รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/๒๕62
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายวันชัย
3. นายบรรพต
4. นายเจษฎา
5. นายกัมปนาทจักรวาล
6. นายจิระศักดิ์
7. นายนิพนธ์
8. นายธีระภัทร์
9. นายวรงค์
10. นายแพทย์ปรเมษฐ์
11. นางณัฐกฤตา
๑2. นางสุภาวดี
13. นายชัชพงษ์
14. นายปิยะ
15. นางสิริวิมล
๑6. นายมนต์สังข์
17. นายประเสริฐ
18. นางวราภรณ์
19. นายพนธ์สมิทธิ์
20. น.ส.ชูลาภ
21. นายฐานวัฒน์
22. นายไชยวัฒน์
23. นางพจนารถ
24. นางภัทธัญรินทร์
๒5. นายอาพัน
26. นางนุชนาถ
27. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ
28. ดร.เกศินี

พุฒิชาติ
จันทร์พร
ยาฟอง
ปานะถึก
วิเวศ ศรีพุทธา
สุจริตตานันท์
เนยเมืองปัก
ผิวสวัสธ์
คลังเงิน
กิ่งโก้
ชาวดอน
สิทธิมาลัยรัตน์
ศิริรักษ์
โยมา
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
อิ่มแสงจันทร์
กลางนภา
ศรีทองสุก
ธนาธัญญพิชญ์
รัตนดาดาษ
สุทธิพร
ชีวาวัฒนานนท์
เอกทัตร
ปัญโญวัฒน์
ศรีดาวเรือง
สวัสดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
/29. นางประวิว...
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29. นางประวิว
30. นายทศพร
31. นายฤทธิเดช
32. นางวิลาสินี
33. นายสาราญ
34. พ.ต.นภดล
35. นายทรรศชล
36. นายประกอบ
37. นายสมศักดิ์
38. น.ส.ดาราพร
39. นางเลิศลักษณ์
40. นายเจษฎา
41. นายวิชา
42. นายพิชัย
43. น.ส.ทชากร
44. นางนภาพร

พรมมานอก
วงศ์ละ
โคตรสาร
เบ้าหล่อเพชร
สกุลดี
บุญสูงเนิน
พุทธรัตนา
จันทรทิพย์
พวาศิริ
อินทร์จงล้าน
ภัทรศิริพงษ์
ปานะถึก
จันทร์กลม
พาศรี
รอบรู้
แก้วสี

45. นายภูรเดช

สวัสดิรมย์

(แทน) ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
(แทน) ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อด.
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายสุชาติ
48. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
49. นายณฐพล
50. นายปิยะ
51. นายภูดิษ
52. นายณัฐภัทร
53. นายวิมล
54. นายประทีป
55. นายอรรถพล
56. นายธนสาร
57. นายสุพจน์
58. นายวรพันธ์
59. นายวิสูติ
60. นายติยรัตน์
61. นายณัฐชนน
62. นายประเสริฐ
63. นางวัฒนา

สุตลาวดี
ทอนมณี
เลิศสุบิน
วิถี
ปิจนา
สิงขร
พลอยสุภา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
เจริญสุข
วงศ์วิวัฒน์
ชานิยันต์
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
เนมเคนอุโฆษ
ท้าวมิตร
สกุลทองเสรี

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอสร้างคอม
(แทน) นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
(แทน) นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
64. นางกาญจนา โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง (แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
65. น.ส.เยาวลักษณ์ ทองห่อ
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
66. นายณัฐวุฒิ
เนืองทอง
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
67. น.ส.รัตนา
นรานันทน์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
68. นายพีระพล
ยังขาว
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
69. นางสุนีย์
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
70. นายอภิชาต
ชุมนุมมณี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
71. นายบุญฤทธิ์
วงษ์อุดม
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
72. นายวิชัย
จาตุรงค์กร
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
73. นายสง่า
คาศรี
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
74. นายนเรศ
นาเมืองรักษ์ (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
75. นางอาทิตยา
ดวงจันทา
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
76. นางลดาวัลย์
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
77. นางโสภิดา
แก้วสุฟอง
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
78. นางปนัดดา
ทองเหลือง
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
79. นายประพฤธิ์
จงใจภักดิ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
80. นายสุทธิดล
วงษ์จันฬา
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
81. นายธนะสิน
คาหนูไทย
(แทน) ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
82. นายอิสรา
ปุราโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
83. นายวิทยา
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
84. นายประสพสุข
ทาเวียง
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
85. นางเยาวพรรณ
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
86. น.ส.สาวิตรี
คาชมภู
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
87. นางธัชรินทร์
เที่ยงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
88. น.ส.พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
89. นางปริศนา
พลอยน้อย
คลังเขต 4
90. นายอาทร
ศรีเชียงสา
สรรพากร ภาค 10
91. นายไชยรัตน์
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
92. นายเพชร
จิตรมิตร
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
93. นายสุชาติ
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
94. นายประเสริฐ
นันทพานิช
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
95. นายเอนก
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
96. นายประจักษ์
ปุกสันเทียะ
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
97. นายสุธีร์
บุญขันธ์
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
/98. นางประภาพร...
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98. นางประภาพร
99. นางอุทัยวรรณ
100. น.ส.ณิชาภา
101. นายประสิทธิ์
102. นายชาตรี
103. นายนรากร
104. นายองอาจ
105. นางปาริชาติ
106. นายภัญญู
107. นายวิทยา
108. นายบัณฑิต
109. นายไพบูลย์
110. น.ส.พัชตวรร
111. นางเพียงใจ
112. พ.อ.ต.รพีพงศ์
113. นายสมชาย
114. นายพุทธาสิทธิ์
115. น.ส.ธิติยา
116. นางวาสนา
117. นายประเวช
ทหาร/ตารวจ
118. พ.ต.อ.วรณัฎฐ์
119. พ.อ.ชัยวัฒน์
120. นอ.สมโภช
121. น.ต.หญิงอิสรีย์
122. พ.ต.ท.กุลทภัท
123. พ.ต.อ.กิตติคุณ
124. พ.ต.อ.ไพรวัลย์
125. พ.ต.ท.ไกรสร
126. พ.ต.อ.วุฒิศักดิ์
127. พ.ต.ท.วีระพงษ์
128. พ.ต.ท.สรพงษ์
129. พ.ต.ท.ปฐวี
130. พ.ต.ท.ศิริมงคล
131. พ.ต.อ.ปราโมทย์
132. พ.ต.อ.จักรทิพย์
133. พ.ต.ท.พสิษฐ์

