รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 8/๒๕60
เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสมหวัง
3. นายสิธิชัย
4. นายสุชัย
5. นายปราโมทย์
6. นายพงษ์ศักดิ์
7. นายสุเมธ
8. นายชัชวาล
9. นายอานาจ
10. นายธีระภัทร์
11. นายจาลักษ์
12. นายสมิต
13. นายสาราญ
๑4. นางสุภาวดี
15. น.ส.ประภาวดี
16. นายนิติธร
17. นางสิริวิมล
๑8. นายมนต์สังข์
19. นายประเสริฐ
20. นายณรงค์ชัย
21. นายสรศักดิ์
22. นางวราภรณ์
23. นางราตรี
24. นายนภดล
๒5. นายณัฐพล
๒6. นายอาพัน
27. นางนพรัตน์
๒8. น.ส.วนิดา
29. นายนันทชัย
30. นางเกศินี

จันทร
พ่วงบางโพ
จินดาหลวง
บุตรสาระ
ธัญญพืช
ยศยิ่ง
ทองดี
เชิดไชยศักดา
เทียมวงศ์
ผิวสวัสธ์
กันเพ็ชร์
ประสันนาการ
พรหมแช่ม
สิทธิมาลัยรัตน์
มีนาเขตร
เพชรคูหา
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
ศรีดาวเรือง
เปี่ยมสง่า
อิ่มแสงจันทร์
ขันพิมูล
ตันติเมฆิน
ฤกษ์สังเกต
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
จารีย์
ปัญญาสุรฤทธิ์
สวัสดี

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

๒

31. นายธงชัย
32. นายพิพัฒน์
33. นายฤทธิเดช
34. นางวิลาสินี
35. พันโทวัฒนา
36. น.ส.สุขณกมล
37. นายทรรศชล
38. นายจรินทร์
39. นายจิระศักดิ์
40. นางนงลักษณ์
41. นายพิชัย
42. นายเจนวิทย์
43. นายธนดร
44. นายณัฐพงศ์
45. นายภูรเดช

พลพวก
เพ็ชรกระจ่าง
โคตรสาร
เบ้าหล่อเพชร
หวังจุลกลาง
สุขศาสตร์
พุทธรัตนา
สุรเสรีวงษ์
โยธา
อยู่คาจันทร์
พาศรี
ชาติชนบท
เบ็ญจจินดา
คาวงศ์ปิน
สวัสดิรมย์

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายนิติพัฒน์
48. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
49. นายณฐพล
50. นายพงษ์พันธ์
51. นายวีระวัฒน์
52. นายวิโรจน์
53. นายปิยะพงษ์
54. นายสามารถ
55. นายวิมล
56. นายประทีป
57. นายชัยรัตน์
58. นายประธาน
59. นายศรัณย์ศักด์
60. นายสุชาติ
61. นายสุพจน์
62. นายสัมภาษณ์
63. นายสุภโชค
64. น.ส.ศิริกัลยา

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
แสงสุวรรณ
วงษ์ศรีรักษา
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ภู่ธนะพิบูล
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
วงศ์วิวัฒน์
ศรีหงส์
พนาลิกุล
กิจรักษา

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
(แทน) นายอาเภอทุ่งฝน
นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
65. นายศราวุธ
66. นายพรชัย
67. นายยศวัจน์
68. นายน้าแท้
69. นายวิรัตน์
70. นายชาตรี
71. นายชาญวิทย์
72. นายนิรันด์
73. นายวิชัย
74. น.ส.ทิวารัตน์
75. นายฉัตรชัย
76. นางอภิรดา
77. น.ส.ภัทรมน
78. นายวีรพล
79. น.ส.พรปวีณ์
80. นายเพนิน
81. น.ส.นุชจรี
82. นายสุขุม
83. นางพณา
84. นายสุริน
85. นายไกรสิทธิ์
86. น.ส.ทิวาพร
87. นางอรนุช
88. น.ส.ทัศนีย์
89. น.ส.รจเรข
90. นางพุทธมาตย์
91. นายธานีวัฒน์
92. นางพิศวาท
93. นายไชยรัตน์
94. นายอะภิศักดิ์
95. นางดรุณี
96. นายพูลศักดิ์
97. นายมารุต
98. นายเอนก

