รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 8/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวันชัย
จันทร์พร
2. นายบรรพต
ยาฟอง
3. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
4. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
5. นายเชาวลักษณ์
เสนานิคม
6. นายพรเทพ
ศรีวรานนท์
7. น.ส.สุพรรณี
สุขสมบูรณ์
8. นายวรงค์
คลังเงิน
9. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
10. นายณรงค์
ธาดาเดช
11. นางอโนชา
สุวรรณภาพ
12. น.ส.อัญชลี
พลคชา
13. น.ส.ปิยวรรณ
ทะแพงพันธ์
14. น.ส.ชุติณัท
แสนดา
15. นางกุลญดา
ทอนมณี
16. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
17. น.ส.วนิดา
กองหล้า
18. นายรัชพล
สืบพรหม
19. นายสาเนา
เสลานอก
20. นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์
21. นางวัชรา
ชุมพล
22. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร
23. นายเฉลา
ปัญญาคโม
24. นายอาพัน
เอกทัตร
25. นางนุชนาถ
ปัญโญวัฒน์
26. นายจักก์
สมุทรกลิน
27. ดร.เกศินี
สวัสดี
28. นายธงชัย
พลพวก
29. นายวิชิต
ชมฉ่า
30. นายอนุชิต
บุญชม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
(แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
/ 31. นางวิลาสินี...
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31. นางวิลาสินี
32. นายสาราญ
33. พ.ท.นิมิต
34. นางรัตนา
35. นายสมชาย
36. นายกิตติศักดิ์
37. นายสมศักดิ์
38. นายจิระศักดิ์
39.นายวุฒิพงษ์
40. นายเจษฎา
41. นายวิชา
42. นายพนัส
43. นายพิชัย
44. น.ส.ทชากร
45. นายจารัส

เบ้าหล่อเพชร
สกุลดี
บุณยรัตนพันธุ์
สังข์เจริญ
ดอนสมพงษ์
บุญไชย
ผวาศิริ
โยธา
ใจยศ
ปานะถึก
จันทร์กลม
จันทร์คา
พาศรี
รอบรู้
สัตถาผล

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

อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายสุชาติ
48. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
49. นายทรงพล
50. พ.จ.อ.วันชัย
51. นายปิยะ
52. นายศิรเศรษฐ์
53. นายณัฐภัทร
54. นายวิมล
55. นายประทีป
56. นายเสกสรร ค์
57. นายสกล
58. นายสุพจน์
59. นายวิสูติ
60. นายติยรัตน์
61. นายณัฐชนน
62. นายณัชฐเดช
63. นายชัยยุทธ

สุตลาวดี
ทอนมณี
เลิศสุบิน
ประดิษฐ์ด้วง
พรมมาโอน
ปิจนา
มีธรรม
พลอยสุภา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
จูมพลหล้า
กรกฎ
วงศ์วิวัฒน์
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
นามโคตร
มุลาลี
ศรีวะกุล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
(แทน) นายอาเภอบ้านผือ
(แทน) นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
(แทน) นายอาเภอไชยวาน
(แทน) นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอสร้างคอม
(แทน) นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
(แทน) นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
64. นางแก่นกมล
65. นายเจริญ
66. นายณัฐวุฒิ
67. นายประวัติ
68. นายพีระพล
69. นางสุนีย์
70. นายวีรวัฒน์
71. นายบุญฤทธิ์
72. นายสง่า
73. น.ส.สุพัตรา
74. น.ส.ปวริศา
75. นางลดาวัลย์
76. น.ส.ขวัญชนก
77. น.ส.เบญจพร
78. นางจีรสุดา
79. นางวิภาพร
80. นายธานินทร์
81. นายอิสรา
82. นายสุธน
83. น.ส.นิ่มนวล
84. น.ส.จุฑามาศ
85. นางจินตนา
86. นางธัชรินทร์
87. น.ส.พิชญ์นรินทร์
88. นางเทวี
89. นายไชยรัตน์
90. ว่าที่ ร.ต.จักรี
91. นายเกรียงศักดิ์
92. นายสุชาติ
93. นายประเสริฐ
94. นายอเนก
95. น.ส.ชณัฐกาญจน์
96. นายเรืองเดช
97. นายบรรพต
98. น.ส.อาริยา

