รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 1/๒๕62
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายจิระศักดิ์
3. นางรณิดา
4. นายจิระศักดิ์
5. นายนิพันธ์
6. นายธีระภัทร์
7. นายวรงค์
8. นายแพทย์ปรเมษฐ์
9. นายณรงค์
๑0. นางสุภาวดี
11. นายพัตทอง
12. นายปิยะ
13. นางสิริวิมล
๑4. นายมนต์สังข์
15. นางจินตนา
16. นางวราภรณ์
17. นายพนธ์สมิทธิ์
18. นางวนิดา
19. นายฐานวัฒน์
20. นายไชยวัฒน์
21. นางพจนารถ
22. นางภัทธัญรินทร์
๒3. นายอาพัน
24. นางนุชนาถ
๒5. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ
26. ดร.เกศินี
27. นายธงชัย
28. นายธรรมศักดิ์
29. นายฤทธิเดช
30. นายยุทธพงษ์

พุฒิชาติ
โยธา
เหลืองฐิติสกุล
สุจริตตานันท์
เนยเมืองปัก
ผิวสวัสธ์
คลังเงิน
กิ่งโก้
ธาดาเดช
สิทธิมาลัยรัตน์
กิตติวัฒน์
โยมา
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
ไชยเดช
อิ่มแสงจันทร์
กลางนภา
อามาตย์ทัศน์
ธนาธัญญพิชญ์
รัตนดาดาษ
สุทธิพร
ชีวาวัฒนานนท์
เอกทัตร
ปัญโญวัฒน์
ศรีดาวเรือง
สวัสดี
พลพวก
ศรีสงคราม
โคตรสาร
หิรัญมาพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
(แทน) ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
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31. นางสุเพ็ญพร
32. น.ส.สุขณกมล
33. น.ส.ณิฐษดา
34. นางจันทรา
35. นายสมศักดิ์
36. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
37. นายเจษฎา
38. นายวิชา
39. นายวิชัย
40. น.ส.วัชน์สิริ
41. น.ส.ทชากร
42. นายภูรเดช

วรรธนะวงษา
ศุขศาสตร์
พานิคม
เพ็ชรสวัสดิ์
พวาศิริ
เปรยะโพธิเดชะ
ปานะถึก
จันทร์กลม
พาศรี
ปัทมามาลย์
รอบรู้
สวัสดิรมย์

(แทน) ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อด.
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
43. นายวัชรินทร์
44. นายสุชาติ
45. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
46. นายชัชวาลย์
47. นายณฐพล
48. นายปิยะ
49. นายวิโรจน์
50. นายปิยะพงษ์
51. นายณัฐภัทร
52. นายวิมล
53. นายประทีป
54. นายอรรถพล
55. นายธนสาร
56. นายสุพจน์
57. นายวรพันธ์
58. นายวิสูติ
59. นายติยรัตน์
60. นายทวี
61. นายณัชฐเดช
62. นายสถิต

สุตลาวดี
ทอนมณี
เลิศสุบิน
ปทานนท์
วิถี
ปิจนา
อุทุมโภค
บุญส่ง
พลอยสุภา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
เจริญสุข
วงศ์วิวัฒน์
ชานิยันต์
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
ชินณรงค์
มุลาลี
คาลาเลี้ยง

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนกลาง
63. นางกาญจนา
64. นายยศวัจน์

โนนทนวงศ์
ผาติธีรวิทย์

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
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65. นายสัญชัย
66. นายวิรัตน์
67. นายพีระพล
68. นางสุนีย์
69. นายอภิชาต
70. นายสุวภัทร
71. นายวิชัย
72. นางนพมาศ
73. น.ส.ปวริศา
74. นายเพ็ชรรัตน์
75. นางโสภิดา
76. นางปนัดดา
77. นายกิจติพงษ์
78. นายสืบตระกูล
79. นายอดุลย์
80. น.ส.สุทธินันท์
81. นายณัฐพงษ์
82. นายสด
83. นายปรีชา
84. นายจีระศักดิ์
85. นายวิทยา
86. นายสุธน
87. นายโกเมท
88. น.ส.นิ่มนวล
89. นางเยาวพรรณ
90. น.ส.ณภษร
91. น.ส.ทัศนีย์
92. น.ส.พเยีย
93. นางเบ็ญชรี
94. นายไชยรัตน์
95. นางดรุณี
96. นายสุชาติ
97. นายประเสริฐ
98. นายสมเด็จ
99. นายพิจิตร

