รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผูบ้ ริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครัง้ ที่ 9/๒๕62
วันพุธที่ 25 กันยายน ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายบรรพต
ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
5. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
6. นายประสพชัย
วิจารณรงค์
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
7. นายจิระศักดิ์
สุจริตตานันท์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
8. นายพรเทพ
ศรีวรานนท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
9. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสย์
หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
10. นายพีระพงษ์
เทียนรังษี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
11. นายพีระพล
ยังขาว
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
12. นางสุนีย์
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
13. นายณรงค์
เทพนวน
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
14. นายประกอบ
พิทยาภรณ์
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
15. นายสมศักดิ์
จันทร์สุวรรณ (แทน) ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
16. นายจิระศักดิ์
โยธา
จ่าจังหวัดอุดรธานี
17. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
18. นายณรงค์
ธาดาเดช
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
19. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
20. น.ส.อัญชลี
พลคชา
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
21. น.ส.ปาหนัน
ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
22. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
23. นางกุลญดา
ทอนมณี
(แทน) หน.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
24. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
25. นางสุวรรณี
ศิริวรรณ์หอม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
26. นายพนธ์สมิทย์
กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
27. นายยงยุทธ
อุดมศักดิ์
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
28. นายสมพร
นามพิลา
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
29. นายไชยวัฒน์
รัตนดาดาษ
ประมงจังหวัดอุดรธานี
30. นางศิริพงษ์
สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
31. นายเฉลา
ปัญญาคโม
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
/32. นายบรรจบ...
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32. นายบรรจบ
33. นางวษมล
34. วาที่ ร.ท.อนุเทพ
35. ดร.เกศินี
36. นายธงชัย
37. นายวิชิต
38. นายฤทธิเดช
39. นายยุทธพงษ์
40. นายสำราญ
41. พ.ท.นิมิต
42. นายรัชต
43. นายทรรศชล
44. นายกิตติศักดิ์
45. นายพนัส
46. นายพิชัย
47. นางรสริน

อุนารัตน์
มณีสุต
ศรีดาวเรือง
สวัสดี
พลพวก
ชมฉ่ำ
โคตรสาร
หิรัญมาพร
สกุลดี
บุณยรัตนพันธ์
สำราญชลารักษ์
พุทธรัตนา
บุญไชย
จันทร์คำ
พาศรี
ศิริเกตุ

(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ภตอ.เฉียงเหนือ
ตอนบน 1

อำเภอ
48. นายวัชรินทร์
49. นายสุชาติ
50. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
51. นายชัชวาล
52. นายณฐพล
53. นายปิยะ
54. นายวิโรจน์
55. นายณัฐภัทร
56. นายวิมล
57. นายประทีป
58. นายอรรถพล
59. นายธนสาร
60. นายสุพจน์
61. นายวิสูติ
62. นายติยรัตน์
63. นายทวี
64. นายณัชฐเดช
65. นางวัฒนา

สุตลาวดี
ทอนมณี
เลิศสุบิน
ปทานนท์
วิถี
ปิจนำ
อุทุมโภค
พลอยสุภา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
เจริญสุข
วงศ์วิวัฒน์
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
ชิณรงค์
มุลาลี
สกุลทองเสรี

นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอเพ็ญ
นายอำเภอบ้านดุง
นายอำเภอกุดจับ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
นายอำเภอนายูง
นายอำเภอกู่แก้ว
นายอำเภอสร้างคอม
นายอำเภอหนองแสง
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
(แทน) นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ส่วนกลาง...

๓

ส่วนกลาง
66. นายจีรพงศ์
67. น.ส.รัตนา

เพชรจรัส
นรานันทน์

68. นายสมพร
69. นายวิชัย
70. นางนพมาศ
71. น.ส.กรรณิกา
72. นางโสภิดา
73. น.ส.อรอุทัย
74. นายสำลี
75. น.ส.อรญา
76. นายสุชาติ
77. นายกมล
78. นายอภิชิต
79. นายสุธน
80. นายสาโรจน์
82. น.ส.นิ่มนวล
83. น.ส.ชนาภัทร
84. นางจินตนา
85. น.ส.พเยีย
86. น.ส.พิชญ์นรินทร์
87. นางปริศนา
88. นายอาทร
89. นายไชยรัตน์
90. นายอะภิศักดิ์
91. นายเกรียงศักดิ์
92. นายสุชาติ
93. น.ส.สุพรรณวดี
94. นายสมเด็จ
95. นายสุภชัย
96. นายเรืองเดช
97. น.ส.อินทิรา
98. น.ส.อาริยา
99. น.ส.วรรนิดา
100. นางเกตุ
101. นายสิทธิพร
102. นายสมภพ

คมขำ
จาตุรงค์กร
เจียวตั้ง
บุญชิต
แก้วสุฟอง
จันทรเทศ
พลขันธ์
จูฑะประชากุล
บุญมี
นวลใย
วิภูษิตสมบูรณ์
กมลบูรณ์
ช่องสาร
ศงสนันทน์
กลางโยธี
แสนดี
ศรีแสงทอง
ศรีสงคราม
พลอยน้อย
ศรีเชียงสา
จันทร์โชติเสถียร
ศิริษา
ปลัดศรีช่วย
ชัยจิตร์
จันโทภาส
ปุระเทพ
จันทร์ธง
ประวัตรวโรดม
บุญต่อ
บุญขันธ์
คนชุม
สุนเทศ
นามมา
สุทัศน์วิริยะ