อุณชาติ
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
อิจรีย์
(แทน) ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
ข่าทิพย์พาที (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
รามะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
เมธาธราธิป
(แทน) ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ศรีปะโค
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
มีเชื้อ
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20
ภูริศรี
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ประวะโข
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ทองอร่าม
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
คลังกลาง
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
จันทร์พรม
(แทน) ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
จันทร์เต็ม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
เหล่าประเสริฐ (แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผันผ่อน
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
ปานคา
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สิงห์คลาน
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
นรเศรษฐกร (แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. ๒
อุทธิเสน
(แทน) ผู้กากับการตารวจตะเวนชายแดน ที่ 24
นิยมวิทย์
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
ท้าวพรม
ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
พาน้อย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
รองเมือง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
สุวรรณเกษาวงศ์ (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
งิมสันเทียะ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
ก้อนวิมล
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
บุญหนุน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
พรหมรุ่งเรือง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
กูลพฤกษี
ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
สิมสา
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
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134. พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศ์ชัย
135. พ.ต.ท.ภราดร จุฬารี
136. ว่าที่ พ.ต.อ.สาราญ สุขสาราญ
137. พ.ต.อ.สมบัติ
นาแถมพลอย
138. พ.ต.ท.ศิวนาถ ป่าลั่นทม
139. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์ วงศ์สุรีย์
140. พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์
141. พ.ต.อ.สกล
เฟื่องกระแสร์
142. ร.ต.ท.สมโภชน์ ประจิตร
143. ร.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจนะ

(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า

สถาบันการศึกษา
144. นายจรูญ
ถาวรจักร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
145. ผศ.เฉลิมพงษ์
เฉลิมชิต
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
146. นายพิชิต
สนั่นเอื้อ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
147. นางดวงพร
ศรีปะโค
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
148. นายชานาญ
อยู่แพ
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
149. นายธานินทร์
ทองเผ้า
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
150. นายวิชิต
ธรรมฤทธิ์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
151. นายเพิ่มศักดิ์
บัวส่อง
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
152. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
153. นายพิชัย
วาจนสุนทร
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
154. นายพงษ์ศักดิ์
วงษ์ป้อม
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
155. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
156. นายชาญชัย
บุตรแก้ว
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
157. นายประธาน
ภู่ธนะพิบูล
หน.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
158. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
159. นายอาทิตย์
นามบุตร
ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
160. น.ส.พรทิพย์
บัวบง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
161. นายบรรจบ
คากันหา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
162. นางอารีย์
สุรารักษ์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
163. นายรัฐสภา
ศรีลาพัฒน์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
164. ว่าที่พันตรีพิทักษ์ พิลาวัลย์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
165. นายวิรัตน์
วิชากุล
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
166. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
(แทน) ผอ.การประส่วนภูมิภาค เขต 7
167. นายสุรชาติ
จันทรา
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
168. นายปิยะฉัตร
มูลศรี
(แทน) ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
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169. นายโกวิท
170. นายกฤษฎา
171. นางพานทิพย์

จะระคร
สัพโส
บุญศรี

172. นายสุวัฒน์
173. นายอนุพงศ์
174. นางอุบลรัตน์
175. นายพุฒิเศรษฐ์
176. นายประพนธ์
177. นายสิทธิรัชต์

