รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 5/๒๕62
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายวันชัย
3. นายบรรพต
4. นายพิชัย
5. นางนิภาภรณ์
6. นางธนพร
7. นายพรเทพ
8. นายธีระภัทร์
9. นายวรงค์
10. นายแพทย์ปรเมษฐ์
11. นายณรงค์
๑2. นางสุภาวดี
13. นายพัตทอง
14. น.ส.ปิยวรรณ
15. นางสิริวิมล
๑6. นางคณิศร
17. นายธรรมเชษฐ์
18. นางวราภรณ์
19. นายณรงค์ชัย
20. นายสาเนา
21. นายฐานวัฒน์
22. นายไชยวัฒน์
23. น.ส.พรกมล
24. นางภัทธัญรินทร์
๒5. นายบรรจบ
26. นางวษมล
27. นายจักก์
28. นางสมพร

พุฒิชาติ
จันทร์พร
ยาฟอง
พาศรี
มูลสูตร
มั่นประเสริฐ
ศรีวรานันท์
ผิวสวัสธ์
คลังเงิน
กิ่งโก้
ธาดาเดช
สิทธิมาลัยรัตน์
กิตติวัฒน์
ทะแพงพันธ์
ภู่หริย์วงศ์สุข
มุมอ่อน
บุญสาธร
อิ่มแสงจันทร์
ศรีดาวเรือง
เสลานอก
ธนาธัญญพิชญ์
รัตนดาดาษ
เบ้าหล่อเพชร
ชีวาวัฒนานนท์
อุนารัตน์
มณีสุต
สมุทรกลิน
นิลคัมภีร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
รก.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
/29. นายธงชัย...
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29. นายธงชัย
30. นางนาตยา
31. นายฤทธิเดช
32. นายยุทธพงษ์
33. พ.ท.นิมิต
34. นายณฐพงศ์
35. นายทรรศชล
36. นายสมชาย
37. นายจิระศักดิ์
38. นายวุฒิพงษ์
39. นางสตรีรัตน์
40. นายเจษฎา
41. นายสุริยา
42. นายพิชัย
43. น.ส.ทชากร
44. นางนภาพร

พลพวก
เมฆอรุณ
โคตรสาร
หิรัญมาพร
บุณยรัตพันธุ์
ตันตระกูล
พุทธรัตนา
ดอนสมพงษ์
โยธา
ใจยศ
แสนจาหน่าย
ปานะถึก
คาพันธ์
พาศรี
รอบรู้
แก้วสี

45. นายภูรเดช

สวัสดิรมย์

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

อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายสุชาติ
48. นายชัชวาลย์
49. นายพัสกร
50. นายปรีชา
51. นายปิยะพงษ์
52. นายณัฐภัทร
53. นายเอราวัณ
54. นายประทีป
55. นายอรรถพล
56. นายสกนธ์
57. นายวรพันธ์
58. นายวิสูติ
59. นายติยรัตน์
60. นายทวี
61. นายณัชฐเดช
62. นายชัยยุทธ

สุตลาวดี
ทอนมณี
ปทานนท์
ธนแสนไทย
เวยสาร
บุญส่ง
พลอยสุภา
รัตนเดชอุดม
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
กรกฎ
ชานิยันต์
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
ชินณรงค์
มุลาลี
ศรีวะกุล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอบ้านผือ
(แทน) นายอาเภอเพ็ญ
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
(แทน) นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
รก.นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
(แทน) นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
63. น.ส.สาวิตรี
64. น.ส.นุจรีย์
65. นางสุนีย์
66. น.ส.สุพัตรา
67. นายเจริญ
68. นายเพ็ชรรัตน์
69. นางโสภิดา
70. นางปนัดดา
71. นายสาลี
72. นายประพฤทธิ์
73. น.ส.อรญา
74. นายวิทยา
75. นายสาโรจน์
76. น.ส.นิ่มนวล
77. นางเยาวพรรณ
78. นางราไพ
79. นางจินตนา
80. น.ส.พเยีย
81. น.ส.สุจิรชาภรณ์
82. นายสนธยา
83. นางพิศวาส
84. นายโชคชัย
85. นายวิทยา
86. นายวิทยา
87. นายสุชาติ
88. นายมารุต
89. นายเอนก
90. นายสุภชัย
91. นายอุเทน
92. นางสมพร
93. น.ส.ณิชาภา
94. นางโสพรรณ
95. นายนรากร
96. นางปาริชาติ
97. นายสวัสดิ์

สัมฤทธิ์สุขโชค (แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
แก้วปาน
(แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
เทพมณฑา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
เพ็งสลุด
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
โยวะบุตร
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2
จังหวัดอุดรธานี
แก้วสุฟอง
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ทองเหลือง
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
พลขันธ์
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
จงใจภักดิ์
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
จูฑะประชากุล (แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ช่องสาร
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ศงสนันทน์
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
คาวะเนตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
แสนดี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ใจสุข
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
สุวัณณกีฏะ
(แทน) คลังเขต 4
สมสอง
(แทน) สรรพากร ภาค 10
บุญแย้ม
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
คุณาทร
(แทน) สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
จิตรมิตร
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พนื้ ที่อุดรธานี
ยิ่งคงดี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
จันทร์ธง
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
โชติชัย
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
แสงระพี
(แทน) ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
ข่าทิพย์พาที (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
เรืองเจริญ
(แทน) ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
มีเชื้อ
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20
แสงขัน
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
/98. นางปณิษา...

