รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 7/๒๕62
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม ๒562
ณ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ถนนทองใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
3. นายวันชัย
จันทร์พร
4. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
5. นายบรรพต
ยาฟอง
6. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
7. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
8. นายพรเทพ
ศรีวรานนท์
9. น.ส.สุพรรณี
สุขสมบูรณ์
10. นายวรงค์
คลังเงิน
11. นายอุเทน
หาแก้ว
12. นายณรงค์
ธาดาเดช
13. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
14. นายพัตทอง
กิตติวัฒน์
15. น.ส.ปาหนัน
ถนัดค้า
16. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข
17. นางคณิศร
มุมอ่อน
18. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
19. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์
20. นายพนธ์สมิทธิ์
กลางนภา
21. นายสาเนา
เสลานอก
22. นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์
23. นายไชยวัฒน์
รัตนดาดาษ
24. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร
25. นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์
26. นายบรรจบ
อุนารัตน์
27. นางวษมล
มณีสุต
28. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ ศรีดาวเรือง
29. ดร.เกศินี
สวัสดี
30. นายธงชัย
พลพวก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
/31. นางนาตยา...

๒

31. นางนาตยา
32. นายฤทธิเดช
33. นางวิลาสินี
34. นายสาราญ
35. พ.ท.นิมิต
36. นายสุทธิรัตน์
37. นายทรรศชล
38. นายสมชาย
39. นางอรเกษมศิลป์
40. นายวีระยุทธ์
41.นายวุฒิพงษ์
42. นายณัฐวุฒิ
43. นายวิชา
44. นายพนัส
45. นายพิชัย
46. น.ส.ทชากร
47. นางนภาพร
48. นายภูรเดช

เมฆอรุณ
โคตรสาร
เบ้าหล่อเพชร
สกุลดี
บุณยรัตนพันธุ์
ศรีชัยมูล
พุทธรัตนา
ดอนสมพงษ์
จิรวัสวงศ์
สูงตรง
ใจยศ
จาปาโพธิ์
จันทร์กลม
จันทร์คา
พาศรี
รอบรู้
แก้วสี
สวัสดิรมย์

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

อาเภอ
49. นายวัชรินทร์
50. นายสุชาติ
51. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
52. นายชัชวาลย์
53. นายณฐพล
54. นายจารุพงษ์
55. นายวิโรจน์
56. นายทินกร
57. นายประทีป
58. นายอรรถพล
59. นายธนสาร
60. นายสุพจน์
61. นายจอมปราบ
62. นายวิสูติ
63. นายติยรัตน์
64. นายณัฐชนน
65. นายณัชฐเดช
66. นายชัยยุทธ

สุตลาวดี
ทอนมณี
เลิศสุบิน
ปทานนท์
วิถี
แสงตันชัย
อุทุมโภค
ดอนธงขวา
อุ่ยเจริญ
พันธุศาสตร์
เจริญสุข
วงศ์วิวัฒน์
คงโชคชัย
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
นามโคตร
มุลาลี
ศรีวะกุล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
(แทน) นายอาเภอบ้านดุง
นายอาเภอกุดจับ
(แทน) นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
(แทน) นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอสร้างคอม
(แทน) นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
(แทน) นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ส่วนกลาง...

๓

ส่วนกลาง
67. นายประยูร
66. นายเจริญ
69. นายณัฐวุฒิ
70. น.ส.รัตนา
71. นายพีระพล
72. นางสุนีย์
73. นายสมพร
74. นายบุญฤทธิ์
75. นายวิชัย
76. นายสง่า
77. นางนพมาศ
78. นายเจริญ
79. นางลดาวัลย์
80. น.ส.ขวัญชนก
81. นางโสภิดา
82. น.ส.อรอุทัย
83. นางวิภาพร
84. นายสาลี
85. นายพชรพงศ์
86. นายประพฤทธิ์
87. นายสุทธิดล
88. นายอิสรา
89. นายวิทยา
90. นายสาโรจน์
91. น.ส.รจนา
92. นางเยาวพรรณ
93. นางอรนุช
94. นางจินตนา
95. น.ส.พเยีย
96. น.ส.พิชญ์นรินทร์
97. นางปริศนา
98. นางเทวี
99. นายไชยรัตน์
100. นางสุบรรณ
101. นางดรุณี
102. นายสุชาติ

เหง้าพรรณพิมพ์
ขาวสะอาด
เนืองทอง
นรานันทน์
ยังขาว
อินทร์ดี
คมขา
วงษ์อุดม
จาตุรงค์กร
คาศรี
เจียวตั้ง
เพ็งสลุด
สุวรรณศรี

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๔ อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ ๕
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต ๔ อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
กองพันธ์
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๒ จังหวัดอุดรธานี
แก้วสุฟอง
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
จันทรเทศ
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
พลขันธ์
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี
ลาภยิ่ง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
จงใจภักดิ์
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
วงษ์จันฬา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ปุราโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐
ช่องสาร
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต ๑๐ อุดรธานี
แข็งขัน
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
เลิศไกร
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
แสนดี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
พลอยน้อย
คลังเขต ๔
สิงห์พรมมา
(แทน) สรรพากรภาค ๑๐
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
รัตนพุทธคุณ (แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๔
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
/103. นายมารุต...
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103. นายมารุต
104. นายเด็จ
105. นายสุภชัย
106. นายเรืองเดช
107. นายพิจิตร
108. น.ส.อาริยา
109. นายสมชัย
110. นางอุทัยวรรณ
111. น.ส.ณิชาภา
112. นายสิทธิพร
113. นายชาตรี
114. นายนรากร
115. นายองอาจ
116. นางวัลภา
117. นายภัญญู
118. นายชุมพล
119. นายรัฐอิสรา
120. นายปัญญารัฐฎน์
121. น.ส.เบญจพร
122. น.ส.เบญจพร
123. นายเอกชัย
124. นางเพียงใจ
125. นางอารยา
126. นายกิตติพงษ์
127. นางธิติยา
128. นางวาสนา
129. นายประเวช

ยิ่งคงดี
ปุระเทพ
จันทร์ธง
ประวัตรวโรดม
สุโข
บุญขันธ์
เผ่าผา
อิจรีย์
ข่าทิพย์พาที
นามมา
เมธาธราธิป
สารีแหล้
ศรีปะโค
สุวรรณนรินทร์
ภูริศรี
พ่อลิละ
กงวงษ์
จันทร์กอง
สารพรม
สารพรม
ดอกสันเทียะ
แสงวิจิตร
สิทธิเชียงพิณ
ถวายชัย
ปานมณี
ฤทธาภัย
เหล่าประเสริฐ

ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๒
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี)
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต ๒-๒ อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๔
(แทน) ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
(แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
130. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
131. พ.อ.ชัยวัฒน์
132. พ.อ.สมศักดิ์
133. พ.ต.ท.รณวัน
134. พ.ต.ท.วงศกร
135. พ.ต.ท.จิรพงษ์
136. พ.ต.ท.ไกรสร
137. พ.ต.ท.ปรีชาพล
138. พ.ต.ท.เจษฎา

เหมือนโพธิ์
ปานคา
แจ่มพันธ์
ปิ่นทอง
วันชัย
สิงหะสุริยะ
พาน้อย
บูรณพิทักษ์สันติ
แพ่งศรีสาร

(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน. จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
/139. พ.ต.ท.มานิตย์...
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139. พ.ต.ท.มานิตย์
140. พ.ต.ท.วีระพงษ์
141. พ.ต.อ.อาลักษณ์
142. พ.ต.อ.วิษณุ
143. พ.ต.ท.ปรัชญา
144. พ.ต.ท.พิเชษฐ์
145. พ.ต.อ.จักรทิพย์
146. พ.ต.ท.วชิระ
147. พ.ต.ท.อภิราช
148. พ.ต.อ.เศกสรร
149. พ.ต.ท.ภราดร
150. พ.ต.ท.ยศพนธ์
151. พ.ต.อ.สมบัติ
152. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
153. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์
154. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
155. พ.ต.ท.สุรชิต
156. พ.ต.ท.วีระพล
157. พ.ต.ท.สมโภชน์
158. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์

วงษ์เส
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
สุวรรณเกษาวงศ์ (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
เจริญธนกุล
ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
จันปุ่ม
ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
พลเจริญ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
กูลพฤกษี
ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
จาปาวงศ์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
สุขประเสริฐ ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
จุฬารี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
เสริมรัมย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
นาแถมพลอย ผกก.สถานีตารวจภูธรดงเย็น
พัสดร
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
วงศ์สุรีย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
สุวรรณประสิทธิ์ ผกก.สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
ฤทธิ์ลี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรนายูง
มูลบัวภา
(แทน) รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสูง
ประจิตร
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
ปัญจนะ
รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า

สถาบันการศึกษา
159. นายจรูญ
160. ผศ.เฉลิมพงษ์
161. นางอรสา
162. น.ส.วนิดา
163. นายพิทักษ์
164. นายชาญชัย
165. นางสถิรดา
166. นายสนั่น
167. นายสุรพงษ์
168. นายอรุณ
169. นายบุญส่ง
170. นายฤทธิพร
171. น.ส.ภัทราพร

ถาวรจักร
เฉลิมชิต
ศิริรัตนพงษ์
ชนะสงคราม
บุตรโพธิ์ศรี
ชาญสุข
ทาขุลี
มูลสาร
หงส์แพง
เลิศอุดมโชค
จาปาบรรพ์
แก้ววิเชียร
เจริญชนม์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติประจาวิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
172. นายประธาน
ภู่ธนะพิบูล
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
173. นายพูลศักดิ์
อยู่ประเสริฐ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
/174. นายกิตติกร...
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174. นายกิตติกร
175. น.ส.พรทิพย์
176. น.ส.อัจฉรา
177. นายนิติชาติ
178. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์
179. นายศักดิ์ศรี
180. นางพัชรินทร์
181. น.ส.สุพรรณี
182. นายธิติวุฒิ
183. น.ส.ปิยะพร
184. นายณัฐพงษ์
186. นางพานทิพย์
187. นายสวาท
188. นายสุพัฒน์
190. นางอุบลรัตน์
191. นายนิรุจน์
192. นายประทวน
193. นายวัฒนา

ทีฆธนานนท์
บัวบง
นาคทน
สายทองสุข
พิลาวัลย์
ว่องไว
ภูมิสิน
ศักดิส์ ุจริต
จอดนอก
จันทรสา
พิมพ์กา
บุญศรี

(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
(แทน) การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
อุดรธานี
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เตชะเพิ่มผล (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
อุทธา
หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
อ้วนล่า
(แทน) ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. จ่าจังหวัดอุดรธานี
2. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
3. นายอาเภอน้าโสม
4. นายอาเภอหนองวัวซอ
5. รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
6. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
7. ผอ.สานักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
8. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
9. หน.ศูนย์เพาะชากล้าอุดรธานี
10. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
11. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
12. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
15. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
16. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
17. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
/18. ผู้บัญชา...
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18. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๒๔
19. ผู้บังคับการกองบิน 23
20. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21
21. ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
22. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
23. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
24. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
25. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
26. ผกก.สถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
27. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
29. ผอ.ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
30. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
31. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
32. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
33. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
34. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
35. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
36. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
37. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
38. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
39. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
40. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
41. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
42 หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
43. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
44. หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
45. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
46. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
47. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
48. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
49. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
50. ผอ.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
51. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
52. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
53. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
55. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
56. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
57. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
/58. ผจก. บริษัท...
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58. ผจก.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด
59. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
60. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
61. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
62. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
64. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
65. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
66. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
67. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
68. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
69. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
70. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
71. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
72. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคเงินสมทบ “กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี”
(สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบเกียรติบัตรชื่นชมยินดี ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ/มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ายุงลายประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 (สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
3. มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคล “ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบดีเด่น” /มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
4. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
ประจาปี 2562 ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
5. มอบประกาศเกียรติคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเกินร้อยละ 40
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
6. การมอบรางวัลอันทรงเกียรติของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
(สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี)
7. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนกรกฎาคม 2562 (สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคเงินสมทบ “กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี” ของ
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรชื่นชมยินดี ผลการประกวด TO BE
NUMBER ONE ระดับประเทศ และมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดลูกน้ายุงลายประจาเดือน
พฤษภาคม 2562 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคล
/ “ครอบครัว...
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“ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบดีเด่น” และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีบุคคลที่มีพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี
2562 ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ของสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี มอบประกาศเกียรติคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเกิน
ร้อยละ 40 ของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลอันทรงเกียรติของสมาคมสตรี
นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี และแสดงความยินดีและชื่นชมทีมงาน และผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวทุกท่าน พร้อม
รับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนกรกฎาคม 2562 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุดรธานี ความยาว 15 นาที
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร(หน่วยงานที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่) ได้แก่
นางสาวปาหนัน ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
- กิจกรรมงานสาคัญของจังหวัด
1) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลาน้า ลาคลอง”
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน และกาลังพลจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. และประชาชนในพื้นที่อาเภอสร้างคอม ร่วมกันดาเนินการจัด
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลาน้า ลาคลอง” กาจัดวัชพืช จอก แหน เพื่อน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปี 2562 บริเวณอ่างน้าพาน (ท่าเรือบ้านแมด)
ตาบลเชียงดา อาเภอสร้างคอม
2) รางวัลด้านบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดพิธี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและ
องค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยที่
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีได้รับคัดเลือกให้เป็น
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณฯ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

