รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 6/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวันชัย
จันทร์พร
2. นายบรรพต
ยาฟอง
3. นายพิชัย
พาศรี
4. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
5. นายพรเทพ
ศรีวรานนท์
6. น.ส.สุพรรณี
สุขสมบูรณ์
7. นายวรงค์
คลังเงิน
8. นายทวีรัชต์
ศรีกุลวงศ์
9. นายณรงค์
ธาดาเดช
10. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
11. นายพัตทอง
กิตติวัฒน์
12. น.ส.ปิยวรรณ
โยมา
13. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข
14. นายเกียรติภูมิ
ชุมวงศ์
15. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
16. นางสุวรรณี
ศิริวรรณ์หอม
17. นายเรืองแสง
กิจเจริญปัญญา
18. นายสาเนา
เสลานอก
19. นายสมพร
นามพิลา
20. นายณัฐวุฒิ
สราญรมย์
21. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร
22. นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์
23. นายบรรจบ
อุนารัตน์
24. นางนุชนาถ
ปัญโญวัฒน์
25. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ ศรีดาวเรือง
26. ดร.เกศินี
สวัสดี
27. นายธงชัย
พลพวก
28. นางนาตยา
เมฆอรุณ
29. นายฤทธิเดช
โคตรสาร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
/30. นายยุทธพงษ์...
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30. นายยุทธพงษ์
31. นายสาราญ
32. พ.ท.นิมิต
33. นายรัชต
34. นายทรรศชล
35. นายสมศักดิ์
36.นายวุฒิพงษ์
37. นางนิ่มนวล
38. นายเจษฎา
39. นายพนัส
41. นายวิชา
40. นายพิชัย
43. น.ส.ทชากร
44. นางนภาพร
45. นายภูรเดช
อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายสุชาติ
48. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
49. นายชัชวาลย์
50. นายพิทักษ์
51. นายภูดิศ
52. นายทินกร
53. นายณัฐภัทร
54. นายพิเชษฐ์
55. นายประทีป
56. นายอรรถพล
57. นายสุพจน์
58. นายจอมปราบ
59. นายวิสูติ
60. นายติยรัตน์
61. นายทวี
62. นางวิมลพรรณ
63. นายสถิต
ส่วนกลาง
64. นายณัฐวุฒิ
65. น.ส.รัตนา

หิรัญมาพร
สกุลดี
บุณยรัตนพันธุ์
สาราญชลารักษ์
พุทธรัตนา
พวาศิริ
ใจยศ
ขันวิสิทธิ์
ปานะถึก
จันทร์คา
จันทร์กลม
พาศรี
รอบรู้
แก้วสี
สวัสดิรมย์

ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
รอง หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลฯ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ภตอ.เฉียงเหนือ ตอนบน 1
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

สุตลาวดี
ทอนมณี
เลิศสุบิน
ปทานนท์
ศรีทอง
รวมรอด
ดอนธงขวา
พลอยสุภา
เอี่ยมกลิ่น
อุ่ยเจริญ
พันธุศาสตร์
วงศ์วิวัฒน์
คงโชคชัย
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
ชินณรงค์
อมรกาญจนกุล
คาลาเลี้ยง

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
(แทน) นายอาเภอเพ็ญ
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
(แทน) นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
(แทน) นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอนายูง
(แทน) นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

เนืองทอง
นรานันทน์

อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
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66. นายพีระพล
67. นางสุนีย์
68. นายอภิชาต
69. นายบุญฤทธิ์
70. นายวรวิทย์
71. นายสง่า
72. นางนพมาศ
73. น.ส.เพ็ญศรี
74. นางลดาวัลย์
75. น.ส.ขวัญชนก
76. นางโสภิดา
77. นางจีรสุดา
78. นายอดุลย์
79. นายณัฐพงษ์
80. น.ส.สรญา
81. นายอิสรา
82. นางสุภาวดี
83. นายสุธน
84. นายสาโรจน์
85. น.ส.นิ่มนวล
86. นางเยาวพรรณ
87. นางอรนุช
88. น.ส.ทัศนีย์
89. น.ส.พเยีย
90. น.ส.พิชญ์นรินทร์
91. นางสุวสา
92. นางเทวี
93. นายไชยรัตน์
94. ว่าที่ ร.ต.จักรี
95. นางดรุณี
96. นายสุชาติ
97. นายมารุต
98. นายธนพร
99. นายสุภชัย
100. นายเรืองเดช
101. นายพิจิตร
102. น.ส.อาริยา

ยังขาว
อินทร์ดี
ชุมนุมมณี
วงษ์อุดม
สุภาอ้วน
คาศรี
เจียวตั้ง
สาวัตถี
สุวรรณศรี

ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๔ อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ผอ.สานักชลประทานที่ ๕
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต ๔ อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
กองพันธ์
ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๒ จังหวัดอุดรธานี
แก้วสุฟอง
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ศรีกุล
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี
หม้อทอง
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
จูฑะประชากุล (แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ปุราโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
มณีรัตน์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
ช่องสาร
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี
ศงสนันทน์
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
เลิศไกร
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ภูออม
(แทน) คลังเขต ๔
สิงห์พรมมา
(แทน) สรรพากรภาค ๑๐
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ศิรินุสรณ์
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๔
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ยิ่งคงดี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ศรีบุญ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑
จันทร์ธง
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๒
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
สุโข
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี)
บุญขันธ์
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต ๒-๒ อุดรธานี
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103. นางลาดวน
104. น.ส.ณิชาภา
105. นายสมภพ
106. นายธิติ
107. นายสวัสดิ์
108. นายสุพล
109. นายประสิทธิ์
110. นายวีระเกียรติ
111. นายมนัสวิน
112. นายเอกชัย
113. นางอรเกษมศิลป์
114. นางเพียงใจ
115. น.ส.จุฑาลักษณ์
116. นายพุทธาสิทธิ์
117. นางวาสนา
118. นางสาราญจิต