๔

98. นางปณิษา
99. นายเอกชัย
100. นายกิตติศักดิ์
101. นางเพียงใจ
102. นางอารยา
103. นายกิตติพงษ์
104. น.ส.ธิติยา
105. น.ส.นวลฉวี
106. นางสาราญจิต

บุญมาก
ดอกสันเทียะ
บุญไชย
แสงวิจิตร
สิทธิเชียงพิณ
ถวายชัย
ปานมณี
มีพรหม
รอบรู้

(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
107. พ.อ.สมัชกาญจน์
108. พ.อ.ประทีป
109. น.ต.หญิงอิสรีย์
110. พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์
111. พ.ต.ท.รณวัน
112. พ.ต.ท.กิตติพงษ์
113. พ.ต.ท.ไกรสร
114. พ.ต.อ.กีรติกร
115. พ.ต.ท.อติเมธ
116. พ.ต.ท.มานิตย์
117. พ.ต.ท.วีระพงษ์
118. พ.ต.ท.ประยงค์
119. พ.ต.ท.ศิริมงคล
120. ร.ต.อ.ประจวบ
121. พ.ต.ท.ปรัชญา
122. พ.ต.ท.ณัฐพงษ์
123. พ.ต.ท.ฉัตรชัย
124. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
125. พ.ต.ท.ภราดร
126. พ.ต.ท.ยศพนธ์
127. พ.ต.ท.ปรีดา
128. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์
129. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
130. พ.ต.ท.สุรชิต
131. พ.ต.ท.วีระพล
132. ร.ต.ท.สมโภชน์
133. ร.ต.ท.สิทธิพงษ์

จันทร์ไทย
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
มีเกาะ
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ประเศรษฐสุต (แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. ๒
ตาตะนันทน์ ผู้กากับการตารวจตะเวนชายแดน ที่ 24
ปิ่นทอง
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
พรหมสุวรรณ (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
พาน้อย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
อมรพัฒน์ภาคิน ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
พลมุข
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
วงษ์เส
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
สุวรรณเกษาวงศ์ (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
จอมสมสา
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
บุญหนุน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
ธาตุไชย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
ฉวีทอง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
ใจไวย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
สมบัตินันท์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
จุฬารี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
เสริมรัมย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
มุลาลินน์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
วงศ์สุรีย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
สุวรรณประสิทธิ์ ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
ฤทธิ์ลี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
มูลบัวภา
(แทน) รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
ประจิตร
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
ปัญจนะ
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า
/สถาบันการศึกษา...
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สถาบันการศึกษา
134. ดร.พนา
135. นายสุพล
136. นายพิทักษ์

ดุลยพัชร์
ยะปะภา
บุตรโพธิ์ศรี

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติประจาวิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
137. นายประธาน
ภู่ธนะพิบูล
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
138. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
139. นายสุพจน์
วงศ์ใหญ่
(แทน) นายกเทศเทศมนตรีนครอุดรธานี
140. นางเกศริน
ศรีทาพุฒ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
141. นายนิติชาติ
สายทองสุข
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
142. นายสมเพชร
ภักดีวิเศษ
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
143. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
144. นายเสกสรร
ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
145. นายประกอบ
พิทยาภรณ์
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
146. นายสมศักดิ์
มิ่งทวีสุวรรณ (แทน) ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
147. นายประเสริฐ
ประกอบศักดิ์ หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
148. นายธิติวุฒิ
จอดนอก
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
149. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
150. นางสุภาพร
โลมินทร์
ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส)
151. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
152. นางพานทิพย์
บุญศรี
ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
153. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
154. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จก.
155. นายนิรุจน์
อุทธา
หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
156. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. รองหัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. นายอาเภอบ้านดุง
5. นายอาเภอหนองแสง
6. อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
7. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
8. รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
9. ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
10. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
/11. ผอ.โครงการ...
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11. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
12. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
13. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
18. ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
19. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
20. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
21. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
22. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
23. ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
24. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
25. ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
26. หน.สานักงานสาขา ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
27. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
28. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
29. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
30. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
31. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
32. ศึกษาธิการภาค 10
33. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
34. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
35. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
36. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
37. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
38. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
39. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
40. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
41. รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ท.)
42. ผู้บังคับการกองบิน 23
43. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
44. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
45. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
46. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
47. ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองจังหวัดอุดรธานี
48. ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
/49. ผกก.สถานี...
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49. ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
50. ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
51. ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
52. ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
53. ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
54. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.ศูนย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
56. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
57. ผอ.ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
58. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
59. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
60. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
61. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
62. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
63. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
64. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
65. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
66. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
67. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
68. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
69. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
70. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
71. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
72. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
73. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
74. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
75. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
76. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
77. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
78. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
79. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
80. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
81. หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
82. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
83. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
84. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
85. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
857. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
86. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
87. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
/88. ผอ.สานักงาน...
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88. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
89. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
90. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
91. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
92. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
93. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
94. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
95. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
96. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
97. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
98. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
99. ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
100. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
101. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
102. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
103. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
104. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
105. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
106. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
107. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
108. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
109. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย
ประจาเดือนเมษายน 2562 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
2. พิธีมอบมอบโล่ให้อาเภอที่มีสถิติผลการดาเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่นช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนพฤษภาคม 2562
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย ประจาเดือนเมษายน 2562 ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบโล่ให้อาเภอที่มีสถิติผลการดาเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่นช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ของสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และร่วมแสดงความยินดีนายอาเภอทุกอาเภอกับ
ผู้ได้รับโล่รางวัลจากหมู่บ้าน และชุมชนต่าง จากนั้นรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ความยาว 15 นาที
/ ระเบียบวาระ...