วิไลงาม
มกรานุรักษ์
แก้วมณี
บัวทองสิงห์
พันธ์ลี
จารุไชยกุล

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช)
3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
4. นายอาเภอบ้านผือ
5. นายอาเภอศรีธาตุ
6. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
7.ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
8. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
9. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
10. ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
13. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
14. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
15. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
16. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
18. ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
19. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
20. ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
21. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
22. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
23. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
24. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
25. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
26. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
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27. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
28. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
29. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
30. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
31. รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ท.)
32. ผู้บังคับการกองบิน 23
33. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
34. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
35. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
36. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
37. ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
38. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
39. ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
40. ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
41. ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
42. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
43. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
44. ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาอุดรธานี
45. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
46. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
47. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
48. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
49. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
50. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
51. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
52. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
54. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
56. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
57. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
58. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
59. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
60. หน.สานักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
61. หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
62. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
63. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
64. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
65. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
66. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
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67. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
68. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
69. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
70. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
71. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
72. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
73. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
74. ผจก.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด
75. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
76. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
77. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
78. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
79. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
80. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
81. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
82. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
83. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
84. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
85. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
86. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
87. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
88. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงาน
ด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2561
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)
2. พิธีมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์ ลด ละ เลิก
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร “Udonthani Say No Foam”
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนมีนาคม 2562 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2561 ของสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ สาขา
ทันตสุขภาพ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร “Udonthani Say No Foam” ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
/ อุดรธานี...

๙

อุดรธานี และให้โอวาทชื่นชมและร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ
และเกียรติบัตรทุกท่าน และรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนมีนาคม 2562 ของสานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ความยาวประมาณ 15 นาที
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) พ.ต.อ.ปราโมทย์ พรหมรุ่งเรือง
ผกก.สถานีตารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
2) พ.ต.อ.สกล เฟื่องกระแสร์
ผกก.(สอบสวน) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค 1 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
3) พ.ต.อ.สมบัติ นาแถมพลอย
ผกก.สถานีตารวจภูธรโพธิ์ตาก จ.หนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
4) พ.ต.อ.สรายุทธ ฉ่าผิว
ผกก.สถานีตารวจภูธรชุมแพ จ.ขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
5) พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน
ผกก.สถานีตารวจภูธรชนบท จ.ขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
6) ว่าที่ พ.ต.อ.ไพรวัลย์ ท้าวพรม
รอง ผกก.(ปราบปราม) สถานีตารวจภูธรเวียงคุก
จ.หนองคาย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
7) ว่าที่ พ.ต.อ.สมพาน สุขสาราญ
รอง ผกก.(ปราบปราม) สถานีตารวจภูธรนาจอมเทียน
จ.ชลบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก ในลาดับที่ 9
นายนิพันธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี แก้ไขเป็น ลาดับที่ 9
นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 81 นายสง่า คาศรี ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
แก้ไขเป็น ลาดับที่ 81 นายสง่า คาศรี (แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
/ ระเบียบวาระที่...

๑๐

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ มติ
คณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ

คลังจังหวัดอุดรธานี

1) เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีการ
ขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ด้วยระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหาร
พัสดุ ส่วนที่ 4 การจาหน่ายพัสดุ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ได้กาหนดว่า “หลังจากการตรวจสอบ พัสดุใด
หมดความจาเป็น หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการขาย
โดยวิธีการขายทอดตลาดก่อน หากไม่ได้ผลดีให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้
โดยอนุโลม......” สาระสาคัญคือ
1.ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจาหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
โดยถือปฏิบัติตามแนวทาง การขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 509 – มาตรา 517
2.การประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ทาการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างหนึ่ง อย่างใดในการ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของ
สภาพปัจจุบันพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตาม
ความเหมาะสม
2.2 ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุ กรณีไม่มีจาหน่ายทั่วไป
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นและให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
2) การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 183 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ซึ่งกาหนดว่า “นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ตามมาตรา 103 หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจานวนค่าปรับจะเกินร้อยละ 10
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มี
/ เงื่อนไขใดๆ ...

๑๑

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
ได้เท่าที่จาเป็น” สาระสาคัญคือ
1. กรณีมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาว่า
มีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 10 และจะดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป เว้นแต่
คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่หน่วยงาน
ของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้เท่าที่
จาเป็น โดยประเมินความคืบหน้าการดาเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่าการผ่อนปรน
ดังกล่าว จะทาให้คู่สัญญาดาเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลิก
สัญญาหรือไม่ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 กรณีผ่อนปรนแจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและดาเนินการตามสัญญา
หรือข้อตกลงโดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องกาหนดแผนและระยะเวลาการดาเนินการแล้ว
เสร็จให้ชัดเจน
2.2 กรณีที่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้อง
ทาเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)
3. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยมีเงื่อนไขหรือกรณีคู่สัญญาไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องทาเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมกับแจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)
3) การกาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง
ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2) กาหนดว่า “หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญา
ให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว” ข้อ 184 กาหนดว่า “ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา
ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ครอบครองพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบ
ความชารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุนั้น” และข้อ 185
กาหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏความชารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชารุดบกพร่องตามสัญญาให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 184 รีบรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย” ซึ่งระเบียบฯ มิได้กาหนดวิธีปฏิบัติก่อนคืนหลักประกัน
สัญญาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
/ หน่วยงานของ...