บุณยพิพัฒน์
ขาวสะอาด
เนืองทอง
จันทร์ดา

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ยังขาว
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๔ อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
คาจันทร์
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
วงษ์อุดม
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ ๕
คาศรี
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
เทพมณฑา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต ๔ อุดรธานี
ศิริกุล
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
กองพันธ์
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๒ จังหวัดอุดรธานี
รักขพันธ์
(แทน) หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ศรีกุล
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
จันทโรบล
ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
ปุราโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี)
กมลบูรณ์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐
ศงสนันทน์
รก.ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
รัตนมงคล
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
แสนดี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
สิงห์พรมมา
(แทน) สรรพากรภาค ๑๐
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
สิรินุสรณ์
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๔
ปลัดศรีช่วย
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
นันทพานิช
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑
ยวนขุนทด
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๒
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
จันทร์พานิชย์ (แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี)
บุญขันธ์
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต ๒-๒ อุดรธานี
/ 99. นางลาดวน...
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99. นางลาดวน
100. น.ส.ณิชาภา
101. นายสมภพ
102. นายนรากร
103. นายองอาจ
104. นางปาริชาติ
105. นายศุภชัย
106. นายรัฐอิสรา
107. นายปัญญารัฐฎน์
108. น.ส.กนกวลี
109. นายมนัสวิน
110. นายเอกชัย
111. นายยอแสง
112. นางธิติยา
113. นางวาสนา
ทหาร/ตารวจ
114. พ.ต.อ.อารี
115. พ.อ.ชัยวัฒน์
116. พ.อ.สมศักดิ์
117. น.อ.ชนาวีร์
118. พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์
119. พ.ต อ.สรายุทธ
120. พ.ต.ท.จิรพงษ์
121. พ.ต.ท.สุรศักดิ์
122. พ.ต.ท.อติเมธ
123. พ.ต.ท.มานิตย์
124. พ.ต.ท.วีระพงษ์
125. พ.ต.ท.นัฐเชษฐ์
126. พ.ต.อ.วิษณุ
127. พ.ต.ท.ปรัชญา
128. พ.ต.ท.พิสิษฐ์
129. พ.ต.อ.จักรทิพย์
130. พ.ต.ท.พสิษฐ์
131. พ.ต.ท.อภิราช
132. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
133. พ.ต.ท.ภราดร
134. พ.ต.ท.ยศพนธ์

นามมัน
ข่าทิพย์พาที
สุทัศน์วิริยะ
สารีแหล้
ศรีปะโค
มีเชื้อ
ศรีหาใต้
กงวงษ์
จันทร์กอง
สุริยะธรรม
นาคศิริ
ดอกสันเทียะ
เกตุรุน
ปานมณี
ฤทธาภัย

(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๔
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
รก.ผอ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
(แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนกลางจาจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4

สินธุรา
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
พูลธนสิทธิ์
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน. จว.อด. (ท.)
กลิ่นมาลี
ผู้บังคับการกองบิน 23
ตาตะวัน
ผกก. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
ฉ่าผิว
ผกก.สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
สิงหะสุริยะ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
อักษรกลาง
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองหาน
พลมุข
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านผือ
วงษ์เส
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านดุง
สุวรรณเกษาวงศ์ (แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
โคตรนาม
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรน้าโสม
จันปุ่ม
ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรกุดจับ
พลเจริญ
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
กูลพฤกษี
ผกก.สถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
สิมธา
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรสร้างคอม
สมบัตินันท์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรไชยวาน
จุฬารี
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรหนองแสง
เสริมรัมย์
(แทน) ผกก.สถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
/ 135. พ.ต.ท.ปรีดา...
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135. พ.ต.ท.ปรีดา
136. พ.ต.อ.สมบัติ
137. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
138. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์
139. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
140. พ.ต.อ.สกล
141. พ.ต.ท.วีระพล

