รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4/๒๕62
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายวันชัย
3. นายบรรพต
4. นายพิชัย
5. นายกัมปนาทจักรวาล
6. นางธนพร
7. นายพรเทพ
8. นายธีระภัทร์
9. นายวรงค์
10. นายแพทย์ปรเมษฐ์
11. นางณัฐกฤตา
๑2. นางสุภาวดี
13. นางอัญชลี
14. นายปิยะ
15. นางสิริวิมล
๑6. นายเกียรติภูมิ
17. นายประเสริฐ
18. นางวราภรณ์
19. นายณรงค์ชัย
20. นายสาเนา
21. นายฐานวัฒน์
22. นายไชยวัฒน์
23. นางพจนารถ
24. นายมงคล
๒5. นายอาพัน
26. นางวษมล
27. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ
28. ดร.เกศินี

พุฒิชาติ
จันทร์พร
ยาฟอง
พาศรี
วิเวศ ศรีพุทธา
มั่นประเสริฐ
ศรีวรานันท์
ผิวสวัสธ์
คลังเงิน
กิ่งโก้
ชาวดอน
สิทธิมาลัยรัตน์
พลคชา
โยมา
ภู่หริย์วงศ์สุข
ชุมวงศ์
ฝ่ายชาวนา
อิ่มแสงจันทร์
ศรีดาวเรือง
เสลานอก
ธนาธัญญพิชญ์
รัตนดาดาษ
สุทธิพร
ทองจุ่น
เอกทัตร
มณีสุต
ศรีดาวเรือง
สวัสดี

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

พลพวก
ชมฉ่า
โคตรสาร
หิรัญมาพร
นามบัณฑิต
บุณยรัตพันธุ์
สาราญชลารักษ์
พุทธรัตนา
จันทรทิพย์
พวาศิริ
ทหารนะ
ใจยศ
อยู่คาจันทร์
ปานะถึก
คาพันธ์
พาศรี
รอบรู้
แก้วสี

47. นายภูรเดช

สวัสดิรมย์

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

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

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

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
รก.นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
/64. นายติยรัตน์...
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64. นายติยรัตน์
65. นางวัฒนา

ธูปวงศ์
สกุลทองเสรี

นายอาเภอสร้างคอม
(แทน) นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนกลาง
66. นายยศวัจน์
67. นายณัฐวุฒิ

ผาติธีรวิทย์
เนืองทอง

68. น.ส.รัตนา
69. นายพีระพล
70. นางสุนีย์
71. นายอภิชาต
72. นายบุญฤทธิ์
73. นายวิชัย
74. นางนพมาศ

นรานันทน์
ยังขาว
อินทร์ดี
ชุมนุมมณี
วงษ์อุดม
จาตุรงค์กร
เจียวตั้ง

75. นายณัฐภัทร
76. นางลดาวัลย์

โชคสวัสดิ์
สุวรรณศรี

77. นางโสภิดา
78. นางปนัดดา
79. นายประเสริฐชัย
80. นายอดุลย์
81. นายสุดใจ
82. นายสุทธิดล
83. นายภาดา
84. น.ส.สุภาวดี
85. นายโกเมท
86. นายวิระศักดิ์
87. นางเยาวพรรณ
88. น.ส.ธิดารัตน์
89. นางจินตนา
90. น.ส.พเยีย
91. น.ส.พิชญ์นรินทร์
92. นายสนธยา
93. นายอาทร
94. นางภัทราวดี
95. นางดรุณี
96. นายสุชาติ

แก้วสุฟอง
ทองเหลือง
เสริมเปล่งศรี
สิมมาคา
ค้าคูณ
วงษ์จันฬา
จึงวิโรจน์
มณีรักษ์
ชินศิริ
แก้วบุดดา
แช่มพุดซา
ยอดญานะ
แสนดี
ศรีแสงทอง
ศรีสงคราม
สุวัณนกีฏะ
ศรีเชียงสา
ตั้งชัยสิทธิกุล
จารุภูมิ
ชัยจิตร์

อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรานี
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
(แทน) คลังเขต 4
สรรพากร ภาค 10
(แทน) สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
/97. นายมารุต...
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97. นายมารุต
98. นายสมเด็จ
99. นายสุภชัย
100. นายเรืองเดช
101. นายจุฑัชย์
102. นายสมชัย
103. นางอุทัยวรรณ
104. นายศิริเดช
105. น.ส.ณิชาภา
106. นายประสิทธิ์
107. นายสยมภู
108. นายสมภพ
109. นายนรากร
110. นายองอาจ
111. นางปาริชาติ
112. นายภัญญู
113. นายชุมพล
114. นายนิคม
115. นายไพบูลย์
116. นางเพียงใจ
117. พ.อ.ต.รพีพงศ์
118. นายสมชาย
119. นายพุทธาสิทธิ์
120. น.ส.ธิติยา
121. นางวาสนา
122. นายประเวช

