รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 12/๒๕61
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
3. นายวันชัย
จันทร์พร
4. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
5. นายบรรพต
ยาฟอง
6. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
7. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
8. นายจิระศักดิ์
สุจริตตานนท์
9. นายนิพันธ์
เนยเมืองปัก
10. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
11. นายวรงค์
คลังเงิน
12. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
13. นายณรงค์
ธาดาเดช
๑4. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
15. นายพัตทอง
กิตติวัฒน์
16. นายปิยะ
โยมา
17. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข
๑8. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
19. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
20. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์
21. นายณรงค์ชัย
ศรีดาวเรือง
22. นางวนิดา
อามาตย์ทัศน์
23. นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์
๒4. นายไพบูลย์
วงชัยยา
25. นางพจนารถ
สุทธิพร
26. นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์
๒7. นายอาพัน
เอกทัตร
28. นางนุชนาถ
ปัญโญวัฒน์
๒9. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ ศรีดาวเรือง
30. ดร.เกศินี
สวัสดี

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

พรมมานอก
ชมฉ่า
บุญชม
หิรัญมาพร
บุณยรัตพันธุ์
สาราญชลารักษ์
พุทธรัตนา
สุรเสรีวงษ์
เบ็ญจจินดา
จันทร์กลม
พาศรี
ปัทมามาลย์
รอบรู้
ขาวสาอางค์
สวัสดิรมย์

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

อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายคณพศ
48. นายชัชวาลย์
49. นายณฐพล
50. นายปิยะ
51. นายวิโรจน์
52. นายปิยะพงษ์
53. นายณัฐภัทร
54. นายเอราวัณ
55. นายประทีป
56. นายอรรถพล
57. นายธนสาร
58. นายสุพจน์
59. นายวรพันธ์
60. นายติยรัตน์
61. นายทวี
62. น.ส.ทิพวัลย์
63. นายสถิต

สุตลาวดี
พิมพ์โคตร
ปทานนท์
วิถี
ปิจนา
อุทุมโภค
บุญส่ง
พลอยสุภา
รัตนเดชอุดม
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
เจริญสุข
วงศ์วิวัฒน์
ชานิยันต์
ธูปวงศ์
ชินณรงค์
คาศิริ
คาลาเลี้ยง

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
(แทน) นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
(แทน) นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนกลาง
64. นายพีระพงษ์
65. นายยศวัจน์

พานิชสุข
ผาติธีรวิทย์

อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
/66. นายณัฐวุฒิ...
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66. นายณัฐวุฒิ

เนืองทอง

67. น.ส.รัตนา

นรานันทน์

68. นายพีระพล
69. นายวิรัตน์
70. นายอภิชาต
71. นายอภิชาต
72. นายวรวิทย์
73. น.ส.สุพัตรา

ยังขาว
ธรรมเสถียร
ชุมนุมมณี
ชุมนุมมณี
สุภาอ้วน
เทพมณฑา

74. นางเพ็ญศิริ
75. นางลดาวัลย์

วงษ์วาท
สุวรรณศรี

76. น.ส.ขวัญชนก

กองพันธ์

77. น.ส.นิภาวรรณ
78. นางปนัดดา
79. นายสืบตระกูล
80. นายสาลี
81. นายชินภัทร
82. นายอิสรา
83. นางเรียมสงวน
84. นายสุธน
85. นายสุริน
86. นายโกเมท
87. น.ส.นิ่มนวล
88. นางเยาวพรรณ
89. น.ส.ทัศนีย์
90. น.ส.พเยีย
91. นางเบ็ญชรี
92. นางเทวี
93. นายโชคชัย
94. ว่าที่ ร.ต.จักรี
95. นางดรุณี
96. นายสุชาติ
97. นายมารุต

เลื่อนลอย
ทองเหลือง
มิลินทานุช
พลขันธ์
เจนบ้านผือ
ปุราโส
งิ้วงาม
กมลบูรณ์
บงแก้ว
ชิณศิริ
ศงสนันทน์
แช่มพุดซา
สมใจ
ศรีแสงทอง
อุชชิน
สิงห์พรมมา
บุญแย้ม
สิรินุสรณ์
จารุภูมิ
ชัยจิตร์
ยิ่งคงดี

อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
(แทน) สรรพากรภาค 10
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
/98. นายสมเด็จ...
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98. นายสมเด็จ
99. นายประจักษ์
100. นายนฤชิต
101. น.ส.อาริยา
102. นายสมชัย
103. นายศิริเดช
104. น.ส.ณิชาภา
105. นายสยมภู
106. นายสมภาพ
107. นายธิติ
108. นางปาริชาติ
109. นายเดือน
110. นายชุมพล
111. นายประเจน
112. นางนิธิยาภักด์
113. นายไพบูลย์
114. นางอรเกษมศิลป์
115. นางจีรดรา
116. พ.อ.ต.รพีพงศ์
117. นายกิตติพงษ์
118. นางวาสนา
119. น.ส.กัลยา
120. นายพิทักษ์
ทหาร/ตารวจ
121. พ.อ.สมศักดิ์
122. พ.ต.อ.ธวัชชัย
123. พ.ต.เสถียร
124. น.อ.ชนาวีร์
125. นอ.สมโภช
126. พ.ต.ท.อนันตศักดิ์
127. พ.ต.อ.กิตติคุณ
128. พ.ต.ท.กิตติพงษ์
129. พ.ต.ท.ไกรสร
130. พ.ต.ต.เอกพล
131. พ.ต.ท.วัชรากร
132. พ.ต.อ.ภณกช
133. พ.ต.ท.รัชพล
134. พ.ต.ท.ปฐวี

ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ปุกสันเทียะ
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ชาตะบุตร
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
บุญขันธ์
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
เผ่าผา
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ข่าทิพย์พาที (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
กะชิมรัมย์
(แทน) ผอ.ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
สุทัศน์วิริยะ (แทน) ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
อึ้งอารี
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
มีเชื้อ
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ทองกุล
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
พ่อลิละ
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ปาประลิต
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
รฐาธนัยวริญทร (แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
จิรวัสวงศ์
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ศาสนพิสุทธิ์ (แทน) ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ถวายชัย
(แทน) ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
พรหมมา
(แทน) ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
ราชาทุม
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แจ่มพันธ์
ถุงเป้า
รวมธรรม
กลิ่นมาลี
สิงห์คลาน
วงศ์สุพรรณ
นิยมวิทย์
พรหมสุวรรณ
พาน้อย
ดีผลิผล
วิเศษกวี
หรรษา
แสนวัง
ก้อนวิมล

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
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135. พ.ต.ท.ศิริมงคล
136. พ.ต.ท.เพชรรัตน์
137. พ.ต.อ.จักรทิพย์
138. พ.ต.ท.ศรชัย
139. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์
140. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
141. พ.ต.ท.ภราดร
142. พ.ต.ท.ยศพล
143. พ.ต.ท.ปรีดา
144. พ.ต.อ.คมสัน
145. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
146. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์
147. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
148. พ.ต.ท.สุรชิต
149. พ.ต.ต.ไพฑูรย์
150. พ.ต.ท.สมโภชน์
151. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์

บุณยทุน
ศรีเมือง
กูลพฤกษี
ช่วยชัย
นามแสง
สมบัตินันท์
จุฬารี
เสริมรัมย์
มุลาลินน์
เสืออินทร์
พัสดร
วงศ์สุรีย์
สุวรรณประสิทธิ์
ฤทธิลี
โสนะโชติ
ประจิตร
ปัญจนะ

(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
(แทน) รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง

สถาบันการศึกษา
152. นายจรูญ
153. นายสุพล
154. นางชยานันต์
155. ดร.อัจฉรา
156. นางดวงพร
157. นายสิทธิศักดิ์
158. นายนิรุตต์
159. นายสุรพงษ์
160. นายพัทธพล