นามมัน
ข่าทิพย์พาที
สุทัศน์วิริยะ
อึ้งอารี
แสงขัน
ชาญนรา
ไชยวงษ์
สหวรเมธี
นาคศิริ
ดอกสันเทียะ
จิรวัสวงศ์
แสงวิจิตร
อิสสระพงศ์
จันทร์เต็ม
ฤทธาภัย
รอบรู้

(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๔
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
(แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
108. พ.อ.ชัยวัฒน์
109. น.อ.สมโภช
109. น.ต.หญิงอิสรีย์
110. พ.ต.ท.โอฬาร
111. พ.ต.ท.รณวัน
113. พ.ต.ท.จักรกฤษณ์
112. พ.ต.ท.จิรพงษ์
113. พ.ต.ท.ไกรสร
114. พ.ต.ท.เทอดศักดิ์
116. พ.ต.ท.มานิตย์
117. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์
118. พ.ต.ท.ภูภูมิ
119. พ.ต.ท.ปรัชญา
120. ร.ต.อ.ปราโมทย์
121. พ.ต.อ.อิทธิพล
125. พ.ต.อ.นิวัฒน์
124. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
125. พ.ต.ท.ภราดร
126. พ.ต.ท.ยศพนธ์
127. พ.ต.ท.ปรีดา

ปานคา
สิงห์คลาน
ประเศรษฐสุต
คาผุย
ปิ่นทอง
กองม่วง
สิงหะสุริยะ
พาน้อย
บุญใส
วงษ์เส
ตรีทิเพศสุวรรณ
มีมูล
สนิทวงศ์ชัย
พรหมรุ่งเรือง
เนตรไธสง
ดวงจรัส
สมบัตินันท์
จุฬารี
เสริมรัมย์
มุลาลินน์

(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. ๒
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
/128. พ.ต.อ.สมบัติ...
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128. พ.ต.อ.สมบัติ
129. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
128. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์
129. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
130. พ.ต.ท.สุรชิต
131. พ.ต.ท.วีระพล
132. พ.ต.ท.สมโภชน์
133. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์

นาแถมพลอย
พัสดร
วงศ์สุรีย์
สุวรรณประสิทธิ์
ฤทธิ์ลี
มูลบัวภา
ประจิตร
ปัญจนะ

ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
(แทน) รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า

สถาบันการศึกษา
134. ดร.พนา
135. นายสุพล
136. นายธีรภัทร์
137. นายสุรพงษ์
138. นายพนม
139. นายฤทธิพร
140. นายเสน่ห์

ดุลยพัชร์
ยะปะภา
ไชยสัตย์
หงส์แพง
แสงแก้ว
แก้ววิเชียร
วงษ์เล่ห์

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติประจาวิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
137. นายประธาน
ภู่ธนะพิบูล
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
138. นายพูลศักดิ์
อยู่ประเสริฐ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
139. นายกิตติกร
ทีฆธนานนท์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
140. น.ส.พรทิพย์
บัวบง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
141. น.ส.อัจฉรา
นาคทน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
141. นายนิติชาติ
สายทองสุข
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
142. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์ พิลาวัลย์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
143. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
145. นางพัชรินทร์
ภูมิสิน
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
145. น.ส.สุพรรณี
ศักดิส์ ุจริต
(แทน) การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
144. นายธิติวุฒิ
จอดนอก
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
145. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
146. นายณัฐพงษ์
พิมพ์กา
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
147. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
148. นางพานทิพย์
บุญศรี
ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
อุดรธานี
148. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
149. ดร.พรเทพ
ศักดิสุจริต
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
150. นางพรสม
ชลสอาด
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
151. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
/155. นายนิรุจน์...
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155. นายนิรุจน์
156. นายประทวน
148. นายสิทธิรัชต์