๙

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ประธาน

ตามที่ได้มีประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และ
เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย และให้ดาเนินการ ดังนี้
1) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธง
ครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน
2) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่
27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
2562) รวม 21 วัน
สาหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม ในการนี้
จังหวัดอุดรธานีได้จัดให้มีการลงนามไว้อาลัย ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี และขอเชิญร่วมลงนามไว้อาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และ
รัฐบุรุษ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 14 จาก
ข้อความ “17 เมษายน 2562” แก้ไขเป็น “27 เมษายน 2562” และหน้าที่ 21
บรรทัดที่ 11 จากข้อความ “กุมภาพันธ์” แก้ไขเป็น “มีนาคม”
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ

คลังจังหวัดอุดรธานี

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 58 ก ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ได้ประกาศกฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ. 2562 โดย
กฎกระทรวงนี้จะใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1 กรกฎาคม 2562) และให้ความหมายบาเหน็จดารงชีพ คือ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบานาญ
เพื่อช่วยเหลือการดารงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว
บาเหน็จดารงชีพให้จ่ายในอัตรา 15 เท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน
500,000 บาท ผู้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ ดังนี้
1) อายุต่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพในอัตรา 15 เท่าของ
บานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
/2) อายุตั้งแต่...

๑๐

2) อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกิน
400,000 บาท หากเคยรับบาเหน็จดารงชีพก่อนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้วให้นา
บาเหน็จดารงชีพครั้งแรกมาหักออก
3) อายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีได้มีการนาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไป
เป็นหลักทรัพย์ในการประกันเงินกู้กับสถาบันทางการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบาเหน็จดารงชีพแก่
ผู้รับบานาญตามสิทธิที่ได้รับ แต่ต้องไม่เกินจานวนที่เหลือจากสิทธิในบาเหน็จตกทอดที่
นาไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันเงินกู้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สานักงานคลังจังหวัดทุกแห่ง หรือสานักงานคลัง
จังหวัดอุดรธานี โทร. 042 246982
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ เล่มที่ ๑๓๖
ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 มีหลักการเช่นเดียวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขถ้อยคาหรือความที่ยัง
ไม่ชัดเจนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สาระสาคัญในระเบียบฯ
พ.ศ. 2562 ที่ต่างไปจากระเบียบฯ ฉบับเดิม ดังนี้
๑) ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
๒) แก้ไขอานาจในการออกระเบียบฯ จาก “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502” เป็น “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561”
๓) แก้ไขระยะเวลาการส่งใบสาคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน กรณี
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโอนเงินทดรองราชการ
ฯ มายังส่วนราชการเจ้าของเงิน กรณีกระทรวงกลาโหม ได้จัดสรรเงินทดรองราชการให้แก่
หน่วยงานในสังกัด มายังสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรณีสานักงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเดิม “ภายใน
๓๐ วันทาการ นับแต่วันที่ ได้รับเงิน” แก้ไขเป็น “ภายใน ๔๕ วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับ
เงิน” และแก้ไขระยะเวลาดาเนินการขอรับโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทด
รองราชการจะต้องเสร็จสิ้น จาก “ภายใน ๖๐ วันทาการ” เป็น “ภายใน ๗๕ วันทาการ”
๔) กาหนดให้การจัดหา การตรวจรับ และการบริหารพัสดุ เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกาหนด กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561)
/5) แก้ไขรูปแบบ...