ยิ่งคงดี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
จันทร์ธง
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
มานิตกุล
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
เผ่าผา
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
อิจรีย์
(แทน) ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ข่าทิพย์พาที (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
รามะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
กะชิมรัมย์
(แทน) ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
สุทัศน์วิริยะ (แทน) ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ศรีปะโค
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
มีเชื้อ
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20
ภูริศรี
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
พ่อลิละ
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผิวนวล
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
แสงวิจิตร
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
จันทร์พรม
(แทน) ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
จันทร์เต็ม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
เหล่าประเสริฐ (แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
123. พลตรี วินัย
124. พ.ต.อ.พิเชฐ
125. พ.อ.ชัยวัฒน์
126. นอ.สมโภช
127. น.ต.หญิงอิสรีย์
128. ร.ต.อ.ไพชยันต์
129. พ.ต.ท.รณวัน
130. พ.ต.อ.สรายุทธ
131. พ.ต.ท.กิตติพงษ์
132. พ.ต.ท.ไกรสร

เจริญศิลป์
วงษ์บุรี
ปานคา
สิงห์คลาน
ประเศรษฐสุต
อวนอ่อน
ปิ่นทอง
ฉ่าผิว
พรหมสุวรรณ
พาน้อย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. ๒
(แทน) ผู้กากับการตารวจตะเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
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133. พ.ต.อ.กีรติกร
อมรพัฒน์ภาคิน ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
134. พ.ต.ท.อติเมธ
พลมุข
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
135. พ.ต.ท.วัฒนา
มีทองหลาง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
136. พ.ต.ท.วีระพงษ์ สุวรรณเกษาวงศ์ (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
137. พ.ต.ท.ประยงค์ จอมสมสา
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
138. พ.ต.ท.ศิริมงคล บุญหนุน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
139. ร.ต.อ.ประจวบ ธาตุไชย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
140. พ.ต.ท.วชิระ
จาปาวงษ์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
141. พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
142. พ.ต.ท.ภราดร จุฬารี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
143. ว่าที่ พ.ต.อ.สมพาน สุขสาราญ
ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
144. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
145. พ.ต.อ.สมบัติ
นาแถมพลอย ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
146. พ.ต.อ.สมาน
ศรีสันต์
ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
147. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์ วงศ์สุรีย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
148. พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์ ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
149. พ.ต.ท.วีระพล มูลบัวภา
(แทน) รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
150. ร.ต.ท.สมโภชน์ ประจิตร
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
151. ร.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจนะ
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า
สถาบันการศึกษา
152. นายจรูญ
153. ผศ.เฉลิมพงษ์
154. น.ส.จารวัล
155. ดร.จิราพร
156. นายธานินทร์
157. นายสุรพงษ์
158. นายเดชวิชัย
159. นายพิชัย
160. นายพงษ์ศักดิ์
161. นายเสน่ห์

ถาวรจักร
เฉลิมชิต
ของอ่อน
วรวงศ์
ทองเผ้า
หงษ์แพง
พิมพ์โคตร
วาจนสุนทร
วงษ์ป้อม
วงษ์เล่ห์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
162. นายกิตติกร
ทีฆธนานนท์ (แทน) นายกเทศเทศมนตรีนครอุดรธานี
163. น.ส.พรทิพย์
บัวบง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
164. นายบรรจบ
คากันหา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
165. นายมานิต
แสงศิลา
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูงน้าคา
166. นางอารีย์
สุรารักษ์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
167. นายรัฐสภา
ศรีลาพัฒน์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
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168. ว่าที่พันตรีพิทักษ์
169. นายมนัสพงษ์
170. นายศักดิ์ศรี
171. นายธิติวุฒิ
172. นายกิตติคุณ
173. นายสวาท
174. นายสวาท
175. ดร.ชานนท์
176. นางอุบลรัตน์
177. นายประทวน
178. นายสิทธิรัชต์

พิลาวัลย์
จิตติพิมพ์
ว่องไว
จอดนอก
ศิริโยธา
ธีระรัตนนุกูลชัย
ธีระรัตนนุกูลชัย
เศรษฐแสงสี
แก้วมณี
เชิดพาณิชย์
จารุไชยกุล