อุทธา
เชิดพาณิชย์
จารุไชยกุล

หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช)
4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5. ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
6. นายอาเภอบ้านดุง
7. นายอาเภอทุ่งฝน
8. อัยการจังหวัดอุดรธานี
9. รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
10. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
14. ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
15. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
16. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
17. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
18. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๒
19. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
20. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
21. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
22. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
23. ศึกษาธิการภาค 10
24. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
25. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
26. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
27. หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
28. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
29. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
30. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๒๔
31. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
32. รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ท.)
33. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
/34. สารวัตร...
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34. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
35. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
36. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
37. ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
38. ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
39. ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
40. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
41. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
42. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
43. ผอ.ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
44. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
45. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
46. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
47. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
48. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
49. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
50. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
51. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
52. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
53. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
54. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
55. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
56. ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
57. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
58. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
59. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
60. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
61. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
62 หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
63. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
64. หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
65. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
66. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
67. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
68. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
69. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
70. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
71. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
72. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
73. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
/74. ผอ.สานักงาน...
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74. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
75. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
76. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
77. ผจก.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด
78. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
79. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
80. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
81. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
82. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
83. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
84. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
85. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
86. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
87. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
88. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
89. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
90. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. มอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานีและที่ปรึกษา
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย ประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
3. มอบประกาศเกียรติคุณชมเชยอาเภอที่มีผลการดาเนินงานการส่งเสริมวินัยการออม
ดีเด่นกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
4. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนมิถุนายน 2562 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานีและที่ปรึกษากรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ของสานักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย ประจาเดือนพฤษภาคม 2562 ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และมอบประกาศเกียรติคุณชมเชยอาเภอ
ที่มีผลการดาเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่นกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี และรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนมิถุนายน 2562
ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ความ 15 นาที
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมบริจาค
วันรวมใจประชา “เมตตาปัญญาอ่อน” ประจาปี 2562 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
ด้วยการซื้อดอกบานชื่น ดอกละ 20 บาท
/ ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ลาดับที่ 30.นางนาตยา เมฆอรุณ
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี แก้ไขเป็น ลาดับที่ 30.นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
3.1 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการจาหน่ายพัสดุโดยวิธีการ
ขายทอดตลาดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
คลังจังหวัดอุดรธานี

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562
ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 4 การจาหน่าย
พัสดุ ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ได้กาหนดว่า “หลังจากการตรวจสอบพัสดุใดหมดความ
จาเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่เสนอ
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการขาย โดยวิธีการขาย
ทอดตลาดก่อน หากไม่ได้ผลดีให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม......”
1) ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจาหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด โดย
ถือปฏิบัติตามแนวทาง การขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
509 – มาตรา 517
2) การประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ทาการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
- ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพ
ปัจจุบันพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
- ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้ง
สภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุ กรณีไม่มีจาหน่ายทั่วไป
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นและให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
3.2 การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง
/ ด่วนที่สุด ...
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ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 183 ซึ่งกาหนดว่า “นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา
103 หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการ
ปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจานวนค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุ
หรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่
คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จาเป็น” สาระสาคัญคือ
1) กรณีมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาว่า
มีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 10 และจะดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป เว้นแต่
คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่หน่วยงาน
ของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
2) กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้เท่าที่จาเป็น
โดยประเมินความคืบหน้าการดาเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่าการผ่อนปรนดังกล่าว
จะทาให้คู่สัญญาดาเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) กรณีผ่อนปรนแจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและดาเนินการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงโดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องกาหนดแผนและระยะเวลาการดาเนินการแล้วเสร็จ
ให้ชัดเจน
2) กรณีที่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้อง
ทาเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)
3) กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
หน่วยงานของรัฐโดยมีเงื่อนไขหรือกรณีคู่สัญญาไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้อง
ทาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับแจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)
3.3 การกาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชารุดบกพร่อง
ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2562
ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2) กาหนดว่า “หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญา ให้คืนให้แก่
คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว” ข้อ 184 กาหนดว่า “ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่
อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครอง
/ พัสดุหรือ ...

๑๑

พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุด
บกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุนั้น” และข้อ 185 กาหนดว่า
“ในกรณีที่ปรากฏความชารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชารุด
บกพร่องตามสัญญาให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 184 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย” ซึ่งระเบียบฯ มิได้กาหนดวิธีปฏิบัติก่อนคืนหลักประกัน
สัญญาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทาให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ได้กาหนด
3.4 วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุที่อยู่ใน
ระหว่างการรับประกัน ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา มีดังนี้
1) ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มี
ผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลบารุงรักษาและตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุนั้น
2) ในกรณีที่ปรากฏความชารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 1. ให้รีบรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
3) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชารุดบกพร่องภายใน 15 วัน
สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน
สาหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่ามีความชารุดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างมาดาเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความ
ชารุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
3.5 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที่ 16)
พ.ศ. 2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 282 ลงวันที่ 11 มิถุนายน
2562 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.
2562ประกาศราชกิจจานุเบกษา 31 พฤษภาคม 2562 เล่ม 136 ตอนที่ 72 ก
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 นว เดิมตามประกาศ คสช.ที่ 81/2557
สาระสาคัญของ มาตรา 4 นว
1) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
2) ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ
3) ได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
4) ได้รับบานาญพิเศษ
/ 5) ได้รับบานาญ ...

๑๒

5) ได้รับบานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หากได้รับเบี้ยหวัดหรือบานาญรวมกันทุก
ประเภทเมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว ต่ากว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก
ในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจานวนเงินหนึ่งหมื่นบาท หักด้วยจานวนเบี้ยหวัดหรือ
บานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ.ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562
เป็นต้นไป
3.6 พระราชกฤฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 302 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน
อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลายฉบับ ทาให้เกิด
ความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
การจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ สาระสาคัญ
คือ ให้ยกเลิก พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผู้มีสิทธิ คือ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาซึ่งได้รับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างประจาจากเงินงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง
กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
รับการศึกษาอบรมในสถานศึกษา ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับ
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ และผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้ได้รับ
บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
3.7 สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้เพียงคนที่ 1 - 3 เท่านั้น การนับลาดับบุตร
นับเรียงตามลาดับการเกิด ก่อน-หลัง ไม่ว่าจะเกิดจากการสมรสครั้งใด การจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มาตรา 8) กรณีต่อไปนี้ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษา
เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง (ระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (บุตรที่ศึกษาใน
สถานศึกษาราชการ) ระดับปริญญาตรี (บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาราชการ) ระดับไม่สูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย(บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน) ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษา
ของเอกชน) กรณีต่อไปนี้ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษาครึ่งจานวนที่ได้จ่ายไปจริง และระดับ
/ ปริญญาตรี ...