ถาวรจักร
ยะปะภา
สรวงศิริ
คามะทิตย์
ศรีปะโค
ซาปฏิ
บุตรแสนลี
หงส์แพง
จารุจิตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
161. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
162. นายสุรศักดิ์
ภักดีไทย
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
163. นายสุรศักดิ์
ภักดีไทย
(แทน) ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
164. นางสุกัญญา
จันทร์ภักดี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
165. นางสิริพรรณ
ชัยประสงค์สุข (แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
166. นายปณพล
ภูมิวัตร
นายกเทศมนตรีตาบลหนองเม็ก
167. นายทูล
หาวิชา
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
168. นายชูศักดิ์
กลิ่นกาหลง
(แทน) ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
169. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
(แทน) ผอ.การประปาภูมิภาค เขต 7
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170. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
171. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
172. นายสันติเวช ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
173. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
174. นายณัฐพงษ์
พิมพ์กา
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
175. นายโกวิท
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
176. น.ส.เพ็ญพักตรา ศรีอุดร
(แทน) ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี
177. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
178. นางพานทิพย์
บุญศรี
ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
179. นายธนัชชัย
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
180. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จากัด.
181. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
182. นายฉลอง
แสนโท
(แทน) หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
183. นายประพนธ์
พันธ์ลี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
184. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
2. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
3. นายอาเภอกุมภวาปี
4. นายอาเภอนายูง
5. นายอาเภอกู่แก้ว
6. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-กุมภวาปี
7. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
8. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
9. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
10. ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
11. ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
12. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
13. หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
14. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
15. คลังเขต 4
16. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
18. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
19. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
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20. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
21. ศึกษาธิการภาค 10
22. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
23. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
24. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
25. หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
26. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
27. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
28. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
29. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
30. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
31. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
32. ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
33. ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
34. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
35. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
36. ผอ.ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
37. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
39. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
40. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
41. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
42. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
43. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
44. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
45. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
46. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
47. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
48. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
49. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
50. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
51. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
52. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
53. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
55. หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
56. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
57. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
58. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
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59. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
60. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
61. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
62. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
63. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
64. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
65. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
66. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
68. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
69. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
70. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
71. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
72. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
73. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
74. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
75. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
76. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
77. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
78. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
79. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
80. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
2. การรับ-มอบเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก”(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
3. การมอบป้ายรับรองแหล่งจาหน่ายโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
4. การมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวของจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี)
5. การมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี
มีคุณธรรม ประจาปี 2561 (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี)
6. การมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2561
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
7. การมอบโล่รางวัลป่าชุมชน ตามโครงการ “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” ประจาปี 2561
(สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี)
/8. มอบโล่รางวัล...

๙

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

มติที่ประชุม

8. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาปลอดภัย ประจาปี 2561
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี)
9. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนธันวาคม 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
มอบเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก” ให้อาเภอทุกแห่งนาไปมอบให้กับประชาชน
ที่ลงเบียนในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”ในลาดับที่ 10,001 ถึง ลาดับที่ 21,058
มอบป้ายรับรองแหล่งจาหน่ายโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ประจาปี
2561 ของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลการประกวดข้าวหอม
มะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวของจังหวัดอุดรธานี ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
การมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี มี
คุณธรรม ประจาปี 2561 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลโครงการ
คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2561 ของที่ทาการปกครองจังหวัด
อุดรธานี มอบโล่รางวัลป่าชุมชน ตามโครงการ “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” ประจาปี 2561
ของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับ
สถานศึกษาปลอดภัย ประจาปี 2561 ของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดอุดรธานี และรับมอบรางวัล “สาเภาทอง” ประจาปี 2561 จากหอการค้าจังหวัด
อุดรธานี พร้อมรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนธันวาคม 2561 ของสานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ความยาว 15 นาที
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร/(ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่)
1) นายสุชาติ ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
2) นายทูล หาวิชา
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอชุมแพ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
จากสถิติอัคคีภัยเกิดขึ้น ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันอาชีวศึกษา ดาเนินการมาตรการเชิงการป้องกัน โดยการจัด
กิจกรรม/โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลหรือท้องถิ่นเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพบ้าน/
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้น โดยให้สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอโครงการเพื่อพิจารณา และขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สาหรับความร่วมมือในการจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
และการออกร้านกาชาด ประจาปี 2561 ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจานวนมาก
รายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สาหรับการ
จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดหนองคาย ทีเ่ ป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งระบบ
การจราจรและการรักษาความปลอดภัย และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนามติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบประมาณโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเผยแพร่ใน
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของรัฐบาล (GCC) เพื่อส่วนราชการ/
หน่วยงานต่างๆ จะได้จัดทาแผนงาน/โครงการ เสนอความเห็นชอบต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระ...

๑๐

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 5 ลาดับที่ 148. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์
ปัญจนะ รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง แก้ไขเป็น ลาดับที่ 148. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์
ปัญจนะ รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า ลาดับที่ 162. นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ (แทน)
นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า แก้ไขเป็น 162. นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ (แทน) นายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านจั่น
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
3.1 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2561 เรื่อง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ดูแลปรับปรุงอาคาร
สถานที่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนช่วยดูแลพื้นที่สาธารณะ/ถนนในบริเวณใกล้เคียง
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ในโอกาส
ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ในปี พ.ศ. 2562
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และอื่นๆ ประเด็นการ
ทาหน้าที่ประธานอาเซียนและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๖๒ ของประเทศไทย เพื่อให้การทาหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของประเทศเจ้าบ้านในการต้อนรับ
ผู้นาประเทศ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะเดินทางมาร่วมการประชุม ตลอดจนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมายังประเทศไทยให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย เกิดความ
ประทับใจสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย
จึงให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐดูแลปรับปรุงอาคารสถานที่
ในความรับผิดชอบ ตลอดจนช่วยดูแลพื้นที่สาธารณะ/ถนนในบริเวณใกล้เคียงให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้งประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ณ อาคารสถานที่
ดังกล่าวให้เหมาสมสวยงาม และรายงานผลให้จังหวัดทราบ พร้อมขอความร่วมมือ
ภาคเอกชน และประชาชนร่วมดาเนินการในทานองเดียวกันกับภาคราชการดังกล่าว
ประธาน
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/3.2 ส่วนราชการ...