๑๑

๕) แก้ไขรูปแบบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของจังหวัด จากคณะผู้บริหาร
การคลังประจา จังหวัด (คบจ.) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัด โดยให้รายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือ และให้จังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ไปยังกรมบัญชีกลาง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยให้สานักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงาน
เกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของ
จังหวัด สาหรับส่วนราชการอื่นที่มีวงเงิน ทดรองราชการ ให้มอบหมายผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการนั้น ๆ เป็นผู้ตรวจสอบ
๖) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการกระทรวงการคลัง โดยเปลี่ยนแปลงกรรมการ จาก ผู้แทนกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เป็น ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

คลังจังหวัดอุดรธานี

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
10,528.69 5,958.00 56.59
รายจ่ายประจา
4,764.79
3,481.31 73.06
รายจ่ายลงทุน
5,763.90
2,476.69 42.97
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
93.66 18.82
รายจ่ายประจา
55.62
15.03 27.02
รายจ่ายลงทุน
442.04
78.63 17.79
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
126.98 40.52
รายจ่ายประจา
114.22
44.88 39.29
รายจ่ายลงทุน
199.12
82.10 41.23
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
670.25
102.12 15.24
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)
670.25
102.12 15.24
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,770.99 1,233.22 69.63
เงินกันฯ ปี 2561
1,188.35
887.03 74.64
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
582.64
346.19 59.42
1) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาทขึ้นไป
รวม 17 หน่วยงาน
/2) ส่วนราชการ...

๑๒

ประธาน
มติที่ประชุม

2) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 5 หน่วยงาน
3) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 50 ล้านบาท รวม 15 หน่วยงาน
4) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน
10 ล้านบาท รวม 9 หน่วยงาน
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ประสานการปฏิบัติ และเร่งรัดดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด

ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วงเงิน
ภาพรวม 313,345,100 บาท เบิกจ่าย 133,631,584 บาท คิดเป็น ร้อยละ 42.64
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
ได้มีการเร่งรัด ติดตามการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
จานวน 20 โครงการ 94 กิจกรรม โดยแยกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเร่งรัดติดตาม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่ยังไม่อนุมัติโครงการ จานวน 1 หน่วยงาน
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - ไม่มี
กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่ดาเนินการ จานวน 4 หน่วยงาน
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย จานวน 29 หน่วยงาน แยกตามร้อยละ การเบิก-จ่าย มีหน่วยงานที่มีผลการ
ดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ จานวน 6 หน่วยงาน หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
60 ขึ้นไป รวม 14 หน่วยงาน ร้อยละ 30-59 รวม 9 หน่วยงาน และร้อยละ 10-29
รวม 3 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 10 รวม 11 หน่วยงาน
ประธาน

ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ประสานการปฏิบัติ และเร่งรัดดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่...

๑๓

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจาปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ
มีมติเห็นชอบจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ในต่างประเทศ
จังหวัดอุดรธานีได้กาหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือ
๑) ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้า
อาคารหน่วยงาน ประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีม่วง บริเวณรั้วสานักงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2562 พร้อมประดับไฟส่องสว่าง
2) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ ในบริเวณอาคารสานักงาน หรือสถานที่
ที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย
และธงพระนามาภิไธย ส.ท.พร้อมโต๊ะหมู่บูชาและสมุดลงนามถวายพระพร ปากกาสีน้าเงิน
พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ลงนามถวายพระพร สาหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ
ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2562
3) ตรวจสอบ ดูแลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย
ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. รวมทั้งโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร ปากกา ให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย
ประธาน

มติที่ประชุม

เรียนเชิญหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก
ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกาหนดการเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททอง
หล่อพระประธานในวิหาร และเททองหล่อรูปเหมือนพระมหาเถระ 3 รูป (หลวงปู่เสาร์
กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยประทับแรม
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 มิถุนายน 2562 สรุปกาหนดการเสด็จฯ ดังนี้
/วันจันทร์ที่ 10...