สถิตชัยวัฒนา (แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
ธรรมเสถียร (แทน) ผอ.สูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ยังขาว
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ชุมนุมมณี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
โกษาแสง
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
จาตุรงค์กร
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
เจียวตั้ง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
ศิริกุล
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
โยวะบุตร
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
แก้วสุฟอง
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ทองเหลือง
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
เพ็งรัตน์
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
มิลินทานุช
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ประสาธน์สุวรรณ์ (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
หม้อทอง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
ศรีวรมย์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ยอดสง่า
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
พวงจาปี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ปัญจมาตย์
(แทน) สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ศงสนันทน์
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
สมทิทย์
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
อุชชิน
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
นันทพานิช
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
สุโข
(อทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
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100. นายไพวรรณ์
101. นายจุฑัชย์
102. นางลาดวน
103. นายวิรัตน์
104. นางสุภาพร
105. น.ส.ณิชาภา
106. นายประสิทธิ์
107. นายสยมภู
108. นายสิทธิพร
109. นายชาตรี
110. นายนรากร
111. นายองอาจ
112. นางปาริชาติ
113. นายสวัสดิ์
114. นายพรชัย
115. นายรัฐอิสรา
116. นายประสิทธิ์
117. น.ส.เบญจพร
118. นายบัณฑิต
119. นายไพบูลย์
120. นายกิตติศักดิ์
121. นางเพียงใจ
122. นางอารยา
123. นายกิตติพงษ์
124. น.ส.ธิติยา
125. นางวาสนา
126. นายประเวช

ตันนารัตน์
มานิตกุล
นามมัน
ชัยฉกรรจ์
ณรงค์พันธ์
ข่าทิพย์พาที
รามะโคตร
กะชิมรัมย์
นามมา
เมธาธราธิป
สารีแหล้
ศรีปะโค
มีเชื้อ
แสงขับ
โพคันโย
กงวงษ์
ไชยวงษ์
สารพรม
ทองอร่าม
ไกรสีห์
บุญไชย
แสงวิจิตร
สิทธิเชียงพิณ
ถวายชัย
ปานมณี
ฤทธาภัย
เหล่าประเสริฐ

(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
127. พ.อ.สมศักดิ์
128. พ.ต.อ.วิทยา
129. พ.อ.ชัยวัฒน์
130. พ.อ.สมศักดิ์
131. นอ.สมโภช
132. พ.อ.จตุรภัทร
133. พ.ต.ท.อนันตศักดิ์
134. พ.ต.อ.พิเชษฐ์
135. พ.ต.ท.ไกรสร

แจ่มพันธ์
ทองเหลา
ปานคา
แจ่มพันธ์
สิงห์คลาน
วงศ์ศรีเผือก
วงศ์สุพรรณ
วงษ์บุรี
พาน้อย

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. ๒
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
/ 136. พ.อ.อ.วุฒิศักดิ์...
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136. พ.ต.อ.วุฒิศักดิ์
137. พ.ต.อ.ฉกาจน์
138. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์
139. พ.ต.อ.วิษณุ
140. พ.ต.ท.เพชรรัตน์
141. พ.ต.อ.จักรทิพย์
141. พ.ต.ท.ศรชัย
142. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์
144. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
145. พ.ต.ท.ภราดร
146. พ.ต.ท.ปรีดา
147. พ.ต.อ.คมสัน
148. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
149. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์
150. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
151. พ.ต.ท.สุรชิต
152. พ.ต.ท.กฤติเดช
153. พ.ต.ท.สมโภชน์
154. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์

รองเมือง
ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
เทียมวงษ์
ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
นาขวา
ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
จันปุ่ม
ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
ศรีเมือง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
กูลพฤกษี
ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
ช่วยชัย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
นามแสง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
สมบัตินันท์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
จุฬารี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
มุลาลินน์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
เสืออินทร์
ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
พัสดร
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
วงศ์สุรีย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
สุวรรณประสิทธิ์ ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
ฤทธิลี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
ปทุมพัฒนานนท์ รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
ประจิตร
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
ปัญจนะ
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า

สถาบันการศึกษา
155. นายจรูญ
156. นางวิยะดา
157. นางพรรษชล
158. ดร.จิราพร
159. นางเปรมฤทัย
160. นายเอกวิทย์
161. นายสมัย
162. นายธีรภัทร์
163. นายเพิ่มศักดิ์
164. นายพัทธพล
165. นายพิชัย
166. นายพงษ์ศักดิ์
167. นายเสน่ห์

ถาวรจักร
วรรณขันธ์
แข็งขัน
วรวงศ์
มงคลเคหา
ธาตุไชย
ศรีหาบุตรี
ไชยสัตย์
บัวส่อง
จารุจิตร์
วาจนสุนทร
วงษ์ป้อม
วงษ์เล่ห์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
168. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
169. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
170. น.ส.พรทิพย์
บัวบง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
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171. นายนิกุล
172. ส.ต.อ.กงจักร
173. นางอารีย์
174. น.ส.สุลักษณ์คณา
175. ว่าที่พันตรีพิทักษ์
176. นายศักดิ์ศรี
177. นายสุระศักษิ์
178. นายสาเริง
179. นายมนัสพงษ์
180. น.ส.สุพรรณี
181. นายกิจจา
183. น.ส.พัชรี
184. นายณัฐพงษ์
185. นายกิตติคุณ
186. นางพานทิพย์
187. นายวีระพงษ์
188. นางอุบลรัตน์
189. นายฉลอง
190. นายประพนธ์
191. นายธนะพัฒน์

อ่อนอุบล
ลือหาญ
สุรารักษ์
ปลัดกอง
พิลาวัลย์
ว่องไว
ปังสังคะเนย์
สารโภค
จิตติพิมพ์
ศักดิ์สุจริต
สุทธานี
ผ่องศิริ
พิมพ์กา
ศิริโยธา
บุญศรี