๑๑

คลังจังหวัดอุดรธานี

3.2 ส่วนราชการ อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนาส่ง
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร
ในสถานที่ราชการในที่ราชพัสดุอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ เครื่องละ 500 บาท
ต่อเดือน ตลอดจากการนาส่งเงินค่าตอบแทนฯ เพื่อเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ ซึง่ ปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ได้มีคาสั่งที่ 683/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ปรับปรุงอัตรา
ค่าเช่ากรณีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร ในสถานที่ราชการจากอัตราค่าเช่า 500 บาท/
เครื่อง/เดือน เป็นอัตราค่าเช่า 1,000 บาท/เครื่อง/เดือน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณา
อนุญาตให้เอกชนดาเนินการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในที่ราชพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้อง
จึงให้ยกเลิกหนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค 0419/ว 135 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2543
และให้ส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
1. กรณีที่ส่วนราชการ ได้อนุญาตให้เอกชน ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารตามที่
กรมธนารักษ์กาหนดไว้เดิม ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิม จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า
2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าหรืออนุญาตให้การติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารใหม่
ให้เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ในอัตราเครื่องละ 1,000 บาท/เดือน
โดยเอกชนต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหาก และเป็นผู้ชาระค่าไฟฟ้าเอง
3. ให้นาส่งเงินค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นรายได้ของ
กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยงาน 03003 รหัสรายได้ 830 เมือ่ ดาเนินการแล้ว โปรดส่งสาเนา
ใบนาส่งเงินไปประกอบเรื่องไว้ที่กรมธนารักษ์
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 จากหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เนื่องจาก
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กรมบัญชีกลาง จึงได้วางแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 พฤศจิกายน 2561 ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เดิมตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2557 หรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หรือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
2. กรณีการนาหลักฐาน การชาระเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าผ่อนชาระเงินกู้
มายื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านต่อส่วนราชการประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 ข้าราชการ
ผู้มีสิทธิสามารถยื่นหลักฐานการชาระเงิน เพื่อประกอบการอนุมัติการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
โดยใช้แบบ 6006 ฉบับเดียวกันได้
- การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2561 โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้แผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการได้อย่างบรรลุผล
/เป็นไปตามเป้า...

๑๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง
การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการ และการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการอย่างเคร่งครัดว่า
ในขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/
โครงการพิจารณาความจาเป็นเหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนตรวจสอบและจัดเตรียม
ความพร้อมในการดาเนินตามแผนงาน/โครงการนั้นๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนในทุกมิติก่อน เช่นความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิศาสตร์
กรรมสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการที่เหมาะสม
ทั้งนี้ให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้
ประโยชน์ในที่ดิน/พื้นที่ป่า รวมทั้งในกรณีต้องมีการจัดหาพัสดุก็ไห้มีการตรวจสอบและ
พิจารณากาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจน
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 21 ธันวาคม 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
5,254.82 1,354.02 25.77
งบประมาณ
2,162.33
1,066.75 49.33
เบิกจ่าย
3,092.49
287.27
9.29
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
247.87
2.88
1.16
รายจ่ายประจา
24.00
2.78 11.60
รายจ่ายลงทุน
223.87
0.10
0.04
งบกรมจังหวัดอุดรธานี
145.91
1.23
0.85
รายจ่ายประจา
46.32
1.23
2.66
รายจ่ายลงทุน
99.59
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,651.37
547.21 33.14
เงินกันฯ ปี 2561
1,133.67
385.26 33.98
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
517.70
161.95 31.28
มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท คือ
1. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว มีความสอดคล้องกับแผนแม่บาท ให้
เร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
2. กรณีเงินงบประมาณที่ถูกพับไปเมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 ประกาศใช้บังคับและตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5ว 124 ลงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 หากโครงการที่ถูกพับไปยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไป และ
มีความพร้อมที่จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาส 2 ให้โอนเปลี่ยนแปลง
/ รายการที่มี...