มุลาลินท์
นาแถมพลอย
พัสดร
วงศ์สุรีย์
สุวรรณประสิทธิ์
เฟื่องกระแสร์
มูลบัวภา

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

สถาบันการศึกษา
142. ดร.พนา
143. ผศ.เฉลิมพงษ์
144. นางดวงพร
145. นางพนิดา
146. นายทองจันทร์
147. น.ส.กฤตยา
148. นายบุญส่ง
149. นายปวิช
150. นายเสน่ห์

ดุลพัชร์
เฉลิมชิต
ศรีปะโค
สุขสบาย
ประทุมโฉม
วิสิลา
จาปาบรรพ์
สุราลัย
วงษ์เล่ห์

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
151. นายประธาน
ภู่ธนะพิบูล
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
152. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
153. นายกิตติกร
ทีฆธนานนท์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
154. นางเกศริน
ศรีหาบุตร
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
155. นายนิติชาติ
สายทองสุข
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
156. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์ พิลาวัลย์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
157. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)
158. นางภาวนา
ประจิตต์
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
159. นายสันติเวช ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
160. น.ส.จาลักษณ์ ศรีปัญญา
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
161. น.ส.ประณิตา
ถีระปราโมทย์ (แทน) หน.สานักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
162. นายณัฐพงษ์
พิมพ์กา
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
163. น.ส.เสาวภาคย์ นามอานาจ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
164. นายนพวัฒก์
ศรีแก้ว
(แทน) ผอ.สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
อุดรธานี
165. นางพานทิพย์
บุญศรี
ผอ.สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
อุดรธานี
166. นายวีรพงษ์
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
167. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
/ 164. นายพุทธเศรษฐ์...
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164. นายพุทธเศรษฐ์
169. นายประทวน
170. ดร.มีแสน