๑๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุที่อยู่ใน
ระหว่างการรับประกัน ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา มีดังนี้
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มี
ผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุนั้น
2. ในกรณีที่ปรากฏความชารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 1. รีบรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
3. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชารุดบกพร่องภายใน 15 วัน
สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน
สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่ามีความชารุดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างมาดาเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความ
ชารุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
9,956.74 4,132.69 41.51
รายจ่ายประจา
4,260.92
2,709.09 63.58
รายจ่ายลงทุน
5,695.83
1,423.60 24.99
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
56.75 11.40
รายจ่ายประจา
48.52
9.33 19.22
รายจ่ายลงทุน
449.14
47.43 10.56
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
58.21 18.58
รายจ่ายประจา
114.22
31.57 27.64
รายจ่ายลงทุน
199.12
26.64 18.38
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
682.45
21.96
3.22
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)
682.45
21.96
3.22
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,738.00 1,021.34 58.77
เงินกันฯ ปี 2561
1,181.27
737.18 62.41
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
556.73
248.16 51.04
/ ประธาน...

๑๓

ประธาน

ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ประสานการปฏิบัติ และเร่งรัดดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด (สานักงานจังหวัดอุดรธานี/

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน/
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 วงเงินภาพรวม
313,345,100 บาท เบิกจ่าย 67,930,245 บาท คิดเป็น ร้อยละ 21.67
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
หน่วยงานที่มีผลการดาเนินการเป็นไปตามแผน (มากกว่าร้อยละ 50.03 ขึ้นไป)
จานวน 18 หน่วยงาน/กิจกรรม วงเงิน 41,776.570 บาท ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่าย
จานวน 39,013,523 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.38
หน่วยงานที่มีผลการดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน (ต่ากว่าร้อยละ 50.03 )
จานวน 20 หน่วยงาน/กิจกรรม วงเงิน 110,992,148 บาท ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่าย
จานวน 25,625,112 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.74
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.3 การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้
แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและพัฒนา
องค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559-2564) เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในกระบวนการประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ให้กับหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนและพิจารณาผลการประเมินให้มีมาตรฐานเดียวกันในทุก
ประเภทและทุกระดับเพื่อนามาขับเคลื่อนในระดับ โดยให้ทุกจังหวัดดาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัด ที่อยู่ในระดับเข้าร่วมโครงการ ให้อยู่ในระดับที่
สูงขึ้น เริ่มตั้งแต่ระดับส่งเสริมคุณธรรมขึ้นไป โดยมีผลการประเมินตามตัวชี้วัด 9 ขั้นตอน
และเฉพาะจังหวัดคุณธรรมมีผลการประเมินตามตัวชี้วัด 10 ขั้นตอน โดยองค์กรและ
อาเภอที่ประสงค์จะทบทวนและยกระดับการประเมินตนเองตามแบบประเมิน 9 ขั้นตอน
จัดส่งแบบประเมินฯ ได้ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 5 เมษายน
2562 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทาคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ
และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และอาเภอใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรมต่อไป
/ ประธาน...
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ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทบทวนผลการประเมินตามแบบประเมิน 9 ขั้น ตามแนวทาง
ที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดพิธีสาคัญของจังหวัดอุดรธานี
5.1.1 การจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2562

ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี กาหนดการจัดงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และงานวันข้าราชการพลเรือน
ประจาปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1) พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา 07.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมพิธี
ถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตามลาดับ เวลา 08.30 น. ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
2) พิธีวันข้าราชการพลเรือน เริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและ
เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนาและปะพรมน้าพระพุทธมนต์เพื่อสิริมงคลแก่ข้าราชการและผู้ร่วมพิธี
ประธานพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญสารนายกรัฐมนตรี
ประธานสงฆ์อัญเชิญพระวรธรรมคติ ของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพระราชทานแก่ข้าราชการ
พลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน/ตุลากร/อัยการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ :
เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามเหล่าสังกัด หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากี
คอพับ แขนยาว ข้าราชการทหาร/ตารวจ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ พ่อค้า คหบดี
ประชาชน สมาคม สโมสร มูลนิธิ : ชุดสากลนิยม หรือชุดตามเหล่าสังกัด หรือชุดสุภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.1.2 การจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2562
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี กาหนดการจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2562 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน
2562 ณ หองประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เวลา 06.00 น ผู้รว่ มพิธีพร้อมกัน เวลา 06.30 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมพิธีทุกหมู่เหล่า
/ หน่วยงานของ...