๑๔

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ประธาน

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 16.45 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเซ็นทาราฯ ถึง โครงการก่อสร้างพิธิภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ทอดพระเนตรแบบจาลองพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ และติดตามความคืบหน้า
การก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ในส่วนของพระเจดีย์ วิหาร และพิพิธภัณฑ์
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จะประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเซ็นทาราฯ ถึงวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือน
พระมหาเถระ 3 รูป (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูรทิ ัตโต และหลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน)
ในการนี้ส่วนราชการและหน่วยงานเกี่ยวข้องจังหวัดอุดรธานี จะได้จัดประชุม
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 การดาเนินงานของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
5.3.1 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ในระดับพื้นที่
ผลการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุดรธานี จานวนสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีภูมิลาเนาในจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 26 พฤษภาคม
2562) เป้าหมายในภาพรวม 20 อาเภอ (จานวน 37,240) จานวนสมาชิกใหม่ในรอบ
เดือน 1,895 ราย สมาชิกรวม (มกราคม-พฤษภาคม 2562) จานวน 5,715 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.35 อาเภอที่จานวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น 3 ลาดับแรก คืออาเภอศรีธาตุ อาเภอ
บ้านผือ และอาเภอหนองวัวซอ ตามลาดับ
ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง http://report3.dopa.go.th/nsf
ให้ส่วนราชการหน่วยงานเกี่ยวข้อง รณรงค์สนับสนุนการดาเนินการงานของกองทุน
การออม แห่งชาติ (กอช.) ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วางแผนการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ
หลังอายุ 60 ปี กับ กอช. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกาหนด
รับทราบ ส่วนเกีย่ วข้องถือปฏิบัติ
5.3.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุข หมู่ที่ 14 ตาบลท่าลี่ อาเภอกุมภวาปี ร่วมกิจกรรมโครงการ
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และบริการจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี
/เรียนเชิญหัวหน้า...

๑๕

เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง และโดยดาริของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้อาเภอทุกอาเภอ จัดประชุมสารวจปัญหา ความต้องการในพื้นที่
รายงานที่ทาการปกครองจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเกี่ยวข้อง นาไปชี้แจงใน
วันออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.4 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
หน. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการถอดบทเรียนการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี
โดยคณะกรรมการ/คณะทางาน)ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
สบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุดรธานี ได้สรุปการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดอุดรธานี เกิดอุบัติเหตุ ๓๑ ครั้ง
บาดเจ็บ Admit ๒๑ ราย และเสียชีวิต ๑๕ ราย สรุปสาเหตุภาพรวม ได้แก่
๑) คน พฤติกรรม เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
2) รถ ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพรถ
๓) ถนน/สิ่งแวดล้อม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดอุดรธานี
เกิดจากสาเหตุวิศวกรรมจราจร ๑ ครั้งจากกรณีผู้ขับขี่ใช้ทางลักข้าม
ทั้งนี้อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบคณะทางาน ตามคาสั่งจังหวัดอุดรธานี
ที่ ๑๖๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ มีความเหมาะสม ครอบคลุม สอดคล้อง
แผนบูรณาการฯ /มีการบูรณาการทุกภาคส่วน การเตรียมความพร้อมทุกมิติ การบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดจิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน และจังหวัดอุดรธานี
เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวและศูนย์กลางคมนาคม
ข้อเสนอแนะจากการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2562
1) การบังคับใช้กฎหมาย การดาเนินโครงการรณรงค์จากการถอดบทเรียน
การประชาสัมพันธ์ตอ่ เนื่อง
2) กาหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นแผนงานที่ชัดเจน
3) จุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน
4) จัดตั้งทีมวิจัยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งช่วงเทศกาล และช่วงปกติ
พร้อมทั้งให้มีการคืนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
5) กาหนดให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเป็นรูปธรรม
6) บรรจุแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปี
/ข้อเสนอแนะ...

๑๖

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กาหนดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัย
ทางถนน ทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านความปลอดภัยทางถนน
2) แก้ไขกฎหมายบางประการ เช่น การทาใบอนุญาตขับขี่ ควรกาหนดคุณลักษณะ
ของผู้ที่สามารถขับรถได้ อาทิ การกาหนดอายุของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจาตัว
ประธาน
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในทั้งช่วงเทศกาล และช่วงปกติ
อย่างต่อเนื่องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5.5.1 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 28 พฤษภาคม 2562) จานวนผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 325 ราย คิดเป็นอัตราตาย 20.53 ต่อแสนประชากร มีอัตราตายมากกว่า 16
ต่อแสนประชากร จานวน 15 อาเภอ 3 ลาดับแรก ได้แก่ อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอ
บ้านดุง และอาเภอบ้านผือ เรียงตามลาดับ อัตราตายมากกว่า 14-16 ต่อแสนประชากร
จานวน 2 อาเภอ อัตราตาย 0.1-14 ต่อแสนประชากร จานวน 2 อาเภอ และอาเภอ
ทีไ่ ม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่อาเภอนายูง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5.2 การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว” ช่วยเหลือ 8 โรงพยาบาลชุมชน
ภาคอีสาน วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2562
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
มูลนิธิกา้ วคนละก้าว โดยตูน บอดี้สแลม ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล
“ก้าวคนละก้าว” #ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ เพื่อระดมทุนจาผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ
ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน และรณรงค์ให้
คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย กิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ภาค
ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 โดยครั้งที่ 1 “ก้าวคนละก้าว”
เพื่อ 8 โรงพยาบาลในภาคอีสาน อันได้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลพล จังหวัด
ขอนแก่น โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาล
สระใคร โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
หนองบัวลาภู และโรงพยาบาลบึงกาฬ และกาหนดวิ่งในวันที่ 15 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน
2562 เส้นทางจากจังหวัดหนองคายถึงจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 175 กิโลเมตร โดย
ทีมดาราทั้งหมด 17 คน ติดตามรายละเอียดได้ที่ทาง facebook : ก้าวคนละก้าว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/5.5.3 การขับเคลื่อน...