/ 3) รางวัล...
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3) รางวัลความสาเร็จในการคัดแยกขยะ-เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไร้ขยะ
: Success of Waste Separation-Change For good
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการสัมมนา “Success of Waste
Separation–Change For good : ความสาเร็จในการคัดแยกขยะ- เปลี่ยนเพื่อประเทศไทย
ไร้ขยะ” ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อประกาศถึงความสาเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะทั่ว
ประเทศ และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า จังหวดอุดรธานีมีการบริหารจัดการขยะเปียกครบ
ร้อยละ ๑๐๐ ทุกครัวเรือน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงขอเชิญท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานีเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในงานดังกล่าวด้วย
4) ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เป็นตัวแทนจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER
ONE ร่วมประกวดระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประเภทต้นแบบ จังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
-ชมรมในสถานศึกษาระดับมัธยมพื้นฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ ๑
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ เทศบาลนครอุดรธานี
-ชมรมในสถานศึกษาระดับมัธยมพื้นฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒
ได้แก่ โรงเรียนพันดอนวิทยา อาเภอกุมภวาปี
-ชมรมในสถานศึกษาระดับอาชีวะ/อุดมศึกษา พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชมรมในสถานศึกษาระดับมัธยมพื้นฐาน ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
อาเภอเมืองอุดรธานี
ชมรมในกระทรวงยุติธรรม ประเภทดีเด่น ได้แก่ เรือนจากลางอุดรธานี และสานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก ลาดับที่ 8. นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี แก้ไขเป็น ลาดับที่ 8. นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ (แทน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 69.นายบุญฤทธิ์ วงฺษ์อุดม ผอ.สานักชลประทานที่ 5 แก้ไขเป็น
ลาดับที่ 69.นายบุญฤทธิ์ วงฺษ์อุดม (แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5 ลาดับที่ 70
นายวรวิทย์ สุภาอ้วน ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง แก้ไขเป็น ลาดับที่ 70
/ นายวรวิทย์...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

นายวรวิทย์ สุภาอ้วน (แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง ลาดับที่ 72
นางนพมาศ เจียวตั้ง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 อุดรธานี
แก้ไขเป็น นางนพมาศ เจียวตั้ง (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เขต 4 อุดรธานี ลาดับที่ 74 นางลดาวัลย์ สุวรรณศรี ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี แก้ไขเป็น นางลดาวัลย์ สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อุดรธานี ลาดับที่ 79 นายณัฐพงษ์ หม้อทอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
แก้ไขเป็น ลาดับที่ 79 นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี แก้ไขเป็น
หน้าที่ 4 นายธิติ อึ้งอารี (แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี แก้ไขเป็น
นายธิติ อึ้งอารี ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรื่องอื่นๆ ที่สาคัญที่จะต้องบูรณาการการทางานร่วมกัน
3.1 การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “สิบหมื่นต้น”

ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) จัดทา “โครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน ๑๐ หมื่นต้น
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยบูรณาการ
ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
สถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดอุดรธานี ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี บริษัท ห้างร้าน เอกชน
ประชาชนทั่วไปร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๒ โดยกาหนดจัดงานในคราวเดียวกัน คือในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณแปลงสาธารณประโยชน์บึงหนองทา ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมืองอุดรธานี
โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 การจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุดรธานี (เด็กแว๊น)
ผู้แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
แผนปฏิบัติการกวาดล้าง และแก้ไขปัญหาการแข่งรถจักรยานยนต์
ในทางสาธารณะ จังหวัดอุดรธานี โดยตารวจภูธรจังหวัด ได้ดาเนินมาตรการ การป้องกัน
และปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ โดยดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ขับขี่ และ
/ ผู้สนับสนุน...

๑๒

ผู้สนับสนุน ตามอานาจหน้าที่ทางกฎหมาย รวมถึงร้านค้าที่รับแก้ไข ดัดแปลง ตกแต่ง
รถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติจราจรมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติจราจรรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น ณ สนามทุ่งศรีเมือง
จังหวัดอุดรธานี จับกุมผู้ต้องหาเป็นผู้ใหญ่ จานวน ๑๔ คน เด็กและเยาวชน จานวน ๘๗ คน
รวม ๑๐๑ คน ของกลางรถจักรยานยนต์ จานวน ๖๓ คัน ในข้อหาขับรถโดยไม่คานึงถึง
ความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา
๔๓(๘) ซึ่งมีอัตราโทษ จาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา ๑๖๐) และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกฎหมาย เพื่อประสานความร่วมมือ
ในการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายดังกล่าวด้วยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผอ.ศอ.ปส.จังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สถานประกอบการ การจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายการดาเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยการ
บาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด ด้วยระบบสมัครใจ /บังคับ และระบบต้องโทษ โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อานวยการป้องกันและปรามปราม
ยาเสพติดจังหวัด สานักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจากลางจังหวัด และสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม
โดยการติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยา และผู้ค้ายาเสพติด การจับกุมคดี
รายสาคัญ ติดตามหมายจับค้างเก่า และยึดทรัพย์ โดยตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผล
การดาเนินงานเกินเป้าหมาย
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
ในสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ผลการดาเนินงาน ร้อยละ
66.66 และสถานประกอบการที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2509
ร้อยละ 64.95 สถานประกอบการประเภทโรงแรม ร้อยละ 33.33 โต๊ะสนุกเกอร์บรรลุ
เป้าหมายการดาเนินงาน และร้านเกมอินเทอร์เนต ผลการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
39.83
/ แผนงาน...