๑๕

ขึ้นวางพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะฯ เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 10 ถึงบริเวณพิธี เวลา
07.30 น. ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์
ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ ถวาย
พานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ พระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี
การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน/ตุลากร/อัยการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ :
เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามเหล่าสังกัด หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากี
คอพับ แขนยาว ข้าราชการทหาร/ตารวจ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ พ่อค้า คหบดี
ประชาชน สมาคม สโมสร มูลนิธิ : ชุดสากลนิยม หรือชุดตามเหล่าสังกัด หรือชุดสุภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.1.3 การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัด
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ขอเชิญร่วมงานพิธีจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัดอุดรธานี
ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัดเพื่อนาไปประกอบพิธีเสกน้าอภิเษก
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุดรธานีได้กาหนดให้มีพิธีจัดทาน้าอภิเษก
ของจังหวัด ดังนี้
1) พิธีพลีกรรมตักน้า วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์คาชะโนด
ตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านดุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีพลีกรรม
ตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์
การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก ประชาชนทั่วไป :
ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
2) พิธีทาน้าอภิเษก วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส
(พระอารามหลวง) ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี พระสงฆ์ในพิธี ใช้พัดยศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีทาน้าอภิเษก การแต่งกาย ข้าราชการ :
เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุดไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตารวจ : เครื่องแบบ
เต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก/กระบี่/ถุงมือ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด :
ชุดไทยจิตรลดา สีเหลือง ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
3) พิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถ
วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี พระสงฆ์ในพิธี
ใช้พัดยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีทาน้าอภิเษก การแต่งกาย
ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุดไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตารวจ
: เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยจิตรลดา สีเหลือง ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.2 การประกาศ...
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5.2 การประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 1-8 จังหวัดอุดรธานี
ผู้แทน ผอ.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 (อย่างไม่เป็น
ทางการ) สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนนาทุกเขตเลือกตั้ง จานวน 8 เขตเลือกตั้ง
ของจังหวัดอุดรธานี
-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน 1,218,662 คน
-มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จานวน 826,666 คน คิดเป็นร้อยละ 67.83
-จานวนบัตรดี 768,626 ใบ คิดเป็นร้อยละ 92.98
-จานวนบัตรเสีย 49,655 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.01
-บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง จานวน 8,385 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.01
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 การดาเนินงานของสานักงานที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
5.3.1 มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปลอดหรือกระทาการอย่างใด เพื่อให้
บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
เนื่องจากขณะนี้ ได้เข้าสู่ฤดูกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในหลายท้องที่จะทาการ
จุดบั้งไฟกันเป็นจานวนมาก ซึ่งตามประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการป้องกันและ
การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุด
และปล่อย หรือกระทาการอย่างใดเพื่อไห้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้น
ไปสู่อากาศ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ 2 และข้อ 3
ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน
พุทธศักราช 2559 กาหนดให้ผู้ที่จะขออนุญาตจุดบั้งไฟให้กระทาเฉพาะห้วงวันขึ้น 1 ค่า
เดือน 6 ถึง แรม 15 ค่า เดือน 6 ของทุกปี
ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมให้ผู้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หรือผู้ที่จะจุดบั้งไฟในงาน
ประเพณีท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว ขอให้ทุกอาเภอปฏิบัติ ดังนี้
1) กาชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาประกาศและทาความเข้าใจประกาศจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใดเพื่อไห้บั้งไฟ ตะไล
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เพื่อทราบ
อานาจและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตจุดบั้งไฟ
2) กาชับพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตารวจได้ตรวจตราสอดส่อง กรณี
จุดบั้งไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายอาเภอท้องที่ รวมทั้งเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันจากการ
แข่งขันจุดบั้งไฟ หากพบการกระทาผิดให้ดาเนินการจับกุมดาเนินคดีโดยเฉียบขาดทุกราย
3) ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนหลักเกณฑ์การขออนุญาต
และบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว ให้
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.3.2 การจัดตั้งศูนย์...
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ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

5.3.2 การจัดตั้งศูนย์อานวยการจิตอาสา ภาค 2 (ศอ.จอส.ภาค 2)
สาระสาคัญของการจัดตั้งศูนย์อานวยการจิตอาสา ภาค 2 (ศอ.จอส.ภาค 2) คือ
1) เปลี่ยนชื่อ “โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ” เป็น “โครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.)
2) ประเภทของจิตสาฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
จิตอาสาพัฒนา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขั้น ได้แก่การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดารงชีวิตประจาวัน
จิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่น ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม
จิตอาสาเฉพาะกิจ โดยให้ปฏิบัติในงานพิธี หรือการรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ
เป็นการใช้กาลังพลจิตอาสาปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ หรือ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่
และการฟื้นฟูสถานที่ ภายหลักการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
3) การจัดตั้ง “ศูนย์อานวยการจิตอาสา ภาค 2” (ศอ.จอส.ภาค 2) มีแม่ทัพภาคที่ 2
เป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาค 2 เป็นคณะทางาน ซึ่งจังหวัด
อุดรธานี ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์อานวยการจิตอาสาจังหวัดอุดรธานี ตามคาสั่งที่
1061/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และดาเนินการจัดตั้งศูนย์อานวยการ
จิตอาสาระดับอาเภอ ทั้ง 20 อาเภอ เรียบร้อยแล้ว
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3.3 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ผลการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุดรธานี จานวนสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีภูมิลาเนาจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 27 มีนาคม 2562)
เป้าหมายในภาพรวม 20 อาเภอ มีจานวน 37,240 จานวนสมาชิกใหม่ในรอบเดือน
1,255 ราย จานวนสมาชิกรวม (มกราคม – มีนาคม 2562) จานวน 1,445 ราย
คิดเป็นร้อยละ 3.88 ข้อมูล : กรมการปกครอง http://report3.dopa.go.th/nsf

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3.4 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทีท่ าการปกครองจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกข่า
หมู่ที่ 5, 8 ตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ และร่วมกิจกรรมโครงการ ซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี
125 หลัง “บ้านอุ่นรัก” จังหวัดอุดรธานีแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และบริการการตรวจรักษา
โรคทั่วไป และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
/ เรียนเชิญ...