๑๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

คลังจังหวัดอุดรธานี

ปริญญาตรี (บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน) ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ยังใช้อัตราเดิม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
10,724.19 6,836.53 63.75
รายจ่ายประจา
4,960.58
3,894.68 78.51
รายจ่ายลงทุน
5,763.34
2,941.85 51.04
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
147.72 29.68
รายจ่ายประจา
55.62
17.23 30.97
รายจ่ายลงทุน
442.04
130.49 29.52
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
179.73 57.36
รายจ่ายประจา
120.82
55.30 45.78
รายจ่ายลงทุน
192.53
124.43 64.63
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
670.25
120.99 18.05
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)
670.25
120.99 18.05
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,770.99 1,325.85 74.86
เงินกันฯ ปี 2561
1,188.35
935.91 78.76
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
582.64
389.94 66.93
1) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาทขึ้นไป
รวม 17 หน่วยงาน
2) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 6 หน่วยงาน
3) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 50 ล้านบาท รวม 14 หน่วยงาน
4) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน
10 ล้านบาท รวม 9 หน่วยงาน
/ ข้อมูลส่วนราชการ ...

๑๔

ข้อมูลส่วนราชการที่ยังไม่ได้ใช้งานด้านการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการ National e-Payment Master Plan รวมจานวน
77 หน่วยงาน ได้รับเครื่อง DEC แล้ว แต่ไม่ได้ใช้งาน จานวน 1 หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
เครื่อง EDC โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่เกิดรายการรับเงิน เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่รับรายได้
รอต้นสังกัดแจ้งรหัส Maker และ Authorizer ให้ใช้งาน เนื่องจากเมื่อรับเงินแล้วต้องนาเงิน
ส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online และยังรับเงินแบบเดิม ไม่อยากเปลี่ยนแปลง
กลัวผิดพลาด
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด (สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 วงเงิน
ภาพรวม 313,345,100 บาท เบิกจ่าย 169,616,883 บาท คิดเป็น ร้อยละ 54.13
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 20 โครงการ
94 กิจกรรม วงเงิน 313,345,100 บาท แยกเป็น งบดาเนินงาน รวม 38 กิจกรรม
จานวน 113,012,000 บาท งบลงทุน รวม 56 กิจกรรม จานวน 200,333,100 บาท
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 2 หน่วยงาน
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย จานวน 29 หน่วยงาน แยกตามร้อยละ การเบิก-จ่าย มีหน่วยงานที่มีผลการ
ดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ จานวน 8 หน่วยงาน หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
60 ขึ้นไป รวม 15 หน่วยงาน ร้อยละ 30-59 รวม 7 หน่วยงาน และร้อยละ 10-29
รวม 3 หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 10 รวม 11 หน่วยงาน
ประธาน
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินงาน แลประสานการปฏิบัติ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 กิจกรรมการดาเนินงานของจังหวัดอุดรธานี (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
5.1.1 พิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี” ประจาปี 2562
/ ผู้แทน หน.สานักงาน ...

๑๕

ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ์
อุดรธานี” ประจาปี 2562 เพื่อมอบเงินพระราชทานเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา และมอบเงินพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ฯ จาก “กองทุน
จุฬาภรณ์อุดรธานี” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติฯ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯ ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.1.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ได้ประชุมหารือเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
และมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงให้ดาเนินการ ดังนี้
กิจกรรมก่อนวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
1) ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้า
ศาลากลางจังหวัดประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง
และผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสาคัญให้
สวยงาม ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
2) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมะสม
โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย ธงปรมาภิไธย
ว.ป.ร. พร้อมโต๊ะหมู่บูชา จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้าเงิน โต๊ะและ
เก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สาหรับบุคลกรในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการได้ร่วม
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจัดเก็บ
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่จังหวัดเมื่อเสร็จพิธีฯ
กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกในสังกัด
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จานวน ๖๘ รูป เวลา ๐๗.๓๐ น.
- พิธีลงนามถวายพระพร เวลา ๐9.00 น.
/ - พิธีถวาย ...

