรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จานวน 665,138.54 บาท
(หกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์)
การดาเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงิน 32,445,889 บาท
(สามล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
4.6 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 16.06 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบว่า โรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี จานวน ๒๐ แห่ง มีวงเงินที่ซื้อรายการอาหารในโรงพยาบาล จานวน
4.1 ล้านบาทเศษ
วงเงินที่ซื้อจ้างวัตถุดิบที่ใช้นามาปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล จาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จานวน 665,138.54 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 16.05 จากมูลค่าที่ซื้อ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.15 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จากข้อมูล (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) มีผู้เสียชีวิต จานวน 17 คน
ใน 14 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์
พัทลุง หนองคาย ยโสธร ระยอง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
/ สถานการณ์โรค...
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สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 8 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
มีผู้เสียชีวิตสะสม (1 มกราคม -26 พฤศจิกายน 2561) จานวน 1 คน ในจังหวัดหนองคาย
นับเป็นรายที่ 8 ของประเทศไทย ผู้เสียชีวิตเพศหญิงอายุ 15 ปี รับเชื้อจากาลูกสุนัขอายุ
ประมาณ 2 เดือน ระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ 5 เดือน
จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้เสียชีวิต มีผลตรวจยืนยันในสัตว์ 1 ตัว และมีพื้นที่เสี่ยง
1 อาเภอ คืออาเภอเพ็ญ สถานการณ์คงคลังวัคซีน และอิมมูโนโกลบูลิน โรคพิษสุนัขบ้า
ในจังหวัดอุดรธานี มีเพียงพอต่อความต้องการใช้และมีแนวโน้มการสารองสม่าเสมอคงที่
ตามความสามารถในการจัดส่งของบริษัทผู้จาหน่าย
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
5.16 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี)
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม
ถึง 27 พฤศจิกายน 2561) พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จานวน 44 ตัว
คิดเป็น ร้อยละ 25.73 ของตัวอย่างทั้งหมด จังหวัดทีพ่ บมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่
จังหวัดสุรินทร์ เพชรบุรี สงขลา อุบลราชธานี และจังหวัดสตูล แบ่งตัวอย่างจากระบบ
เฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร จานวน 39 ตัวอย่าง
พบผลบวก ร้อย 50.65 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า จานวน 5 ตัวอย่าง พบผลบวกอย่าง ร้อยละ 5.32 จากสถานการณ์
การเกิดโรคข้างต้น พบว่าตรวจพบมากที่สุดใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 13.64
ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 50 สุนัข-แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 36.11 และไม่ทราบประวัติ ร้อยละ 55.56 สถานการณ์
โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี (1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2561) ไม่พบ
การเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.17 สถานการณ์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (African Swine Fever-ASF ) ยังไม่มีรายงาน
การเกิดโรคในคน โรคนี้พบครั้งแรกในปี 1960 หรือ 58 ปีมาแล้วในพื้นที่ subsahara
มากว่า 20 ประเทศ มีรายงานต้นตอ โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู (African Swine FeverASF ) มาจากสุกรป่าลุกลามเข้ามาติดต่อหมูในฟาร์มหรือการเลี้ยงหมูของชาวบ้าน ต่อมา
/โรคได้แพร่ระบาด...
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โรคได้แพร่ระบาดอย่างช้า ๆ สู่กลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียน เข้าสู่กลุ่มประเทศยุโรปกลาง
นอกจากนี้ยังมีรายงานการระบดในตะวันออกกลางแถวประเทศอิหร่าน ในช่วง 2-3 ปี
ที่ผ่านมาพบความถี่ของการระบาดในกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออก จนล่าสุดโรคได้ข้าม
เข้ามายังกลุ่มประเทศยูเรเซีย และเข้าสู่ประเทศจีนในที่สุด (สิงหาคม 2561)
African Swine Fever-ASF ระบาดหนักใน 5 มณฑลของประเทศจีน มณฑล
เหลียวหนิง เกิดการระบาดมากสุด ปัจจุบัน African Swine Fever-ASF ไม่มีวิธีรักษาและ
ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน โดยหมูที่ติดเชื้อไวรัส (asfarviridae family-genus asfivirus) จะมี
อัตราการป่วยสูง อัตราการตายของหมูขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อไวรัส การป้องกัน
การระบาดของโรค ASF ที่ดีที่สุดคือการสกัดกั้นไม่ให้เชื้อไวรัสหลุดรอดเข้ามาทุกช่องทาง
เนื่องจากไม่มีทางรักษาหากเกิดการระบาด ต้องกาจัดหมูในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
และทาลายซาก (ห้ามบริโภคโดยเด็ดขาด) เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่ได้นาน ทนต่อ
ความร้อนสูง และสามารถแพร่กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดการแพร่ระบาดขึ้น
ในประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการบริโภค ตลอดจน
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสดหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู ล่าสุด (4 กันยายน 2561)
อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศ “ชะลอ” การน้าเข้าผลิตภัณฑ์หมูจากประเทศจีนเป็น
ระยะเวลา 90 วัน และสั่งคุมเข้มการนาเข้าทุกด่านชายแดนแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.18 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2562 เดือนธันวาคม 2561 ตรงกับวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีมูลนิธิศาลเจ้า
ปู่-ย่า/คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยปัจจุบัน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ เรียนเชิญ
หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ
โดยพร้อมเพรียงกัน ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนกันยายน 2561 มีสัญญาณชะลอตัว
จากเดือนก่อนหน้าโดยด้านการผลิตชะลอตัว ตามภาคอุตสาหกรรมที่ยังชะลอตัว ตาม
ปริมาณคาสั่งซื้อและยอดขายที่ลดลงและภาคบริการหดตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมขยายตัว จากปริมาณผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้น ด้านการใช้จ่าย
ชะลอตัว ตามการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐที่ชะลอตัว ในส่วนการบริโภค
ภาคเอกชนหดตัว จากจานวนรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัว
ร้อยละ 5.6 และร้อยละ 4.4 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อยู่ที่ร้อยละ 1.4 การจ้างงานขยายตัวร้อยละ 10.7
มติที่ประชุม