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

๑๘

เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง โดยดาริของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้อาเภอทุกอาเภอ จัดประชุมสารวจปัญหา และความต้องการในพื้นที่ รายงาน
ที่ทาการปกครองจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเกี่ยวข้อง นาไปชี้แจงในวันออกหน่วย
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.4 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ จังหวัดอุดรธานี
๑) หัวข้อหลักของการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๖2 ใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก
รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสานึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
๒๕๖2 โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2) ช่วงเวลาดาเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 4
มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 18
มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๗
เมษายน ๒๕๖2
๓) เป้ า หมายการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเดิ น ทางสั ญ จรอย่ า งปลอดภั ย
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256๒
4) มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการ เน้นการบูรณาการการ
ป้องกันร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือน ทหารตารวจ และภาคเอกชน ในลักษณะ
ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวม 7 มาตรการ
4.1 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน (ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านสังคม
และชุมชน ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน ด้านมาตรการ
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ)
4.2 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
4.3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4.4 ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
4.5 ความปลอดภัยทางน้า
4.6 การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
4.7 บริหารจัดการ
5) ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
5.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
(Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง (ค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง เกิดอุบัติเหตุ 100 ครั้ง บาดเจ็บ Admit 106 ราย และเสียชีวิต 10 ราย)
5.2 จานวนอาเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง และสีส้ม มีจานวนลดลง
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (จังหวัดอุดรธานี มีอาเภอ
เสี่ยงสีแดง 1 อาเภอ สีส้ม 3 อาเภอ)
/ 5.3. จานวนครั้ง...

๑๙

5.3 จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ
(admit) ของอาเภอที่มีความเสี่ยง ในระดับสีแดง สีส้ม และสีเหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถ
ลดระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
(จังหวัดอุดรธานี มีอาเภอเสี่ยงสีแดง 1 อาเภอ สีส้ม 3 อาเภอ และสีเหลือง 14 อาเภอ)
ประธาน
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5.5.1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
สอดคล้อง กับกลไกการดาเนินงานในระดับชาติระดับเขตและระดับอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ได้มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการบริหาร
จัดการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ในภาพรวม โดยให้มีการ
ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) แล้ว
รายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ส่งให้จังหวัด ภายใน
วันที่ 30 ของเดือน พร้อมกับสรุปผลการดาเนินงานดังกล่าวเสนอที่ประชุมกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นประจาทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562
และแจ้งสานักงานสาธารณสุขอาเภอ เสนอนายอาเภอบรรจุวาระเรื่องการติดตามผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เป็นระเบียบวาระ
การประชุมหัวหน้าส่วนและการประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจาทุกเดือน เช่นเดียวกับ
ระดับจังหวัด พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบตาม
กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5.2 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย/
ตารวจภูธรจังหวัด) และอื่นๆ จากการดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562
มีเป้าหมายการดาเนินงาน ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 27 มีนาคม 2562) จานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด
243 ราย คิดเป็นอัตราตาย 15.35 ต่อแสนประชากร มีอัตราตายมากกว่า 16 ต่อแสน
ประชากร จานวน 9 อาเภอ 3 ลาดับแรก ได้แก่ อาเภอบ้านดุง อาเภอบ้านผือ และอาเภอ
กุมภวาปี เรียงตามลาดับ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อาเภอนายูง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.3.3 ความคืบหน้า...

