รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/๒๕62
เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
3. นายวันชัย
จันทร์พร
4. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
5. นายบรรพต
ยาฟอง
6. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
7. นายศรีบูรณ์
พรหมคุณ
8. นายจิระศักดิ์
สุจริตตานันท์
9. นายนิพันธ์
เนยเมืองปัก
10. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
12. นายวรงค์
คลังเงิน
13. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
14. นายเกรียงศักดิ์
พิมพ์ดา
๑5. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
16. น.ส.อัญชลี
พลคชา
17. นายปิยะ
โยมา
18. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข
๑9. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
20. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
21. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์
22. นายพนธ์สมิทธิ์
กลางนภา
23. นายยงยุทธ
อุดมศักดิ์
24. นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์
25. นายไชยวัฒน์
รัตนดาดาษ
26. นางพจนารถ
สุทธิพร
27. นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์
๒8. นายอาพัน
เอกทัตร
29. นางนุชนาถ
ปัญโญวัฒน์
30. นายจักก์
สมุทรกลิน
31. ดร.เกศินี
สวัสดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
/32. นายธงชัย...
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32. นายธงชัย
33. นายวิชิต
34. นายฤทธิเดช
35. นายยุทธพงษ์
36. นายสาราญ
37. พ.ต.นภดล
38. นายรัชต
39. นายทรรศชล
40. นายประกอบ
41. นายสมศักดิ์
42. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
43. น.ส.นงลักษณ์
44. นายเจษฎา
45. นายวิชา
46. นายพิชัย
47. น.ส.วัชน์สิริ
48. น.ส.ทชากร
49. นางนภาพร

พลพวก
ชมฉ่า
โคตรสาร
หิรัญมาพร
สกุลดี
บุญสูงเนิน
สาราญชลารักษ์
พุทธรัตนา
จันทรทิพย์
พวาศิริ
เปรยะโพธิเดชะ
อยู่คาจันทร์
ปานะถึก
จันทร์กลม
พาศรี
ปัทมามาลย์
รอบรู้
แก้วสี

50. นายภูรเดช

สวัสดิรมย์

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

อาเภอ
51. นายวัชรินทร์
52. นายสุชาติ
53. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
54. นายชัชวาลย์
55. นายณฐพล
56. นายปิยะ
57. นายวิโรจน์
58. นายปิยะพงษ์
59. นายณัฐภัทร
60. นายวิมล
61. นายประทีป
62. นายอรรถพล
63. นายธนสาร
64. นายสุพจน์
65. นายวรพันธ์
66. นายวิสูติ

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

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
/67. นายติยะรัตน์...
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67. นายติยรัตน์
68. นายณัฐชนน
69. นายประเสริฐ
70. นายสถิต
ส่วนกลาง
71. นางกาญจนา
72. น.ส.เยาวลักษณ์
73. นายสัญชัย
74. น.ส.รัตนา
75. นายวิรัตน์
76. นายชาตรี
77. นายมงคล
78. นายอภิชาต
79. นายสุวภัทร
80. นายวิชัย
81. นายสง่า
82. นายนเรศ
83. น.ส.ปวริศา
84. นางลดาวัลย์
85. นายเพ็ชรรัตน์
86. นางโสภิดา
87. นางปนัดดา
88. นายสืบตระกูล
89. นายสาลี
90. นายประพฤทธิ์
91. นายปรีชา
92. นายธานินทร์
93. นายอิสรา
94. นายวิทยา
95. นายสุทธิพล
96. นายประสพสุข
97. น.ส.สกุลตลา
98. นางอรนุช