บัวทองสิงห์
เชิดพาณิชย์
แก่นชูวงศ์

(แทน) หน.สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช)
4. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
5. เกษตรจังหวัดอุดรธานี
6. นายอาเภอศรีธาตุ
7. นายอาเภอโนนสะอาด
8. รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
9. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
10. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
15. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
16. ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
17. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
18. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
19. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
20. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
21. คลังเขต 4
22. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
23. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
24. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
25. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
26. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
27. ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
29. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
30. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
31. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
32. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
33. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
/ 34. ผอ.สานักงาน...
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34. ผอ.สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
35. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center )
36. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๒๔
37. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21
38. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
39. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 อุดรธานี
40. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการ ตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
41. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
42. ผกก.สถานีตารวจภูธรเพ็ญ
43. รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรห้วยหลวง
44. รอง ผกก.สถานีตารวจภูธรนาข่า
45. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
46. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเ ศษประจาจังหวัดอุดรธานี
47. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
48. ผอ.ศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
49. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
50. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
51. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
52. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
53. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
54. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
55. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
56. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
57. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
58. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
59. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
60. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
61. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
62. ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
63. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
64. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
66. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
67 หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
68. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
69. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
70. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
71. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
72. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
/ 73. ประธานชมรม...
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73. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
74. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
75. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
76. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
77. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
78. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
79. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
80. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
81. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
82. ผจก.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด
83. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
84. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
85. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
86. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
87. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
88. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
89. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
90. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
91. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
92. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
93. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
94. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
95. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
96. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทร์พร) เป็น
ประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบป้ายรับรองแหล่งจาหน่ายโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
และป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
3. มอบรางวัลโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี
ในสหกรณ์นักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สนง.สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
4. มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้ความสาคัญในการชาระเงินสมทบ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกาหนดเวลา (สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี)
5. มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2562
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
/ 6. มอบป้ายประกาศ...
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6. มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหาร Thai SELECT
(สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี)
7. มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี 2562
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
8. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนสิงหาคม 2562 (สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทร์พร) เป็นประธานพิธีในการ
รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อุดรธานี มอบป้ายรับรองแหล่งจาหน่ายโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
และป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและ
การบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสหกรณ์จังหวัด
อุดรธานี มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้ความสาคัญในการชาระเงินสมทบ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกาหนดเวลา ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี มอบ
ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2562 ของที่ทาการปกครอง
จังหวัดอุดรธานี มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหาร Thai SELECT
สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี 2562
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และ
ขอให้รักษาความดีไว้เป็นมาตรฐานในการดาเนินการตลอดไป จากนั้นได้รับชมสรุปข่าวเด่น
ประจาเดือนสิงหาคม 2562 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 15 นาที
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางภาวนา ประจิตต์
รองผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานอุดรธานี
2) น.ส.กนกวลี สุริยะธรรม
ภัณฑารักษ์ชานาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 4 ลาดับที่ 140.นายเด็จ ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1 แก้ไขเป็น ลาดับที่ 140.นายสมเด็จ ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรื่องอื่นๆ ที่สาคัญที่จะต้องบูรณาการการทางานร่วมกัน
/ 3.1 การดาเนินงาน...
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3.1 การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (วันที่ 20 สิงหาคม 2562)
จานวนผู้ป่วย 73,324 ราย จานวนผู้เสียชีวิต 77 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร
111.00 (คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 0.11) จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จาแนกรายอาเภอ
จังหวัดอุดรธานี (วันที่ 27 สิงหาคม 2562) มีจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก รวม 1,417 ราย
คิดเป็นอัตรา 89.23 ต่อแสนประชากร หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยในระหว่างการเฝ้าระวังโรคใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562) รวม 113 ราย อาเภอที่มี
อัตราป่วยสูงสุด คืออาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอบ้านดุง และอาเภอเพ็ญ ตามลาดับ
ในการนี้กาหนดให้สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง รายงานสถานการณ์ระบาดของโรค
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และที่ประชุม
หัวหน้าส่วนฯ ทุกเดือนเพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ให้จัดกิจกรรมรณรงค์
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการกาจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยกลุ่มนักเรียน/
กลุ่มประชาชนทั่วไปทุกวันศุกร์ ให้เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศ
ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุราคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทน คลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนมิถุนายน 2562 มีสัญญาณหดตัวจากเดือน
ก่อนหน้าโดยด้านการผลิตหดตัว จากภาคบริการที่หดตัว ตามจานวนนักท่องเที่ยวรวมและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมที่ลดลง และภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว ในขณะที่ภาค
เกษตรกรรมขยายตัวตามปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังที่เพิ่มขึ้น ด้านการใช้จ่ายขยายตัว
จากการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ 0.4 สาหรับการจ้างงานหดตัว
ติดลบร้อยละ 10.4 เงินฝาก และสินเชื่อขยายตัวในอัตราที่ลดลง ร้อยละ 5.0 และร้อยละ
0.1 ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”
ผู้แทน คลังจังหวัดอุดรธานี
คณะรัฐมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ซึ่งกรมบัญชีกลาง
ได้มีการดาเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน
14.6 ล้านราย โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3 มาตรการ
โดยจะโอนเงินรอบแรกให้แล้วเมื่อวันที่ 21 และวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เตรียมความพร้อมมาตรการการบริโภคและการลงทุน
ภายในประเทศ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่าย
ผ่านระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (e-wallet) ตามที่รัฐบาลจะให้สิทธิ
2 ต่อ คือเป๋าตัง ช่อง 1 สนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่อายุ 18 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป จานวน 10 ล้านราย ที่ลงทะเบียนร่วมมาตรการผ่าน Application เป๋าตัง
เพื่อเป็นสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ เป๋าตัง
ช่อง 2 ให้เงินชดเชย (Cash Back) สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดการชาระเงินที่จ่ายจริง
/ แต่ไม่เกิน 4,500...
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แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท สาหรับผู้ลงทะเบียน
เติมเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอาหาร/เครื่องดื่ม/ที่พัก หรือซื้อสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมมาตรการ โดยกรมบัญชีกลางทาหน้าที่ในการรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า
เพื่อเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการหรือร้านค้า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม
ถึง 20 กันยายน 2562ประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ “ชิม ช้อป
ใช้” ทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่าง วันที่ 23 กันยายน ถึง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กาหนดจานวนไว้ 10 ล้านราย โดยจะได้รับสิทธิ 2 ส่วน
คือเป๋าตัง ช่อง 1 และเป๋าตัง ช่อง 2 ตามเงื่อนไขที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ผู้แทน คลังจังหวัดอุดรธานี
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 29 สิงหาคม 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
11,112.60 8,563.99 77.07
รายจ่ายประจา
5,345.86
4,829.18 90.33
รายจ่ายลงทุน
5,766.74
3,734.81 64.76
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
254.16 51.07
รายจ่ายประจา
58.50
21.91 37.45
รายจ่ายลงทุน
439.16
232.25 52.89
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
234.42 74.81
รายจ่ายประจา
120.82
77.49 64.13
รายจ่ายลงทุน
192.53
156.93 81.51
เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี
1,779.86 1,393.36 78.28
เงินกันฯ ปี 2561
1,197.22
983.95 82.19
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
582.64
409.41 70.27
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) ส่วนราชการ...