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๔ อุดรธานี
(แทน) ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
หน.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๕
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
(แทน) ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6
(แทน) ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 18 อุดรธานี
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
คลังเขต 4
สรรพากรภาค ๑๐
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๔
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๒
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี)
(แทน) หน.สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต ๒-๒ อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๔
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
/103. นายพรชัย...
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103. นายพรชัย
โพคันโย
(แทน) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
104. นายสุคิด
พันธุ์พรม
(แทน) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
105. นายสังวาล
ทาแก้ว
(แทน) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
106. น.ส.กนกวลี
สุริยะธรรม
รก.ผอ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
107. นายมนตรี
ธนภัทรพรชัย หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
108. นายเอกชัย
ดอกสันเทียะ (แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
109. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
ผู้บัญชาการเรือนกลางจำจังหวัดอุดรธานี
110. พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
111. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
112. นางวาสนา
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
113. น.ส.กัลยา
พรหมมา
รก.ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
114. น.ส.เสาวภา
มุขมนตรี
(แทน) ผอ.สนง. กศน.จังหวัดอุดรธานี
ทหาร/ตำรวจ
115. พ.ต.อ.ภานุวัฒน์ วิเศษเลิศ
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
116. พ.อ.ชัยวัฒน์
ปานคำ
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
117. พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ
ใจสุข
(แทน) ผกก. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24
118. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
(แทน) ผกก.กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
119. พ.ต.ท.จิรพงษ์ สิงหะสุริยะ
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
120. พ.ต.ท.ไกรสร
พาน้อย
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองหาน
121. พ.ต.ท.ปริชาพล พูนพิทักษ์สิน (แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
122. พ.ต.ท.อติเมธ
พลมุข
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
123. พ.ต.ท.มานิตย์ วงษ์เส
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง
124. พ.ต.ท.วีระพงษ์ สุวรรณเกษาวงศ์ (แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ
125. พ.ต.ท.ปฐวี
ก้อนวิมล
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
126. พ.ต.ท.ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรกุดจับ
127. พ.ต.ท.พิสิษฐ์
พลเจริญ
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
128. พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศ์ชัย
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
129. พ.ต.ท.ภราดร
จุฬารี
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองแสง
130. พ.ต.ท.ยศพนธ์ เสริมรัมย์
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
131. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินท์
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์
132. พ.ต.ท.สุริยศักดิ์ ศิริภักดิ์
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรดงเย็น
133. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
134. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์ วงศ์สุรีย์
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
135. พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์ ผกก.สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
136. พ.ต.ท.สุรชิต
ฤทธิลี
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรนายูง
/สถาบันการศึกษา...
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สถาบันการศึกษา
137. ผศ.เฉลิมพงษ์
138. นายวิชาญ
139. นายธานินทร์
140. นายธีรภัทร์
141. นายผ่องชัย
142. นายปวิช