๑๗

5.5.3 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) จังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
จานวนอาเภอ
ประเด็นการดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (รวม 17 อาเภอ)
5
12
การจัดการขยะ (รวม 5 อาเภอ)
5
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, ความดัน (1 อาเภอ)
1
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (1 อาเภอ)
1
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ( รวม 2 อาเภอ)
2
พิบูลย์รักษ์พิทักษ์เบาหวาน
อยู่ระหว่างการประเมิน
การแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 1 อาเภอ)
1
การพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รวม 2 อาเภอ)
2
การแก้ไขปัญหายาเสพติด (รวม 2 อาเภอ)
2
การดูแลผู้สูงอายุ (รวม 2 อาเภอ)
2
การดูแลผู้พิการ (1 อาเภอ)
1
การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (1 อาเภอ)
1
งานอาหารปลอดภัย (รวม 2 อาเภอ)
1
1
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (1 อาเภอ)
1
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5.4 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 (ผลการดาเนินงานโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง)
(หน่วย : บาท)
รายการซื้อ/จ้าง
แผนการจัดซื้อ
การจัดซื้อจริง
วัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร
จานวน
จานวน
ร้อยละ
จัดซื้อทั่วไป
5,559,735 4,775,589 85.26
จัดซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2,130,137 1,385,487 65.04
/สรุปการตรวจ...