ธูปวงศ์
เนมเคนอุโฆษ
ท้าวมิตร
คาลาเลี้ยง

นายอาเภอสร้างคอม
(แทน) นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

โนนทนวงศ์
(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
ทองห่อ
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
สถิตย์ชัยวัฒนา (แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
นรานันทน์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ธรรมเสถียร (แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ลิขิตบุญญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
เพชรด่านเหนือ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ชุมนุมมณี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
โกษาแสง
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
จาตุรงค์กร
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
คาศรี
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
นาเมืองรักษ์ (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
ศิริกุล
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
โยวะบุตร
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
แก้วสุฟอง
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ทองเหลือง
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
มิลินทานุช
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
พลขันธ์
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
จงใจภักดิ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ยอดสง่า
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
จันทโรบล
ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
ปุราโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
เอี่ยมประเสริฐกุล ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
ทาเวียง
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
คงแสงไชย
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
เลิศไกร
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
/99. นางจินตนา...
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99. นางจินตนา
100. น.ส.พเยีย
101. นางเบ็ญชรี
102. นางปริศนา
103. นายชัยยุทธ
104. นางสุชาดา
105. นางดรุณี
106. นายสุชาติ
107. นายประเสริฐ
108. นายเอนก
109. นายสุภชัย
110. นายเรืองเดช
111. นายบรรพต
112. นายสุธีร์
113. นายสมชัย
114. นางสุภาพร
115. น.ส.ณิชาภา
116. นายประสิทธิ์
117. นายสยมภู
118. นายสิทธิพร
119. นายนรากร
120. นายองอาจ
121. นายสุกันฑ์
122. น.ส.ปณิษา
123. นายไพบูลย์
124. นายกิตติศักดิ์
125. นางเพียงใจ
126. พ.อ.ต.รพีพงศ์
127. นายสมชาย
128. นายพุทธาสิทธิ์
129. น.ส.ธิติยา
130. นางวาสนา
131. น.ส.กัลยา
132. น.ส.ณวรรณ

แสนดี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
อุชชิน
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
พลอยน้อย
คลังเขต 4
ราชนา
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
โชนะโต
ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
นันทพานิช
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
จันทร์ธง
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
จันทร์พานิชย์ (แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
บุญขันธ์
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
เผ่าผา
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ข่าทิพย์พาที (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
รามะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
กะชิมรัมย์
(แทน) ผอ.ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
นามมา
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ศรีปะโค
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
ส่างช้าง
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
บุญมาก
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
บุญไชย
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
จันทร์พรม
ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
จันทร์เต็ม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
พรหมมา
(แทน) ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
โหมดจูมวันทา (แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
133. พ.อ.สมศักดิ์
134. พ.ต.อ.สรรธาน

แจ่มพันธ์
อินทรจักร์

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
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135. พ.อ.ชัยวัฒน์
136. นอ.สมโภช
137. น.ต.หญิงอิสรีย์
138. พ.ต.อ.กิตติคุณ
139. พ.ต.ท.กิตติพงษ์
140. พ.ต.ท.ไกรสร
141. พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์
142. พ.ต.ท.วัชรากร
143. พ.ต.ท.ณัฏฐ์เดชา
144. พ.ต.ท.ชัชพล
145. พ.ต.ท.นัฐเชษฐ์
146. พ.ต.ท.อาทิตย์
147. พ.ต.ท.ศิริมงคล
148. พ.ต.ท.เพชรรัตน์
149. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์
150. พ.ต.ท.ศรชัย
151. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
152. พ.ต.ท.ภราดร
153. พ.ต.ท.ยศพนธ์
154. พ.ต.ท.ปรีดา
155. พ.ต.อ.คมสัน
156. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
157. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์
158. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
159. พ.ต.ท.ธานินทร์
160. ร.ต.ท.ธวัช
161. ร.ต.อ.ภัทรพล

ปานคา
สิงห์คลาน
นรเศรษฐกร
นิยมวิทย์
พรหมสุวรรณ
พาน้อย
วงศ์กาฬสินธุ์
วิเศษศิริ
ฐานิสภัทราพงศ์
แสนวัง
โคตรนาม
จันพา
บุญหนุน
ศรีเมือง
บูรณะบัญญัติ
ช่วยชัย
สมบัตินันท์
จุฬารี
เสริมรัมย์
มุลาลินน์
เสืออินทร์
พัสดร
วงศ์สุรีย์
สุวรรณประสิทธิ์
อินทร์กอง
บุตรแสนลี
ศรีวงษ์

(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. ๒
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
(แทน) รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
(แทน) รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า

สถาบันการศึกษา
162. นายจรูญ
163. ผศ.เฉลิมพงษ์
164. นางชยานันต์
165. นายศุภมิตร
166. ดร.จิราพร
167. นายพิทักษ์
168. นายชานาญ
169. นายผ่องชัย
170. นายพัทธพล