เฉลิมชิต
สินชยกุล
ทองเผ้า
ไชยสัตย์
ไทยหอม
สุราลัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
143. นายประธาน
ภู่ธนะพิบูล
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
144. นายวิเชียร
ขาวขำ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
145. นายกิตติกร
ทีฆธนานนท์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
146. นายจักรพงษ์
ขันทะหงษ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
147. นายมานิต
แสงศิลา
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
148. นางอารีย์
สุรารักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
149. ว่าที่พันตรีพิทักษ์ พิลาวัลย์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
150. นางบุหลัน
ดวงวันทอง
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานอุดรธานี)
151. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
152. นายพฤหัส
คุโณปถัมภ์
ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
153. นายพิศณุพงษ์ นกแก้ว
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
154. นายนเรนทร์
พรหมมินทร์ (แทน) ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
155. นายวิวัฒน์
วงศ์วรวิวฒ
ั น์ (แทน) ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส)
156. นายโกวิท
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
157. น.ส.เสาวภาคย์ นามอำนาจ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
158. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
159. นายชานนท์
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
160. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
161. นายพุทธเศรษฐ์ บัวทองสิงห์
(แทน) หน.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
162. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
163. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
ผูไ้ ม่มาประชุมเนือ่ งจากติดราชการและติดภารกิจ
1. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
2. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2
3. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
4. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
5. ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
6. หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
/7. ผอ.กลุ่มงาน...
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7. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
8. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
9. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
10. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
11. อัยการจังหวัดประจำสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
12. ผอ.สำนักชลประทานที่ 5
13. ผอ.ศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
14. ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
18. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
19. ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
20. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
21. ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
22. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
22. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
23. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
24. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
25. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
26. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
27. ศึกษาธิการภาค 10
28. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
29. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
30. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
31. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
33. ผวจ.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
34. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
35. รอง ผอ.รมน.จว.อด.(ท)
36. ผู้บังคับการกองบิน 23
37. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ.2
38. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4
39. สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5
40. สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
41. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
42. ผกก.สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
43. ผกก.สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
44. ผกก.สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
/45. ผกก.สถานีตำรวจ...
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45. ผกก.สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
46. ผกก.สถานีตำรวจภูธรไชยวาน
47. รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรโนนสูง
48. รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรห้วยหลวง
49. รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรนาข่า
50. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
51. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
52. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
54. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
56. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
57. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
58. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
59. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
60. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
61. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
62. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
63. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
64. นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
65. ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท. อุดรธานี CAT
66. หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
67. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทยประจำจังหวัดอุดรธานี
68. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
69. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
70. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
71. หน.สนง.เคหะจังหวัดอุดรธานี
72. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
73. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
74. ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี
75. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.6)
76. ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
77. ผอ.สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 4 (ขอนแก่น)
78. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
79. ผอ.สนง.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
80. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
81. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
82. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
/83. ผวจ.บริษัทประชารัฐ...
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83. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด
84. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
85. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
86. ประธานคณะทำงานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
87. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
88. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
89. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
90. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
100. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
101. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
102. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
103. นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
104. นายกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดอุดรธานี
105. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
106. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริม่ ประชุม 09.30 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นำสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554
และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม
1. การมอบป้าย "ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS" ของกรมอนามัย
(สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2562 (สนง.จังหวัดอุดรธานี)
3. มอบโล่รางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ครบวงจรในโรงเรียน ประจำปี 2562
(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
4. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบ
ประจำปี 2562 (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
5. มอบประกาศเกียรติคุณและเงินค่าตอบแทนสนับสนุนอำเภอที่มีผลการขับเคลื่อน
เป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
(ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
6. สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกันยายน 2562 (สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานที่ประชุม ได้มอบป้าย “ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS"
กรมอนามัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและแสดง
ความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2562
ของสำนักงานจังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัย
เกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2562
/ของสำนักงาน...

๙

ระเบียบวาระที่ ๑

ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบประกาศเกียรติคุณของที่ทำการปกครอง
จังหวัดอุดรธานี พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและขอให้รักษาความดี
และมาตรฐานในการดำเนินงานตลอดไป จากนั้นได้รับชมสรุปข่าวเด่นประจำเดือน
กันยายน 2562 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 15 นาที
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
2) พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
3) นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง/บัญชี ภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
๔) นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งทีจ่ งั หวัดอุดรธานี
1) นายพรศักดิ์ แสงเจริญ
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
2) นายมนตรี ธนภัทรพรชัย
นักโบราณคดี ชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
3) นายทวีชัย โชคสมุทร
หัวหน้ากลุ่มวิชาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ย้ายมารักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาหนองคาย (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) นายบรรพต ยาฟอง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
2) นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
3) นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
4) นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
5) นางภัทธัญญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6) นายธงชัย พลพวก
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
7) นายประกอบ จันทรทิพย์
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
8) นางเพียงใจ แสงวิจิตร
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
9) นายไชยรัตน์ จันทร์โชติเสถียร
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
10) นายมรกต กลัดสะอาด
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
11) นายภัญญู ภูริศรี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1
/12) พ.ต.อ.กิตติคุณ...

๑๐

12) พ.ต.อ.กิตติคุณ นิยมวิทย์
13) นายประจักษ์ ปุกสันเทียะ
14) นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
15) น.ส.นิ่มนวล ศงสนันทน์
16) นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์
ระเบียบวาระที่ 2
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

ผกก.4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
รก.ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
นายอำเภอนายูง

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 8/2562 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ขั้นตอนข้อมูล
1. เลขที่โครงการ 2. เลขที่คุมสัญญา เชื่อมโยงข้อมูลระบบ GFMIS (PO)
- บันทึกรายงานขอเบิกเงิน PO รายการปรับหมวดรายจ่าย รายการเบิกหักผลักส่ง
ในระบบ GFMIS ให้ทันภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
- กรณีสัญญาสิ้นสุด ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และเอกสาร
เบิกจ่ายเงินเพื่อแจ้งฝ่ายการเงินเบิกเงินในระบบ GFMIS ต่อไป (ยังไม่คืนหลักประกัน
สัญญาเนื่องจากต้องรอให้สิ้นสุดภาระผูกพันในสัญญาก่อน)
- กรณียกเลิกสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา และยึด
หลักประกันสัญญา (กรณีมีหลักประกันสัญญา) และทำการยกเลิกสัญญาในระบบ
e-GP และแจ้งฝ่ายการเงิน เพื่อยกเลิก PO ในระบบ GFMIS
- กรณีหน่วยงานของรัฐได้ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นไปก่อน
แล้ว ให้หน่วยงานยกเลิก PO หรือเอกสารสำรองเงินประเภทเอกสาร CX หรือ CK
และจัดทำเอกสารสำรองเงินประเภทเอกสาร PF หรือ CF แล้วแต่กรณี
- สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาได้ทัน
ในปีงบประมาณ 2562 แต่ไม่สามารถบันทึก PO ในระบบ GFMIS ได้เสร็จสิ้นภายใน
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้
1. ลงนามในสัญญากับผู้ประกอบการ
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ถึงขั้นตอนข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
3. แจ้งข้อมูล (1) เลขที่โครงการ (2) เลขที่คุมสัญญา เชื่อมโยงข้อมูลระบบ GFMIS
(PO)
/4. ให้เจ้าหน้าที่...