(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จก.
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. นายอาเภอหนองแสง
3. นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
4. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
5. รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
6. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
7.ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
8. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
9. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
10. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
11. ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
12. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
13. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
14. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
15. สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
17. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
18. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
19. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
20. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
21. ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
22. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
23. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
24. รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ท.)
25. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
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26. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
27. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
28. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
29. ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
30. ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
31. ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
32. ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
33. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
34. ผอ.ศูนย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
35. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
36. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
37. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
39. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
40. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
41. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
42. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
43. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
44. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
45. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
46. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
47. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
48. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
49. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
50. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
51. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
52. หน.สานักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
53. หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
55. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
56. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
57. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
58. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
59. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
60. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
61. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
62. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
63. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
64. ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
65. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
/66. ผจก.ศูนย์บริการ...
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66. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
67. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
68. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
69. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
70. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
71. หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
72. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
73. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
74. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
75. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
76. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
77. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
78. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
79. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
80. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
81. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
2. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ คลิปวีดิโอ หัวข้อ
“การรู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์จังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ 2562 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนเมษายน 2562 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมพิธี
จากนั้นได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ คลิปวีดิโอ
หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์จังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จากนั้นได้รับชม
สรุปข่าวเด่นประจาเดือนเมษายน 2562 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย
ตามที่สานักพระราชวัง ได้มีประกาศเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 -5 และ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
และรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เพื่อนาไปประกอบพิธีเสกน้าพระพุทธมนต์ ณ สถานที่
ที่จังหวัดกาหนด เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราช
ประเพณีในการนี้กองกิจการในพระองค์ 904 ขออัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย
ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้าดังกล่าวอย่างสมพระเกียรติ
/ 2) แนะนาข้าราชการ...
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2) แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. พลตรี วินัย เจริญศิลป์
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 22
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
2. นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 4
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
อัยการจังหวัดอุดรธานี
3. นายพรเทพ ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
4. นายธิติวุฒิ จอดนอก
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 5 ในลาดับที่ 136
ว่าที่ พ.ต.อ.สาราญ สุขสาราญ ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม แก้ไขเป็น ลาดับที่ 136
ว่าที่ พ.ต.อ.สมพาน สุขสาราญ ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
หน้าที่ 20 บรรทัดที่ 23 และ บรรทัดที่ 27 จากข้อความ “แห่งเพาะพันธุ์”
แก้ไขเป็น “แหล่งเพาะพันธุ์”
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ มติ
คณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
คลังจังหวัดอุดรธานี

1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทาบัญชี
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 จากหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 29
ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 สาระสาคัญ คือการใช้บังคับ หลักเกณฑ์นี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นด้นไป
ความหมายของผู้ทาบัญชี คือผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทาบัญชี และหรือกากับดูแล
การปฏิบัติงานบัญชีโดยตรง รวมถึงการจัดทารายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
1) ผู้กากับดูแลด้านบัญชี และ 2) ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยหน่วยงานของรัฐจัดให้มี
ผู้จัดทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐแต่ละกลุ่ม ดังนี้
/ ส่วนราชการ...

๑๐

ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ
องค์การมหาขน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามที่กฎหมายกาหนด
ผู้ทาบัญชีของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท
จากัด และบริษัทมหาชนจากัด (ตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543)

ผู้จัดทาบัญชี
ผู้กากับดูแลด้านบัญชี จานวน ๑ คน
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จานวน ๑ คน

ผู้ทาบัญชีที่ทาหน้าที่ผู้กากับดูแลด้านบัญชี
จานวน ๑ คน
ให้ถือว่าเป็นผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์
ฉบับ ฯ นี้