ถาวรจักร
เฉลิมชิต
สรวงศิริ
ศรีสวัสดิ์
วรวงศ์
บุตรโพธิ์ศรี
อยู่แพ
ไทยหอม
จารุจิตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
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171. นายพิชัย
172. นายพงษ์ศักดิ์
173. นายเสน่ห์
174. นายอนุพงศ์

วาจนสุนทร
วงษ์ป้อม
วงษ์เล่ห์
มกรานุรักษ์

(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
175. นายประธาน
ภู่ธนะพิบูล
หน.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
176. นางวราพร
ศิริประเสริฐ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
177. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
178. นายบรรจบ
คากันหา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
179. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
180. นางอารีย์
สุรารักษ์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
181. นายรัฐสภา
ศรีลาพัฒน์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
182. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
183. นายสุรชาติ
จันทรา
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
184. ว่าที่พันตรีพิทักษ์ พิลาวัลย์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
185. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
186. นายสาธิต
ฉัตรรัตนวาปี (แทน) ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
187. น.ส.พัชรี
ผ่องศิริ
(แทน) หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
188. นายณัฐพงษ์
พิมพ์กา
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
189. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
190. นางพานทิพย์
บุญศรี
ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
191. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
192. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ผจก.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด
193. นายวีระพงษ์
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
194. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
195. นายนิรุจน์
อุทธา
(แทน) หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
196. นายประพนธ์
พันธ์ลี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
197. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
2. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
3. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
4. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
5. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
6. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
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7. สรรพากร ภาค 10
8. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
9. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
10. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
11. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
12. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
13. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
14. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
15. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
16. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
17. รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ท.)
18. ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
19. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
20. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
21. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
22. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
23. ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
24. ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
25. ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
26. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
27. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
28. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
29. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
30. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
31. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
32. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
33. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
34. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
35. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
36. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
37. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
38. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
39. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
40. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
41. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
42. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
43. หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
44. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
45. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
/46. ผจก.สาขาอุดรธานี...
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46. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
47. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
48. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
49. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
50. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
51. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
52. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
53. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
54. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
55. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
56. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
57. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
58. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
59. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
60. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
61. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
62. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
63. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
64. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
65. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
66. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
67. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
68. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
69. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ “น้าประปาดื่มได้” และเกียรติบัตรหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปี 2562 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
2. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ “น้าประปาดื่มได้” และเกียรติบัตรหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปี 2562 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และมอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 “ครุฑทอง”
สาขาส่งเสริมการศึกษาดีเด่น ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
พร้อมให้โอวาท ชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จากนั้นชมสรุปข่าวเด่น
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ความยาว
15 นาที
/ ระเบียบวาระที่...
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ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร/(ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่)
1) นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 9 พิษณุโลก
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 อุดรธานี
2) นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
ผอ.สวท.จังหวัดมุกดาหาร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สวท.จังหวัดอุดรธานี
3) นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 18
วาระการบริหาร (2 ปี) พ.ศ. 2562-2563
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 4 ลาดับที่ 99 นายพิจิตร
สุโข (อทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี แก้ไขเป็น ลาดับที่ 99 นายพิจิตร สุโข
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
หน้าที่ 5 ลาดับที่ 158 ดร.จิราพร วรวงศ์ (แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี แก้ไขเป็น ลาดับที่ 158 ดร.จิราพร วรวงศ์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
หน้าที่ 17 บรรทัดสุดท้าย จากข้อความ “สอบถามรายเพิ่มเติม” ให้แก้ไขข้อความ
เป็น “สอบถามเพิ่มเติม”
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 มกราคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
คลังจังหวัดอุดรธานี

1) แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ดาเนินการในระบบ e-GP ตามที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66
วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น” และมาตรา 98 บัญญัติว่า “ให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด” ประกอบกับ
กรมบัญชีกลางได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซือ้
/จัดจ้างภาครัฐ...