๑๑

ประธาน
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

4. ให้เจ้าหน้าที่ GFMIS ดำเนินการ (1) ขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 ไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (2) ส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางภายในวันจันทร์ที่ 30
กันยายน 2562 (3) กรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีผ่านระบบ GFMIS
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรือ่ ง เพือ่ พิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ 20 กันยายน 2562)
หน่วย : ล้านบาท
รายการเงินงบประมาณ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
รายจ่ายจังหวัด
11,485.18
9,440.55 82.20
รายจ่ายประจำ
5,682.71
5,301.78 93.30
รายจ่ายลงทุน
5,802.47
4,138.77 71.33
กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
497.66
336.60 67.64
รายจ่ายประจำ
58.50
24.58 42.01
รายจ่ายลงทุน
439.16
312.02 71.05
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์)
313.35
247.51 78.99
รายจ่ายประจำ
126.68
89.66 70.78
รายจ่ายลงทุน
186.67
157.85 84.56
เงินกันไว้เบิกเหลีอ่ มปี
1,802.66
1,414.75 78.48
เงินกันฯ ปี 2561
1,220.02
1,003.89 82.28
เงินกันฯ ก่อนปี 2561
582.64
410.86 70.52
1) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาทขึ้นไป
รวม 16 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 14 หน่วยงาน (กลุ่มที่ 3)
4) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และ/
หรือ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ วงเงินงบประมาณ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน
10 ล้านบาท รวม 6 หน่วยงาน (กลุ่มที่ 4)
/ประธาน...

๑๒

ประธาน

ให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
2562 ให้ทันตามที่รัฐบาลกำหนด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2562/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุม่ งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่ การพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 วงเงินภาพรวม
313,345,100 บาท เบิกจ่าย 243,954,274 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.85 อยู่ใน
อันดับ 14 ของประเทศ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน
20 โครงการ 94 กิจกรรม วงเงิน 313,345,100 บาท แยกเป็น งบดำเนินงาน รวม
38 กิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 113,012,000 บาท งบลงทุน รวม 56 กิจกรรม จำนวน ทั้งสิ้น
200,333,100 บาท และจัดให้มีการประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกวันจันทร์ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด
ผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 19 หน่วยงาน จำนวน 140,971,807 บาท
1) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 22 หน่วยงาน จำนวน 36,220,971 บาท
2) คงเหลือเงินเหลือจ่าย (18) โครงการ จำนวน 22,845,355 บาท
3) โครงการรอโอนเปลี่ยนแปลง 2 โครงการ 7,324,500 บาท
4) รออนุมัติการขอใช้พื้นที่จากกรมท่าอากาศยาน 1 โครงการ 3,000,000 บาท
(ผลการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่อันดับ 14 ของประเทศ จาก 76 จังหวัด)
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรือ่ งเพีอ่ ทราบ
5.1 เรื่องชี้แจงประเด็นที่ถูกอภิปรายในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน กรณีบ้านคีรีวงกต
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ผูแ้ ทน พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ได้ชี้แจงประเด็นที่ถูกอภิปรายว่า จากกรณีที่ นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิก
วุฒิสภา ได้อภิปรายในสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กล่าวพาดพิงโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่นยืน ร่มใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี
เรื่องการใช้งบประมาณในการพัฒนาการแสดงพื้นถิ่น และซื้อชุดการแสดงแต่ไม่มีการรำ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวของบ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าไปประชุมทำความเข้า ใจในข้อที่พาดพิง
และได้รับการชี้แจงและอธิบายจากคณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านคีรีวงกต สรุปว่า