คุณสมบัติผู้กากับดูแลด้านบัญชี
1) ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้า
แผนกบัญชี หรือดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะ
เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว มีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือ
เทียบเท่า หรือเข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
2) มีประสบการณ์ในสายงานด้านการบัญชี หรือการเงิน หรือการคลัง หรือ
การงบประมาณ หรือการพัสดุ หรือการตรวจสอบภายใน หรือการบริหาร ไม่น้อยกว่า
สามปีนับจนถึงวันยื่นเรื่องแจ้งการเป็น ผู้ทาบัญชีต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เงื่อนไข
ดังกล่าวให้ปฏิบัติเมื่อพ้นกาหนดสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ดารงตาแหน่งนักบัญชี หรือนักวิชาการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หรือผู้ดารงตาแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะ
เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิ ดังนี้
คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
1. ตาแหน่งนักบัญชี หรือนักวิชาการเงินและบัญชี หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือเข้ารับการ
อบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว มีคุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชีหรือเทียบเท่า
หรือเข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
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2) การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทาบัญชีของหน่วยงานรัฐ จากหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 178 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 สาระสาคัญของหนังสือ
ฉบับนี้ คือ
1. กรณีที่เป็นผู้ทาบัญชีอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ฯ ใช้บังคับ (ผู้ทาบัญชีคนเดิม)
แจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางภายใน 150 วัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดให้มีผู้ทาบัญชีที่ทาหน้าที่ดูและด้านบัญชี
ผู้กากับดูแลด้านบัญชี 1 คน (หน่วยงานทุกประเภท) ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 1 คน
(ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาขน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
1.2 ให้ผู้ทาบัญชีกรอกแบบ บก.1 พร้อมสาเนาหลักฐานการศึกษา
ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐรับรองความถูกต้อง
1.3 ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบหลักฐานการศึกษา และจัดเก็บหลักฐาน
ไว้ที่หน่วยงาน ทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วว่าขาดคุณสมบัติ ขอให้จัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
โดยเร็ว
1.4 ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งข้อมูล 1.2 ภายในวัน 17 กันยายน 2562
ไม่ต้องแนบหลักฐานการศึกษา และกรมบัญชีกลางและส่งเอกสารขึ้นทะเบียนทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2. กรณีที่เป็นผู้เข้าสู่ตาแหน่งผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ ฯ (ผู้ทาบัญชีคนใหม่
ภายหลังหลักเกณฑ์ ฯ ใช้บังคับ)
2.1 ให้ผู้ทาบัญชีกรอกรายละเอียด บก. 2 พร้อมสาเนาหลักฐาน
การศึกษา และสาเนา ก.พ. 7 หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐรับรองความถูกต้อง โดยการนับประสบการณ์ให้นับเวลา
ที่ดารงตาแหน่งในสายงาน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ถึงวันยื่นเรื่องต่ออธิบดี
กรมบัญชีกลาง
2.2 ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบหลักฐานการแจ้งเป็นผู้ทาบัญชีของ
หน่วยงานรัฐ แล้วจัดเก็บสาเนาหลักฐานไว้ที่หน่วยงาน
2.3 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดส่งข้อมูลภายใน 60 วันนับแต่
วันที่เป็นผู้เริ่มทาบัญชีของหน่วยงานรัฐ ไม่ต้องแนบหลักฐานการศึกษา และกรมบัญชีกลาง
และส่งเอกสารขึ้นทะเบียนทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งรายละเอียด
ต่อกรมบัญชีกลางภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่แจ้งไว้ต่ออธิบดี
กรมบัญชีกลาง โดยผู้ทาบัญชีของหน่วยงานกรอกแบบ บก.3 ให้หน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบหลักฐานการศึกษา และจัดเก็บหลักฐานไว้ที่หน่วยงาน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
คลังจังหวัดอุดรธานี
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 29 เมษายน 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
10,303.86 5,138.25 49.87
รายจ่ายประจา
4,580.93
3,121.00 68.13
รายจ่ายลงทุน
5,722.94
2,017.25 35.25
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
65.16 13.09
รายจ่ายประจา
55.62
12.04 21.65
รายจ่ายลงทุน
442.04
53.12 12.02
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
91.16 29.09
รายจ่ายประจา
114.22
37.79 33.08
รายจ่ายลงทุน
199.12
53.38 26.80
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
679.04
67.29
9.91
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)
679.04
67.29
9.91
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,751.00 1,172.66 66.97
เงินกันฯ ปี 2561
1,181.28
847.94 71.78
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
569.73
324.72 57.00
ประธาน
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ประสานการปฏิบัติ และเร่งรัดดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด (สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน/
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 วงเงิน
ภาพรวม 313,345,100 บาท เบิกจ่าย 87,751,753 บาท คิดเป็น ร้อยละ 29.05
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...
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ประธาน

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่ยังไม่อนุมัติโครงการ จานวน 1 หน่วยงาน
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - ไม่มี
กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วแต่ยังไม่ดาเนินการ - ไม่มี
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย จานวน 31 หน่วยงานงาน โดยแยกตามร้อยละ การเบิก-จ่าย คือ ร้อยละ 60
ขึ้นไป จานวน 15 หน่วยงาน ร้อยละ 30-59 จานวน 11 หน่วยงาน และร้อยละ 10-29
จานวน 14 หน่วยงาน
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ประสานการปฏิบัติ และเร่งรัดดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 สรุปกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย สรุปกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่จังหวัดต้องดาเนินการ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทาบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสด
ของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สถานที่ประกอบพิธีทาน้าอภิเษก
ของจังหวัด หรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยให้มีจิตอาสาเฉพาะกิจ
ใน 7 กลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกาย: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแต่งกายด้วย
เครื่องแบบจิตอาสา สาหรับประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และเรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ในพระบรมมหาราชวัง การแต่งกาย: เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้น สูงสุด ไม่สวมหมวก
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้
จิตอาสาเฉพาะกิจใน 7 กลุ่มงานและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคร่วมรับชมพระราชพิธี
พร้อมกับกรุงเทพมหานคร การแต่งกาย: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบจิตอาสา สาหรับประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน และรับชมการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม พร้อมกับ
กรุงเทพมหานคร โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนและจิตอาสาเฉพาะกิจใน 7
กลุ่มงานเข้าร่วมพิธี การแต่งกาย: ข้าราชการเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด
สวมหมวก ประชาชน: เสื้อเหลือง ผู้เข้าร่วมจิตอาสา: เครื่องแบบจิตอาสา
/ การจัดสร้างซุ้ม...