๑๒

4) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน
10 ล้านบาท รวม 7 หน่วยงาน (กลุ่มที่ 4)
ประธาน
ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
2562 ให้ทาตามที่รัฐบาลกาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2562/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน/
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 วงเงินภาพรวม
313,345,100 บาท เบิกจ่าย 234,418,891 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.81 อยู่ใน
อันดับ 11 ของประเทศ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน
20 โครงการ 94 กิจกรรม วงเงิน 313,345,100 บาท แยกเป็น งบดาเนินงาน รวม
38 กิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 113,012,000 บาท งบลงทุน รวม 56 กิจกรรม จานวน
ทั้งสิ้น 200,333,100 บาท และจัดให้มกี ารประชุมเร่งรัด ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกวันจันทร์ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด
ผลการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ 14 หน่วยงาน จานวน 140,971,807 บาท
1) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 24 หน่วยงาน จานวน 39,537,603 บาท
2) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 24 หน่วยงาน จานวน 39,537,603 บาท
3) โครงการรอการโอนเปลี่ยนแปลง 2 โครงการ 7,324,500 บาท
4) รออนุมัติการขอใช้พื้นที่จากกรมท่าอากาศยาน 1 โครงการ 3,000,000 บาท
5) เงินเหลือจ่ายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 6,851,350 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี ๒๕๖๒
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
สืบเนื่องจากการตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ. 112 หรือเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2436 ชาวจังวัดอุดรธานี ได้ดารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขและเรียบง่าย แต่ยังไม่มีกิจกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน จนกระทั่งปี 2502 สมัยนายจินต์ รักการดี ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานีในขณะนั้น ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี โดยริเริ่มการจัดงานบวงสรวง
สักการะบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องคุ้มครองชาวจังหวัดอุดรธานี
ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมการเฉลิมฉลองบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 ธันวาคม โดยใช้ชื่องาน “งานทุ่งศรีเมือง” นับแต่นั้นมา ในแต่ละปี
จะมีการใช้ชื่องานตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ แตกต่างกัน และเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา
“งานทุ่งศรีเมือง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 ธันวาคม 2561 รวม 12 วัน 12 คืน
/ ที่ทาการปกครอง...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มงานปกครอง) ได้มีการเตรียมการจัดงาน
ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2562 ได้นาเสนอกรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของ จานวนวัน ในการจัดงาน
เห็นชอบให้กาหนดการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 รวม 10 วัน
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การดาเนินงานของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
5.1.1 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ในระดับพื้นที่
ผลการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดอุดรธานี จานวนสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีภูมิลาเนาในจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 27 สิงหาคม
2562) เป้าหมายในภาพรวม 20 อาเภอ (จานวน 37,240) จานวนสมาชิกใหม่ในรอบ
เดือน 8,422 ราย สมาชิกรวม (มกราคม-สิงหาคม 2562) จานวน 30,104 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 80 อาเภอที่จานวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น 5 ลาดับแรก คืออาเภอศรีธาตุ อาเภอ
วังสามหมอ อาเภอหนองแสง อาเภอกู่แก้ว และอาเภอทุ่งฝน ตามลาดับ
ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง http://report3.dopa.go.th/nsf
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.1.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนบ้านวังแข้ หมู่ที่ 5 ตาบลโนนทองอินทร์ อาเภอกู่แก้ว ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านเชียง อาเภอ
หนองหาน และเชิญร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และบริการจาก
หน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง และโดยดาริของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้นายอาเภอทุกอาเภอ จัดประชุมสารวจปัญหา ความต้องการในพื้นที่
รายงานที่ทาการปกครองจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเกี่ยวข้อง นาไปชี้แจงใน
วันออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.1.3 ข้อมูลทางการปกครอง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
ข้อมูลทางการปกครอง ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาอนุมัติ ให้จังหวัด
อุดรธานีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ซึ่งจังหวัดได้ดาเนินการจัดทาประกาศจังหวัด เรื่องตั้งและ
กาหนดเขตหมู่บ้าน พร้อมทั้ง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องดังกล่าวใน
ราชการกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทางการปกครองของจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
/ จังหวัดอุดรธานี...
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จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยเขตการปกครอง 20 อาเภอ 154 ตาบล และ
1,866 หมู่บ้าน จานวนประชากร แยกเป็น ชาย 787,888 คน หญิง 798,437 คน
รวมทั้งสิ้น 1,586,325 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ผู้แทน หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
โครงการยกระดับมาตรฐานการ
บริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (อุบัติเหตุทางถนน)
โดยการพัฒนาแกนนาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอ โดยมีเป้าหมายเป็น
โรงเรียน/สถานศึกษา รวม 75 แห่ง และอาเภอ 20 อาเภอ กาหนดให้อาเภอดาเนินการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประถมศึกษา 1 แห่ง และมัธยมศึกษา 1 แห่ง รวม 2 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี 25 แห่ง คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 โรงเรียนและคัดเลือกสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
และระดับอุดมศึกษา รวม 10 แห่ง จัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง
ความปลอดภัยทางถนนร่วมกับศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
รวมถึงการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนความปลอดภัยทางถนน โดย
ที่ประชุมศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2562 เห็นชอบ
ให้มีการปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และ
ให้ทุกหน่วยงาน จัดทาสรุปผลการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ภายใน
ระยะเวลากาหนด รวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัด รายงานผลไปยังศูนย์อานวยการความปลอดภัยฯ ส่วนกลางต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 การดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5.3.1 แจ้งยอดเงินบริจาคสมทบจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว”
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โดยมูลนิธิก้าวคนละก้าว โดยตูน บอดี้ สแลม ได้จัดกิจกรรม
วิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” #ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา
ทั่วประเทศร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน
และรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกายมากขึ้น สาหรับกิจกรรม
วิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 8 โรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยอดเงิน
บริจาคทั่วประเทศ รวม 101,225,620.42 บาท ยอดเงินบริจาคในจังหวัดอุดรธานี
รวม 8,534,589.19 (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) บริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชื่อบัญชี
“กิจกรรมวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าว จังหวัดอุดรธานี” โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี “มูลนิธิก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 5,998,705.94 บาท ยอดบริจาคในบัญชีโรงพยาบาลกุมภวาปี
1,149,055.25 บาท และบัญชีโรงพยาบาลหนองหานโดยตรง 1,386,828.00 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.3.2 การขับเคลื่อน...
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5.3.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) จังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
-การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (รวม 17 อาเภอ) ผ่านเกณฑ์ 3 อาเภอ
ไม่ผ่านเกณฑ์ 17 อาเภอ
- การจัดการขยะ (รวม 5 อาเภอ) ผ่านเกณฑ์
- การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, ความดัน อาเภอบ้านดุง ผ่านเกณฑ์
- การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อาเภอเพ็ญ ผ่านเกณฑ์
- การดูแลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ อาเภอทุ่งฝน และอาเภอหนองแสง ผ่านเกณฑ์
- พิบูลย์รักษ์พิทักษ์เบาหวาน ผ่านเกณฑ์
- การแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาเภอประจักษ์ศิลปาคม ผ่านเกณฑ์
- การแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 1 อาเภอ) ผ่านเกณฑ์
- การพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อาเภอสร้างคอม ผ่านเกณฑ์ และอาเภอน้าโสม
ไม่ผ่านเกณฑ์
- การแก้ไขปัญหายาเสพติด (รวม 2 อาเภอ) ไม่ผ่านเกณฑ์
- การดูแลผู้สูงอายุ (อาเภอเมืองอุดรธานี และอาเภอกู่แก้ว) ผ่านเกณฑ์
- การดูแลผู้พิการ อาเภอวังสามหมอ ผ่านเกณฑ์
- การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (อาเภอกุมภวาปี) ผ่านเกณฑ์
- งานอาหารปลอดภัย (อาเภอกุดจับ และอาเภอนายูง) ผ่านเกณฑ์
- ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (อาเภอบ้านผือ) ไม่ผ่านเกณฑ์
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3.3 การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
สิงหาคม 2562 (จากผลการดาเนินงานโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี 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- สิงหาคม
2562) จานวน 49,999,016 บาท โดยมีวงเงินที่ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
จานวน 13,500,514 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.00 จากวงเงินที่ซื้อทั้งหมด