๑๖

มติที่ประชุม

- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
- กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลาน้า ลาคลอง” (พื้นที่ที่กาหนด)
- การจัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์/กุศลอื่นๆ ตามความเหมาะสม
(พื้นที่ที่กาหนด) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การดาเนินงานของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
5.2.1 ข้อมูลทางการปกครอง

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ เมื่อปี 25542556 จานวน 8 หมู่บ้าน ซึง่ กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอนุมัติให้จังหวัดอุดรธานี
จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ จานวน 8 หมู่บ้านแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๗๔๖๕) ซึ่งจังหวัดได้ดาเนินการจัดทา
ประกาศจังหวัด เรื่อง ตั้งและกาหนดเขตหมู่บ้าน และสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจังหวัดอุดรธานี มีเขตการปกครอง
20 อาเภอ 154 ตาบล 1,863 หมู่บ้าน มีจานวนประชากร ทั้งสิ้น 1,586,682 คน
แยกเป็นชาย 788,310 คน หญิง 798,372 คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

5.2.2 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
ผลการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุดรธานี จานวนสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีภูมิลาเนาในจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 24 มิถุนายน
2562) เป้าหมายในภาพรวม 20 อาเภอ (จานวน 37,240) จานวนสมาชิกใหม่ในรอบ
เดือน 3,816 ราย สมาชิกรวม (มกราคม-มิถุนายน 2562) จานวน 10,513 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 28.23 อาเภอที่จานวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น 3 ลาดับแรก คืออาเภอศรีธาตุ อาเภอ
วังสามหมอ และอาเภอกู่แก้ว ตามลาดับ
ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง http://report3.dopa.go.th/nsf
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2.3 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 8/2562 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านดุง และเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และบริการจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี
/ เรียนเชิญ...
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มติที่ประชุม

เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง และโดยดาริของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้อาเภอทุกอาเภอ จัดประชุมสารวจปัญหา ความต้องการในพื้นที่
รายงานที่ทาการปกครองจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเกี่ยวข้อง นาไปชี้แจงใน
วันออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
1) ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัด และถ่ายทอด
ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Cloud Conference) ไปยังศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนน
ทุกอาเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) เป็นประธาน ที่ประชุม
เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 10 แผน
1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทางมนุษย์
ปัจจัย” สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในฐานะหัวหน้าคณะทางานด้านระบบการบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพ และคณะทางานด้านบูรการข้อมูล ประเมินผลและระบบ
สารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทางมนุษย์
ปัจจัย” ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนเชิงลึกอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัด/อาเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวม 100 คน เพื่อให้ทีมสอบสวน ฯ
สามารถสืบค้นหาปัจจัยที่เกิดอุบัติเหตุจากความเป็นมนุษย์ 4 ระดับ ได้แก่ อิทธิพลองค์กร
การกากับดูแลที่ไม่ปลอดภัย สภาพเงื่อนไขไม่ปลอดภัย และการกระทาที่ไม่ปลอดภัยของ
ผู้ขับขี่สู่การกาหนดมาตรการขับขี่เชิงป้องกัน
1.2 กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ แบบ
ยืนยันผล INTOXIMETERS รุ่น ALCO-SENSOR V จานวน 46 เครื่อง ซึ่งได้จัดสรรให้
ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4 สาหรับการ
บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบ และ
กาหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาสตามแบบรายงานที่กาหนด คือ ไตรมาส 2/2562
เรียกตรวจ 7,900 ครั้ง จับกุม 616 คน
2) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี จัดการฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยอาคารศาลากลางจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณี :
การระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย เพื่อพัฒนากลไก
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบริหาร
/จัดการทั้ง...

๑๘

จัดการทั้งทรัพยากรบุคคลและเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน
การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงเป็นการประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อนของแผนการปฏิบัติการฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน่วยงานเข้าร่วม 80 หน่วย 250 คน และการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
อาคารศาลากลางจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในอาคารศาลากลาง
รวมถึงผู้มาติดต่อราชการและเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย/
ตารวจภูธรจังหวัด) และอื่นๆ จากการดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562
มีเป้าหมายการดาเนินงาน ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 24 มิถุนายน 2562) จานวนผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 353 ราย คิดเป็นอัตราตาย 22.30 ต่อแสนประชากร มีอัตราตายมากกว่า 16
ต่อแสนประชากร จานวน 17 อาเภอ 3 ลาดับแรก ได้แก่ อาเภอบ้านดุง อาเภอบ้านผือ
และอาเภอหนองวัวซอ เรียงตามลาดับ อัตราตายมากกว่า 14-16 ต่อแสนประชากร
จานวน 1 อาเภอ อัตราตาย 0.1-14 ต่อแสนประชากร จานวน 1 อาเภอ และอาเภอ
ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่อาเภอนายูง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.4 การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5.4.1 รายงานผลการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว”
ช่วยเหลือ 8 โรงพยาบาลชุมชนภาคอีสาน วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2562
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปยอดเงินบริจาคสมทบมูลนิธิ “ก้าวคนละก้าว” จังหวัดอุดรธานี
ในการจัดกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562)
ยอดเงินบริจาคเข้าบัญชีกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว ” จังหวัดอุดรธานี
5,763,200.11 บาท ยอดบริจาคบัญชีโรงพยาบาลกุมภวาปี 1,149,055.25 บาท
ยอดบริจาคบัญชีโรงพยาบาลหนองหาน 1,386,828.00 บาท รวมจานวนทั้งสิ้น
8,299,083.36 บาท ยอดบริจาค ก้าวคนละก้าวภาคอีสาน (26 มิถุนายน 2562)
รวมทั้งสิ้น 1,212,934 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) จังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนมิถุนายน 2562
/ ประเด็นการดาเนิน ...
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ประเด็นการดาเนินการ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (รวม 17 อาเภอ)
การจัดการขยะ (รวม 5 อาเภอ)
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, ความดัน (1 อาเภอ)
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (1 อาเภอ)
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ( รวม 2 อาเภอ)
พิบูลย์รักษ์พิทักษ์เบาหวาน
การแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 1 อาเภอ)
การพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รวม 2 อาเภอ)
การแก้ไขปัญหายาเสพติด (รวม 2 อาเภอ)
การดูแลผู้สูงอายุ (รวม 2 อาเภอ)
การดูแลผู้พิการ (1 อาเภอ)
การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (1 อาเภอ)
งานอาหารปลอดภัย (รวม 2 อาเภอ)
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (1 อาเภอ)
มติที่ประชุม