๑๓

1.1 การให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวของหมู่บ้านคีรีวงกต มีแนวทางการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
(1) การต้อนรับเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป คิดค่าใช้จ่าย คนละ 900 บาท
รวม 9,000 บาท หมู่บ้านจะจัดให้มีรายการต้อนรับครบถ้วน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวชมธรรมชาติด้วยรถอีแต็ก
- การเลี้ยงอาหารพื้นถิ่น
- การพักค้าง Home stay/นอนเต็นท์ 1 คืน
- การต้อนรับบายศรีสู่ขวัญ การต้อนรับด้วยการแสดงประจำถิ่น
(๒) การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านผ่านการจองทางอินเตอร์เน็ต
ต่ำกว่า 10 คน คิดค่าใช้จ่ายคนละ 900 บาท ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวชมธรรมชาติด้วยรถอีแต็ก
- การเลี้ยงอาหารพื้นถิ่น
- การพักค้าง Home stay/นอนเต็นท์ 1 คืน
(3) การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่เกิน 5 คน จะให้
นักท่องเที่ยวเลือกการให้บริการจากคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวฯ ตามความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว
- สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมหมู่บ้านคีรีวงกต ในปี 2561 – 2562 มีดังนี้
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่ติดต่อประสานขอความร่วมมือผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง ซึ่งได้รับการ
ต้อนรับเต็มรูปแบบ ประมาณ 3,000 คนๆ ละ 900 บาท หมู่บ้านมีรายได้ประมาณ
1,080,000 บาท
2. นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 1,200 คน ค่าใช้จ่าย
อย่างน้อยคนละ 1,500 บาท หมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,200,000 บาท
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำข่าวชี้แจงไปยังสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี ในรายการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ วันที่ 7 กันยายน 2562 แล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นำเรียนที่ประชุมดังนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความปลอดภัยทางถนน
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ได้ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด/อำเภอ/
อปท. ณ โรงแรมอัมมาน อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยการนำข้อมูลจากการถอดบทเรียน
ของคณะต่าง ๆ ทั้งช่วงปกติ/ช่างเทศกาล มารวบรวม แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ ประเมินผล
ในภาพรวมเพื่อสังเคราะห์และกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหา ให้ครอบคลุมทุกมิติ เหมาะสม
กับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการถอดบทเรียน
พฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่มีวินัยและขาดจิตสำนึก ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
การคืนข้อมูลลงพื้นที่และกำหนดแนวทางให้ตรงกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ จึงจะสามารถ
ลดปัญหาอุบัติเหตุได้ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีแรงเสริมทั้งจากผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการ
/แก้ปัญหา...

๑๔

แก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีคณะกรรมการ คณะทำงาน คำสั่งและนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่อเนื่องตลอดปี มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงปัจเจกบุคคลควบคู่
การปลูกจิตสำนึกด้านวินัยจราจรอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากโรงเรียน/สถานศึกษา สร้างต้นกล้า
ใหม่ที่ได้รับการปลูกฝังด้วยกระบวนการเรียน การสอน การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับความถูกต้องและปลอดภัย จนเกิดเป็นจิตสำนึกในการรักษา
วินัยจราจร เพื่อเติบโตจากปัจเจกเข้าสู่ระบบของสังคม เป็นพลเมืองที่มีวินัยด้านการจราจร
อย่างยั่งยืน
2. การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านกลไกศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนต่อเนื่องตลอดปี
โดยกำหนดแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่กำหนด สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ เน้นการคืนข้อมูลสู่ชุมชน สร้างการรับรู้ทั่วถึงและความตระหนักตั้งแต่
เด็ก ๆ การขับเคลื่อนจากพื้นที่มาหาอำเภอและจังหวัดตามลำดับ ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี
กำหนดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกวันที่ 10 ของเดือน กรณี
เป็นวันหยุดราชการให้เลื่อนขึ้น ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์)
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และส่งผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Cloud Conference)
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ด้วย
3. สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 23 กันยายน 2562)
ซึ่งมีที่มาจากแหล่งข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
ปี 2562 เกิดอุบัติเหตุ 16,309
ครั้ง
บาดเจ็บ
18,548
คน
เสียชีวิต
429
คน
อัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากร 27.23
เฉลี่ยเสียชีวิตต่อวัน 1.20
ราย
รายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.3 การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5.3.1 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562
ผูแ้ ทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดอุดรธานี ข้อมูล
ณ วันที่ 1 มกราคม – 17 กันยายน 2562 (ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา)
จังหวัดอุดรธานี จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1,458 ราย
- คิดเป็นอัตราการป่วย
92.22
- ไม่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยตาย
(จังหวัดอุดรธานี จัดอยู่ในอันดับ 49 ของประเทศ/อันดับ 17 ของภาค/อันดับ 5 ของเขต)
/กลวิธี ...