(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
(แทน) หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
(แทน) ผอ.การประปาภูมิภาค เขต 7
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
แสนโท
(แทน) หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
พันธ์ลี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
วรยศพันธ์ภาณุ ผู้ประสานงาน บริษัท การบินไทยสมายล์ จากัด

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทร์พร)
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช)
4. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
5. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
6. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
7. ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
8. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
9. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
10. สรรพากร ภาค 10
11. ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
12. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
13. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
14. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
15. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
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16. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
17. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
18. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
19. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
20. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
21. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
22. ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
23. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
24. ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
26. ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
26. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
27. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
29. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
30. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
31. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
32. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
33. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
34. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
35. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
36. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
37. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
38. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
39. หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
40. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
41. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
42. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
43. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
44. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
45. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
47. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
48. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
49. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
50. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
51. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
52. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจากัด
56. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
54. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
55. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
/ 56. รองประธาน...
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56. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
57. ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
58. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
59. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
60. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
61. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
62. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
62. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
63. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
64. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
65. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
66. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคัดกรองบุคคลเข้ารับ
การบาบัด รักษา ฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
(ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี)
2. พิธีมอบโล่เกียรติคุณ การประกวดแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจาปี 2561
ของคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดอุดรธานี (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนมกราคม 2562 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน

รับมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยคัดกรองบุคคลเข้ารับการบาบัด รักษา ฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี มอบให้กับศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และอาเภอ 20 อาเภอของจังหวัด เพื่อคัดกรองบุคคลเข้ารับ
การบาบัด รักษา ฟื้นฟูตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มอบโล่เกียรติคุณ การประกวดแผนธุรกิจ (Business
Plan) ประจาปี 2561 ของคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดอุดรธานี ของสานักงาน
คลังจังหวัดอุดรธานี และรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนมกราคม 2562 ของสานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร/(ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่)
1) นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
/ 2) นายชาตรี...
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2) นายชาตรี เมธาธราธิป

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
3) นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
อุดรธานี
4) นางจินตนา แสนดี
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
5) นางโสภิดา แก้วสุฟอง
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ลาดับที่ 2 นายยศวัฒน์
ผาติธีรวิทย์ (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี แก้ไขเป็น นายยศวัฒน์ ผาติธีรวิทย์
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี และลาดับที่ 72 นายวรวิทย์ สุภาอ้วน ผอ.โครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง แก้ไขเป็น นายวรวิทย์ สุภาอ้วน (แทน) ผอ.โครงการส่งน้า
และบารุงรักษาห้วยหลวง
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 78 นางปนัดดา ทองเหลือง ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุดรธานี แก้ไขเป็น นางปนัดดา ทองเหลือง (แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ลาดับที่ 81 นายชินภัทร เจนบ้านผือ ผอ. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี แก้ไขเป็น
นายชินภัทร เจนบ้านผือ (แทน) ผอ. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
หน้าที่ 4 ลาดับที่ 101 น.ส.อาริยา บุญขันธ์ หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต
2-2 อุดรธานี แก้ไขเป็น น.ส.อาริยา บุญขันธ์ (แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต
2-2 อุดรธานี
หน้าที่ 5 ลาดับที่ 151 พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจนะ รอง ผกก.สถานีตารวจภูธร
ห้วยหลวง แก้ไขเป็น พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจนะ รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า
หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 19 จากข้อความ “แผนแม่บาท” แก้ไขเป็น “แผนแม่บท”
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561
/ ระเบียบวาระที่...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
- มาตรการส่งเสริมการชาระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลังจังหวัดอุดรธานี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการ
ส่งเสริมการชาระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนาส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (มาตรการฯ) และมีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เพิ่มช่องทางวิธี
ชาระเงินและวิธีการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ห้ามใช้เงินสดในการใช้จ่ายซื้อสินค้า)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมาตรการฯ ดังกล่าว เปิดลงทะเบียนให้แก่ประชาชนที่
สนใจ ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th
ซึ่งมาตรการฯ ดังกล่าวจะสามารถเริ่มซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึง
สินค้าภาษีสรรพสามิต สุรา ยาสูบ น้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ามัน รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์) ในช่วงวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 กับผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ที่สามารถแยกจานวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการได้ และจ่ายเงินชดเชยจานวน
เท่ากับร้อยละ 5 ทั้งนี้ จะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือเท่ากับการ
ซื้อสินค้าและบริการ 21,400 บาท โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ ที่ใช้เลขประจาตัว
ประชาชน และผู้ลงทะเบียน 1 คนมี 1 สิทธิ์ต่อ 1 เลขที่บัญชีที่แจ้งในการลงทะเบียนไว้