๑๓

รายการที่มีลาดับความสาคัญน้อยกว่า และไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกัน
ไปดาเนินการ
3. สานักงบประมาณจะโอนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่เหลือให้ภายในเดือนธันวาคม 2561
4. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1 กรณีได้รับผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ส่วนราชการเร่งเสนอผลการ
จัดซื้อจัดจ้างให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา ก่อนลงนามในสัญญา
4.2 กรณียังไม่ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการจัดส่ง
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างรวมทั้งราคากลางและ
รายละเอียดประกอบ ให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ให้แจ้งสานักงบประมาณ และดาเนินการทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้
ประธาน

ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการตามแนวทาง เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สรุปผลการเบิก-จ่าย โครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561)
จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2562 วงเงินรวม 313,345,100 บาท ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต
20 โครงการ 94 กิจกรรม ประกอบด้วยงบดาเนินงาน วงเงินรวม 113,012,000 บาท
งบลงทุน วงเงินรวม 200,333,100 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 2,863,180 คิดเป็น
ร้อยละ 0.91
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดพิธีวันสาคัญในห้วงเดือนมกราคม 2562
-วันที่ 12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 อนุมัติใน
หลักการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ตามคาเชิญของ
องค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กาหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และในปี 2562
ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกองค์กร
/ของสังคม...