๑๕

กลวิธี 1. มีการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายจากรายงานประจำทุกสัปดาห์ของพื้นที่และ
การสุ่มสำรวจรับรองเป็นหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
2562 และมอบเกียรติบัตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเดือน
2. มีระบบส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การสอบสวนและควบคุมโรค
ตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา โดยใช้กลุ่มไลน์/โปรแกรม R506 Dashboard และ
มาตรการ 3:3:1 ในการกำกับติดตาม
3. ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย มท./อปท./ศธ./อสม.
ทั้งนี้ รายละเอียดได้แจกในที่ประชุมทราบแล้ว
5.3.2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.)
ผูแ้ ทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำเดือนกันยายน 2562
- การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 17 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ 2 อำเภอ คือ อำเภอ
นายูง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่ผ่านเกณฑ์ 15 อำเภอ
- การจัดการขยะ ผ่านเกณฑ์ 5 อำเภอ (กุมภวาปี/หนองหาน/หนองวัวซอ/ศรีธาตุ/
ทุ่งฝน)
- การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน /ความดัน อำเภอบ้านดุง ผ่านเกณฑ์
- การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอเพ็ญ ผ่านเกณฑ์
- การลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ผ่านเกณฑ์ 2 อำเภอ (ทุ่งฝน/หนองแสง)
- พิบูลย์รักษ์พิทักษ์เบาหวาน อำเภอพิบูลย์รักษ์ ผ่านเกณฑ์
- การแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ผ่านเกณฑ์
- การพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 อำเภอ (สร้างคอม ผ่านเกณฑ์ /น้ำโสม ไม่ผ่านเกณฑ์)
- การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 อำเภอ (โนนสะอาด ผ่านเกณฑ์/น้ำโสม ไม่ผ่านเกณฑ์)
- การดูแลผู้สูงอายุ 2 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ (เมือง/กู่แก้ว)
- การดูแลผู้พิการ อำเภอวังสามหมอ ผ่านเกณฑ์
- การดูแลผู้ป่วยระยะยาว อำเภอกุมภวาปี ผ่านเกณฑ์
- งานอาหารปลอดภัย 2 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ (กุดจับ/นายูง)
- งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านผือ ผ่านเกณฑ์
รายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3.3 การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
ผูแ้ ทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีนโยบายดำเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย โดยเน้นบริหารจัดการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้ออาหาร ผัก ผลไม้ที่สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งให้
ทุกส่วนราชการให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
กลุ่มต่าง ๆ และหนึ่งในมาตรการนี้ได้กำหนดให้มีการรับซื้อผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโดยโรงพยาบาล ซึ่งการดำเนินงานของจังหวัดอุดรธานี โดยโรงพยาบาลนำร่อง
ในจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี /เพ็ญ/
/กุมภวาปี...
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กุมภวาปี/ หนองหาน/ บ้านผือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง และใน
ปีงบประมาณ 2562 ขยายเพิ่มทุกแห่ง ผลการดำเนินงานพบว่า โรงพยาบาลได้ดำเนินการ
เปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพให้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ได้ซื้อผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมี ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่ใช้ปรุง
ประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ
วันที่ 21 สิงหาคม - วันที่ 20 กันยายน 2562 ผลการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหาร
ในโรงครัวโรงพยาบาลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,126,952 บาท
รายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี สรุปผลการดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125
หลัง (บ้านอุ่นรัก)
- มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 104 หน่วยงาน/องค์กร
จำนวน 9,795,283 บาท
ดำเนินการสร้างบ้านตามโครงการฯ อนุมัติแล้วทั้งสิ้น
จำนวน 275 หลัง
1. ดำเนินการมอบบ้านแล้ว
จำนวน 226 หลัง
1.1 เงินบริจาค (หลังละ 40,000 บาท)
จำนวน 192 หลัง
1.2 เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมโครงการฯ
จำนวน 25 หลัง
(หลังละ 20,000 บาท)
1.3 พมจ.อด.ร่วมโครงการฯ (หลังละ 20,000 บาท) จำนวน
9 หลัง
2. รอส่งมอบบ้าน จำนวน 6 อำเภอ
จำนวน 13 หลัง
3. อยู่ระหว่างสร้างบ้าน หลังละ 40,000 บาท
จำนวน 36 หลัง
คงเหลือเงินบริจาค
จำนวน 14,949 บาท
สรุปผลการดำเนินการมอบบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เดือนกันยายน 2562
- มอบบ้านตามโครงการฯ เดือน กันยายน 2562
จำนวน 35 หลัง
อ.กู่แก้ว (หลังที่ 191)
5 ก.ย. 62 จำนวน
1 หลัง
อ.เมืองอุดรธานี (หลังที่ 192 - 196) 12 ก.ย. 62 จำนวน
5 หลัง
อ.กุดจับ (หลังที่ 197 - 201)
13 ก.ย. 62 จำนวน
5 หลัง
อ.กุมภวาปี (หลังที่ 202 -03)
16 ก.ย. 62 จำนวน
2 หลัง
อ.บ้านผือ (หลังที่ 204 – 210)
17 ก.ย. 62 จำนวน
7 หลัง
อ.วังสามหมอ (หลังที่ 211 – 215) 18 ก.ย. 62 จำนวน
5 หลัง
อ.หนองหาน (หลังที่ 216 – 219) 19 ก.ย. 62 จำนวน
4 หลัง
อ.ศรีธาตุ (หลังที่ 220 – 225)
24 ก.ย. 62 จำนวน
6 หลัง
รายละเอียดได้แจกให้ที่ประชุมทราบแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/5.5 การรับบริจาคโลหิต...
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5.5 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี
หน.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยสรุป มีดังนี้
1. ได้รับบริจาคโลหิต กันยายน 2562 จำนวน 1,097 ราย 438,800 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอำเภอ ในการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ รวม 766ราย
เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 38,300 บาท
3. ห้วงเดือนตุลาคม 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกำหนด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 12 แห่ง
(ข้อมูล ณ 24 กันยายน 2562) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042 222960
4. การรับบริจาค (กันยายน 2562) ดวงตา 88 ราย อวัยวะ 24 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
1. การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอน้ำโสม 1 ราย
(ถุงยังชีพ 1 ชุด 400 บาท เงินสด 5,000 บาท รวม 5,400 บาท)
2. การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมืองอุดรธานี และ
อำเภอกุดจับ เป็นเงิน 24,000 บาท
3. การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยติดเตียง อำเภอกู่แก้ว 2 ราย และ
อำเภอหนองหาน 2 ราย มอบถุงยังชีพ มูลค่าถุงละ 400 บาท
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.6 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ผูแ้ ทน ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอ หน่วยงานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562
จึงกำหนดให้จังหวัดดำเนินการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
1) อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด ระดับอำเภอทุกอำเภอ
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด ระดับจังหวัด
4) โรงเรียนสะอาด ระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่
5) วัดสะอาด ระดับจังหวัด
โดยจะมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น จำนวน
138 รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้กับอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประกวด จำนวน 13 รางวัล
รวมทั้งหมด 151 รางวัล ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และในวันดังกล่าวผู้วาราชการจังหวัดอุดรธานีให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6 ....
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ระเบียบวาระที่ 6

เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 สรุปสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าในประเทศ 24 สิ ง หาคม ถึ ง 23 กั น ยายน
2562 ในพื้ นที่ ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิ ษ สุนั ขบ้ าในสัตว์ รวม 21 ตั ว
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.66 ของตั ว อย่ างทั้ ง หมด 371 ตั ว จาก 77 จั ง หวั ด พบมากที่ สุ ด 5
จังหวัดแรก คือ นครศรีธรรมราช 4 ตัว เพชรบุรี 2 ตัว สุรินทร์ 2 ตัว ชลบุรี 2 ตัว
พัทลุง 2 ตัว
- แบ่ งตั วอย่างจากระบบเฝ้าระวัง เชิ ง รับ (การเก็บ ตัวอย่างเมื่อพบสัตว์ ต้ องสงสัย /
ชันสูตร) จำนวน 20 ตัวอย่าง พบผลบวก ร้อยละ 29.41 และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุก
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ตัวอย่าง พบผลบวกตัวอย่างร้อยละ 0.33
จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่าตรวจพบมากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 71.43
- นอกจากนี้ ตัวอย่างที่พบผลตรวจในสุนัข -แมว ที่มีเจ้าของร้อยละ 56.25 ไม่มี
เจ้าของร้อยละ 31.25 และไม่ ท ราบว่ามี เจ้ าของร้อ ยละ 12.50 และพบว่า สุ นั ข -แมว
ไม่ได้ฉีดวัคซีน ร้อยละ 25.00 ฉีดวัคซีน ร้อยละ 25.00 ไม่ทราบประวัติ ร้อยละ 50.00
- ไม่พบการเกิดระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี ตั้ง แต่ 24 สิง หาคม
2562 ถึง 23 กันยายน 2562
6.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์สุกรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ประจำเดือนกันยายน
2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 ) ในประเทศไทย ไม่พบการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวนี้ และย้ำว่า ASF เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็น
อันตรายต่อสัตว์อื่น ดังนั้น ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมู (สุกร) ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
6.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี โดยการใช้จ่ายขยายตัว จากการบริโภคภาคเอกชน
ที่ขยายตัวตามจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น สำหรับการลงทุน
ภาคเอกชนและการใช้ จ่ ายภาครั ฐขยายตั ว ด้ านการผลิ ตชะลอตั ว จากภาคบริ การที่ หดตั ว
ตามจำนวนนั กท่ องเที่ ยวที่ ลดลง ในขณะที่ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุ ตสาหกรรมขยายตั ว
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี
- ด้านการผลิต ภาคบริการ - 1.6% ตามจำนวนนักท่องเที่ยว รวมหดตัว -39.0%
ภาคเกษตรกรรมขยายตัว 2.7% ตามปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังที่ขยายตัวสูง ในส่วนของ
รายได้เกษตรกร ขยายตัว 8.2% ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว 4.4 % ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว 11.0%
- ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว 12.6% ตามจำนวนรถยนต์นั่ ง
และรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ ขยายตัว 18.1% และ 15.8 % ตามลำดับ การลงทุน
/ภาคเอกชน...