๑๐

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP คือ กรณีส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ากว่า 5,000 บาท กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และ
หน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิด 100,000 บาท
กรณีดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ 79 วรรคสอง กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2556 กรณีการซื้อน้ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ามัน
เชื้อเพลิง และตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
โดยกาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทาการถัดไป
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยให้จัดทา
เป็นรายไตรมาส โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ต่อไป
2) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้กับหน่วยงานของรัฐโดยมี
วัตถุประสงค์ จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.3/ว 10 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562 ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 34 วรรคสอง บัญญัติให้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ได้รับเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น
ไม่ต้องส่งคลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
3) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยาย
เวลาทาการ ตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) จากหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 มีสาระสาคัญ คือ
/ด้วยปรากฏว่า...

๑๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

ด้วยปรากฏว่า ผู้ประกอบการที่ได้ทาสัญญา หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือข้อตกลงอันเนื่องมาจากเกิดเหตุอุทกภัย
ในพื้นที่หลายจังหวัด และหน่วยงานของรัฐได้ขอหารือเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาในกรณีดังกล่าวเป็นจานวนมาก คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง
กับหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นควรซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงด หรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
9,043.96 2,967.16 32.81
รายจ่ายประจา
3,457.77
1,956.68 49.33
รายจ่ายลงทุน
5,568.18
1,010.48 18.15
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
8.09
1.63
รายจ่ายประจา
48.52
5.34 15.13
รายจ่ายลงทุน
449.14
0.74
0.17
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
27.52
8.78
รายจ่ายประจา
113.83
24.47 21.50
รายจ่ายลงทุน
199.51
3.05
1.53
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
682.45
8.52
1.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)
682.45
8.52
1.25
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,738.00
939.42 45.05
เงินกันฯ ปี 2561
1,181.28
670.18 56.73
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
556.73
269.25 48.36

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง กากับ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ในการดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
อุดรธานีทั้งระบบ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
เป็นไปตามแนวทางตัวชี้วัดการดาเนินการของจังหวัดอุดรธานีที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ประธาน

ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ประสานการปฏิบัติ และเร่งรัดดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/4.2. การติดตาม...

๑๒

4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 วงเงิน
ภาพรวม 313,345,100 บาท เบิกจ่าย 31,515,208 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10.06
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
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินโครงการ แยกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเร่งรัดติดตาม คือ
กลุ่มที่ 1 ยังไม่อนุมัติโครงการ 1 หน่วยงาน กลุ่มที่ 2 อนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 2 หน่วยงาน กลุ่มที่ 3 ไม่มี (หน่วยงานน่าเป็นห่วง/กลุ่มเสี่ยง หรือหน่วยงานที่อนุมัติ
โครงการแล้วแต่ยังไม่ดาเนินการ) และกลุ่มที่ 4 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วแต่ผลการ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 27 หน่วยงาน วงเงิน 272 ล้านบาทเศษ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจาปี 2562
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18
อุดรธานี กาหนดจัดพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552) เนื่องในวันมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นพิธีวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน
สถานศึกษา และช่างฝีมือ ได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ จัดพิธีถวายสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประจาทุกปี
ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนภาครัฐ และเอกชน
ทุกแห่งเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ตามหนังสือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ที่ อด 0006/746 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 และ
การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
ผอ.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า
จังหวัดอุดรธานี (28 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562) นอกเขตเลือกตั้ง รวม 11,600 คน
ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต จานวน 10,088 คน ทางสานักทะเบียน จานวน 1,512 คน
/แนวทางปฏิบัติ...