สุขแก้ว
การิสุ
ผาติธีรวิทย์

(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
มีบุญสล้าง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ธรรมเสถียร (แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
กัณหะยุวะ
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
จาตุรงค์กร
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
เถลิงเกียรติลีลา (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
เต้าทอง
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
พงส์พิสิฎฐ์
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สังขมาลย์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
กองพลพรหม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
มิตตัสสา
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
เจียรวาปี
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ศรีสาราญ
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
พณะชัย
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
เลิศไกร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ไชยฮ้อย
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
วงศ์ประทุม
(แทน) คลังเขต ๔
สมสอง
(แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ศิริษา
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ยิ่งคงดี
รก.ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
/ 99. นายรัตนะ...
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99. นายรัตนะ
บุญปัญญโรจน์
100. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
101. นายยุทธนา
พุทธิมา
102. นายศุภชัย
พงษ์ศิริวรรณ์
103. นางลัดดา
ต.วัฒนผล
104. น.ส.จิราพร
ชูเสน
105. นายวีระชัย
บุญคามูล
106. นายสุกัณฑ์
ส่างช้าง
107. นางธนาภรณ์
อรรคฮาต
108. นายสมุทร
สมปอง
109. นายเกิดมี
สอนเมือง
110. นายบัณฑิต
ทองอร่าม
111. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
112. นายประยูร
ฝีมือดี
113. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
114. นางอารยา
สิทธิเชียงพิณ
115. น.ส.ชนกพร
โพธิสาร
116. นางวาสนา
ฤทธาภัย
117. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
ทหาร/ตารวจ
118. พ.อ.นิติวัฒน์
119. พ.ต.อ.ชัยพงศ์
120. พ.อ.ประทีป
121. พ.อ.นิติวัฒน์
122. น.อ.พนิต
123. พ.ท.สงวน
124. ร.ต.อ.เกษ
สถาบันการศึกษา
125. นางชยานันต์
126. นายเทพ
127. นางดาราพร
128. นายรัตศักดิ์
129. นางศรีวรรณ
130. นายทองจันทร์
131. นายสุรพงษ์
132. นายเดชวิชัย

พงษ์ศรี
ทรงพลนภจร
ธานี
พงษ์ศรี
แสงทับทิม
กันโฮมภู
อินทร์มา
สรวงศิริ
สงวนกิตติพันธ์
รักหน้าที่
สมบัติ
เหรียญเจริญ
ประทุมโฉม
หงส์แพง
พิมพ์โคตร

(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวิศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
/ 133. นายพัทธพล...
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133. นายพัทธพล
134. นายเสน่ห์