๑๔

การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ให้จังหวัดดาเนินการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เพื่อ
ใช้เป็นสถานที่ถวายพระพรชัยมงคล
การพัฒนาแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
แนวทางการพัฒนาสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้าจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 6
เมษายน 2562 ให้เป็นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ในงานพระราชพิธีราชาภิเษก
ของจังหวัด
การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ให้จังหวัดรวบรวมกิจกรรมที่ดาเนินการควบคู่หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จนเสร็จสิ้นการพระราชพิธี รายงาน
กระทรวงมหาดไทยตามทีก่ าหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในภูมิภาค
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักพระราชวัง และสานักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์และประชาชน
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสานักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ให้รัฐบาลดาเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ในการนี้
สานักนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดทารายละเอียดการดาเนินงาน กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2562 เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานฯ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักและให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจและขอบเขตงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สรุป คือ
1) กรณีที่สานักพระราชวังปฏิบัติ ได้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบ
เกียรติยศตั้งแต่โกศไม้สิบสองขึ้นไป มีพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ไปในการพระราชทาน
น้าหลวงหรือพระราชทานเพลิงศพ หรือผู้ถวายงานใกล้ชิด ผู้ทรงคุ้นเคย หรือศพใน
พระบรมราชานุเคราะห์ หรือราชานุเคราะห์
2) กรณีที่มีพระราโชบายให้กระทรวงวัฒนธรรมรับปฏิบัติ คือรับหมายรับสั่ง
จากสานักพระราชวังเพื่อปฏิบัติ จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบให้เจ้าภาพนาไป
ปฏิบัติ และให้คาแนะนาในการปฏิบัติ (กล่องน้าพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทาน และ
กล่องดินพระราชทาน) และจัดเตรียมเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพเพื่อเชิญ
ไปปฏิบัติและถอนกลับ (โกศ หีบ เครื่องสูง ผ้าไตร และพระพิธีธรรม)
ผู้มีสิทธิขอพระราชทาน คือทายาทหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วายชนม์
ซึ่งเป็นบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ตามหลักเกณฑ์
ของสานักพระราชวง (ข้าราชการ บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ของสานักพระราชวังทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด)
จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 10
ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ เริ่มปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีสถานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตาบลสามพร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.3 การดาเนินงาน...

๑๕

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

5.3 การดาเนินงานของสานักงานที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
5.3.1 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
ผลการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุดรธานี จานวนสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีภูมิลาเนาจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 27 เมษายน 2562)
เป้าหมายในภาพรวม 20 อาเภอ มีจานวน 37,240 จานวนสมาชิกใหม่ในรอบเดือน
1,775 ราย จานวนสมาชิกรวม (มกราคม – เมษายน 2562) มีจานวน 3,563 ราย
คิดเป็นร้อยละ 9.57 ข้อมูล : กรมการปกครอง http://report3.dopa.go.th/nsf

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

5.3.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มและ
ให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 6/2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ณ ลานอเนกประสงค์บ้านห้วยหมากหล่า หมู่ที่ 6 ตาบลทมนางาม อาเภอโนนสะอาด
ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริการ
การตรวจรักษาโรคทั่วไป และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง โดยดาริของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้อาเภอทุกอาเภอ จัดประชุม
สารวจปัญหา และความต้องการในพื้นที่ รายงานที่ทาการปกครองจังหวัด เพื่อให้ส่วน
ราชการ/หน่วยงานเกี่ยวข้อง นาไปชี้แจงในวันออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.4 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานทุ่งศรีเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แนวทางการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี โดยมี 3 ด่านปฏิบัติการ คือด่านชุมชน 979 ด่าน
ด่านตรวจแบบบูรณาการ และด่านจุดตรวจหลัก 42 จุด และยังมีมาตรการ เคาะประตูบ้าน
รณรงค์ป้องกันกลุ่มเสี่ยงภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันเหตุ และมีการประชุมระบบวิดิทัศน์
ทางไกลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอาเภอทุกแห่งทุกวันตลอดเทศกาลเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือ จากสถิติพบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนมากไม่สวมหมวกนิรภัย มีช่วงอายุ
อยู่ระหว่าง 20-24 ปี จานวน 9,578 ราย
สถิติการเกิด บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-เกิดอุบัติเหตุ จานวน 31 ครั้ง บาดเจ็บ (Admit) จานวน 21 ราย
-เสียชีวิต จานวน 15 ราย (เป็นชาย 10 หญิง 5)
/ ศูนย์ปฏิบัติการ...