จานวนอาเภอ
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
3
14
5
/
/
2
/
/
2
2
2
/
/
2
/

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.4.3 การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
มิถุนายน 2562 (ผลการดาเนินงานโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง)
วงเงินที่จัดซื้อ ประจาปีงบประมาณ 2561 (เมษายน-กันยายน) จานวน
24,614,065 บาท วงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด จานวน 24,614,065
บาท คิดเป็นร้อยละ 13.68 จากวงเงินที่ซื้อทั้งหมด
วงเงินที่จัดซื้อ ประจาปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- มิถุนายน 2562)
จานวน 40,242,259 บาท วงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด จานวน
11,385,244 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.29 จากวงเงินที่ซื้อทั้งหมด
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4.4 การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จาแนกรายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี (วันที่ 1
มกราคม - 25 มิถุนายน 2562) ผู้ป่วยไข้เลือดออกระดับประเทศ (ต่อแสนประชากร)
จานวน 35,482 ราย คิดเป็นอัตรา 53.7 จาแนกเป็นระดับภาค จานวน 14,634 ราย
/ คิดเป็นอัตรา ...
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คิดเป็นอัตรา 66.6 ระดับเขต จานวน 2,215 คิดเป็นอัตรา 40.0 โดยจังหวัดอุดรธานี
มีจานวนผู้ป่วย(ต่อแสนประชากร)รวม 611 ราย คิดเป็นอัตรา 38.5 ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 24 มิถุนายน 256 อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
อาเภอบ้านดุง (103.47) อาเภอศรีธาตุ (91.70) อาเภอเพ็ญ (48.6) และอาเภอทุ่งฝน
(41.47)
ให้สาธารณสุขอาเภอทุกแห่งรายงานสถานการณ์ระบาดของโรคเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และที่ประชุมหัวหน้าส่วนทุกเดือน
เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ให้จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในการกาจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยกลุ่มนักเรียน/กลุ่มประชาชนทั่วไปทุกวันศุกร์
ให้เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุ
ราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 274 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 151 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
33 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง (บ้านผู้ยากไร้) ในพื้นที่ 12 อาเภอ รวมจานวน 39 หลัง
รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2562)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค
รวมเงินทั้งสิ้น
9,747,234 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมเงินทั้งสิ้น
9,743,567 บาท
คงเหลือ
3,667 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือน มิถุนายน 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต มิถุนายน 2562 จานวน 1,602 ราย 640,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ รวม 1,054 ราย
เป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 52,700 บาท
3. ห้วงเดือนมิถุนายน 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 15 ครั้ง
รวม 15 แห่ง (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (มิถุนายน 2562) ดวงตา - ราย อวัยวะ 120 ราย
/ 5. กิจกรรม ...
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5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่ การมอบถุงยังชีพ และเงินสดช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาเภอบ้านผือ อาเภอกุมภวาปี และอาเภอหนองหาน
รวมมูลค่า 39,200 บาท ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อาเภอกุมภวาปี
รวมมูลค่า 800 บาท และช่วยเหลือให้การสังคมสงเคราะห์ โดยการมอบถุงยังชีพ และ
เงินสดรวมมูลค่า 5,800 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดาเนินการจัดกิจกรรม “อุดรธานี
บ้านเรา สะอาด สวยงาม ด้วยและใจเรา” ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 สรุปได้ ดังนี้
- อาเภอทุกอาเภอและในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้างจิตสานึกแก่ประชาชนในเรื่อง 3R
หรือ 3ช วิธีการลดและคัดแยกขยะ วิธีการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ และหลักการ
“ใครก่อขยะเป็นภาระของผู้นั้น” อย่างต่อเนื่อง ก็ได้มีการดาเนินการเช่นเดียวกัน จาก
รายงานผลการดาเนินการมีการดาเนินการแล้ว รวม 181 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียก
ในครัวเรือน โดยการส่งเสริมให้นากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ
การเลี้ยงไส้เดือนดิน ทาแก๊สชีวภาพ (ข้อมูล 21 มิถุนายน 2562) ดาเนินการครบถ้วน
คิดเป็นร้อยละ 100 ครัวเรือนที่จัดทาถังขยะเปียก คิดเป็นร้อยละ 80.24 ครัวเรือน
ที่จัดทาถังขยะเปียกรวม คิดเป็นร้อยละ 0.70 ครัวเรือนที่จัดทาถังขยะเปียกโดยวิธีอื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ 19.06 และมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจพิชิตขยะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน 113 แห่ง รวมทั้งหมด 183 ชุด คิดเป็นร้อยละ 62.77
- การส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการลดและคัดแยกขยะ และส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
กองทุนขยะ/ธนาคารขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษาและในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีกองทุนธนาคารขยะ ทั้งหมด 95 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.78
- การส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ บริษัท/ห้าง ร้าน ตลาด
ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม แล้วหันมาใช้ถุงผ้าและปิ่นโต และเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกครัวเรือน การร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันทุกวันพุธ ณ อาคารศาลากลางจังหวัด ในผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญชวนส่วน
ราชการภาครัฐและเอกชน ใช้ปิ่นโต/แก้วน้า เป็นภาชนะใส่อาหาร เพื่อลดการใช้พลาสติก
และโฟม ซึ่งอาหารที่เหลือจากรับประทานนาไปทิ้งในถังขยะเปียก และบ่อเลี้ยงไส้เดือนดิน
เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
/ สานักงานปศุสัตว์ ...
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สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ 28 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายน
2562 ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวม 17 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 10.55 ของตัวอย่างทั้งหมด 256 ตัว จาก 77 จังหวัด พบมากที่สุด 5
จังหวัดแรก คือจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/
ชันสูตร) จานวน 25 ตัวอย่าง พบผลบวก ร้อยละ 53.19 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 2 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่างร้อยละ 0.96
จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 84.00
- นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 22.73 ไม่มี
เจ้าของร้อยละ 45.45 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 31.82 และพบว่า สุนัข-แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 28.57 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 9.52 ไม่ทราบประวัติ ร้อยละ 61.90
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี
ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม
2562 ถึง 24 มิถุนายน 2562 – ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัด
อุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์สุกรจังหวัดอุดรธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ประจาเดือนมิถุนายน
2562 ในประเทศไทย ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้ และย้าว่า ASF เป็นโรคที่เกิด
เฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่น ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมู
(สุกร) ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด่านกักกันสัตว์หนองคาย
ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น พิจิตร ลาปาง ลาพูน และด่าน
กักกันสัตว์พะเยา ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทหารพราน ด่านตรวจพืช ด่านตรวจสัตว์น้า
ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และตารวจตระเวนชายแดน รวม 29 จุด ไม่พบผู้กระทาผิด
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่อย่างใด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.3 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปี 2562
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2562 เดือน
กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพจะได้มีหนังสือ แจ้งให้
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.4 ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
/ สานักงานเกษตรจังหวัด ...
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สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 แผน/ผล การผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ข้าวมะลิ จานวน
2,949,700 กิโลกรัม พืชผัก จานวน 603,803/24,579 กิโลกรัม ผลไม้ จานวน
12,895.48/64ม 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 ประจาเดือนมิถุนายน 2562 จากสถานที่จาหน่าย จานวน 65 แห่ง รวม
639 กลุ่ม/ราย (ผู้เข้าร่วมจาหน่าย) มีมูลค่ารวม 7,387,597 บาท ตลาดชุมชน ตลาด
เกษตรกรอุดรธานี และตลาดจริงใจ เซ็นทรัลอุดรธานี มีมูลค่าจาหน่ายสูงสุด รวมทั้งสิ้น
2,596,251 บาท 1,621,303 บาท และ 822,576 บาท ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนเมษายน 2562 มีสัญญาณขยายตัว
เล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าโดยด้านการผลิตขยายตัว ตามภาคบริการที่ขยายตัวส่วนหนึ่ง
มาจากกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ภาคอุตสาหกรรม
ยังคงขยายตัว ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัวจากปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังและอ้อย
โรงงานที่ลดลง ด้านการใช้จ่ายชะลอตัว ตามการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว ในขณะที่
การบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐยังคงขยายตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในจังหวัดยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี คืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ0.9 การจ้างงาน หดตัว
ติดลบร้อยละ 3.7 เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัว ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สรุปผลการดาเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 มีดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 35 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 33 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.29
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.71
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 881 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 881 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 8 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 8 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนพฤษภาคม 2562 มีดังนี้
/ สถานีเก็บตัวอย่าง ...