๑๓

มติที่ประชุม

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการในการสนับสนุนการเลือกตั้ง 6 ข้อ คือ
1) ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
เมื่อได้รับการร้องขอ
2) ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ
ทั้งส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
3) นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
จนถึงวันเลือกตั้ง การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณา
เท่าที่จาเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
4) ให้ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ
ให้การสนับสนุนสถานที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) รวมทั้งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ให้หน่วยงานทุกฝ่ายตามข้อ 4 สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและ
ที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เพียงพอ และเท่าเทียมกัน
6) ให้มีการสนธิกาลัง ระหว่างทหาร ตารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร
ด้านความปลอดภัย เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่จัดการ
เลือกตั้ง ได้รับความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 การดาเนินงานของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
5.3.1 การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ปี ๒๕๖2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กาหนดมาตรการเตรียมความพร้อม ดังนี้
๑) จัดประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมบูรณาการวางแผนการบริหารจัดการน้าและเฝ้าระวังสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด
๒) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา ตลอดจน
เฝ้าระวังสถานการณ์น้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
3) มอบหมายให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี บูรณาการ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมพร้อมเพื่อให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
และรวดเร็ว โดยเฉพาะอาเภอที่ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
ต่ากว่า ร้อยละ 50 และอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยด้านการเกษตร ให้เฝ้าระวัง
/สถานการณ์น้า...

๑๔

สถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้า เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
๔) จัดตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์ เพื่อทาหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ
และการจัดการน้า โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น หน่วยงาน
ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกวิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่มี
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพื่อทาหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบัน
ปริมาณน้าในเขื่อนขนาดใหญ่ ๒ แห่ง คือ อ่างห้วยหลวง และฝายกุมภวาปี มีปริมาณ
๑๐๓.๖๒๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๓.๖๒ ของความจุน้าในอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้าขนาดกลาง
มีจานวน ๑๗ แห่ง ปัจจุบันมีน้า ๔๘.๕๙๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๔.๙๐ ของความจุน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

5.3.2 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ
2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) เกิดอุบัติเหตุ 7,916 ครั้ง มีได้รับบาดเจ็บ
8,736 ราย เสียชีวิต 209 ราย คิดเป็น 13.2 ต่อแสนประชากร (จากเป้าหมาย 16
ต่อแสนประชากร)
จากผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2562 จังหวัดอุดรธานี ผู้เสียชีวิตเกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ ซึ่งไม่สวม
หมวกนิรภัยทั้งหมด และข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี พบว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัย
มีโอกาสรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ 3 เท่าของผู้ไม่สวม ผู้อานวยการศูนย์อานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือแนวทาง/
นโยบายการขับเคลื่อนให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน
จังหวัดอุดรธานีให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%)
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.4 แผนการบริหารจัดการน้าโครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวงจังหวัด
อุดรธานี ข้อมูลปริมาณน้าฝนและปริมาณน้าไหลลงอ่างเมื่อสิ้นฤดูฝนปี 2561
ปริมาณน้าฝนรวม 1,112 มิลลิเมตร (ฝนเฉลี่ย 35 ปี 1,292 มิลลิเมตร)
ปริมาณน้าไหลลงอ่างฯ 74.84 ล้านลูกบาศก์เมตร (เฉลี่ย 35 ปี 157.27 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร) ปริมาณที่กักเก็บไว้ได้เมื่อสิ้นฤดูฝน 72.813 ล้านลูกบาศก์เมตร
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ในระดับพื้นที่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทย และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้
จังหวัดมีเป้าหมายการขับเคลื่อนในการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมที่ชัดเจน จึงกาหนด
/เป้าหมายในการ...

๑๕

เป้าหมายในการขับเคลื่อนงานของจังหวัด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกันยายน 2562
เป้าหมาย 1,886 หมู่บ้าน/ชุมชน จานวนผู้สมัครฯ จานวน 37,720 ราย ในการนี้จังหวัด
ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุดรธานี มีการประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทาง
การดาเนินงานสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
เป็นประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการ
คณะทางานฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ นอกจากนี้ยังได้มีการขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ทางระบบ
VCS (vedio Conference system) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอาเภอ
ผลการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุดรธานี
จานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีภูมิลาเนาจังหวัดอุดรธานี
(ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 จานวน 387 ราย ประมาณการผู้สมัคร จานวน 6,344 ราย รวม 6,731 ราย
คิดเป็นร้อยละ 17.84 จากเป้าหมายที่กาหนด
ประธาน
ให้ส่วนเกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการลดใช้พลังงานของจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมกราคม 2562 ระบบฯ ยังไม่สามารถประเมินผลงานได้เนื่องจากมีหน่วยงาน
รายงานข้อมูล ยังไม่ถึงร้อยละ 80
จังหวัดอุดรธานี มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงาน ข้อมูล จานวน 94 หน่วยงาน
หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง จานวน 66 หน่วยงาน ไม่รายงานข้อมูล จานวน
28 หน่วยงาน โดย ร้อยละ 73.12 ของหน่วยงานในจังหวัด ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า
และน้ามันครบถ้วน ยังไม่มีผล การประเมินด้านไฟฟ้าและน้ามัน ยังไม่มีผล ร้อยละของ
ผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐานไฟฟ้า ยังไม่มีผล ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่า
มาตรฐานน้ามัน ยังไม่มีค่าคะแนน ด้านไฟฟ้า และด้านน้ามัน
ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลตามที่กาหนด เพื่อบรรลุผล
การประเมินตัวชี้วัดด้านการลดใช้พลังงานของจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ระบบฯ จะปิดให้รายงาน
ข้อมูลเดือนมกราคม 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.7 การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5.7.1 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จากแหล่ง
ข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย/ตารวจภูธร
จังหวัด) และอื่นๆ จากการดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายการ
ดาเนินงาน ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
/กุมภาพันธ์ 2562...