๑๘

สรุปการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช และผลไม้สด ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้วยชุดตรวจยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่างผัก และผลไม้สด ส่งตรวจที่
หน่วย Mobile Unit 8 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รอบไตรมาส ที่ 1 (จานวน
10 ตัวอย่าง) และรอบไตรมาสที่ 2 (จานวน 34 ตัวอย่าง) ผลตรวจไม่พบยาฆ่าแมลง
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5.5 การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี ปี 2562
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จาแนกรายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี (วันที่ 1
มกราคม - 28 พฤษภาคม 2562) ผู้ป่วยไข้เลือดออกระดับประเทศ (ต่อแสนประชากร)
จานวน 23,622 ราย คิดเป็นอัตรา 35.76 จาแนกเป็นระดับภาค จานวน 7,605 ราย
คิดเป็นอัตรา 34.62 ระดับเขต จานวน 1,101 คิดเป็นอัตรา 19.87 โดยจังหวัดอุดรธานี
มีจานวนผู้ป่วย(ต่อแสนประชากร)รวม 371 ราย คิดเป็นอัตรา 23.36 จานวนและอัตรา
ป่วยโรคไข้เลือดออกรายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่อาเภอบ้านดุง จานวน 99 ราย
อัตราป่วย 78.79 อาเภอเมืองอุดรธานี จานวน 69 ราย อัตราป่วย 16.32 และอาเภอ
เพ็ญ จานวน 30 ราย อัตราป่วย 26.60
ให้สาธารณสุขอาเภอทุกแห่งรายงานสถานการณ์ระบาดของโรคเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และที่ประชุมหัวหน้าส่วนทุกเดือน
เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ให้จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในการกาจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยกลุ่มนักเรียน/กลุ่มประชาชนทั่วไปทุกวันศุกร์
ให้เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุ
ราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 ประกาศยกฐานะสถานบันการพลศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
ผู้แทน รองอธิการบดี ม.กีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตอุดรธานี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศยกฐานะสถาบันพลศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2562 โดยที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี และมีรองอธิการมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขต
อุดรธานี ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนเลขรถสวย
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
สานักงานขนส่งจังหวัด ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนเลขรถสวย
(สาหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถแวน) หมวดอักษร กษ (เกษมเปรมปรีดิ์ มั่งมีเงินทอง)
จานวน 301 หมายเลข วันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัด
อุดรธานี รายละเอียดเพิ่มเติม สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4220 7904
และ 08 0621 2537 และ www.tabienrod.com
มติที่ประชุม
รับทราบ
/5.8 รายงานผล...
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5.8 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 220 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 147 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
27 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง (บ้านผู้ยากไร้) จานวน 48 หลัง เดือนพฤษภาคม กาหนด
มอบบ้านตามโครงการฯ รวม 5 หลัง คืออาเภอกุมภวาปี 2 หลัง อาเภอศรีธาตุ 2 หลัง
อาเภอน้าโสม 3 หลัง และอาเภอบ้านผือ 9 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2562)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค
รวมเงินทั้งสิ้น
9,666,567 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเงินทั้งสิ้น
7,661,000 บาท
คงเหลือ
2,005,567 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 การรับบริจาคโลหิต และรายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต พฤษภาคม 2562 จานวน 1,089 ราย 435,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ จานวน 988 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 49,400 บาท
3. ห้วงเดือนพฤษภาคม 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง
รวม 12 แห่ง (ข้อมูล ณ 28 พฤษภาคม 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (พฤษภาคม 2562) ดวงตา 89 ราย อวัยวะ 20 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่ มอบถุงยังชีพ และเงินสดช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า 50,200 บาท การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบ
วาตภัย รวมมูลค่า 186,800 บาท การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยติดเตียง มูลค่ารวม
400 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
รณรงค์ และสร้างจิตสานึกแก่ประชาชนในเรื่อง 3R คือลดการใช้ ใช้ซ้า แปรรูปนา
กลับมาใช้ใหม่ หรือ 3ช เพื่อสร้างจิตสานึกวิธีการลด และคัดแยกขยะ วิธีการนาขยะ
มูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยมีหลักการ “ใครก่อขยะเป็นภาระของผู้นั้น” โดยอาเภอ
ทุกอาเภอได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
การดาเนินการเช่นเดียวกัน และจากข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ผลการดาเนินการแล้ว ทั้งหมด 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.02
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานผล สถิติ ข้อมูล จานวนคนหางานที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดอุดรธานี
เดินทางไปทางานต่างประเทศ
สนง.จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
รายงานผล สถิติ ข้อมูลจานวนคนงานที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดอุดรธานี
เดินทางไปทางานต่างประเทศ โดยถูกต้องตามกฎหมาย จาแนกตามประเทศ และประมาณ
การรายได้ตามอัตราค่าจ้างของแต่ละประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย 3
ลาดับแรก คือ ประเทศไต้หวัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอล ค่าจ้าง
ต่อปีคิดเป็นเงินไทย รวม 1,208 ล้านบาท 572 ล้านบาท และ 503 ล้านบาท ตามลาดับ
จานวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทางานต่างประเทศจังหวัดอุดรธานี
จานวน 3 อันดับแรกคือ อาเภอเพ็ญ อาเภอเมืองอุดรธานี และอาเภอหนองหาน จานวน
1,138 คน 1,026 คน และ 1,025 คน ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ 30 เมษายน – 27 พฤษภาคม
2562 ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวม 14 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 5.43 ของตัวอย่างทั้งหมด 258 ตัว จาก 77 จังหวัด พบมากที่สุด
5 จังหวัดแรก คือ จังหวัดสุรินทร์ พัทลุง นครราชสีมา ศรีสะเกษ และจังหวัดกาฬสินธุ์
- แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/
ชันสูตร) จานวน 13 ตัวอย่าง พบผลบวก ร้อยละ 30.23 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 1 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่างร้อยละ 0.47
จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 66.67
- นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 46.15 ไม่มี
เจ้าของร้อยละ 38.46 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 15.38 และพบว่า สุนัข-แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 36.38 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 36.36 ไม่ทราบประวัติ ร้อยละ 27.27
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 30 เมษายน
2562 – 27 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.3 สถานการณ์โรคอหิวาต์สุกร (African Swine Fever : ASF) จังหวัดอุดรธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ประจาเดือนพฤษภาคม
2562 พบว่าเกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียทั้งหมด 5 ประเทศ โดยประเทศจีนมีรายงาน
การพบโรค จานวน 129 ครั้ง 31 มณฑล (รวม 83 เมือง) พบในสัตว์ชนิด สุกร และ
หมูป่า และมีรายงานว่าพบในสัตว์ชนิดสุกร ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง จานวน 1 ครั้ง
/1.เมือง ประเทศ...
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1 เมือง ประเทศมองโกเลีย 3 ครั้ง 6 เมือง ประเทศเวียดนาม 14 ครั้ง 29 เมือง และ
ประเทศกัมพูชา 3 ครั้ง ใน 1 จังหวัด (รัตนคีรี) ในประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของ
โรคนี้ และโรค ASF เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้นไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่น
ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมูได้อย่างปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และหากพบเป็นผู้นา
สุกรตลอดจนผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าประเทศไทย ขอให้แจ้งสายด่วน 06 3225 6888
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.4 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปี 2562
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2562 เดือน
มิถุนายน 2562 ตรงกับวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวง
คมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพจะได้มีหนังสือ ส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.5 ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 แผนการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวสาร จานวน
2,946,700 กิโลกรัม พืชผัก จานวน 603,803 ผลไม้ จานวน 12,895.48 กิโลกรัม
และไข่ไก่ 498,000 ฟอง
แผนความต้องการวัตถุของโรงพยาบาล ปี 2561/62 ประเภทรายการวัตถุดิบ
(ข้าว ผัก ผลไม้ ไข่ หมู ไก่ ปลา) รวมปริมาณ 632,904 (กก./ฟอง) มีมูลค่ารวม (บาท)
13,171,721 บาท
ผลการจาหน่ายสินค้าเกษตร ในวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ตามนโยบายตลาด
นาการผลิต ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 จากสถานที่จาหน่าย จานวน 65 แห่ง รวม
627 กลุ่ม/ราย (ผู้เข้าร่วมจาหน่าย) มีมูลค่ารวม 8,490,479 บาท ตลาดชุมชน ตลาด
เกษตรกรอุดรธานี และตลาดมะม่วงอาเภอหนองวัวซอ มีมูลค่าจาหน่ายสูงสุด รวมทั้งสิ้น
2,596,251 บาท 1,621,303 บาท และ 1,131,000 บาท ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 มีสัญญาณชะลอตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตหดตัวตามภาคบริการ จากจานวนท่องเที่ยวรวมลดลง
ภาคเกษตรกรรมขยายตัว จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น ด้านการใช้จ่ายชะลอตัว
จากการลงทุนภาคเอกชน ที่ชะลอตัว การบริโภคภาคเอกชนหดตัว สาหรับการใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านเงินฝาก และสินเชื่อ
ขยายตัว ร้อยละ 6.7 และ 8.8 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่
ร้อยละ 0.9 และการจ้างงาน ชะลอตัว ตัวร้อยละ 3.6
มติที่ประชุม
รับทราบ
/6.7 รายงานผลการ...
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6.7 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดาเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
มีดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 20 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 1,548 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 1,548 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 18 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 18 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนเมษายน 2562 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
BOD
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
72
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
84
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
50 เสื่อมโทรม
NH3
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
39 เสื่อมโทรม
NH3
DO
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
68
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
71
ดี
DO, FCB
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
55 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
59 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
57 เสื่อมโทรม
NH3
55 เสื่อมโทรม
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
NH3
พอใช้
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 61
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