๒๔
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
BOD, TCB
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
70
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
86
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
41 เสื่อมโทรม
NH3
เสื
อ
่
มโทรมมาก
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
30
BOD, NH3
FCB
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
57 เสื่อมโทรม
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
69
พอใช้
DO, FCB
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
64
พอใช้
DO, FCB
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
84
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
75
DO
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
63
พอใช้
DO, FCB
พอใช้
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 63.9
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

สถานี HLU 03 เดือนพฤษภาคม มีปริมาณแอมโมเนีย -ไนโตรเจน (NH3-N) สูง
ซึ่งเป็ น ค่า ที่บ่ ง บอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่ งน้าที่เกิ ดจากของเสี ยหรื อน้าทิ้งที่ มี
ส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง
โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงค่อนข้างสูงนั้น อาจเกิดจากการย่อยสลายของซาก
วัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน บริเวณสถานี HLU 03 ปริมาณน้าและระดับน้าน้อยมาก
ท าให้ ค วามเข้ ม ขั น ของปริ ม าณแอมโมเนี ย -ไนโตรเจนสู ง คุ ณ ภาพน้ าห้ ว ยหลวงเดื อ น
พฤษภาคม 2562 มีเกณฑ์คุณภาพน้าดีขึ้น จากเดือนเมษายน 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดย
นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัด ประจาเดือนมิถุนายน 2562 มีดังนี้
1) วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดธานี เป็น
ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทาบุญตักบาตรลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และใน
ภาคค่าเวลา 18.00 น. พิธวี างพานพุ่มทองถวายสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการ พลเรือน ทหาร ตารวจ ประชาชนจิตอาสา 904
เข้าร่วมพิธีจานวนมาก ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการนี้
นางเกศินี สวัสดี นาบุคลากรในสังกัดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีกับดูแล
การปฏิบัติการพิธีทางศาสนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
2) วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นาบุคลากรในสังกัดปฏิบัติพีทางศาสนา ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ
พระประธาน และพระมหาเถระ 3 รูป เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์
ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโน) ณ ศาลาใหญ่
/ วัดเกษรศีลคุณ ...