๑๖

26 กุมภาพันธ์ 2562) จานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 20 ราย คิดเป็นอัตราตาย 13.2
ต่อแสนประชากร มีอัตราตายมากกว่า 16 ต่อแสนประชากร ได้แก่ อาเภอพิบูลย์รักษ์
36.04 อาเภอน้าโสม 23.47 อาเภอหนองแสง 18.22 และอาเภอบ้านผือ 16.31
อาเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อาเภอนายูง และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.7.2 ความคืบหน้าโครงการ MOU อาหารปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกร
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖2 แผนการซื้อผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่ใช้
ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เฉลี่ย
เดือนละ 5,599,735 บาท ซื้อจากวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจริง จานวน 4,559,567 บาท
คิดเป็น ร้อยละ 81.43 จากวงเงินตามแผน
การจัดซื้อจ้างวัตถุดิบที่ใช้นามาปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล พื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖2 จานวน 2,524,492 บาท
วงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จานวน 1,749,353 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.30
จากวงเงินที่ซื้อ
จากการสุ่มตัวอย่างผัก และผลไม้สด (จานวน 40 ตัวอย่าง) จากหน่วย Mobile
Unit 8 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รอบที่ 1 (ไตรมาส 1) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2561 ไม่พบยาฆ่าแมลง
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7.3 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
2561) ยอดผู้เสียชีวิตสะสม จานวน 17 คน ใน 14 จังหวัด และ ณ วันที่ 1 มกราคม ถึง
26 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีผู้เสียชีวิต เป้าหมายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค (กัด/ข่วน/เลียแผล) มารับวัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ
ลดจานวนคนถูกกัดในพื้นที่เสี่ยง โดยบูรณาการทางานร่วมกับปศุสัตว์และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มี Key Message : ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ พัฒนาระบบ
การติดตามผู้สัมผัสโรคในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นประจาทุกสัปดาห์
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 27
กุมภาพันธ์ 2562) พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จานวน 42 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของตัวอย่างทั้งหมด 414 จาก 77 จังหวัด พบมากที่สุด 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา สุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งตัวอย่างจาก
ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร จานวน 36 ตัวอย่าง
/พบผลบวกร้อยละ...