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี
125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) “รวมพลังคนอุดรสานฝันคนไร้บ้าน” ดาเนินการสร้างบ้านตาม
โครงการฯ อนุมัติแล้วทั้งสิ้น รวม 275 หลัง ดาเนินการมอบบ้านแล้ว จานวน 190 หลัง
รอส่งมอบบ้าน จานวน 39 หลัง ในพื้นที่ 9 อาเภอ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง (บ้านผู้ยากไร้)
(หลังละ 40,000 บาท) รวมทั้งสิ้น 46 หลัง
/ รายงานผลสรุป...
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รายงานสรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
(ข้อมูล ณ 28 สิงหาคม 2562)
จานวนเงินที่ได้รับบริจาค
รวมทั้งสิ้น
9,795,283 บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฯ รวมทั้งสิ้น
9,743,284 บาท
คงเหลือ
51,999 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือน สิงหาคม 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต สิงหาคม 2562 จานวน 1,506 ราย 602,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ รวม 723 ราย
เป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 36,150 บาท
3. ห้วงเดือนกันยายน 2562 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 11 ครั้ง
รวม 11 แห่ง (ข้อมูล ณ 28 สิงหาคม 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (สิงหาคม 2562) ดวงตา 126 ราย อวัยวะ 31 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ ได้แก่ การมอบถุงยังชีพ และเงินสดช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาเภอบ้านผือ อาเภอวังสามหมอ อาเภอเมืองอุดรธานี
และอาเภอนายูง รวมมูลค่า 23,600 บาท ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย
รวมมูลค่า 21,600 บาท ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อาเภอเพ็ญ
รวมมูลค่า 800 บาท และช่วยเหลือให้การสังคมสงเคราะห์ โดยการมอบถุงยังชีพ และ
เงินสดรวมมูลค่า 2,400 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจาปี 2562 จังหวัดอุดรธานี สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้ดาเนิน
โครงการประกวด “จังหวัดสะอาด” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกณฑ์การประกวด
ระดับประเทศ คือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การนานวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการ
จัดการขยะมูลฝอย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ มี 5 หัวข้อใหญ่
32 หัวข้อย่อย รวมทั้งหมด 155 คะแนน จังหวัดอุดรธานีประเมินตนเองได้ 155 คะแนน
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้จัดประกวด
หน่วยงานสะอาด ประกอบด้วย อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับตาบล วัด และโรงเรียน โดยมีกาหนดมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 6...
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศ 24 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม
2562 ในพื้นที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวม 15 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของตัวอย่างทั้งหมด 338 ตัว จาก 77 จังหวัด พบมากที่สุด 5
จังหวัดแรก คือจังหวัดสุรินทร์ ชลบุรี เพชรบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดฉะเชิงเทรา
- แบ่งตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์ต้องสงสัย/
ชันสูตร) จานวน 13 ตัวอย่าง พบผลบวก ร้อยละ 30.23 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 2 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่างร้อยละ 0.68
จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 100
- นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข-แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 26.67 ไม่มี
เจ้าของร้อยละ 40.00 และไม่ทราบว่ามีเจ้าของร้อยละ 33.33 และพบว่า สุนัข-แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 40.00 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 6.67 ไม่ทราบประวัติ ร้อยละ 53.33
- ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม
2562 ถึง 23 สิงหาคม 2562
6.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์สุกรจังหวัดอุดรธานี (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี)
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ประจาเดือนสิงหาคม
(21 สิงหาคม 2562) ในประเทศไทย ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนี้ และย้าว่า
ASF เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์อื่น ดังนั้น
ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมู (สุกร) ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปี 2562
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนกันยายน 2562 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 โดยมีหน่วยงานราชการ
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในหวัด
อุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ
เนื่องจากเป็นห้วงระยะเวลาเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ
ให้ส่วนราชการฯ มีเวลาดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ทันตามกาหนดเวลาที่รัฐบาลกาหนด จึงให้งด จัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี”
ประจาปี 2562 ในเดือนกันยายน 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