๒๕

วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อาเภอเมืองอุดรธานี โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศราชวรมหาวิหาร และคณะกรรมการมหาเถระสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
3) วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นาบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดาเนินงาน โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบ้านรักษาศีล 5” (ตามแบบแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ณ วัดป่าภูทองเทพนิมิต บ้านโนนเชียงคา ตาบลทับกุง อาเภอ
หนองแสง และนาเสนอข้อมูลการประสานงานด้านวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ ตลอดจน
ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้อนแบบบ้านนาดี ตาบลนาดี อาเภอ
หนองแสง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม
4) วันที่ 15 มิถุนายน 2562 มอบหมายบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายวุฒิชัย เจริญธรรม ณ เมรุวัดสมถะเจริญ หมู่ที่ 15
ตาบลเชียงยืน อาเภอเมืองอุดรธานี โดยปฏิบัติหน้าที่ ให้คาแนะนาในการจัดเตรียมสถานที่
กากับ ดูแล ปฏิบัติพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับทายาท
ผู้เสียชีวิต โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
นายวุฒิชัย เจริญธรรมหรือ “เบียร์” ชาวอุดรธานี เสียชีวิตจากการช่วยชีวิตเด็ก
แต่ตัวเองถูกน้าทะเลซัดออกจากฝั่ง ณ หาดนางรา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2562 สิริอายุ 25 ปี
5) วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นาข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงาน OTOP MIDYEAR
2019 เพื่อเยี่ยมชม ติดตาม ประเมินผล ให้กาลังใจ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
CPOT ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดอุดรธานี ได้นาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านผาสิงห์ อาเภอหนองวัวซอ ชุมชนบ้านโนนกอก
อาเภอเมืองอุดรธานี ชุมชนบ้านถิ่น (ชมรมไทยพวน) อาเภอบ้านผือ ร่วมจัดแสดง ในระหว่าง
วันที่ 15-23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
6.9 การรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดส่งคู่มือส่งเสริม
และ พัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และขอความร่วมมือหน่วยงาน/องค์กร ชุมชน
และอาเภอ ดาเนินการทบทวน และประเมินตนเองตามแบบประเมิน 9 ขั้น โดยขอให้
ดาเนินการตามคู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม และ
ขอความร่วมมือให้รายงานผลการดาเนินงานฯ ตามแบบรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาฯ
ไปยังสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อรวบรวม
ข้อมูลนาเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

/ ระเบียบวาระที่ 7 ...

๒๖

ระเบียบวาระที่ 7
นายอาเภอกู่แก้ว

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ประเด็นเพื่อให้กรมการจังหวัดพิจารณาตามอานาจหน้าที่
๑) เรื่องเลนจักรยาน (BIKE LANE) จากจานวนรถจักรยานที่ใช้ประโยชน์จาก
ไบค์ เลน มีจานวนไม่มาก ขอให้กรมการจังหวัดพิจารณาทบทวน ซึ่งน่าจะอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกรมการจังหวัดที่จะพิจารณา หากเห็นว่าจะพิจารณาแก้ไขได้ก็จะเป็นประโยชน์
กับชาวจังหวัดอุดรธานี เมื่อไม่เกิดประโยชน์เป็นอุปสรรคในการจอดรถยนต์เนื่องจาก
เสียผิวจราจรไปบางส่วน
เลนจักรยาน (BIKE LANE) สามารถยกระดับความเป็นสากลเหมือนต่างประเทศ
ตามที่คนอุดรธานีประสงค์ดังเช่นในช่วงแรกที่นาเสนอโครงการฯ หากสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ แต่เมื่อยังคงสภาพไว้เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะสะท้อนความเป็นอุดรธานี
ได้อย่างที่คนอุดรธานีต้องการได้อย่างไร
2) เรื่องการลดอุบัติเหตุ ด้วยมีเสียงสะท้อนจากการใช้ถนนในทางเลี่ยงเมือง
บริเวณสามแยกดอนอีไขถึงสี่แยกบ้านจั่น รวมถึงสายหนองวัวซอ นวัตกรรมการออกแบบ
เป็นหนึ่งเดียวในโลกจากถนนเส้นตรงสามารถทาให้เป็นเส้นโค้ง โดยเพิ่มจุดเสี่ยงด้วยการ
เพิ่มจุดกลับรถ (เพื่อพิจารณาแก้ไข) และบางช่วงของถนนรถบรรทุกหนักแล่นเลนขวา
หลังจากที่เลนซ้ายทรุด (ชารุด)และอีกไม่นานเลนขวาก็จะชารุดเหมือนเลนซ้าย ขอให้
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบจากสภาพ
ถนนชารุดในระยะยาวต่อไป

ประธาน

มอบส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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