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การกาหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผอ.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 83
ได้กาหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือ
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้เฉพาะในสถานที่ และต้องมีขนาดและจานวน
ไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (3)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือ
พิจารณาออกประกาศกาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้ง
ณ ที่ตั้งของหน่วยงานตามความเหมาะสม ซึ่งในการกาหนดสถานที่ และจัดสถานที่
ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าว ขอให้จัดให้แก่ผู้สมัครทุกคนให้เพียงพอ และ
เท่าเทียมกัน
มติที่ประชุม
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4.2 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 เพื่อดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
มาตรการการดาเนินงาน
1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับ
จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่
2) กาหนดจัดมหกรรมความปลอดภัยทางถนน Kick Off การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
3) การตั้งด่าน 3 ด่าน คือด่านครอบครัว โดยให้ผู้นาครอบครัวดูแลสมาชิก
ด่านชุมชน โดยคนในชุมชนซึ่งเป็นการสกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุและด่านตรวจบูรณาการ
ร่วมฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เพื่อส่งต่อผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยตลอดเส้นทาง และ
4) ยุทธการตีปีกแมงขี้นาก 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
ผลการดาเนินงาน โดยสรุป ดังนี้
เกิดอุบัติเหตุ จานวน 37 ครั้ง ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 73.38
ผู้บาดเจ็บ Admit จานวน 30 คน ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 79.32
ผู้เสียชีวิต จานวน 9 คน ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 30.77 สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 เมาสุรา (23 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 48.94 พฤติกรรมเสี่ยง
สูงสุด อันดับ 1 ไม่สวมหมวกนิรภัย (29 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 42.28 ยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 จักรยานยนต์ (34 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 82.93 ถนนที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 ถนนในหมู่บ้าน/องค์การบริหารส่วนตาบล (17 ครั้ง) คิดเป็น
ร้อยละ 45.95 จุดเกิดเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 ทางตรง (21 ครั้ง) คิดเป็น
ร้อยละ 56.76 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับ 1 เวลา 16.01-20.00 น.
(12 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 32.43
ประธาน
ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว
เพื่อลดการสูญเสียจากลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 4.3 การติดตาม...

๑๒

คลังจังหวัดอุดรธานี

ประธาน

4.3 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
8,404.53 2,132.76 25.77
งบประมาณ
3,042.14
1,465.41 49.33
เบิกจ่าย
5,362.39
667.35
9.29
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
6.00
1.16
รายจ่ายประจา
48.52
5.09 11.60
รายจ่ายลงทุน
449.14
0.91
0.04
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
11.21
0.85
รายจ่ายประจา
113.01
11.21
2.66
รายจ่ายลงทุน
200.33
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
684.53
4.25
0.62
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)
684.53
4.25
0.62
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,651.61
759.33 45.98
เงินกันฯ ปี 2561
1,133.67
551.74 48.67
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
517.94
207.59 40.08
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.4 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 20 โครงการ
94 กิจกรรม วงเงิน 313,345,100 บาท แยกเป็น งบดาเนินงาน 113,012,000 บาท
รวม 38 กิจกรรม งบลงทุน 200,333,100 บาท รวม 56 กิจกรรม
2) ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 วงเงิน
ภาพรวม 313,345,100 บาท เบิกจ่าย 9,111,565 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.91
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินโครงการ แยกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเร่งรัดติดตาม คือ
กลุ่มที่ 1 ยังไม่อนุมัติโครงการ 2 หน่วยงาน กลุ่มที่ 2 อนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 4 หน่วยงาน กลุ่มที่ 3 ไม่มี (หน่วยงานน่าเป็นห่วง/กลุ่มเสี่ยง หรือหน่วยงานที่อนุมัติ
โครงการแล้วแต่ยังไม่ดาเนินการ) และกลุ่มที่ 4 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วแต่ผลการ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 24 หน่วยงาน วงเงิน 224 ล้านบาทเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่ 5 ...

๑๓

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพี่อทราบ
5.1 เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจาปี 2562

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัด
อุดรธานี คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนาม พร้อมด้วยหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 5 ถึง
7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตั้งแต่บริเวณวงเวียนเฉลิมพระเกียรติ
ถนนประจักษ์ศิลปาคม (หอนาฬิกา) ถึงสามแยกถนนพานพร้าว เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
เทศกาลขึ้นปีใหม่ และอนุรักษ์ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน แสดงศักยภาพการเติบโต
ของจังหวัดอุดรธานี กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นศูนย์การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา
และศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดงานตรุษจีน ประจาปี 2562
พิธีเปิดงาน ณ บริเวณวงเวียนเฉลิมพระเกียรติ (หอนาฬิกา) ไหว้ขอพรสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทรประดิษฐ์ การแสดงต้อนรับชุด “จากแผ่นดินแดนมังกร สู่แผ่นดิน
ถิ่นอุดรธานี” การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน การแสดงของคณะนาฎศิลป์นครโฮจิมินห์ และ
การแสดงของสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และการนาวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายจีน
มาแสดงให้ผู้มาเที่ยวงานได้รับชม อาทิ การสาธิตการชงชาจีน การเขียนอักษรจีนที่ถูกต้อง
ตามวิธีการเขียนโดยผู้มีประสบการณ์ การละเล่นต่าง ๆ และนิทรรศการความเป็นมาของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจาหน่ายอาหารจากผู้ประกอบการ
และโรงแรมชั้นนาชื่อดังในจังหวัดภายในงานด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ในระดับพื้นที่
ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กาหนดให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) มีเป้าหมายในการเพิ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มอาชีพนอกระบบให้
เข้ามาเป็นสมาชิก กอช. เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิรูปดังกล่าว โดยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ กอช.
ประกอบกับคณะกรรมการ กอช. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการ กอช. ในระดับพื้นที่ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ
ซึ่งในที่ประชุมฯ มีมติให้ กอช. จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม
กับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมการประชุมฯ โดย
มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบ กอช.ของจังหวัด และรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ และแต่งตั้ง “คณะทางานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม
กับ กอช.จังหวัด...” มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีองค์ประกอบ
ของคณะทางานฯ คือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด คลังจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด และให้ปลัดจังหวัดและพัฒนาการจังหวัด
เป็นเลขานุการคณะทางาน
/ คลังจังหวัด...