/ 6.4 ผลการดาเนิน...

๑๘

6.4 ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนสิงหาคม 2562
สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนาการผลิต
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 แผนการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ข้าวมะลิ จานวน
2,946,700 กิโลกรัม (ยังไม่มีผลผลิต) พืชผัก จานวน 603,830/24,579 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 (แผนและมูลค่าความต้องการฯ ยังคงที่)
ผลการจาหน่ายสินค้าเกษตร ในวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ตามนโยบายตลาด
นาการผลิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562 จากสถานที่จาหน่าย จานวน 65 แห่ง รวม
639 กลุ่ม/ราย (ผู้เข้าร่วมจาหน่าย) มีมูลค่ารวม 6,158,657 บาท โดยมีมูลค่าจาหน่าย
สูงสุด จานวน 3 อันดับ ได้แก่ ตลาดชุมชน ตลาดเกษตรกรอุดรธานี และตลาด MOU
โรงพยาบาล มีมูลค่าการจาหน่ายสูงสุด จานวน 1,861,367 บาท 1,380,090 บาท
และ 787,899 บาท ตามลาดับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สรุปผลการดาเนินงานเดือนสิงหาคม 2562 มีดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน จานวน 23 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.30
-ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.70
2. บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 132 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 132 เรื่อง
3. บริการให้คาปรึกษา จานวน 12 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จานวน 12 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)

คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
TCB
59 เสื่อมโทรม
65
พอใช้
BOD
60 เสื่อมโทรม
TCB
43 เสื่อมโทรม
NH3

/ สถานีเก็บตัวอย่าง (ต่อ)...

๑๙
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
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)
50 เสื่อมโทรม
NH3
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
68
พอใช้
BOD
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
85
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
76
ดี
DO
พอใช้
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 61
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง เมื่อพิจารณาจากค่า WQI จัดอยู่ในระดับ
พอใช้ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 61
- ระดับคุณภาพน้า ดี คือ HLU 09 และ HLU 10
- ระดับคุณภาพน้า พอใช้ คือ HLU 02 และ HLU 08
- ระดับคุณภาพน้า เสื่อมโทรม คือ HLU 01, HLU 03, HLU 04, HLU 05, HLU 06,
และ HLU 07
โดยคุณภาพน้าห้วยหลวงเดือนกรกฎาคม 2562 มีแนวโน้มคุณภาพน้าดีขึ้นจาก
เดือนมิถุนายน 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 รายงานผลการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 1 ถึง 9 สิงหาคม 2562 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัด
อุดรธานี ข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม
ประชุม กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอประจาเดือนสิงหาคม
2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวอบอุ่น
ภายใต้โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจาปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 13 ถึง 14 สิงหาคม 2562 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ
จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองบัวลาภู เลย หนองคาย
และบึงกาฬ) ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการประชาชน) จังหวัดอุดรธานี
ณ โรงเรียนบ้านหม้อ ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
/ วันที่ 21-23 ...

๒๐

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ได้มอบหมาย ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อาเภอ
และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งดาเนินการจัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรม
เอส รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินการ
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมคาสอนพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระ
ครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562
ณ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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