๒๐

5.5.3 ความคืบหน้าโครงการ MOU อาหารปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกร
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖2 แผนการซื้อผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่ใช้
ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เฉลี่ย
เดือนละ 5,599,735 บาท ซื้อจากวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจริง จานวน 3,990,296 บาท
คิดเป็น ร้อยละ 71.26 จากวงเงินตามแผน
การจัดซื้อจ้างวัตถุดิบที่ใช้นามาปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล พื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖2 มีจานวน 1,994,908 บาท
วงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จานวน 1,633,176 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.87
จากวงเงินที่ซื้อ
วงเงินที่จัดซื้อประจาปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562)
จานวน 25,837,810 บาท วงเงินที่ซื้อจ้างจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี
จานวน 7,394,117 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.62
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5.4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (วันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2562)
ผู้ป่วยไข้เลือดออกในระดับประเทศ จานวน 12,545 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.99 จาแนก
เป็นระดับภาค 3,093 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.08 จังหวัดอุดรธานี มีจานวนผู้ป่วยรวม
172 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.83
การดาเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี ให้สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.) และที่ประชุมหัวหน้าส่วนทุกเดือนเพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ให้จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดขยะและแห่งเพาะพันธุ์
ยุงลายโดยกลุ่มนักเรียนและกลุ่มประชาชนทั่วไปทุกวันศุกร์ ให้เทศบาลตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกาศให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ และ
ออกคาสั่งให้เจ้าของอาคารที่เป็นแห่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปรับปรุงแก้ไข ตามคาแนะนาของ
เจ้าพนักงาน หากไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตามกฎหมาย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 การดาเนินงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
5.6.1 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ 27 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2562 ใน
พื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จานวน 36 คิดเป็นร้อยละ
3.39 ของตัวอย่างทั้งหมด 1,063 ตัว จาก 77 จังหวัด ที่พบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก คือ
จังหวัดสงขลา สุรินทร์ ขอนแก่น เพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
/ - แบ่งตัวอย่าง...
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- แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/
ชันสูตร) จานวน 33 ตัวอย่าง พบผลบวก ร้อยละ47.14 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 3 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่างร้อยละ 0.03
จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 72.22
- นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 33.33 ไม่มี
เจ้าของร้อยละ 43.33 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 23.33 และพบว่า สุนัข-แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 24.14 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 13.79 และไม่ทราบประวัติร้อยละ
62.07
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 15 เมษายน
2561 – 25 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์สุกรจังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า
การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever :
ASF) ว่าประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้และย้าว่า ASF เป็นโรคที่เกิดเฉพาะ
ในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่น ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมูได้
อย่างปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในต่างประเทศพบเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการระบาด
มายังตอนกลางของประเทศ (23 มีนาคม 2562) พบการระบาดทั้งสิ้น 366 ครั้ง
ใน 20 จังหวัด มีการทาลายสุกรเพื่อควบคุมโรคจานวน 46,600 ตัว
กรมปศุสัตว์ เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 16 จังหวัด ชายแดนประเทศเพื่อบ้าน
ได้แก่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เลย
อุตรดิตถ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อานาจเจริญ สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดตราด
ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร/หมูป่า จะต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์
และตรวจสอบว่าปลอดภัยจากโรคก่อนออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอีกทั้งทาให้การบูรณาการ
การทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ฝ่ายปกครองร่วมกับสารวัตรกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
ในการป้องกันปราบปรามผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนตามแนวชายแดนร่วมกัน
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทย หากพบเป็นผู้ลักลอบ
นาสุกรตลอดจนผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าประเทศไทย ขอให้แจ้งสายด่วน 06 3225 6888
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

/ 5.7 การบริหารจัดการ...
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5.7 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดาเนินการ
ประกวดจังหวัดสะอาดในระดับประเทศ เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจ และเชิดชูเกียรติ
จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจาปี 2561 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
ซึ่งคณะกรรมการประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” กระทรวงมหาดไทย
ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศ
โดยระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 5 รางวัล โดยจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลชมเชย
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 220 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 126 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
28 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง (บ้านผู้ยากไร้) จานวน 66 หลัง เดือนมีนาคม มอบบ้าน
ตามโครงการฯ รวม 6 หลัง คืออาเภอหนองแสง 3 หลัง และอาเภอโนนสะอาด 6 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค
รวมเงินทั้งสิ้น
8,586,567 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเงินทั้งสิ้น
7,661,000 บาท
คงเหลือ
925,567 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 การรับบริจาคโลหิต ของสภากาชาดไทย
หน.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ขอรับบริจาค
เก้าอี้นวมสีน้าเงินเก่าที่มีสภาพพอใช้งานได้ เพื่อนาไปดัดแปลงเป็นเก้าอี้นั่งถ่ายสบายๆ
สไตล์กาชาด เพื่อส่งมอบให้กับผู้พิการที่มีปัญหาในการนั่งขับถ่าย และขอเชิญชวน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมบริจาคโลหิตในหน่วยงาน หรือแจ้งความประสงค์บริจาค
เก้าอี้บุนวมเก่า และร่วมบริจาคโลหิต “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
ได้ที่สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 2960 ในวันและเวลาราชการ
หรือบริจาคที่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ตามวัน และสถานที่ตามแผนการออกรับ
บริจาคโลหิตประจาเดือนเมษายน 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4222 2960, 0 4232 5588
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.10 โครงการทุน...
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5.10 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)
ผู้แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการ
ให้โอกาสและช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด ตามมาตรา 5(4) พระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุว่า กองเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา กสศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนา และมีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัด มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเอง ในการดารงชีวิตได้
ดังนั้น กสศ. ได้ดาเนินการตามประกาศกองทุนฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นหนึ่งในรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาประเภท 5 ปี (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.) และประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
นาเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปี 2562
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2562
เดือนเมษายน 2562 ตรงกับวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โดยส่วนราชการใน สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ เจ้าภาพจะได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมฯ ในวันที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
ต่อไป ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าภาพ จะได้ออกหนังสือแจ้งเวียนวัน เวลา และสถานที่ในการจัด
ประชุมฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนมีนาคม 2562
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการผลิตสินค้าเกษตร เดือนมีนาคม ปี 2562 ตลาดจาหน่าย
สินค้าเกษตรตามนโยบายตลาดนาการผลิต ข้าวสาร 18,962 กิโลกรัม มูลค่ารวม
547,270 บาท พืชผัก จานวน 54,422 มูลค่ารวม 1,530,374 บาท ผลไม้ จานวน
1,662,116 กิโลกรัม มูลค่ารวม 12,512,669 บาท และไข่ไก่ 127,276 ฟอง
รวมมูลค่า 621,750 บาท สินค้าอื่น มีมูลค่ารวม 1,107,980 บาท
ผลการจาหน่ายสินค้าเกษตร ในวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ตามนโยบายตลาด
นาการผลิต ประจาเดือนมีนาคม 2562 จากสถานที่จาหน่าย จานวน 62 แห่ง รวม 609
กลุ่ม/ราย (ผู้เข้าร่วมจาหน่าย) มูลค่า 18,471,805 บาท ตลาดมะม่วงอาเภอหนองวัวซอ
ตลาดชุมชน และตลาดเกษตรกรอุดรธานี มีมูลค่าจาหน่ายสูงสุด 11,350,000 บาท
2,311,371 บาท และ 1,492,083 บาท ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 6.3 รายงานภาวะ...
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6.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือนมกราคม 2562 มีสัญญาณขยายตัว
จากเดือนก่อนหน้าด้านการใช้จ่ายขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว
จากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ด้านการผลิต
หดตัวตามภาคบริการ เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวรวมปรับตัวลดลง ในขณะที่
ภาคเกษตรกรรมขยายตัว ตามปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานและมันสาปะหลังที่เพิ่มขึ้น
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัด ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านเงินฝาก และสินเชื่อ
ขยายตัว ร้อยละ 5.5 และ 2.3 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปีก่อน การจ้างเงิน ขยายตัวร้อยละ 8.0
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดาเนินงานในเดือนมีนาคม
2562 มีดังนี้ 1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 47 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.74
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.26
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 1,965 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 1,965 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 17 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 17 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
BOD
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
77
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
93
ดีมาก
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
47 เสื่อมโทรม
NH3
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
49 เสื่อมโทรม BOD, NH3
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
88
ดี
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
74
ดี
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
66
พอใช้
BOD
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
75
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
94
ดีมาก
82
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 74.5
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