๑๓

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๗ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยการแก้ไขปัญหา
หมู่บ้าน/ชุมชนสร้างความเข้มแข็ง หมู่บ้านมีปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย และ
หมู่บ้านไม่มีปัญหา ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
คิดเป็นร้อยละ 88.52
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate In Public Procurment : e-CPP)
คลังจังหวัดอุดรธานี
กรมบัญชีกลางประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 ได้จัดหลักสูตร
เตรียมความพร้อม (Preparation Course) ของหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ช่วย
ส่งเสริม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 1,500 คน ระยะเวลา
การอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 5 กันยายน 2562
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 12 กันยายน 2562
วิธีการเรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใช้งานระบบการเรียน การสอนผ่านสื่อ
ออนไลน์ ที่ https://e-cpp.cgd.go.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทีเ่ ว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th หัวข้อ “ข่าวฝึกอบรม CGD Training” รุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 9 กันยายน
2562 รุ่นที่ 2 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
ผู้ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) สามารถเข้าฝึกอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรประกอบด้วย 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับต้น/ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งหากผู้เรียนผ่านการทดสอบหลักสูตรใน
แต่ละระดับ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 5 (1) (2) (3) ของระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่ม สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ : พัฒนาการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณ 2,171,400 บาท เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรตระหนักในประโยชน์ของการผลิต
และบริโภคข้าวอินทรีย์ ให้กลุ่มเกษตรกรเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน และ
เพื่อให้ผลผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีพื้นที่ดาเนิน
โครงการ จานวน 11 อาเภอ ของจังหวัดอุดรธานี คือ อาเภอเมือง กุดจับ บ้านดุง กู่แก้ว
/ สร้างคอม...

๑๔

มติที่ประชุม
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

สร้างคอม ทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์ ศรีธาตุ นายูง ประจักษ์ศิลปาคม และอาเภอหนองหาน
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 11 อาเภอ 28 กลุ่ม จานวน 600 ราย
พื้นที่ 6,416 ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรม จานวน 5 กิจกรรมโครงการ รวมงบประมาณ
ดาเนินงานโครงการทั้งสิ้น จานวน 2,171,400 บาท ดังนี้
กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้การจัดทาแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
กิจกรรมการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมการจัดการระบบน้าในพื้นที่เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
รับทราบ
3.5 Udonthani E-Commerce City
งานแสดงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี “อุดรธานี อีคอมเมิร์ซ แฟร์ : Udonthani
E- Commerce Fair ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการเพื่อแข่งขันสร้าง
ประสบการณ์การตลาด และพันธมิตรหรือเครือข่ายทางการค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการและขยายฐานการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน และสร้างโอกาสขยายช่องทางการตลาดของ สินค้าและบริการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชุน(OTOP) เกษตรแปรรูป ให้เข้าถึงตลาดโดยตรง เพิ่มมูลค่าการจาหน่าย
ให้ผู้ประกอบการ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก
โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายในงาน Udonthani E-Commerce City ประกอบด้วยการอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน E-Commerce หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Viral Marketing
การขายสินค้า และการสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้ประสบความสาเร็จด้าน E-Commerce
มาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ และสามารถนามาต่อยอดการ
ขายสินค้า งานแสดงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี Udonthani E-Commerce City ที่จะ
พัฒนาจังหวัดอุดรธานี ให้เข้าสู่ความเป็นเมืองของการทา E-Commerce และเป็นการ
เริ่มต้นมุ่งหน้าเข้ายุค 4.0 ต่อไป
รับทราบ
3.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี (ภัยแล้ง)

ผู้แทน หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์อุทกภัย และฝน
ทิ้งช่วงจังหวัดอุดรธานียังไม่ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณะภัย และประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
ข้อมูลน้าฝน ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี ๑,๔๑๘.๔ มิลลิเมตร (ข้อมูลจากกรม
อุตุนิยมวิทยา สถิติรอบ ๓๐ ปี) ปริมาณฝนสะสมปี ๒๕๖๒: ๕๖๖.๕ มิลลิเมตร
(๑ มกราคม 2562 -๒๔ กรกฎาคม 2562) ร้อยละ ๓๙.๙๔ ปริมาณฝนสะสม
ปี ๒๕๖๑:๘๖๔ มิลลิเมตร (ช่วงเวลาเดียวกัน) ลดลงจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓๔.๔๔
/ ข้อมูลอ่าง...

๑๕

ข้อมูลอ่างเก็บน้าในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุดรธานี (ณ วันที่
๒๕ กรกฎาคม 2561) ขนาดใหญ่ฯ (๒ แห่ง) และขนาดกลาง (๑๕ แห่ง) มีความจุอ่าง
รวมกัน ๓๓๘.๙๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้า ๑๑๒.๓๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๔ ของความจุน้อยกว่าปีที่แล้ว ๑๐๑.๘๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลง
ร้อยละ ๔๗.๕๗ อ่างเก็บน้าที่ต้องเฝ้าระวัง มี ๒ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้าห้วยหลวง และอ่าง
เก็บน้าหนองสาโรง จากการประชุมคณะทางานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและ
การบริหารจัดการน้าทั้งจังหวัดอุดรธานี และเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการ
ชลประทานอุดรธานีแจ้งว่า ปริมาณน้า ณ ปัจจุบันไม่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค
ตามแผนการบริหารจัดการน้าตลอดฤดูแล้ง หากดาเนินการตามแผนการจัดการน้าและ
แผนการเพาะปลูก/แผนการงดเพาะปลูกที่กาหนด
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุดรธานี ได้คาดการสถานการณ์ ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้น
ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจาสัปดาห์ที่ 28 ปี 2562 (วันที่ 23
กรกฎาคม 2562) จานวนผู้ป่วย 53,699 ราย จานวยผู้เสียชีวิต 65 ราย อัตราป่วย
ต่อแสนประชากร 81.29 (คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 0.12) ในสัปดาห์ที่ 28 มีรายงาน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 4,525 ราย ช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2562 มีรายงาน
มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าปี 2561 หนึ่งจุดห้าเท่า (1.5)
จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จาแนกรายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี (เดือนมกราคม
- เดือนกรกฎาคม 2562) ผู้ป่วยไข้เลือดออกระดับประเทศ (ต่อแสนประชากร) จานวน
53,699 ราย คิดเป็นอัตรา 81.26 จาแนกเป็นระดับภาค จานวน 24,199 ราย
คิดเป็นอัตรา 110.15 ระดับเขต จานวน 4,207 คิดเป็นอัตรา 75.92 จังหวัดอุดรธานี
มีจานวนผู้ป่วย (ต่อแสนประชากร) รวม 1,133 ราย คิดเป็นอัตรา 71.35 ข้อมูล
เฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562 อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด
5 อันดับ ได้แก่อาเภอบ้านดุง (164.75) อาเภอศรีธาตุ (133.38) อาเภอเมืองอุดรธานี
(95.06) อาเภอเพ็ญ (86.88) และอาเภอทุ่งฝน (79.74)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนพฤษภาคม 2562 มีสัญญาณหดตัวจากเดือน
ก่อนหน้าโดยด้านการใช้จ่ายหดตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน จากกาลังซื้อและความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง การลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัว และการใช้จ่าย ภาครัฐ
หดตัว ด้านการผลิตขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม ตามปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง
ที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว สาหรับภาคบริการหดตัว ตามจานวนนักท่องเที่ยว
และภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมที่ลดลง ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ 0.9 สาหรับการจ้างงานหดตัว ติดลบร้อยละ 5.8
เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัว ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ ระเบียบวาระ...