รับทราบ
/6.2 รายงานผล...
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6.2 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สรุปผลการดาเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 43 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.35
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.65
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 2,541 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 2,541 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 26 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 26 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนตุลาคม 2561 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
91
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
88
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
86
ดี
NH3
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
59 เสื่อมโทรม
Facal
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
68
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
73
ดี
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
86
ดี
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
72
ดี
92
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
79
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 79.4
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

มติที่ประชุม

ลาน้าห้วยหลวง เดือนตุลาคม 2561 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงจากเดือน
กันยายน 2561
รับทราบ

6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 สรุปได้ดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต พฤศจิกายน 2561 จานวน 842 ราย 336,800 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 547 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทัง้ สิ้น 27,350 บาท
/ 3. ในห้วงเดือน...

๒๕

3. ในห้วงเดือนธันวาคม 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้กาหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน
13 ครั้ง รวม 13 แห่ง (ข้อมูล ณ 27 พฤศจิกายน 2561)
4. การรับบริจาค (พฤศจิกายน 2561) ดวงตา 24 ราย อวัยวะ 10 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
ในพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอเพ็ญ อาเภอสร้างคอม และอาเภอ โดยมอบถุงยังชีพ
จานวน 9 ชุด และเงินสด จานวน 32,000 รวมมูลค่า 35,600 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธำนี
โครงกำรกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ สรุปดังนี้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกำรประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัด
คุณธรรม ภำยใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปำคม ชั้น ๕
ศำลำกลำงจังหวัดอุดรธำนี โดยมี นำยวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี
เป็นประธำน นำงเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธำนี เป็นวิทยำกรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้หน่วยงำนองค์กร/อำเภอ มีผู้เข้ำประชุมฯ ๑๒๐ คน จำก ๘๐ องค์กร ๑๒ อำเภอ
นำงเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธำนี พร้อมด้วยคณะกรรมกำรศำลเจ้ำ
ปู่ -ย่ำ อุดรธำนี สมัยที่ ๖๘ ให้กำรต้อนรับท่ำนผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยำกร พระมำรดำของ
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ เดินทำงเข้ำเยี่ยมชม
ศูนย์บันดำลไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศำลเจ้ำ ปู่-ย่ำ อุดรธำนี เมื่อวันที่ ๒
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรอำเภอ และประชุม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประจำเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๒๐ อำเภอ เพื่อประสำนกำรขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม และชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ทุกอำเภอภำยใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ขอเชิญชมการแข่งขันเพาะกายในงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2561
ประธานชมรมเพาะกายและฟิตเนตอุดรธานี
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย (ภายในงานทุ่งศรีเมือง
ประจาปี 2561) ชมการแข่งขันเพาะกาย 4 ประเภท คือ ประเภทเพาะกายชาย 2 รุ่น
ประเภทโมเดลฟิสิกส์ชาย และหญิง และโมเดลชาย (หน้าใหม่) จานวน 1 รุ่น คืนวันที่ 2
ธันวาคม 2561 เวลา 18.00-23.00 น.
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นายทองคา ดาคา)
(นายพิชัย พาศรี)
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