๑๗

พบผลบวกร้อยละ 48.00 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า จานวน 6 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่าง ร้อยละ 1.32 และจากสถานการณ์
การเกิดโรคข้างต้นพบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 85.00
ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของ ร้อยละ 18.66 ไม่มีเจ้าของร้อยละ
24.00 และพบว่าสุนัข-แมว ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 16.00 และไม่ทราบประวัติ ร้อยละ
23.66 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี (29 มกราคม- 27 กุมภาพันธ์ 2562)
ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี
โครงการ “หาบ้านใหม่ ให้น้องหมาน่ารัก ๆ” โดยสามารถติดตามข่าวสาร และ
แจ้งความประสงค์ขอรับเลี้ยงสุนัขได้ที่ Facebook โครงการหาบ้านใหม่ให้น้องหมาน่ารัก ๆ
หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 2984
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 220 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 117 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
41 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง (บ้านผู้ยากไร้) จานวน 62 หลัง (ในพื้นที่ 14 อาเภอ)
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์ 2562)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค
รวมเงินทั้งสิ้น
8,586,567 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเงินทั้งสิ้น
7,460,000 บาท
คงเหลือ
1,125,567 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 การรับบริจาคโลหิต ของสภากาชาดไทย
หน.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีภารกิจสาคัญในการจัดหา
โลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวจังหวัดอุดรธานี และเป็นฟันเฟืองหนึ่งของ
สภากาชาดไทย ในการรณรงค์เพิ่มจานวนผู้บริจาคโลหิตใหม่ให้บริจาคโลหิตเป็นประจา
อย่างยั่งยืน ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จานวนผู้บริจาคโลหิตกับหน่วยงานบริการ
เคลื่อนที่ และบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลอุดรธานี มียอดรับบริจาคโลหิตคงที่ ในขณะที่
ความเจริญของชุมชนเมืองกับมีความเจริญเติบโตที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดหาโลหิต
มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมบริจาคโลหิตในหน่วยงาน
หรือแจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต ได้ที่สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์หมายเลข 0 4222 2960 วันเวลาราชการ หรือร่วมบริจาคกับหน่วย
รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ตามวัน และสถานที่ตามแผนการออกรับบริจาคโลหิต
ประจาเดือนมีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 4222 2960,
0 4232 5588
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/5.11 การยื่นแบบ...
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5.11 การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจาปีภาษี 2561
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม ถึง 8 เมษายน 2562 ช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90, 91
แบบกระดาษ ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง ยื่นได้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562
ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th และ Application RD Smart Tax ได้ทั้งระบบ
IOS และ Android ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 ยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 9
เมษายน 2562 ยื่นเร็วได้คืนไว และสะดวกยิ่งกว่า ในการรับเงินคืนภาษี ผ่านระบบ
prompt pay โดยลงทะเบียน ด้วยเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ผูกไว้กับบัญชี
ธนาคารที่ต้องการหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารหรือตู้ ATM สาขาธนาคาร
สานักงานสรรพการพื้นที่อุดรธานี เปิดให้บริการนอกสถานที่ และนอกเวลา
ราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2562 โดยวันทาการปกติ (จันทร์ถึงศุกร์)
เวลา 16.30 น. ถึง 20.30 น. และวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตัง้ แต่เวลา 10.00 น.
ถึง 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ (สาขาอุดรธานี) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส (สาขาอุดรธานี)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
ทีท่ าการปกครองจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง
หมู่ที่ 5 ตาบลนาดี อาเภอหนองแสง และร่วมกิจกรรมโครงการ ซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี
125 หลัง “บ้านอุ่นรัก” จังหวัดอุดรธานีแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส การตรวจรักษาโรคทั่วไป
พร้อมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
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
เดือนมีนาคม 2562 ตรงกับวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และชมรม
ธนาคารจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงต่อไป
ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าภาพ จะได้ออกหนังสือแจ้งเวียนวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมฯ
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/6.3 ผลการดาเนินการ...
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6.3 ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการผลิตสินค้าเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 (แผนการผลิต
สินค้าเกษตร GAP/อินทรีย์ ) ข้าวมะลิ จานวน 280,000 กิโลกรัม พืชผัก จานวน
46,355 กิโลกรัม ผลไม้ จานวน 520,340 กิโลกรัม และไข่ไก่ จานวน 83,000 ฟอง
แผนความต้องการวัตถุดิบของโรงพยาบาล ปี 2561/2562 ประเภทรายการวัตถุดิบ
(ข้าว ผัก ผลไม้ ไข่ หมู ไก่ ปลา) รวมปริมาณ 632,904 กิโลกรัม 13,171,721 บาท
ผลการจาหน่ายสินค้าเกษตร ในวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ตามนโยบายตลาด
นาการผลิต ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากสถานที่จาหน่าย จานวน 67 แห่ง รวม
513 กลุ่ม/ราย (ผู้เข้าร่วมจาหน่าย) มูลค่า 19,921,215 บาท ตลาดมะม่วงอาเภอ
หนองวัวซอ ตลาดชุมชน และตลาดจริงใจเซ็นทรัล อุดรธานี มีมูลค่าจาหน่ายสูงสุด
11,300,000 บาท 2,675,371 บาท และ 2,210,104 บาท ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือนธันวาคม 2561 มีสัญญาณหดตัวจาก
เดือนก่อนหน้า ด้านการผลิตหดตัว ตามภาคบริการหดตัว จากจานวนนักท่องเที่ยวรวม
ที่ลดลง ภาคเกษตรกรรมหดตัวตามปริมาณผลผลิตข้าวเหนียวนาปีที่หดตัว ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว สาหรับด้านการใช้จ่ายขยายตัว ตามการลงทุนภาคเอกชน
ที่ขยายตัว ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัว
ร้อยละ 4.3 และ ร้อยละ 8.4 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.1 และ
การจ้างงานขยายตัว ร้อยละ 6.8
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดาเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์
2562 มีดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 54 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 52 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.30
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.7
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 1,860 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 1,860 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 21 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 21 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
/6.6 สรุปรายงาน...
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6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนมกราคม 2562 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
BOD
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
63
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
89
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
71
BOD, Fecal
ดี
เสื
อ
่
มโทรมมาก
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
BOD, NH3
26
BOD
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
63
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
63
DO
พอใช้
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
72
DO, BOD
ดี
BOD
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
73
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
74
BOD
ดี
89
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
พอใช้
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 68.3
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562)
สถานี HLU 04 เดือนมกราคมมีปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) สูง ซึ่งเป็น
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้้าที่เกิดจากของเสียหรือน้้าทิ้งที่มีส่วนประกอบ
ไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลาดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง โดยปริมาณ
สิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงเดือนมกราคม 2562 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงจากเดือน
ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 1,361 ราย 544,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 751 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 37,550 บาท
3. ในห้วงเดือนมีนาคม 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง
รวม 12 แห่ง (ข้อมูล ณ 25 กุมภาพันธ์ 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (มกราคม 2562) ดวงตา 96 ราย อวัยวะ 78 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยใน
พื้นที่อาเภอวังสามหมอ อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอหนองหาน อาเภอศรีธาตุ และอาเภอ
กุมภวาปี โดยมอบถุงยังชีพ จานวน 10 ชุด เงินสด จานวน 21,000 บาท มูลค่าทั้งสิ้น
รวม 25,000 บาท มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 7 ชุด รวมมูลค่า 4,800 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/6.8 รายงานผล...