๑๖

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
4.1 BIKE LANE
ผอ.สานักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี
การบารุงรักษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เส้นทางจักรยาน
จังหวัดอุดรธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เส้นทางจักรยาน
ณ ถนนรอบหนองประจักษ์ศิลปาคมและรอบทุ่งศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตาม
คาสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 4620/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มอบหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการบารุงรักษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เส้นทางจักรยาน ดังนี้
1) ให้เทศบาลนครอุดรธานีดาเนินการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณจุด
จอดรถหน้าโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่มาจอดรถในบริเวณ
ดังกล่าว ไม่ให้จอดรถทับเส้นทางจักรยาน เนื่องจากเจ้าของรถยนต์ส่วนหนึ่งเป็นญาติ
ผู้ป่วยที่มาจากต่างอาเภอ หรือต่างจังหวัด ทาให้ไม่ทราบเรื่องการห้ามจอดรถทับเส้นทาง
จักรยาน ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางจักรยาน และจัดทาแผนที่เส้นทางจักรยาน
ส่งให้ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ดาเนินการประกาศเจ้าพนักงานจราจร เรื่อง เส้นทาง
จักรยาน ณ รอบหนองประจักษ์ศิลปาคมและรอบทุ่งศรีเมือง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
จราจรตามเส้นทางจักรยานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้สานักงานจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เส้นทางจักรยานจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนข้าราชการ ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี และ
ประชาชนที่สนใจร่วมปั่นจักรยานตามเส้นทางจักรยาน ณ ถนนรอบหนองประจักษ์
ศิลปาคมและรอบทุ่งศรีเมือง ในทุก ๆ วันพุธ และให้จัดเวรส่วนราชการร่วมรับผิดชอบ
ปั่นจักรยานเพื่อเป็นการรณรงค์การออกกาลังกายโดยต่อเนื่องด้วย
3) ขอความร่วมมือชมรมจักรยาน ดาเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การปั่น
จักรยานในเส้นทางต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางหลักรวมตัวเป็นกลุ่มปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง
เชิญชวนสมาชิกร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมรณรงค์การออกกาลังกายและการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์เส้นทางจักรยาน ณ ถนนรอบหนองประจักษ์ศิลปาคมและรอบทุ่งศรีเมือง
ในทุก ๆ วันพุธ
4) ให้ตารวจภูธรจังหวัดเร่งรัดออกประกาศเจ้าพนักงานการจราจรกาหนดเส้นทาง
จักรยานดังกล่าวพร้อมกับร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานีในการกวดขันวินัยจราจรอย่าง
ต่อเนื่อง
5) ให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
ทั่วไปร่วมปั่นจักรยาน ตามเส้นทางจักรยาน ณ ถนนรอบหนองประจักษ์ศิลปาคม และรอบ
ทุ่งศรีเมือง ในทุกๆวันพุธอีกทางหนึ่งด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 ด้วยเสียงสะท้อนจากการใช้ถนนในทางเลี่ยงเมือง บริเวณสามแยกดอนอีไขถึงสี่แยก
บ้านจั่น/ถนนสายหนองวัวซอ บางช่วงของถนน รถบรรทุกหนัก แล่นเลนขวาหลังจากที่
เลนซ้ายทรุด(ชารุด)และอีกไม่นานเลนขวาก็จะชารุดเหมือนเลนซ้าย
ผู้แทน ผอ.แขวงการทางอุดรธานี ที่ 1
กรณีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวน
รอบเมืองอุดรธานีด้านทิศใต้ ผิวจราจรชารุดเป็นช่วงๆ เนื่องจากมีปริมาณการจราจร
/ หนาแน่น...

๑๗

หนาแน่นทั้งยังเป็นเส้นทาง ที่รถบรรทุกหนักวิ่งเป็นจานวนมาก สานักงานแขวงทางหลวง
อุดรธานี ที่ 1 ได้จัดทาแผนงาน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุง
ผิวจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 216 ดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะได้รับ สนับสนุน
งบประมาณ ฯ การดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

คลังจังหวัดอุดรธานี

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 26 กรกฎาคม 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
10,902.65 7,496.55 68.76
รายจ่ายประจา
5,086.96
4,246.50 83.48
รายจ่ายลงทุน
5,815.69
3,250.05 55.88
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
164.31 33.02
รายจ่ายประจา
58.67
18.94 32.28
รายจ่ายลงทุน
438.99
145.37 33.11
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
212.87 67.94
รายจ่ายประจา
120.82
65.89 54.53
รายจ่ายลงทุน
192.53
146.99 76.35
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
670.16
177.18 26.44
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อปท.)
670.16
177.18 26.44
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,770.89 1,349.31 76.19
เงินกันฯ ปี 2561
1,188.25
953.96 80.28
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
582.64
395.36 67.86
1) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาทขึ้นไป
รวม 17 หน่วยงาน (กลุ่มที่ 1)
2) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 6 หน่วยงาน (กลุ่มที่ 2)
3) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 50 ล้านบาท รวม 13 หน่วยงาน (กลุ่มที่ 3)
4) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน
10 ล้านบาท รวม 5 หน่วยงาน (กลุ่มที่ 4)
/ ข้อมูลส่วน...