๑๔

ของสังคม ได้ตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิด 18 ปี
บริบูรณ์ ทั้งอยู่ในและนอกระบบโรงเรียน และร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อพัฒนาประเทศ
จังหวัดอุดรธานีร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นหลักในการจัดกิจกรรมโดย
มีภาครัฐ และเอกชน บูรณาการร่วมดาเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562 ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ หน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ทาหน้าที่ฝ่ายกรรมการ และเลขนุการคณะกรรมการฯ การจัดงาน
-วันที่ 17 มกราคม 2562 วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
หน. สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกาหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็น
วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช และจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี และอาเภอกุมภวาปี ได้กาหนด
จัดงานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ประจาปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
ณ ลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
อาเภอกุมภวาปี โดยมีกาหนดการในวันดังกล่าว คือ เวลา 07.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน
บริเวณพิธีลานพ่อขุนฯ เวลา 07.45 น. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน แขกผู้มี
เกียรติ และผู้ร่วมพิธีนาพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เวลา 08.30 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณประกอบพิธี ถวายมาลัยกร ถวายพานพุ่มดอกไม้
และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และถวายความเคารพ การแต่งกาย : ข้าราชการพลเรือน
ตุลาการ อัยการ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากี แขน
ยาว ข้าราชการทหาร ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ ข้าราชการบานาญ :
เครื่องแบบปกติขาว พ่อค้า คหบดี ประชาชน สมาคม สโมสร มูลนิธิ : ชุดสากลนิยม ชุด
ตามเหล่าสังกัด สุภาพสตรี : ชุดไทยหรือชุดสุภาพ
-วันที่ 18 มกราคม 2562 พิธี “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี”
ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
อาเภอเมืองอุดรธานี (ภาคเช้า) และ พิธี “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ประจาปี 2562 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ภาคบ่าย)
หน. สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี
ปีที่ 126” เพื่อน้อมราลึกสานึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” ในวันศุกร์ที่ 18
มกราคม 2562 ซึ่งนับถึงปีปัจจุบัน เป็นปีที่ 126 ของการก่อตั้งเมืองอุดรธานี เรียนเชิญ
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานพิธีฯ ตามกาหนดการ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. พิธอี ัญเชิญศาสตราวุธ
ของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม การแต่งกาย:ชุดไทยย้อนยุค/
ผ้านุ่งโจงกระเบน/ชุดราบวงสรวง
/วันศุกร์ที่ 18...
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วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
จานวน 127 รูป และในเวลา 08.05 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ
และราบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การแต่งกาย : ชุดปกติขาว/ชุดสุภาพ/ชุดราบวงสรวง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 โครงการสาคัญของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
5.2.1 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดโครงการสวนมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ตามมติมหาเถรสมาคม
ครั้ง 24/2561 มติที่ 509/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 โดยมีการจัดกิจกรรม
สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม
จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาข้ามปี
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดพิธีทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนาชกชน พร้อมครอบครัว ลดละ เลิกอบายมุข สิ่งเสพติด
และร่วมกันทากิจกรรมที่เป็นมงคลฯ ณ วัดใกล้บ้าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2.2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจาปี พ.ศ. 2562
โดยกาหนดขึ้นในวันที่ 28 ของเดือน ณ วัดมัชฌิมาวาส หรือวัดโพธิสมภรณ์ พระอาราม
หลวง เริ่มครั้งแรกประจาปี 2562 ในวันที่ 28 มกราคม 2562 การแต่งกาย : ประธาน
ในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี : ชุดสุภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธี : เครื่องแบบปฏิบัติราชการกากี
แขนยาว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร./โทรสาร 042 223143
5.2.2 กิจกรรมทาบุญตักบาตร“วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”ประจาปี 2562
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดาเนินกิจกรรมโครงการ
“วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ณ บริเวณถนนเทศา เทศบาลนครอุดรธานี
โดยต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงรณ บดินทรเทพวรางกูร อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี ให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป เรียนเชิญข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดร่วม
กิจกรรมโครงการ “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจาปี 2562 ในวัน และ
สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/5.3 กิจกรรมสาคัญ...
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5.3 กิจกรรมสาคัญของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
5.3.1 สรุปยอดผู้ที่ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
ประกอบด้วยกลุ่มสมัครด้วยตนเอง/กลุ่มอิสระ จานวน 10 กลุ่ม ผู้ได้รับเลือก ระดับอาเภอ
จานวน 103 คน มารายงานตัว จานวน 102 คน ผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัด 39 คน
และกลุ่มแนะนาจากองค์กร จานวน 10 กลุ่ม ผู้ได้รับเลือก ระดับอาเภอ จานวน 7 คน
มารายงานตัว จานวน 7 คน ผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัด 6 คน รวมผู้ได้รับเลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับจังหวัด จานวนทั้งสิ้น 45 คน สาหรับผู้ผ่านการเลือก ระดับจังหวัดจะเข้าไป
รายงานตัว และเลือกในระดับประเทศต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3.2 การเตรียมการตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ พ.ศ. 2562
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดเงื่อนไขและ
วิธีการเลือกตั้ง ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิก จานวน 500 คน มาจาก
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จานวน 350 คน
มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง จานวน 150 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ หรือยุบสภาหรือ ส.ส.แบบ
แบ่งเขตว่างลง (โดยอายุของ ส.ส. ต้องเหลืออยู่เกิน 180 วัน) โดยวันเลือกตั้งต้องเป็น
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด จังหวัด
อุดรธานีกาหนดเขตเลือกตั้ง 8 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน 8 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทาร่างแผนปฏิบัติการจัดการ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
เพื่อความถูกต้อง เรียบร้อย และจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ขยะ มูลฝอยจังหวัดอุดรธานี “อุดรธานีบ้านเรา สะอาด สวยงามด้วยเมืองและใจเรา “
และ แผนปฏิบัติการ “จังหวัดอุดรธานีไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี 2562
“24 กลยุทธ์ เปลี่ยนเพื่ออุดรธานีที่ดีกว่า” (24 Change For Good) โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบในหลักการ และจังหวัดได้กาหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวยุทธศาสตร์ฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ (Kick Off) พร้อมกันกับกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน
“แยกขยะก่อนทิ้ง” ของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 9 มกราคม 2562 ทุกภาคส่วน
(ภาครัฐ เอกชน และประชาชน) ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ “จังหวัดอุดรธานีไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี 2562
ให้อาเภอทุกแห่ง กากับ ติดตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตาม
โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้กับประชาชน ประจาปี พ.ศ.
/2562 โดยองค์กร...
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2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีถนนสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยอย่างน้อย 1 สาย และมีห้องน้าสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
ประธาน
ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดาเนินงานเนื่องจาก
เป็นโครงการที่มีความสาคัญอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาล
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ที่ทาการปกครองจังหวัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) จังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บาบัดทุกข์ บารุงสุข
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเดือนมกราคม
2562 คือวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคาเจริญ บ้านคาเจริญ หมู่ที่ 3 ตาบล
ทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งฝน ร่วมมอบ “บ้านอุ่นรัก” โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
“บ้านอุ่นรัก” จังหวัดอุดรธานีแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส การตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ และเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานทีด่ ังกล่าว โดยพร้อมเพรียง
ทั้งนี้โดยดาริของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้อาเภอทุกอาเภอ จัดประชุมสารวจปัญหา
และความต้องการในพื้นที่ รายงานที่ทาการปกครองจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง นาไปชี้แจงในวันออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 165 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 83 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
33 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง(บ้านผู้ยากไร้) จานวน 51 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 24 ธันวาคม 2561)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,653,781 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,301,000 บาท
คงเหลือ
352,781 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี/ฝ่ายเลขานุการศูนย์ฯ
แนวทางการ
ดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดอุดรธานี
แบ่งช่วงกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ (1 พฤศจิกายน –
26 ธันวาคม 2561) และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2
มกราคม 2562 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร “เพื่อสร้างความตระหนัก
/รับรู้ และกระตุ้น...