จารุจิตร์
วงษ์เล่ห์

(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
135. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
136. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
137. นายสุรศักดิ์
ภักดีไทย
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
138. นายไพโรจน์
วิเศษศรี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
139. นางวิไลรัตน์
ศรีวัฒนทรัพย์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
140. นายชอบ
ม่วงย้าย
ผจก.การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
141. นายโสฬส
คมวีระวงศ์
(แทน) ผอ.การประปาภูมิภาค เขต 7
142. นายชูศักดิ์
กลิ่นกาหลง
(แทน) ผจก.การประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
143. นายปิยะฉัตร
มูลศรี
(แทน) ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
144. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
145. นายอาวุธ
โต๊ะสกุล
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
146. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
147. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
148. นายโกวิท
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
149. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
150. นางภิรุณ
กัลยาณวิสุทธิ์ ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
151. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สานักงาน คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 3 (ขอนแก่น)
152. นางพานทิพย์
บุญศรี
ผอ.สานักงาน คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
153. นายธนัชชัย
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
154. นางฉายา
ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
155. นายอนันต์
วรรณภินพงศ์ นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
156. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย (แทน) ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จก.
157. นายธนัชชัย
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
158. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
159. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
2. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
5. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อุดรธานี
6. นายอาเภอโนนสะอาด
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7. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
8. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
9. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
10. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
11. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
13. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
14. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
15. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
16. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
17. ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
20. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
21. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
22. ศึกษาธิการภาค 10
23. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
24. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
25. หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
26. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
27. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
28. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
29. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
30. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
31. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
32. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
33. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
34. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
35. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
36. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
37. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
39. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
40. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
41. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
42. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
43. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
44. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
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45. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
46. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
47. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
48. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
49. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
50. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
51. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
52. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
53. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
55. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
56. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
57. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
58. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
59. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
60. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
61. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
62. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
63. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
64. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
65. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
66. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
68. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
69. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
70. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
71. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
72. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
73. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
74. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
75. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
76. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
77. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
สิงหาคม 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
/ พิธีก่อนการประชุม...
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พิธีก่อนการประชุม

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ 2

1) มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2560
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
2) มอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี” ประจาปี 2560
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
3) มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2560 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
4) มอบโล่เกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2560
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี)
5) มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2560
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
6) มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2017
(สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี)
7) มอบโล่บุคคล และหน่วยงานที่ทาคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
8) มอบรางวัลกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
ปี 2560 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2560 ของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี มอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี” ประจา
ปี 2560 และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2560 ของสานักงาน
จังหวัดอุดรธานี มอบโล่เกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2560 ของ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี มอบประกาศเกียรติคุณ
หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2560 ของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2017 ของสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี มอบโล่บุคคล และหน่วยงานที่ทาคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม ของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติ
ผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2560 ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
พร้อม แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางสิริวิมล ภู่หริวงศ์สุข
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หนองคาย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
2) นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
/ ระเบียบวาระที่ 3 ...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 เชิญชวนประดับธงชาติไทย

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460
เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ในการนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
ได้มีมติเห็นชอบกาหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือ
เป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกาหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อ
เป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และในคราวประชุม
คณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย แจ้ง
จังหวัดและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นดาเนินการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนภายในจังหวัดประดับธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน อาคาร
บ้านเรือน และสถานที่ต่าง ๆ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การชัก หรือแสดงธงชาติ
และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ คาสั่ง ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 192 ง หน้า 1 – 2 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โดยได้กาหนดการชักและประดับธงชาติ ที่อาคารสถานที่ และสาธารณสถาน ในโอกาสและ
วันพิธีสาคัญ ประกอบด้วย
1) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน
2) วันมาฆบูชา 1 วัน
3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 1 วัน
4) วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 1 วัน
5) วันพืชมงคล 1 วัน
6) วันวิสาบูชา 1 วัน
7) วันอาสาฬหบูชา 1 วัน
8) วันเข้าพรรษา 1 วัน
9) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2 วัน
10) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน
/ 11) วันพระราชทานธง...
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11) วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน
12) วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน
13) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม 2 วัน
14) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน
สาหรับการชักและประดับธงในโอกาสหรือวันพิธีสาคัญอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่
ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 โครงการห้องเรียนกีฬา
ผู้แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ด้วยในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการ ขยายผลการดาเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการนาเด็กที่มีทักษะความสามารถทางด้านกีฬาเข้าสู่ระบบ
การศึกษาไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬา แต่มีสถาบัน
การพลศึกษาที่มีความพร้อมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา อุปกรณ์กีฬา สถานที่ฝึกซ้อม
และผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อร่วมกันเป็นครูผู้สอน เป็นโค้ช
ดูแลพัฒนานักเรียนได้เหมาะสมตามสมรรถนะทางร่างกายด้วยนั้น
จากนโยบายดังกล่าวและจากการลงพื้นที่ติดตามและพิจารณาโรงเรียนได้เห็นชอบ
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่มอีก 4 จังหวัด
รวม 5 แห่ง คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร โรงเรียนราชินูทิศ 2
และโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนราชินูทิศ 2 กาหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 1/2561 และ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ รับสมัครชั้น ม.4 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560
ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ภาคเรียนที่
2/2560 ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และเพิ่มประเภทกีฬาที่รับนักเรียนชายและหญิง
ในภาคเรียนที่ 1/2561
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด และบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 29 สิงหาคม 2560
จานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 451 ราย คิดเป็นอัตราตาย 28.63 ต่อแสนประชากร อาเภอ
ที่มอี ัตราการตาย มากกว่า 18 ต่อแสนประชากร จานวน 15 อาเภอ โดยมีอัตราการตาย
มากกว่า 18 ต่อแสนประชากร 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอหนองหาน 38.46 อาเภอ
ทุ่งฝน 37.40 และอาเภอบ้านดุง 34.15 ตามลาดับ
/ ประธาน...
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ประธาน

เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการไม่เคารพกฎจราจร ให้หัวหน้า
ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เข้มงวดกับ ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง และผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน เรื่องการเคารพกฎจราจร และเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทาผิดกฎจราจรจะมีความผิดทางวินัยด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.5 การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ด้วยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปี 2560 ร่วมกับสานักวิชาการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ และเผยแพร่
องค์ความรู้ ผลงานการศึกษาวิจัย และนวัตกรรมสู่เวทีสาธารณะ ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 8
กันยายน 2560 ภายใต้หัวข้อ “สาธารณสุขไทยใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์
4.0” ณ โรงแรมเซ็นทารา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม จากทั้ง 12 เขตสุขภาพ และส่วนกลาง รวม 5,๕00 คน โดยมีกิจกรรม
หลักการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข คือ
วั น ที่ 6 กั น ยายน 2560 พิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม วิ ช าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ประจาปี 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์)
เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด งาน นิ ท รรศการ การบรรยายพิ เ ศษ และงานเลี้ ย งรั บ รองใน
ภาคกลางคืน
วั น ที่ 7 กั น ยายน 2560 เป็ น การประชุ ม วิ ช าการ ประกวดผลงานวิ ช าการ
และวันที่ 8 กันยายน 2560 พิธีปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
2560
ในการนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทาคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน
จั ดประชุ มวิช าการ กระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปี 2560 ตามคาสั่ ง จังหวัด อุดรธา นี
ที่ 3660/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านเพื่อให้การดาเนินการจัดประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในด้านต่าง ๆ คือ
1) การบริหารจัดการการจราจร 2) การขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
อุดรธานี 3) การสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว ร้านอาหาร การจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
สินค้า OTOP และ 4) การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.6 ประเมินสภาพการจราจรงานก่อสร้างอุโมงค์/สะพานข้ามทางแยกต่างระดับ
ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2
กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี โดยกรมทางหลวง ได้รับ
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ก่อสร้างถนนและสะพานเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ
/ ของโครงข่าย...
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ของโครงข่ายคมนาคมการขนส่ง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันมี
ปริมาณการจราจรสูงมากผ่านจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) และทาง
หลวงหมายเลข 216 (ถนนรอบเมืองอุดรธานี โดยมีห้างหุ้นส่วนจากัด นภาก่อสร้าง เป็น
ผู้รับจ้าง ค่างานตามสัญญา 1,048,132,000 บาท ระยะเวลาทาการ 900 วัน ระหว่าง
วันที่ 16 มีนาคม 2560 - 1 กันยายน 2562
ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจากัด นภาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2
กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านทิศเหนือ) จังหวัดอุดรธานี หรือแยกบายพาส
อุดรธานี-หนองคาย เพื่อแก้ไขการจราจรในระยะยาว ทาให้เกิดความคล่องตัวของ
การจราจรในอนาคต ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด
หนองคาย ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์และสะพานข้ามแยก โดยเริ่มดาเนินการในช่วงเดือน
เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีปัญหาการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคในบริเวณดังกล่าว
ประธาน