๑๘

ประธาน
มติที่ประชุม

ข้อมูลส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ใช้งานด้านการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)
ได้รับเครื่อง DEC แล้ว แต่ไม่ได้ใช้งาน
จานวน 60 หน่วยงาน
ยังไม่ได้รับการติดตั้งเครื่อง DEC
จานวน 2 หน่วยงาน
เครื่อง DEC ไม่มีสัญญาณ/ชารุด
จานวน 4 หน่วยงาน
เหตุผลคือ 1) ยังไม่เกิดรายการรับเงิน เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่รับรายได้
2) รอต้นสังกัดแจ้งรหัส Maker และ Authorizer ให้ใช้งานเนื่องจากเมื่อรับเงินแล้ว
ต้องนาเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online และ 3) ยังรับเงินแบบเดิม
ไม่อยากเปลี่ยนแปลงกลัวผิดพลาด
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินงาน และประสานการปฏิบัติ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน/
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วงเงินภาพรวม
313,345,100 บาท เบิกจ่าย 213,577,762 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.61 อยู่ใน
อันดับ 6 ของประเทศ 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 มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อเร่งรัดติดตาม กลุ่มที่ 1 หน่วยงาน
ที่ยังไม่อนุมัติโครงการ จานวน 1 หน่วยงาน และกลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่อนุมัติโครงการแล้ว
แต่ยังไม่ดาเนินการ จานวน 2 หน่วยงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี) รวม 5 โครงการ 11 กิจกรรม รวมวงเงิน
112,484,500 บาท แยกเป็นงบดาเนินงาน 8 กิจกรรม งบลงทุน 3 กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วงเงิน
ภาพรวม 112,484,500 บาท เบิกจ่าย 44,063,890.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.18
ประธาน
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินงาน แลประสานการปฏิบัติ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระ...

๑๙

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพี่อทราบ
6.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปี 2562 สรุปได้ ดังนี้
วันที่ 20-25 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลาน้า ลาคลอง บริเวณอ่างน้าพาน อาเภอสร้างคอม
โดยที่ทาการปกครองจังหวัด การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช
พระพุทธรูปสาคัญประจาจังหวัดอุดรธานี เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดโนนสว่าง อาเภอหนองวัวซอ
โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ภาคเช้า)
เวลา 6.30-08.30 น. พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป และพิธีลงนาม
ถวายพระพร/พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยสานักงานจังหวัด การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว, ชุดไทยอัมรินทร์
สีเหลือง
เวลา 10.00-11.00 น. พิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสะพานลอยประตู 2
มณฑลทหารบกที่ 24 โดยเทศบาลนครอุดรธานี และพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาฯ
เวลา 12.00-14.00 น. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนโสตศึกษา
อุดรธานี โดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัด และพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ณ อาเภอทุ่งฝน โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การแต่งกาย : ชุดจิตอาสาฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ภาคค่า)
เวลา 16.00-19.00 น. การเดินริ้วขบวนถวายเครื่องราชสักการะจากทุ่งศรีเมือง
ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสานักงานจังหวัด การแต่งกาย :
เครื่องแบบปกติขาว, ชุดไทยอัมรินทร์สีเหลือง ชุดจิตอาสาฯ ประชาชนชุดสุภาพโทนเหลือง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเชิญร่วม
กิจกรรมวิ่ง-ปั่น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในวันจันทร์ที่ 29
กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณทุง่ ศรีเมืองอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 6.3 การดาเนิน...

๒๐

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

6.3 การดาเนินงานของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
6.3.1 การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศกาหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในอาทิตย์ที่ ๑6 มิถุนายน ๒๕62 วันรับ
สมัครเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และประกาศ
กาหนดจานวนผู้แทนเกษตรกรที่จะพึงมีในแต่ละภูมิภาค เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 บัดนี้
สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับผลการนับคะแนนของการเลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกรครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว อาศัยอานาจตามข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงกาหนดการ
แบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2544 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง
เป็นผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ดังนี้
ภูมิภาคที่หนึ่ง (ภาคเหนือ) จานวน 5 คน
ภูมิภาคที่สอง (ภาคกลาง) จานวน 4 คน
ภูมิภาคที่สาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จานวน 7 คน
ภูมิภาคที่สี่ (ภาคใต้) จานวน 4 คน
รับทราบ
6.3.2 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ในระดับพื้นที่
ผลการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุดรธานี จานวนสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีภูมิลาเนาในจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 25 กรกฎาคม
2562) เป้าหมายในภาพรวม 20 อาเภอ (จานวน 37,240) จานวนสมาชิกใหม่ในรอบ
เดือน 7,266 ราย สมาชิกรวม (มกราคม-กรกฎาคม 2562) จานวน 19,167 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 51 อาเภอที่จานวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น 3 ลาดับแรก คืออาเภอศรีธาตุ อาเภอ
วังสามหมอ และอาเภอหนองแสง ตามลาดับ
ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง http://report3.dopa.go.th/nsf
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.3.3 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านหม้อ หมู่ที่ 4 ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ และเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และบริการจากหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง และโดยดาริของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้อาเภอทุกอาเภอ จัดประชุมสารวจปัญหา ความต้องการในพื้นที่
รายงานที่ทาการปกครองจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเกี่ยวข้อง นาไปชี้แจงใน
วันออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 6.4 การขับเคลื่อน...
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6.4 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ผู้แทน หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด
อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 24 กรกฎาคม
2562) เกิดอุบัติเหตุ 14,227 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15,961 คน และเสียชีวิต 381 คน
คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 24.07 ต่อแสนประชากร (เป้าหมาย 16 ต่อแสนประชากร)
เพิ่มขึ้น 64 ราย เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีประกาศลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
แจ้งผลการประเมินอาเภอที่มีการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ระดับประเทศ และทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล/หน่วยงาน (RTI team) ปี
2562 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อาเภอดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนระดับอาเภอ (District
Road Traffic Injury : D-RTI) ดีเยี่ยม (Advance) ระดับทอง รวม 73 อาเภอ ทั่วประเทศ
จังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัล จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกุมภวาปี โนนสะอาด เมือง
อุดรธานี หนองวัวซอ และอาเภอหนองหาน
ทีมดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนระดับตาบล/หน่วยงาน
(RTI team) ระดับทอง รวมทั้งหมด 33 ทีม/หน่วยงาน ทั่วประเทศ โดยจังหวัดอุดรธานี
มี 1 ทีม ได้รับรางวัล คือ ทีมเทศบาลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย/
ตารวจภูธรจังหวัด) และอื่น ๆ จากการดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีเป้าหมายการดาเนินงาน ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 24 กรกฎาคม 2562) จานวนผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 381 ราย คิดเป็นอัตราตาย 24.07 ต่อแสนประชากร มีอัตราตายมากกว่า 16
ต่อแสนประชากร จานวน 17 อาเภอ 3 ลาดับแรก ได้แก่ อาเภอพิบูลย์รักษ์ อาเภอบ้านดุง
และอาเภอน้าโสม เรียงตามลาดับ อัตราตายมากกว่า 14-16 ต่อแสนประชากร จานวน
1 อาเภอ อัตราตาย 0.1-14 ต่อแสนประชากร จานวน 1 อาเภอ และอาเภอนายูง
ไม่มีจานวนผู้เสียชีวิต
ประธาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการดาเนินมาตรการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.5 การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6.5.1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) จังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
/ ประเด็นการ...
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ประเด็นการดาเนินการ