๑๔

คลังจังหวัดอุดรธานี

คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คือ มีสัญชาติไทย
อายุ 15-60 ปี ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ไม่เป็นข้าราชการ หรือ
สมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มีอาชีพอิสระ (เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน อาชีพอิสระ ขับรถรับจ้าง) นักเรียน นิสิตนักศึกษา
เงื่อนไขการออม ออมขั้นต่า 50 บาทต่อครั้ง ตลอดทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)
ส่งเงินออมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท ยอดเงินที่ออมก็ไม่จาเป็นต้องเท่ากัน
ทุกครั้งที่ส่ง แต่ในหนึ่งเดือนส่งเงินได้ 1 ครั้งเท่านั้น มีสิทธิออมได้จนถึงอายุครบ 60 ปี
โดย กอช. จะแจ้งให้สมาชิกขอรับเงินคืน กอช. จะจ่ายเงินคืนสมาชิกแบบแบ่งจ่ายเป็น
รายเดือนเท่านั้น ประกอบด้วย ส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิก ส่วนที่ 2) เงินสมทบจาก
รัฐบาล ส่วนที่ 3) ดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 ประโยชน์ที่จะได้รับจาก กอช. คือ
เงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีที่ออม ดอกผลจากการลงทุน และมีโอกาสได้รับบานาญ
ทุกเดือนตลอดชีวิต
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน โดยส่งเงินออม
งวดแรก ขั้นต่า 50 บาท ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกแห่ง สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สานักงานคลังจังหวัดอุดราธานี โทร. 0 4222 2561, 0 4224
9794 หรือสายด่วนเงินออม 0 2017 0789