๑๙

ภาคเอกชน ขยาย 10.9 % จากจำนวนสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวม ขยายตัว 9.2% การใช้จ่าย
ภาครัฐ ขยายตัว 3.0 % รายจ่ายประจำ ขยายตัว 1.9 % รายจ่ายลงทุน ขยายตัว 7.0%
- ด้ า นการเงิ น เงิ น ฝากและสิ น เชื่ อ ขยายตั ว 5.3% และ 9.2% ตามลำดั บ
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.7% การจ้างงาน หดตัว -3.8%
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 ผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ประจำเดือนกันยายน 2562
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผลการดำเนิ น งานตลาดสิ น ค้ า เกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิ ต
ประจำเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2562 แผนการผลิ ต สิน ค้ าเกษตร ได้ แ ก่ ข้า วมะลิ จำนวน
2,946,700 กิ โลกรั ม (ยั ง ไม่ มี ผ ลผลิ ต ) พื ช ผั ก จำนวน 603,830/24,579 กิ โลกรั ม
ผลไม้ จำนวน 12,895.48/64,200 กิ โ ลกรั ม และไข่ ไ ก่ 498,000/95,000 ฟอง
แผนความต้ อ งการวั ต ถุ ข องโรงพยาบาล ปี 2561/62 ประเภทรายการวั ต ถุ ดิ บ
(ข้าว ผัก ผลไม้ ไข่ หมู ไก่ ปลา) รวมปริม าณ 632,904 (กก./ฟอง) มี มู ลค่ารวม (บาท)
13,171,721 บาท (แผนและมูลค่าความต้องการฯ ยังคงที่)
ผลการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ตามนโยบายตลาด
นำการผลิต ประจำเดือนกันยายน 2562 จากสถานที่จำหน่าย จำนวน 65 แห่ง
รวม 639 กลุ่ม/ราย (ผู้เข้าร่วมจำหน่าย) มีมูลค่ารวม 6,011,630 บาท โดยมีมูลค่า
จำหน่ายสูงสุด จำนวน 3 อันดับ ได้แก่ ตลาดชุมชน ตลาดเกษตรกรอุดรธานี และตลาด
MOUโรงพยาบาล มีมูลค่าการจำหน่ายสูงสุด จำนวน 1,860,182 บาท 1,339,921 บาท
และ 848,180 บาท ตามลำดับ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2562 มีดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 23 เรื่อง
-อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.30
-ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.70
2. บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน 701 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จำนวน 701 เรื่อง
3. บริการให้คำปรึกษา จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง
จำนวน 13 เรื่อง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ลำน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 9
การดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในลำน้ำห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้ำ ตลอดลำน้ำห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดำเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
/สถานีเก็บตัวอย่างน้ำ...

๒๐
คุณภาพน้ำ
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
TCB
หน้าฝายอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
76
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
63
พอใช้
BOD
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
58 เสื่อมโทรม TCB,FCB
จุดสูบน้ำประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
41 เสือ่ มโทรม
NH3
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
60 เสือ่ มโทรม
NH3
จุดสูบน้ำประปา อ.พิบูลย์รักษ์ (HLU 06)
61
พอใช้
NH3
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
61
พอใช้
NH3
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
66
พอใช้
BOD
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
69
พอใช้
DO
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
78
ดี
คุณภาพน้ำโดยรวมของลำน้ำห้วยหลวง 63.3
พอใช้
สถานีเก็บตัวอย่างน้ำ ลำน้ำห้วยหลวง

(ตาราง: คุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)

คุณ ภาพน้ำโดยรวมของลำน้ำห้วยหลวง เมื่อพิจารณาจากค่า WQI จัดอยู่ในระดับ
พอใช้ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 61
- ระดับคุณภาพน้ำ ดี คือ HLU 01 และ HLU 10
- ระดับคุณภาพน้ำ พอใช้ คือ HLU 02, HLU 06, HLU 07, HLU 08 และ HLU 09
- ระดับคุณภาพน้ำ เสื่อมโทรม คือ HLU 03, HLU 04, และ HLU 05
โดยคุ ณ ภาพน้ ำ ห้ ว ยหลวงเดื อ นสิ ง หาคม 2562 มี แ นวโน้ ม คุ ณ ภาพน้ ำ ดี ขึ้ น
จากเดือนกรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1. วันที่ 1 กันยายน 2562 - เจ้าหน้าที่ศูนย์พิธีการฯ เขต 10 และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพิธี
การฯ ปฏิบัติภารกิจตามหมายรับสั่งฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี
2. วันที่ 2 กันยายน 2562 - เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและ
จัดฉายภาพยนตร์ เนื่องในโครงการพระราชดำริการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
“รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม”
3. วันที่ 3 กันยายน 2562 – จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 1/2562
4. วันที่ 5 กันยายน 2562 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมงานบำเพ็ญกุศล 108 ปี
ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนททีโป) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ
ภาค 9 ธ. และอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์

/5. วันที่ 6 กันยายน...

๒๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

5. วัน ที่ 6 กั น ยายน 2562 - ดำเนิ น การจั ด โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริย ธรรมตาม
หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาติกาล พระอาจารย์
มั่น ภูริทัตโต จังหวัดอุดรธานี 2562 ณ วัดสันติกาวาส ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี
6. วันที่ 12 กันยายน 2562
6.1 ร่วมเป็นวิทยากรและนำเสนอผลการขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ”
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน
อำเภอและจั ง หวั ด คุ ณ ธรรม ตามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ.2559 - 2564) ประจำปี 2562 เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
แนวทางการดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม
6.2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความเป็นระเบียบและรักษาความสะอาดบริเวณ
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
- ตลอดเดือนกันยายน 2562 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ได้นำบุคลากร ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
เป็นประจำทุกวันจันทร์และกิจกรมสวมผ้าไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร
รับทราบ
เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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