มติที่ประชุม

จานวนอาเภอ
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (รวม 17 อาเภอ)

3

14

การจัดการขยะ (รวม 5 อาเภอ)

5

-

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, ความดัน (1 อาเภอ)

/

-

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (1 อาเภอ)

/

-

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ( รวม 2 อาเภอ)

2

-

พิบูลย์รักษ์พิทักษ์เบาหวาน

/

การแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 1 อาเภอ)

/

-

การพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รวม 2 อาเภอ)

-

2

การแก้ไขปัญหายาเสพติด (รวม 2 อาเภอ)

-

2

การดูแลผู้สูงอายุ (รวม 2 อาเภอ)

2

-

การดูแลผู้พิการ (1 อาเภอ)

/

-

การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (1 อาเภอ)

/

-

งานอาหารปลอดภัย (รวม 2 อาเภอ)

2

-

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (1 อาเภอ)

-

/

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.5.2 การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
กรกฎาคม 2562 (ผลการดาเนินงานโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี จานวน 20 แห่ง)
วงเงินที่จัดซื้อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมษายน-กันยายน) จานวน
24,614,065 บาท วงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด จานวน 3,367,525
บาท คิดเป็นร้อยละ 13.68 จากวงเงินที่ซื้อทั้งหมด
วงเงินที่จัดซื้อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561- กรกฎาคม
2562) จานวน 44,983,016 บาท โดยมีวงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
จานวน 12,384,812 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.53 จากวงเงินที่ซื้อทั้งหมด
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้าง และมอบบ้านแล้ว
จานวน 275 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 171 หลัง รอส่งมอบบ้าน จานวน
16 หลัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง (บ้านผู้ยากไร้) ในพื้นที่ 15 อาเภอ รวมจานวน 64 หลัง
/ รายงานสรุป...
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รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 26 กรกฎาคม 2562)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค
รวมทั้งสิ้น
9,747,234 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมทั้งสิ้น
9,743,567 บาท
คงเหลือ
3,667 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือน กรกฎาคม 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต กรกฎาคม 2562 จานวน 1,069 ราย 427,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ รวม 681 ราย
เป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 34,050 บาท
3. ห้วงเดือนกรกฎาคม 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 15 ครั้ง
รวม 14 แห่ง (ข้อมูล ณ 24 กรกฎาคม 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (กรกฎาคม 2562) ดวงตา 120 ราย อวัยวะ 36 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่ การมอบถุงยังชีพ และเงินสดช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาเภอวังสามหมอ อาเภอเมืองอุดรธานี และอาเภอกุดจับ
รวมมูลค่า 10,700 บาท ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อาเภอกุมภวาปี
รวมมูลค่า 800 บาท และช่วยเหลือให้การสังคมสงเคราะห์ โดยการมอบถุงยังชีพ และ
เงินสดรวมมูลค่า 2,400 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทายุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดอุดรธานี โดยกาหนดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยว่า “อุดรธานีบ้านเรา
สะอาด สวยงาม ด้วยมือและใจเรา” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือการลดปริมาณ
และคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
และการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการกาจัดขยะมูลฝอย ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และแผนปฏิบัติการ “จังหวัดอุดรธานีไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ
ประจาปี พ.ศ. 2562 รวม 24 กลยุทธ์ เปลี่ยนเพื่ออุดรธานีที่ดีกว่า (24 Change For
Good) และเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผล การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” และสร้างขวัญกาลังใจ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีผลจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรม ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จึงให้จังหวัดอุดรธานี จัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“อาเภอสะอาด” ระดับจังหวัดและ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ระดับอาเภอ
ประจาปี 2562 ดังนี้
/ 1) ให้อาเภอ...
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1) ให้อาเภอรวบรวมผลการดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562) โดยจัดทาเอกสาร
ผลงานที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอาเภอ
รายงานให้จังหวัดทราบตามระยะเวลาที่กาหนด โดยคณะกรรมการประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชม “อาเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจาปี 2562 จะลงพื้นที่
อาเภอเพื่อตรวจประเมินผลการดาเนินการและพิจารณาจัดอันดับอาเภอที่มีผลงาน
ดีเด่น 3 อันแรก และชมเชย 2 อันดับ และรายงานผลการตัดสินการประกวดฯ
ต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุดรธานี ตามระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับอาเภอที่มีการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “อาเภอสะอาด” ระดับจังหวัด
2) ให้อาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” เพื่อพิจารณาตรวจประเมินผลการดาเนินการ
จัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น 3 อันแรก และชมเชย 2 อันดับ
รายงานผลการดาเนินการให้จังหวัดอุดรธานี ตามระยะเวลาที่กาหนด
จังหวัดอุดรธานี จะจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดฯ ประจาปี พ.ศ. 2562 ภายใน
เดือนกันยายน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.9 รายงานผลการคัดเลือกและสรุปผลการดาเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา กสศ.
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ด้วยมาตรา 5 (4) พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
มีวัตถุประสงค์ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา พัฒนา และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ได้มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดารงชีวิต กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กสศ. ได้ดาเนินการตามประกาศกองทุนฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยวิทยาลัย
เทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นหนึ่งในรายชื่อสถานการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ทั้งประเภท 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) ทั้งนี้
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ในการให้โอกาสและช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อย
โอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเสร็จสิ้นแล้ว
และจะได้รายงานผลการคัดเลือกและสรุปผลการดาเนินงานในการมอบโอกาสให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
7.1 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
/ สานักงาน...