ให้หน่วยงานรับผิดชอบ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางการป้องกัน
ปัญหาและผลกระทบด้านต่างๆ จากโครงการก่อสร้างฯ โดยการทาประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบ เพื่อให้โครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว
ดาเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)

คลังจังหวัดอุดรธานี

• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหมายถึง
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ และ
หน่วยงานอื่น ๆ
ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง มีลาดับ ดังนี้
1. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. ทารายงานขอซื้อ/จ้าง
3. ดาเนินการจัดหาโดยวิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก และ (3) วิธีเฉพาะเจาะจง
4. ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ได้แก่ (1) หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และ (2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
5. การทาสัญญา โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
6. การตรวจรับพัสดุ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยรายการอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
/2. วงเงินที่จะ...
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2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (โดยประมาณ)
3. ระยะเวลา (คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง)
4. รายการอื่น(ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด)
ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องดาเนินการ
1. ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
นั้นด้วย
2. หากโครงการใด ไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนฯ โครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานจะไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในโครงการนั้นได้
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อยกเว้นไม่ต้องประกาศเผยแพร่
1) กรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุทใี่ ช้ในราชการลับ
2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ
จาเป็นโดยฉุกเฉิน หรือที่จะขายทอดตลาด
3) กรณีการจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามกาหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ
จาเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
4) กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มี 3 วิธี คือ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วงเงินเกิน 500,000 บาท (สินค้า
กาหนดไว้ใน e-Catalog) แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)วงเงินเกิน 5,000,000 บาท
(สินค้าไม่ได้กาหนดไว้ใน e-Catalog)
- วิธีสอบราคา วงเงินเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(พื้นที่ที่มขี ้อจัดกัดเรื่องการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต)
2. วิธีคัดเลือก
1. กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคัดเลือก
2. กรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อน หรือ
ต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญ
เป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมีจานวนจากัด
/ 3. กรณีมีความจาเป็น...
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3. กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุ อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จะทาให้ไม่ทันต่อความต้องการ
ใช้พัสดุ
4. กรณีพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่
จาเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
5. กรณีพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดาเนินการโดย
ผ่านองค์การระหว่างประเทศ
6. กรณีพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของ
หน่วยงานของรัฐราชการ หรือทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
7. กรณีงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชารุด
เสียหายก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้
8. กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
1. กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
2. กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(500,000 บาท)
3. กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการ ซึง่ มีคุณสมบัติโดยตรงเพียง
รายเดียว หรือมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
4. กรณีมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัย/หรือภัย
ธรรมชาติ หรือโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิบัติภัย และการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
5. กรณีเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่
จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
6. กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
7. กรณีที่เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
8. กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร
e-market เผยแพร่ประกาศและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
e-bidding การให้ หรือขายเอกสารให้ดาเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่
ประกาศ และเอกสาร
1. เกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน เผยแพร่ไม่ < 5 วันทาการ
2. เกิน 5 ล้าน แต่ไม่เกิน 10 ล้านเผยแพร่ไม่ < 10 วันทาการ
/ 3. เกิน 10 ล้าน...

๑๕

มติที่ประชุม

3. เกิน 10 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน เผยแพร่ไม่ < 12 วันทาการ
4. เกิน 50 ล้านเผยแพร่ไม่ < 20 วันทาการ
สอบราคา การให้ หรือขายเอกสารให้ดาเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
การยกเว้นไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP
1) การจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 ส่วนราชการและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่ากว่า 5,000 บาท
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
1.2 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ไม่เกิน 100,000 บาท
2) การจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ 39 วรรค 2 (กรณีจาเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
3) การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0421.4/ว 82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย,
พนักงานทาความสะอาด,พนักงานขับรถยนต์ (เป็นการแจ้งบุคคล)
4) การซื้อน้ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร ไม่มีภาชนะเก็บรักษา
น้ามันเชื้อเพลิง กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ให้เครดิตแก่ส่วนราชการ
บทกาหนดโทษ
มาตรา 120 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง
ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา
- การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕60

คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2560)
/ หน่วย : ล้านบาท

๑๖

หน่วย : ล้านบาท
ใบสั่งซื้อ
ผลการเบิกจ่าย
(PO)
จานวนเงิน ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
12,575.35 952.06 10,526.41 83.71
รายจ่ายประจา 7,218.44
62.75 6,419.96 88.94
รายจ่ายลงทุน 5,356.91 889.31 4,106.45 76.66
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
380.53
78.83
284.11 74.66
รายจ่ายประจา
27.76
6.31
16.38 59.00
รายจ่ายลงทุน
352.77
72.52
267.73 75.89
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99
41.73
239.29 77.20
รายจ่ายประจา
111.81
6.29
79.91 71.47
รายจ่ายลงทุน
198.18
35.44
159.38 80.42
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,104.04 139.35 1,758.14 83.56
เงินกันปี 2559 1,873.23 101.47 1,648.95 88.03
เงินกันก่อนปี 2559
230.82
37.88
109.18 47.30
รายการ

งบประมาณ

ประธาน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดไว้ ให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนมิถุนายน 2560 มีสัญญาณหดตัวในอัตราที่ลดลง
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัวจากรายจ่ายประจา และรายจ่าย
ลงทุนในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ดี ด้าน
การผลิตชะลอตัวตามภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ในขณะที่ภาค
บริการหดตัวสาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัวในอัตราที่ลดลง ร้อยละ 5.9 และร้อยละ
1.8 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ ติดลบร้อยละ 0.9
การจ้างงาน หดตัว ติดลบร้อยละ 5.7
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560 มีดังนี้
/ สถานีเก็บตัวอย่างน้า...

๑๗

คุณภาพน้า
ประเภท
เกณฑ์
ปัญหา
DO
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
BOD
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
NH3
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
5
เสื่อมโทรมมาก
DO, BOD
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
4
เสื่อมโทรม
NH3
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
5
เสื่อมโทรมมาก
DO
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
4
เสื่อมโทรม
DO, BOD
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
4
เสื่อมโทรม
DO
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
4
DO, BOD
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
4
เสื่อมโทรม
DO
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
4
เสื่อมโทรม
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
4
เสื่อมโทรม
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้า เสื่อมโทรม เนื่องจากมีค่า NH3 (แอมโมเนีย) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า NH3 (เป็น
ค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบ
ไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง
สภาพแหล่งน้าห้วยหลวงเดือนกรกฎาคม มีระดับสูงและไหลแรง เนื่องจากมีการ
ระบายน้าออกจากเขื่อนห้วยหลวง ประกอบกับมีฝนตกปริมาณมากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ทาให้เกิดการพัดพา และการชะล้างสิ่งสกปรกจากริมตลิ่ง ทาให้ปริมาณของสิ่งสกปรกที่เจือปน
อยู่ในลาน้าห้วยหลวงอยู่ตลอดทั้งลาน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนสิงหาคม
2560 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 66 เรื่อง แล้วเสร็จ จานวน 5 เรื่อง คงเหลือ 61 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,594 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 31
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 13
เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ 6.4 รายงานผล...

๑๘

6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนสิงหาคม 2560 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ก.ค.60 =1,395 ราย 558,000 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ส.ค.60 =1,501 ราย 600,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 875 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 43,750 บาท
3. ในห้วงเดือนกันยายน 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 14 ครั้ง รวม 14 แห่ง
(ข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2560)
4. การรับบริจาค (สิงหาคม 2560) ดวงตา 180 ราย อวัยวะ 60 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
32,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัย รวมมูลค่า
11,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
14,000 บาท
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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