๒๑

6.8 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจาปี
2562 ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกฯ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สนับสนุนโดยสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา 9 แขนง และจัดมุมถ่ายภาพ
ประทับใจ “รุกขมรดกของแผ่นดิน” ให้กับผู้มาเที่ยวชมงาน
11 กุมภาพันธ์ 2562 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานสมัชชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 19 จังหวัด
ภาคอีสาน หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดอุดรธานี
“รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ESAN” ระหว่างวันที่
11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผู้รว่ ม
กิจกรรม จานวน 2,000 คน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
การจัดงาน
18 กุมภาพันธ์ 2562 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านพิพิธภัณฑ์ ตาบลบ้านเชียง
อาเภอหนองหาน ในการสนับสนุนของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้รับการ
คัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็น 1 ใน 5 ให้เป็นผู้แทนของชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ นาเสนอ
ผลการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต่อ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ณ ทาเนียบรัฐบาล
21 กุมภาพันธ์ 2562 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดงานมหกรรม
“อุดรธานีเมืองแฟชั่น” โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน และมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดออกแบบชุดประจาจังหวัด
อุดรธานี ชิงเงินรางวัลรวม 145,000 บาท ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยกิจกรรมการประกวดมี 3 ประเภท คือชุดสวมใส่ทั่วไปสาหรับสตรี
ชุดแต่งกายประจาวันสาหรับสตรี และชุดราตรีสาหรับสตรี มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ทั้งหมดรวม 109 ชุด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
มติที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายพนัส จันทร์คา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทองคา ดาคา)
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