มติที่ประชุม
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5.3 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินการความปลอดภัยภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 มาตรา 3
วรรคสอง กาหนดให้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานในหน่วยงานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้ส่วนราชการ
ดาเนินการตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร เช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชน โดยหัวหน้า
ส่วนราชการมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ราชการที่ตนรับผิดชอบ ให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่
ให้ความร่วมมือในการดาเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กฎกระทรวง ได้กาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกาหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่
ราชการทีร่ ับผิดชอบ สาหรับวันที่ในการฝึกซ้อมฯ จะได้แจ้งจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
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5.4 การดาเนินงานของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
5.4.1 การฝึกซ้อม ป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2543 กาหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่งถือปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดทาแผนหรือมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น หรือให้มี
การฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผนของแต่ละหน่วยงานที่จัดทาขึ้น และจากมติคณะอนุกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2561 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทร์พร) เป็น
ประธานฯ การประชุม กาหนดให้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการและคณะทางานจัดทาแผนและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยอาคารศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี ประจาปี
งบประมาณ 2562 กาหนดประชุมเพื่อรับทราบและร่วมพิจารณาแนวทางการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ
2562 ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การดับเพลิงเบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายใน
อาคาร รวมถึงรับทราบตาแหน่งที่ตั้งเมนสวิทซ์ตัดตอนทางไฟฟ้า (cut-out) ถังดับเพลิง
ภายในหน่วยงานของตนหรือใกล้เคียง และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน
และพร้อมที่จะตัดไฟได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire
Alarm) โดยสัญญาณดังกล่าวจะต้องให้ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึงกัน ทราบ
วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการรายงานผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาล
และการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน
ประธาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานให้ความร่วมมือ และให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานด้วย
มติที่ประชุม
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5.4.2 การป้องกันไฟป่า และหมอกควัน
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานี เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562
การเตรียมความพร้อมโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันจังหวัดอุดรธานี ปี 2561-2562 มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็น
ประธานศูนย์ฯ และหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และ
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม และได้มีการแต่งตั้งคณะทางาน ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยนาผลการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันปีที่ผ่านมา โดยนามาทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัด
/ ไฟป่าเกิดจาก...
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ไฟป่าเกิดจากการกระทาของมนุษย์ไม่ว่าจะตั้งใจหรือประมาท เห็นควรให้
หน่วยงานทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบ และสร้างความตระหนัก
ถึงภัยจากไฟป่าและหมอกควัน โดยออกประกาศห้ามเผาป่า และบริเวณใกล้พื้นที่เกษตรใน
ชุมชน เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าระดับหมู่บ้าน โดยให้การสนับสนุน
งบประมาณ มีข้อตกลงในชุมชนเรื่องการเผา มีการเฝ้าระวังและร่วมดับไฟป่า มีการแจ้ง
เตือนดาเนินการการควบคุมไฟป่าอย่างเคร่งครัด ควบคุมการเผาในพื้นที่ และให้คาแนะนา
กับประชาชนในพื้นที่
มติที่ประชุม
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5.5 การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5.5.1 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 29
มกราคม 2562) จานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 169 ราย คิดเป็นอัตราตาย 10.68 ต่อ
แสนประชากร มีอัตราตายมากกว่า 16 ต่อแสนประชากร ได้แก่ อาเภอน้าโสม คิดเป็น
อัตราตาย 21.80 และอาเภอพิบูลย์รักษ์ คิดเป็นอัตราตาย 28.03 สาหรับอาเภอ
ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จานวน 3 อาเภอ คืออาเภอนายูง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม และอาเภอ
กู่แก้ว
มติที่ประชุม
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5.5.2 ความคืบหน้าโครงการ MOU อาหารปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและ
กลุ่มเกษตรกร
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖2 แผนการซื้อผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุง
ประกอบอาหารในโรงครัว โรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เฉลี่ย
เดือนละ 5,599,735 บาท ซื้อจากวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจริง จานวน 4,991,023 บาท
คิดเป็น ร้อยละ 89.13 จากวงเงินตามแผน
การจัดซื้อจ้างวัตถุดิบที่ใช้นามาปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล พื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จานวน 2,628,302.30 บาท
วงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จานวน 1,970,522.60 บาท คิดเป็นร้อยละ
74.97 จากวงเงินที่ซื้อ
สรุปการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่างผักและผลไม้สด
(จานวน 40 ตัวอย่าง) จากหน่วย Mobile Unit 8 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รอบที่ 1 (ไตรมาส 1) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ไม่พบยาฆ่าแมลง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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5.5.3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตสุขภาพที่ 8 ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสม (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561) จานวน 17 คน
ใน 14 จังหวัด ผู้เสียชีวิตทั้ง 17 ราย มีระยะฟักตัว 1 ถึง 8 เดือน (เฉลี่ย 5 เดือน) อยู่ใน
ภาคกลาง 1 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ราย ภาคตะวันออก 2 ราย ภาคเหนือ 1 ราย
และภาคใต้ 5 ราย รับเชื้อจากสุนัข 16 ราย (ร้อยละ 94) แมว 1 ราย (ร้อยละ 6) รับเชื้อ
จากสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 27 มีเจ้าของ (ร้อยละ 73) จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้ป่วย/เสียชีวิต
ไม่มีสถานการณ์ขาดแคลนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค (กัด/ข่วน/
เลียแผล) มารับวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ลดจานวนคนถูกกัดในพื้นที่เสี่ยง โดยการ
บูรณาการทางานร่วมกับปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี Key Message : ล้างแผล
ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ พัฒนาระบบการติดตามผู้สัมผัสโรคในชุมชน โดย
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นประจาทุกสัปดาห์ และพัฒนา Dog bite Center ในพื้นที่
เสี่ยงสูง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี)
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ (ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม
ถึง 28 มกราคม 2562) พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จานวน 46 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของตัวอย่างทั้งหมด 414 จาก 77 จังหวัด พบมากที่สุด 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ ชลบุรี และจังหวัดสงขลา แบ่งตัวอย่าง
จากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร จานวน 41 ตัวอย่าง
พบผลบวกร้อยละ 48.81 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า จานวน 5 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่าง ร้อยละ 1.54 จากสถานการณ์การเกิดโรค
ข้างต้นพบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 86.59
ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 48.78 ไม่มีเจ้าของร้อยละ
29.27 และพบว่าสุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 31.71 และไม่ทราบประวัติ ร้อยละ