/ สถานี HLU ...
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สถานี HLU 04 เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) สูง
ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มี
ส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลาดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง
โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อม
โทรมลงจากเดือน มกราคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมีนาคม 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต มีนาคม 2562 จานวน 1,300 ราย 520,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ จานวน 877 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 43,850 บาท
3. ในห้วงเดือนเมษายน 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 ครั้ง
รวม 10 แห่ง (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (มีนาคม 2562) ดวงตา 114 ราย อวัยวะ 40 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่ มอบถุงยังชีพ และเงินสดช่วยเหลือ
เบื้องต้น ผู้ประสบอัคคีภัย โดย รวมมูลค่า 14,600 บาท ผู้ประสบวาตภัย รวมมูลค่า
633,600 บาท ผู้ป่วยติดเตียง รวมมูลค่า 11,600 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
11 มีนาคม 2562 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทาสื่อดิจิทัล
ในรูปแบบคลิปวีดิโอ และการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คลิปวีดิโอ หัวข้อ
“การรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3
บ้านเหล่า อาเภอเมืองอุดรธานี มีเยาวชนเข้ารับการอบรม รวม 50 คน
13 มีนาคม 2562 จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
(Culturel Vaccine) จังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ วัดสะอาดเรืองศรี ตาบลนาดี อาเภอหนองแสง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง และผู้นาชุมชนคุณธรรมในตาบลนาดี จานวน
50 คน
15 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์
ของชุมชนคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นาโดย ดร.กล้า สมตระกูล ลงพื้นที่ ณ ชุมชน
คุณธรรมต้นแบบบ้านพิพิธภัณฑ์ หมู่ที่ 13 ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน เพื่อติดตาม
ประเมินผลคุณธรรม ที่ดาเนินงานประสบความสาเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เข้าสู่การ
พิจารณาคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วย
พลังบวรต้นแบบ ระดับประเทศ เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันอนุรักษ์
มรดกไทย 2 เมษายน 2562 และตรวจเยี่ยมประเมินผล ตามเกณฑ์การประเมิน
/ 18 มีนาคม การจัดตั้งศูนย์...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
มติที่ประชุม

18 มีนาคม 2562 ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คลิปวีดิโอ
หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” ได้พิจารณาคัดเลือกบทถ่ายทา (Story Board) เพื่อนาไป
ผลิตสื่อรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 โดยผลการคัดเลือกทั้งหมด 4 ทีม ประกอบ
ด้วยทีมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ชื่อเรื่อง “รู้สื่อดี” ทีมโรงเรียนบ้านเลื่อม ทีม 2 เรื่อง
“ออนไลน์ออนหลอก” ทีมโรงเรียนโรงเรียนบ้านเลื่อม ทีม 1 เรื่อง “เช็คอิน” และ
ทีมโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่าทีม 2 เรื่อง “ยาผีบอก”
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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