๒๕

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ 25 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม
2562 ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวม 15 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 6.55 ของตัวอย่างทั้งหมด 229 ตัว จาก 77 จังหวัด พบมากที่สุด 5
จังหวัดแรก คือจังหวัดชลบุรี สงขลา สตูล ระยอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
- แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์ต้องสงสัย/
ชันสูตร) จานวน 13 ตัวอย่าง พบผลบวก ร้อยละ 46.43 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 2 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่างร้อยละ 0.99
จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 73.57
- นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 33.33 ไม่มี
เจ้าของร้อยละ 33.33 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 33.33 และพบว่า สุนัข-แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 36.36 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 9.09 ไม่ทราบประวัติ ร้อยละ 54.55
- ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 25 มิถุนายน
2562 ถึง 23 กรกฎาคม 2562
7.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์สุกรจังหวัดอุดรธานี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ประจาเดือนกรกฎาคม
2562 ในประเทศไทย ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนี้ และย้าว่า ASF เป็นโรคที่
เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้นไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่น ผู้บริโภคสามารถรับประทาน
หมู(สุกร) ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม

รับทราบ

7.3 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปี 2562
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีหน่วยงาน/และสถาบัน
การศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี จะเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมฯ ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพฯ จะได้มีหนังสือ แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 แผน/ผล การผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ข้าวมะลิ
จานวน 2,949,700/- กิโลกรัม พืชผัก จานวน 603,803/24,579 กิโลกรัม ผลไม้
จานวน 12,895.48/64,200 กิโลกรัม และไข่ไก่ 498,000/95,000 ฟอง
แผนความต้องการวัตถุของโรงพยาบาล ปี 2561/62 ประเภทรายการวัตถุดิบ
(ข้าว ผัก ผลไม้ ไข่ หมู ไก่ ปลา) รวมปริมาณ 632,904 (กก./ฟอง) มีมูลค่ารวม (บาท)
13,171,721 บาท

/ ผลการจาหน่าย...

๒๖

ผลการจาหน่ายสินค้าเกษตร ในวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ตามนโยบายตลาด
นาการผลิต ประจาเดือนกรกฎาคม 2562 จากสถานที่จาหน่าย จานวน 65 แห่ง รวม
639 กลุ่ม/ราย (ผู้เข้าร่วมจาหน่าย) มีมูลค่ารวม 6,618,825 บาท โดยมีมูลค่าจาหน่าย
สูงสุด จานวน 3 อันดับ ได้แก่ ตลาดชุมชน ตลาดเกษตรกรอุดรธานี และตลาดจริงใจ
เซ็นทรัล อุดรธานี มีมูลค่าจาหน่ายสูงสุด รวม 2,596,251 บาท 1,621,303 บาท
และ 822,576 บาท ตามลาดับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
7.5 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สรุปผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 มีดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 39 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.87
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.13
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 430 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 430 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 10 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 10 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
NH3
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
51 เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
67
พอใช้
BOD
DO,
BOD, FCB
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
65
พอใช้
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
48 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
52 เสื่อมโทรม
NH3
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
48 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
49 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
50 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
50 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
54 เสื่อมโทรม
TCB
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 53.4 เสื่อมโทรม
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ลาน้าห้วยหลวง เดือนพฤษภาคม มีปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) สูง
ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มี
/ ผลการจาหน่าย...

๒๗

ส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง
โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงค่อนข้างสูงนั้น อาจเกิดจากการย่อยสลายของซาก
วัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน ลาน้าห้วยหลวงตลอดทั้งลาน้ามีปริมาณน้ามาก และน้า
ค่อนข้างไหลเร็ว น้าในลาน้าห้วยหลวงมีความขุ่นสูง เนื่องมาจากช่วงเวลาเก็บตัวอย่างน้า
มีฝ นตกชะดิ น บริ เวณริ มตลิ่ งลงสู่ ล าน้ าห้ ว ยหลวง คุณ ภาพน้ าห้ ว ยหลวงเดื อนมิถุ นายน
2562 มีแนวโน้มคุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงจากเดือนพฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.7 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีได้จัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ วัดสันติวนาราม ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน และในวันเดียวกันนางเกศินี สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ในการตรวจเยี่ยมศูนย์พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต ๒๐ อุดรธานี ต่อ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม(นายประดิษฐ์ โปชิว) พร้อมทั้งตรวจสถานที่ที่จะขอเช่าอาคารสถานที่
เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ แห่งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีได้จัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เทิดไท้
สถาบันพระมหากษัตริย์ อุดรธานีประจาปี ๒๕๖๒ โดยนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้าน
พิพิธภัณฑ์ ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ตรวจติดตามการดาเนินงานแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร และร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมและรับนโยบายให้ดาเนินการส่งเสริมเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลก
บ้านเชียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ซึ่งทั้งสองแห่งมีความเชื่อมโยงกันด้านอารยธรรม
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ
พร้อมเจ้าหน้าที่พิธีการฯ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมทองใหญ่ อาเภอเมืองอุดรธานี ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๒ นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา
โครงการหล่อเทียนพรรษารวมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ วัดสะอาดเรืองศรี บ้านนาดี ตาบลนาดี อาเภอหนองแสง

/ 19 กรกฎาคม...

๒๘

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 8
มติที่ประชุม

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมประชุม
และรับนโยบายของนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการลงพื้นที่เพื่อ
ประชุมและติดตามงานตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๐ จังหวัด ณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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