53.66 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี (1 ตุลาคม – 28 มกราคม 2562)
ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี
โครงการ “หาบ้านใหม่ ให้น้องหมาน่ารัก ๆ” ซึ่งสุนัขในโครงการได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลาไส้อักเสบ หัดฯ ถ่ายพยาธิภายในและกาจัดพยาธิภายนอก
(เห็บ หมัด) และทาหมันทั้งสุนัขเพศผู้ เพศเมีย (ยกเว้นสุนัขอายุน้อย) ติดตามข่าวสาร และ
แจ้งความประสงค์ขอรับเลี้ยงสุนัขได้ที่ Facebook โครงการหาบ้านใหม่ให้น้องหมาน่ารัก ๆ
หรือสอบถามรายเพิ่มเติมที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 2984
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.7 รายงานผล...
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5.7 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 166 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 100 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
55 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง(บ้านผู้ยากไร้) จานวน 11 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2562)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
8,493,781 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,301,000 บาท
คงเหลือ
3,192,781 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
วันที่ 11 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2562
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัด
อุดรธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ขอเชิญผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“รวมพลังความดี ด้วยวิธีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ESAN” ระหว่าง
วันที่ 11 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี รับฟังบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย
“ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม” จากผู้แทนรัฐบาล การนาเสนอแนวทาง
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การปฏิบัติ การเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นคุณธรรม นาเสนอ “ของดีเมืองอีสานกับรางวัลระดับชาติ”
บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมที่ยั่งยืน” โดย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
การแสดงสื่อผสมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
ของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของหน่วยงาน
องค์กรต้นแบบ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมมากกว่า 50 บูธ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาค
ประชาสังคม ผู้สนใจเข้าร่วมงาน และร่วมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th หรือ สอบถามศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0 2644 9900 และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 0 4224 7802
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.9 การรับบริจาคโลหิต ของสภากาชาดไทย
หัวหน้าสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือ
กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนภารกิจในการจัดหาผู้บริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตในการ
รักษาผู้ป่วยในจังหวัดเพียงพอ และมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งเป็นไปตามเป้าหมาย
/ และสอดคล้อง...
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และสอดคล้องกับความต้องการโลหิตของผู้ป่วยทั่วประเทศ และขอให้บรรจุเรื่องการรับ
บริจาคโลหิต อยู่ในระเบียบวาระการประชุมประจาเดือนของหัวหน้าส่วนราชการประจา
จังหวัดทุกเดือน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจัดหาโลหิต โดยให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
และหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ดูแลจังหวัดในเครือข่าย เข้าร่วมประชุมนาเสนอ
ข้อมูลและแผนงานการรับบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตตามเป้าหมาย จังหวัดอุดรธานีเป็น
จังหวัดหนึ่งในเครือข่ายภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.10 ระเบียบ “ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การบารุง และการดูแลรักษาพื้นที่ทุ่งศรีเมือง
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562”
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
โดยที่ได้มีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทุ่งศรีเมือง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ อด.1665 ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ
71-3-72.5 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่แข็ง และสนามหญ้า โดยแบ่งพื้นที่เป็น ลานพิธี
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลานคนเมือง ลานอเนกประสงค์ และลานจอดรถยนต์ ครอบครอง
ใช้ประโยชน์โดยกระทรวงมหาดไทย ให้เทศบาลนครอุดรธานีปรับปรุง ดูแลรักษาทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ภายในทุ่งศรีเมือง ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0405/00490 ลงวันที่ 25
สิงหาคม 2521 สาหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของประชาชนและเพื่อเป็นสถานที่สาหรับการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี
และงานประจาปีต่าง ๆ และเพื่อให้การใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาการตามระเบียบ โดยให้มีอานาจวินิจฉัยสั่งการและ
ออกคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หลักเกณฑ์การใช้ การบารุง และการดูแล
รักษาพื้นที่ทุ่งศรีเมือง อาเภอเมืองอุดรธานี เป็น 5 หมวด โดยสรุป คือ
หมวดการใช้พื้นที่ เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และ
ออกกาลังกายตามวันเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีกาหนด
หมวดการอนุญาตและการวางหลักประกัน ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคาขอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน ไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการ
บริหารทุ่งศรีเมือง พิจารณาคาขอ แล้วทาความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ทุ่งศรีเมือง ต้องวางหลักประกันการใช้พื้นที่ทุ่งศรีเมืองเพื่อชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ทุ่งศรีเมือง ให้วางไว้ ณ สานักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและ
นันทนาการของภาคประชาชนที่ไม่มีลักษณะเป็นการจัดหารายได้ หรือไม่เป็นการใช้
ประโยชน์เชิงธุรกิจไม่ต้องวางหลักประกัน
หมวดค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยการใช้พื้นที่
ทุ่งศรีเมือง ผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ทุ่งศรีเมือง ต้องชาระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ฯ
ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่กรมธนารักษ์กาหนด โดยยื่นเสียค่าตอบแทน
ที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการวางหลักประกันการใช้
พื้นที่ทุ่งศรีเมือง
/ หมวดการบารุง...
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หมวดการบารุงและการดูแลรักษาพื้นที่ ให้สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ดาเนินการปรับปรุงและการดูแลรักษาพื้นที่ทุ่งศรีเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ รวมทั้งการตรวจสอบสภาพและการประเมินความเสียหายของพื้นที่ทุ่งศรีเมือง
สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ภายในพื้นที่ทุ่งศรีเมือง
หมวดเบ็ดเตล็ด กรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกาหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารทุ่งศรีเมือง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อ
พิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป และให้สานักงานจังหวัดอุดรธานี รายงานผลการใช้พื้นที่
ทุ่งศรีเมืองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี โทรศัพท์
0 4212 8045, 0 4212 8129 โทรสาร 0 4212 8044
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนองแซงสร้อย
หมู่ที่ 7 ตาบลน้าพ่น อาเภอหนองวัวซอ โดยขอเชิญร่วมมอบ “บ้านอุ่นรัก” โครงการ
ซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก” จังหวัดอุดรธานีแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
การตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ โดยดาริของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้อาเภอทุกอาเภอ จัดประชุมสารวจปัญหา
และความต้องการในพื้นที่ รายงานที่ทาการปกครองจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง นาไปชี้แจงในวันออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปี 2562
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงต่อไป โดยหน่วยงาน
เจ้าภาพจัดประชุมฯ จะได้ออกหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.3 ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนมกราคม 2562
/ สานักงานเกษตร...