สถานี HLU 03, HLU 04, HLU 07, HLU 08, HLU 09, และ HLU 10 ห้วงเดือน
เมษายน มีปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) สูง ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความ
สกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้า
ทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลาดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวง
เดือนเมษายน 2562 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงจากเดือนมีนาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.9 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีดังนี้
1) วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
/มหามงคลพระราช...
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มหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๓๒ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง)
อาเภอเมืองอุดรธานี โดยนางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จานวน ๓๕๐ คน และเมื่อวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธี
เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บริเวณห้องโถง อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
โดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
2) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
อุดรธานี ให้เกียรติบรรยายพิเศษและเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร
ให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการปฏิบัติงานพิธีการ
ศพที่ได้รับพระราชทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์อานวยการพิธีการ
ศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๑๐ อุดรธานี ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีโดย ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัด
อุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์อานวยการพิธีการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ผ่าน
การอบรม จานวน ๑๑๗ คน
3) ในระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จังหวัดอุดรธานี โดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดงาน จัดงาน
มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดกรวย
กระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กล่าวถวายราชสดุดี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา สาหรับมหรสพสมโภช ประกอบด้วย ขบวนแห่ถวาย
ราชสักการะ ราเทิดพระเกียรติ“ชาวอุดรเทิดไท้ด้วยใจภักดิ์” ของทุกภาคส่วนฯ ราถวาย
พระพรเทิดพระเกียรติ การแสดงชุด “จากเส้นใยสู่ผืนผ้า จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”
การแสดงแฟชั่นผ้าพื้นเมืองอุดรธานี จากทุกภาคส่วนราชการ กลุ่มชาติพันธุ์ ภาคเอกชน
ประชาชน การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๑๐) การแสดงโขน
เทิดพระเกียรติ มหกรรมขับร้องสรภัญญะทานองพื้นบ้านเทิดพระเกียรติ ผู้ร่วมขับร้อง
จากเครือข่ายชุมชนคุณธรรม และจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงให้ชมตลอดการจัดงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มณฑลทหารบกที่ 24
กองทัพบก ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กาหนดจัดการแข่งขัน
“วิ่งล่อง ท่องค่าย” Armyland Run 4 Series ภาคที่ 2 ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด
อุดรธานี โดยมณฑลทหารบกที่ 24 กรมทหารราบที่ 13 และกองบิน 23 วันอาทิตย์ที่ 7
กรกฎาคม 2562 เชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และนักวิ่งทุกท่าน
ร่วมสัมผัสเส้นทางสุด Exclusive กับแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ภายใต้สโลแกน
สนุกสนาน ท้ายทาย คุ้มค่า และปลอดภัย
/สมัครวิ่งได้...
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มติที่ประชุม

สมัครวิ่งได้ที่ Facebook : Armyland Evening Run 4 Series หรือเว็บไซต์
www.eventpop.me หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 และ
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 4212 2101
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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