๑๖

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน คือ 1. การบริหารความปลอดภัยทางถนน 2. เฝ้าระวังความ
ปลอดภัย/ลดจุดเสี่ยง 3. สร้างจิตสานึก/วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 4. การบังคับ
ใช้กฎหมาย/ประชาสัมพันธ์ และ 5. การตอบสนองหลังเกิดเหตุ เพื่อ
- ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และ
- สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคม
ประธาน
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5.5.1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ (พชอ.) จังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนเมษายน 2562
ประเด็นดาเนินการ

มติที่ประชุม

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (17 อาเภอ)

8

9

การจัดการขยะ (5 อาเภอ)

5

-

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, ความดัน (1 อาเภอ)

1

-

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (1 อาเภอ)

1

-

การลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ (2 อาเภอ)

2

-

การแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (1 อาเภอ)

1

-

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (3 อาเภอ)

1

2

การแก้ไขปัญหายาเสพติด (2 อาเภอ)

-

2

การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/และผู้ป่วยระยะยาว
(4 อาเภอ)

4

-

งานอาหารปลอดภัย (2 อาเภอ)

1

1

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5.2 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จากแหล่งข้อมูล
3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย/ตารวจภูธรจังหวัด)
และอื่นๆ จากการดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายการดาเนินงาน
ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร
/ ตั้งแต่วันที่ 1 ...

๑๗

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 เมษายน 2562) จานวนผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 292 ราย คิดเป็นอัตราตาย 18.44 ต่อแสนประชากร มีอัตราตายมากกว่า 16
ต่อแสนประชากร จานวน 12 อาเภอ 3 ลาดับแรก ได้แก่ อาเภอเมืองอุดรธานี (18.72)
อาเภอบ้านดุง (24.41) และอาเภอบ้านผือ (21.74) เรียงตามลาดับ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ได้แก่ อาเภอนายูง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5.3 ความคืบหน้าโครงการ MOU อาหารปลอดภัยระหว่างโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกร
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
ในจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖2 แผนการซื้อผัก ผลไม้ และวัตถุดิบที่ใช้
ปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี เฉลี่ย
เดือนละ 5,599,735 บาท ซื้อจากวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจริง จานวน 4,581,168 บาท
คิดเป็น ร้อยละ 81.81 จากวงเงินตามแผน
การจัดซื้อจ้างวัตถุดิบที่ใช้นามาปรุงประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล พื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง ในเดือนเมษายน ๒๕๖2 มีจานวน 1,907,423 บาท
วงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จานวน 1,088,889 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.09
จากวงเงินที่ซื้อ
วงเงินที่จัดซื้อประจาปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562)
จานวน 30,418,978 บาท วงเงินที่ซื้อจ้างจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี
จานวน 8,483,006 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.89
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5.4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (วันที่ 1 มกราคม – 28 เมษายน 2562)
ของจังหวัดอุดรธานี มีจานวนผู้ป่วยรวม 264 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 16.62 ต่อแสนประชากร
3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอบ้านดุง อาเภอศรีธาตุ และอาเภอทุ่งฝน พบจานวนป่วย 72
(7.30) 15 (31.26) และ 9 (28.71) ตามลาดับ
การดาเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี ให้สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
รายงานสถานการณ์ระบาดของโรค นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.) และที่ประชุมหัวหน้าส่วนทุกเดือนเพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ให้จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดขยะและแห่งเพาะพันธุ์
ยุงลายโดยกลุ่มนักเรียนและกลุ่มประชาชนทั่วไปทุกวันศุกร์ ให้เทศบาลตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกาศให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ และ
ออกคาสั่งให้เจ้าของอาคารที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ปรับปรุงแก้ไข ตามคาแนะนา
ของเจ้าพนักงาน หากไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตามกฎหมาย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.6 รายงานผล...
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5.6 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 220 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 131 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
25 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง (บ้านผู้ยากไร้) จานวน 64 หลัง เดือนเมษายน มอบบ้าน
ตามโครงการฯ รวม 5 หลัง คืออาเภอกุมภวาปี 1 หลัง อาเภอประจักษ์ศิลปาคม 2 หลัง
และอาเภอศรีธาตุ 2 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 27 เมษายน 2562)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค
รวมเงินทั้งสิ้น
9,586,567 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเงินทั้งสิ้น
7,661,000 บาท
คงเหลือ
1,925,567 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 การรับบริจาคโลหิต ของสภากาชาดไทย
หน.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ของสานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนเมษายน 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562)
ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง รวม 9 แห่ง ดังนี้ ห้างบุญถาวร ร้านณัฐ
มอเตอร์เซลล์อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่าอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) อาเภอศรีธาตุ อาเภอกู่แก้ว วิทยาลัย
เทคโนโลยีอีสานเหนือ และอาเภอเมืองอุดรธานี มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 1,116 ราย
ปริมาณโลหิต 446,400 ซี.ซี.
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 มาตรการภาษีที่ออกใหม่
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
กรมสรรพากรกาหนดมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทาบัญชี
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ที่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้ วิธีการลงทะเบียนใช้สิทธิ และสิทธิประโยชน์หลังจาก
ลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว
ทั้งนี้ ส่วนราชการ และหน่วยงานสามารถติดตามคลิปแถลงข่าว พระราชบัญญัติ
ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
ณ อาคารกรมสรรพากรได้ที่ https://bit.ly/2HHrSqU
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.9 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกแก่ประชาชนในเรื่อง 3R คือ ลดการใช้ ใช้ซ้า แปรรูป
นากลับมาใช้ใหม่ หรือ 3ช เพื่อสร้างจิตสานึกวิธีการลด และคัดแยกขยะ วิธีการนาขยะ
/ มูลฝอยมาใช้...
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มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 6

มูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยมีหลักการ การดาเนินการ “ใครก่อขยะเป็นภาระของผู้นั้น”
โดยอาเภอทุกอาเภอได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีการดาเนินการเช่นเดียวกัน และจากข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ผลการดาเนินการแล้ว จานวน 153 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.53
รับทราบ
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ 26 มีนาคม – 28 เมษายน 2562 ใน
พื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จานวน 33 คิดเป็นร้อยละ
6.82 ของตัวอย่างทั้งหมด 484 ตัว จาก 77 จังหวัด ที่พบมากที่สุด 5 จังหวัดแรก คือ
จังหวัดสงขลา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี และจังหวัดมุกดาหาร
- แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/
ชันสูตร) จานวน 31 ตัวอย่าง พบผลบวก ร้อยละ 46.97 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 2 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่างร้อยละ 0.48
จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 70.97
- นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 42.31 ไม่มี
เจ้าของร้อยละ 46.15 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 11.54 และพบว่า สุนัข-แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 12.50 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 29.17 ไม่ทราบประวัติ ร้อยละ 58.337
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 15 เมษายน
2561 – 29 เมษายน 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์สุกรจังหวัดอุดรธานี (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี)
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประจาวันที่ 19 เมษายน 2562 มี
รายงานการเกิดโรคนี้ ที่ทวีปยุโรป 1 ครั้ง ได้แก่ประเทศยูเครน และทวีปแอฟริกา 1 ครั้ง
ได้แก่ประเทศแอฟริกาใต้ และพบว่า เกิดโรคสะสมในทวีปเอเชียทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่
ประเทศจีน ใน 37 มณฑล (82 เมือง) มองโกเลีย 6 เมือง เวียดนาม 23 เมือง และ
ประเทศกัมพูชา 1 จังหวัด ประเทศไต้หวัน พบเชื้อเป็นผลบวกจากซากสัตว์ที่มาจาก
ประเทศจีน โดยไม่มีการระบาดในประเทศ และตรวจพบสารพันธุ์กรรมของเชื้อโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์จากสุกรที่นาเข้าจากประเทศเวียดนาม
หากพบเป็นผู้นาสุกรตลอดจนผลิตภัณฑ์จากสุกรเข้าประเทศไทย ขอให้แจ้ง
สายด่วน 06 3225 6888
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 6.3 การจัดประชุม...
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6.3 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปี 2562
สานักงานจังหวัดอุดรธานี

การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2562
เดือนพฤษภาคม 2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีส่วนราชการสังกัด
กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพจะได้มีหนังสือแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมฯ
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.4 ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต ประจาเดือน
เมษายน 2562

สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการผลิตสินค้าเกษตร เดือนเมษายน ปี 2562 ตลาดจาหน่าย
สินค้าเกษตรตามนโยบายตลาดนาการผลิต ข้าวสาร 17,735 กิโลกรัม มีมูลค่ารวม
510,195 บาท พืชผัก จานวน 44,672 มูลค่ารวม 1,311,175 บาท ผลไม้ จานวน
1,784,305 กิโลกรัม มูลค่ารวม 14,752,931 บาท และไข่ไก่ 114,679 ฟอง
รวมมูลค่า 570,201 บาท สินค้าอื่น มีมูลค่ารวม 1,057,970 บาท
ผลการจาหน่ายสินค้าเกษตร ในวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ตามนโยบายตลาด
นาการผลิต ประจาเดือนเมษายน 2562 จากสถานที่จาหน่าย จานวน 65 แห่ง รวม 627
กลุ่ม/ราย (ผู้เข้าร่วมจาหน่าย) มูลค่า 20,081,357 บาท ตลาดมะม่วงอาเภอหนองวัวซอ
ตลาดชุมชน และตลาดเกษตรกรอุดรธานี มีมูลค่าจาหน่ายสูงสุด 14,120,000 บาท
2,099,286 บาท และ 1,102,255 บาท ตามลาดับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีสัญญาณชะลอตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตหดตัวตามภาคบริการ จากจานวนท่องเที่ยวรวมลดลง
ภาคเกษตรกรรมหดตัว ตามปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่ลดลง ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัว ด้านการใช้จ่ายขยายตัว ตามการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการใช้จ่าย
ภาครัฐที่ขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านเงินฝาก และ
สินเชื่อขยายตัว ร้อยละ 6.4 และ 11.5 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ 0.4
และการจ้างงาน ชะลอตัว ตัวร้อยละ 4.9
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.6 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดาเนินงานในเดือนเมษายน พ.ศ.
2562 มีดังนี้ 1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 26 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.31
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69
/ 2. บริการเบ็ดเสร็จ...
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2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 1,406 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 1,406 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 17 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 17 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนมีนาคม 2562 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
FCB
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
63
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
90
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
55 เสื่อมโทรม TCB, FCB
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
33 เสื่อมโทรม BOD, NH3
BOD
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
69
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
68
พอใช้
DO
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
59 เสื่อมโทรม
TCB
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
80
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
73
ดี
DO
89
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 67.9
(ตาราง: คุณภาพน้าล้านา้ ห้วยหลวงพืนที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

สถานี HLU 04 เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) สูง
ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มี
ส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลาดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง
โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงเดือน มีนาคม 2562 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรม
ลงจากเดือน กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนเมษายน 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต เมษายน 2562 จานวน 1,116 ราย 446,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ จานวน 503 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 25,150 บาท
3. ในห้วงเดือนเมษายน 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 ครั้ง
/ รวม 10 แห่ง...
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มติที่ประชุม

รวม 10 แห่ง (ข้อมูล ณ 25 เมษายน 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (เมษายน 2562) ดวงตา 98 ราย อวัยวะ 86 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่ มอบถุงยังชีพ และเงินสดช่วยเหลือ
เบื้องต้น ผู้ประสบอัคคีภัย โดย รวมมูลค่า 19,600 บาท มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบ
วาตภัย รวมมูลค่า 283,200 บาท ผู้ป่วยติดเตียง รวมมูลค่า 800 บาท
รับทราบ
6.9 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
2 เมษายน 2562 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หอประชุมอเนกประสงค์กิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร การแสดงดนตรีไทย
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงหมอลากลอนพื้นบ้าน
การมอบโล่ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคล หน่วยงาน ทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมสนับสนุนการแต่งผ้าไทย และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ
6-9 เมษายน 2562 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมาย
จากจังหวัด ให้รับผิดชอบเป็นเลขานุการคณะทางานฝ่ายการพิธีการ คณะกรรมการ
อานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
พิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้าคาชะโนด ตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านดุง
(6 เมษายน 2562) พิธีทาน้าอภิเษกและเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง (8 เมษายน 2562) และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก ณ พระอุโบสถ
วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง (9 เมษายน 2562) ตลอดจนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
การแสดงสมโภช ณ ลานกิจกรรมบริเวณเกาะคาชะโนด และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
บนเวทีการแสดงด้านหน้าพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
12 เมษายน 2562 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี
ตักบาตรดอกไม้ ณ วัดโนนธาตุ (กลุ่มต้นจาปาหอม รุกขมรดกใต้ร่มพระบารมี) ของ
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านเมืองปัง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
13 เมษายน 2562 ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัด มอบหมายให้
นางสมพร นิลคัมภีร์ ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ จุดตรวจหลักศรีอุดม หมู่ที่ 9 ตาบลศรีสุทโธ
อาเภอบ้านดุง
22-24 เมษายน 2562 ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัด เข้ารับมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
จากสานักพระราชวัง และเป็นไปตามพระบรมราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
/ จังหวัดพระนคร...

๒๓

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในการมอบนโยบาย จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
เขต 10 มีบุคลากรประจาศูนย์ฯ รวม 80 คน เริ่มปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในวันที่
1 พฤษภาคม 2562 โดยมีสถานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
จังหวัดอุดรธานี ตาบลสามพร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี (ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี)
มติที่ประชุม

รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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