๒๑

สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการผลิตสินค้าเกษตร เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2561 (แผนการผลิต
สินค้าเกษตร GAP/อินทรีย์ ) พืชผัก จานวน 41,315 กิโลกรัม ผลไม้ จานวน 509,430
กิโลกรัม และไข่ไก่ จานวน 93,765 ฟอง ผลการจาหน่ายสินค้าเกษตร ในวิสาหกิจชุมชน
และเกษตรกร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต ประจาเดือนมกราคม 2562 จากสถานที่
จาหน่าย รวม 66 แห่ง รวม 462 กลุ่ม (ผู้เข้าร่วมจาหน่าย) มูลค่า 16,871,220 บาท
โดยมีตลาดมะม่วงอาเภอหนองวัวซอ ตลาดชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
มีมูลค่าจาหน่ายสูงสุด 10,500,000 บาท 1,858,325 บาท และ 1,393,923 บาท
ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือนพฤศจิกายน 2561 มีสัญญาณชะลอตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการใช้จ่ายชะลอตัว ตามการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว
และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว สาหรับด้านการผลิต
ขยายตัวตามภาคเกษตรกรรมขยายตัวจากปริมาณผลผลิตข้าวนาปีที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการยังคงชะลอตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัว ร้อยละ 7.9 และ ร้อยละ 2.1 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อยู่ที่ร้อยละ 0.7 การจ้างงานขยายตัว ร้อยละ 6.4
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สรุปผลการดาเนินงานเดือนมกราคม 2562 ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 50 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.00
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.00
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 1,636 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 1,636 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 18 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 18 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนธันวาคม 2561 มีดังนี้

/ สถานีเก็บตัวอย่างน้า...

๒๒
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
80
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
88
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
74
ดี
NH3
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
47 เสื่อมโทรม
BOD
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
71
ดี
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
75
DO
ดี
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
66
DO, Fecal
พอใช้
DO
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
76
ดี
74
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
BOD
ดี
89
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 74
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ลาน้าห้วยหลวง เดือนธันวาคม 2561 มีเกณฑ์คุณภาพน้าดีขึ้นจากเดือน
พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมกราคม 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต มกราคม 2562 จานวน 1,066 ราย 426,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 666 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 33,300 บาท
3. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง
รวม 12 แห่ง (ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (มกราคม 2562) ดวงตา 15 ราย อวัยวะ 11 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
อาเภอไชยวาน และอาเภอวังสามหมอ โดยมอบถุงยังชีพ จานวน 3 ชุด และเงินสด จานวน
8,000 รวมมูลค่า 9,200 บาท
-มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง รวมมูลค่า 1,600 บาท
-มอบผ้าห่ม/เสื้อ ผู้ประสบภัยหนาว จานวน 2,500 ชุด
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
12 มกราคม 2562 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
โดยนางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ
จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562 ณ ลานกิจกรรม
/ ริมหนองประจักษ์...

๒๓

ริมหนองประจักษ์ศิลปาคม ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี โดยจัดกิจกรรม
การเล่นเกม ตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์แบบอย่างที่ดีของวัฒนธรรมไทยซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจานวนมากกว่าทุกปี
ห้วงวันที่ 15 ถึง 17 มกราคม 2562 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบกากับ ดูแล ฝึกซ้อมราบวงสรวงของประชาชน
เพื่อราบวงสรวงอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม บริเวณ
สนามกีฬาเวสสุวรรณ ลานสังคีตหนองประจักษ์ศิลปาคม และห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4
เซ็นทรัล พลาซ่าอุดรธานี มีประชาชนร่วมฝึกซ้อมการราบวงสรวงฯ ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า
30,000 คน
ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มกราคม 2562 วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
นางเกศินี สวัสดี และบุคลากรในสังกัดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมพิธีอัญเชิญ
ศาสตราวุธของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และกากับ
ดูแลพิธีทางศาสนา พิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีบวงสรวง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สมพระเกียรติ ในครบรอบ 126 ปี การตั้งเมืองอุดรธานี วันที่ 18 มกราคม 2562
โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี พร้อมทายาทราชสกุลทองใหญ่ และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 65,000 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- รับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจาปี พ.ศ. 2562
สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กาหนด
เปิดรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจาปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ
จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center
: GECC) ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการสังกัด
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ สมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์
2562 ดูรายละเอียดและส่งใบสมัครผ่านระบบ Online ที่ www.psc.opm.go.th
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
- สิทธิประโยชน์ กับการบินไทยสมายล์
ผู้ประสานงาน บริษัท การบินไทยสมายล์ จากัด สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับไมล์สะสม รวมถึงการ
แลกตั๋วรางวัล และเมื่อโดยสารกับสายการบินไทยสมายล์จะได้รับบริการของว่างและ
เครื่องดื่มทุกที่นั่ง ทั้งเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศ
/ สารองที่นั่ง...

๒๔

สารองที่นั่งได้ก่อนใคร เพียงเดินทางไปกับไทยสมายล์ สามารถใช้บริการสารอง
ที่นั่งออนไลน์ สารองที่นั่งที่ต้องการได้ล่วงหน้าถึง 120 วันก่อนการเดินทาง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และฟรีน้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม ได้รับน้าหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 20
กิโลกรัม สาหรับตั๋วโดยสารชัน้ สมายล์ คลาส และ 30 กิโลกรัม สาหรับตั๋วโดยสารชั้น
สมายล์พลัส
มติที่ประชุม

รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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