๑๘

รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสานึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีเป้าหมายการ
ดาเนินงาน ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และ
ผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จานวนอาเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีส้ม และ
สีแดง มีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และจานวนครั้ง
การเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ Admit ของอาเภอที่มีความเสี่ยง
ในระดับสีแดง สีส้ม และสีเหลือง มีสถิติลดลง
มาตรการการดาเนินงาน
1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับ
จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่
2) กาหนดจัดมหกรรมความปลอดภัยทางถนน Kick Off การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
3) การตั้งด่าน 3 ด่าน คือด่านคอบครัว โดยให้ผู้นาครอบครัวดูแลสมาชิก
ด่านชุมชนโดยคนในชุมชนซึ่งเป็นการสกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ และด่านตรวจบูรณาการ
ร่วมฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เพื่อส่งต่อผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยตลอดเส้นทาง
4) ยุทธการตีปีมีขี้นาก คือการสกัดผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ
ขณะเมาสุรา
5) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (Video Conference) ระหว่าง
ศูนย์จังหวัดกับศูนย์อาเภอ เพื่อติดตามผลงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และ
รับฟังข้อเสนอแนะของคณะทางานฯ
6) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
7) ตรวจติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมให้กาลังใจผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ระดับอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยคณะทางานตรวจติดตามฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.8 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จากแหล่ง
ข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย/ตารวจภูธรจังหวัด)
และอื่นๆ จากการดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายการดาเนินงาน
ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร และระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม 2561 ถึง 25
ธันวาคม 2561) มีผู้เสียชีวิต 120 ราย คิดเป็นอัตราตาย 7.58 ต่อแสนประชากร
จากอัตราตายมากกว่า 16 ต่อแสนประชากร คืออาเภอน้าโสม คิดเป็นอัตราตาย 16.77
อาเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จานวน 3 อาเภอ คืออาเภอประจักษ์ศิลปาคม นายูง และอาเภอ
กู่แก้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.9 ความคืบหน้าโครงการ MOU อาหารปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกร
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ แผนการซื้อผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุง
/ประกอบอาหาร...

๑๙

มติที่ประชุม

ประกอบอาหารในโรงครัว โรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จานวน
5,559,735 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
การจัดซื้อจ้างวัตถุดิบที่ใช้นามาปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล พื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เดือนธันวาคม
๒๕๖๑ มีจานวนทั้งสิ้น 4,464,699.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.73 จากวงเงินตาม
แผนการจัดซื้อ
รับทราบ
5.10 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 8 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน
2561 มีผู้เสียชีวิตสะสม (1 มกราคม ถึง 26 ธันวาคม 2561) จานวน 1 คน ในจังหวัด
หนองคาย (20 เมษายน 2561)
จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้ป่วย/เสียชีวิต ไม่มีสถานการณ์ขาดแคลนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
สาหรับคน สถานการณ์การใช้วัคซีนในคนอยู่ในระดับปกติ การดาเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรค
ในพื้นที่ ได้มีการกาชับบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เร่งดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง คาถา 5 ย. ได้แก่อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง และ
ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการสัมผัสโรค 5 อย่าง ได้แก่ ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดยา
ต่อให้ครบ รวมถึงการประสานปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ให้มีการฉีด
วัคซีนในสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ให้ได้มากกว่าร้อยละ 85
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.11 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ (ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน
ถึง 25 ธันวาคม 2561) พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จานวน 38 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 25 ของตัวอย่างทั้งหมด 152 จาก 77 จังหวัด พบมากที่สุด 5 จังหวัด
ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา สงขลา กาฬสินธุ์ และจังหวัดเพชรบุรี แบ่งตัวอย่าง
จากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร จานวน 34 ตัวอย่าง
พบผลบวกร้อยละ 49.28 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า จานวน 4 ตัวอย่าง พบผลบวกอย่าง ร้อยละ 4.82 จากสถานการณ์การเกิดโรค
ข้างต้นพบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 84.87
ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 47.22 ไม่มีเจ้าของร้อยละ
33.33 และพบว่าสุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 27.78 และไม่ทราบประวัติ ร้อยละ
63.89 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี (1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2561)
ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
/5.12 การจัดประชุม...

๒๐

5.12 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2562 เดือนมกราคม 2562 ตรงกับวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โดยมีส่วนราชการสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ เรียนเชิญหัวหน้า
ส่วนราชการหน่วย งานภาครัฐ และเอกชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อม
เพรียงต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุมฯ จะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง
สานักงานหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง โดยได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม และจัดทาแนวทางปฏิบัติในการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องขึ้นใหม่ พร้อมได้เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ
และร่างหนังสือแสดงเจตจานง เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ฉบับ
มาตรฐาน ที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้จังหวัดสามารถนาแนวทาง
ปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปดาเนินการได้อย่างถูกต้อง มีความ
คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้กระทาในระดับจังหวัดของไทย
กับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย โดย
อยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน
2. จังหวัดของไทยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นต้นกับหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศได้แต่ต้องไม่ถึงขั้นประกาศเจตนารมณ์ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องอย่างเป็นทางการระหว่างกันในอนาคต
3. การแสดงเจตจานงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน
ในอนาคตและการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรณีดาเนินการโดยการลงนาม
ในร่างหนังสือแสดงเจตจานงและร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐาน (ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศตามลาดับ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ตามลาดับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และให้ความเห็นชอบ/อนุมัติไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีได้
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนตุลาคม 2561 มีสัญญาณขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าโดยด้านการผลิตขยายตัว ตามภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
เป็นผลมาจากกาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น และภาคเกษตรกรรม
/ขยายตัว...
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ขยายตัว จากปริมาณผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคบริการยังคงหดตัว ด้าน
การใช้จ่ายขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่าย
ภาครัฐที่ขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี เงินฝากและ
สินเชื่อ ขยายตัวร้อยละ 4.4 และ 5.0 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 18.0
การจ้างงาน ขยายตัวร้อยละ 7.1
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สรุปผลการดาเนินงานเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 32 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.75
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.25
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 1,020 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 1,020 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 21 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 21 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
76
ดี
BOD
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
76
ดี
NH3
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
56 เสื่อมโทรม
NH3
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
52 เสื่อมโทรม
ดี
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
80
DO
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
71
ดี
DO
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
72
ดี
DO, BOD
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
71
ดี
DO
74
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
81
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
พอใช้
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 70.9
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

มติที่ประชุม

ลาน้าห้วยหลวง เดือนตุลาคม 2561 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงจากเดือน
ตุลาคม 2561
รับทราบ
/5.6 รายงาน...
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6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนธันวาคม 2561 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต ธันวาคม 2561 จานวน 1,870 ราย 628,000 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,167 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 58,350 บาท
3. ในเดือนมกราคม 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง
รวม 12 แห่ง (ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2561) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (ธันวาคม 2561) ดวงตา 88 ราย อวัยวะ 87 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
ในพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอเพ็ญ อาเภอสร้างคอม และอาเภอ โดยมอบถุงยังชีพ
จานวน 6 ชุด และเงินสด จานวน 13,000 รวมมูลค่า 15,400 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธำนี
โครงการกิจกรรมเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปดังนี้
- เมื่อวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมในงานประเพณี
ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจาปี 2561 ประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน
ต้นแบบ การแสดง “หมอลากลอน” จากสมาคมหมอลาจังหวัดอุดรธานี การจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ศาสตร์พระราชา 9 แขนง” พิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความ
เป็นสิริมงคล การสาธิต การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากศูนย์บันดาลไทย การประกวด
ศิลปวัฒนธรรม เช่น การประกวดพานบายศรีอีสาน ประกวดโคมแขวนขันหมากเบ็ง
ประกวดเดี่ยวแคน ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมคุณธรรม และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งมียอดจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมตลอด 10 วัน
รวมเป็นเงินกว่า 200,000.- บาท
-ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด มอบหมายให้
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่ประสานชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 101 ชุมชน เพื่อจัดกิจกรรม
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร มีกิจกรรม ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมทาบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ลด ละเลิก
อบายมุข 2. จัดนิทรรศการ 3. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ ในการนี้ ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบของจังหวัดอุดรธานีทั้งหมด จานวน 101 ชุมชน ในพื้นที่ 20 อาเภอ ได้ดาเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา ผู้นาสถานศึกษา ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้นาปราชญ์ชาวบ้าน เป้าหมายอาเภอละ 10 คน รวม 200 คน เมื่อวันที่ 6, 7, 14, 17
และ 18 ธันวาคม 2561 จัดอบรมอาสาสมัคร เพื่อขับเคลื่อนโครงการครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
/จานวน 6 รุ่น...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

จานวน 6 รุ่น ในพื้นที่อาเภอกุมภวาปี เมืองอุดรธานี หนองหาน น้าโสม และอาเภอบ้านดุง
ตามลาดับ
- เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
วัฒนธรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี มีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ 2
ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์กรมหาชน) ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมจาก 20
จังหวัด และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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