รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 12/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายธนพล
3. นายณรงค์
4. นายพงษ์ศักดิ์
5. นายประสพชัย
6. นายชัชวาล
7. นายทวีศักดิ์
8. นายธีระภัทร์
9. นายปิติภณ
10. นายสมิต
11. นายสาราญ
๑2. นางสุภาวดี
13. นายปิยะ
๑4. นายมนต์สังข์
15. นายจีระศักดิ์
16. นายณรงค์ชัย
17. นายดุสิต
18. นายวุฒิชัย
19. นายสมพร
20. นางภัทธัญรินทร์
๒1. นายไชยวัฒน์
๒2. นายอาพัน
23. นางนพรัตน์
๒4. นายอภิชาติ
25. นายนันทชัย
26. นางเกศินี
27. นายธงชัย
28. นางสุมลพร
29. นายฤทธิเดช
30. นางวันทนา

พุฒิชาติ
จันทรนิมิ
จีนอ่า
ยศยิ่ง
วิจารณรงค์
เชิดไชยศักดา
สุริยะสิงห์
ผิวสวัสธ์
โพธิ์ใต้
ประสันนาการ
พรหมแช่ม
สิทธิมาลัยรัตน์
โยมา
ภู่ศิริวัฒน์
ศรีเพชร
ศรีดาวเรือง
ทองทา
วงศ์ภูธร
นามพิลา
ชีวาวัฒนานนท์
รัตนดาดาษ
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
วงษ์กาฬสินธุ์
ปัญญาสุรฤทธิ์
สวัสดิ์
พลพวก
ตะน่าน
โคตรสาร
คันธาเวช

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
รก.จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
/31. พ.ท.นิมิต...

๒

31. พ.ท.นิมิต
32. นายณฐพงศ์
33. น.ส.ณิฐษดา
34. นายจิระศักดิ์
35. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
36. นางสายสวาท
37. นายวิชา
38. นายพิชัย
39. นายธนดร
40. น.ส.ทชากร
41. นายณัฐพงศ์

บุญยรัตพันธุ์
ตันตระกูล
พานิคม
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
พรมโคตร
จันทร์กลม
พาศรี
เบ็ญจจินดา
รอบรู้
คาวงศ์ปิน

42. นายภูรเดช

สวัสดิรมย์

อาเภอ
43. นายวัชรินทร์
สุตลาวดี
44. นายภาวิต บุญภัทดอนซุยแป
45. นายทวี
ชินณรงค์
46. นายชัชวาลย์
ปทานนท์
47. นายวีระวัฒน์
วงษ์ศรีรักษา
48. นายปรีชา
เวยสาร
49. นายสถิต
อาษาไชย
50. นายสามารถ
หมั่นนอก
51. นายวิมล
สุรเสน
52. นายประทีป
อุ่ยเจริญ
53. นายชัยรัตน์
พัดประดิษฐ
54. นางสุภาวดี
ศรีสุขวัฒน์
55. นายสุพจน์
วงศ์วิวัฒน์
56. นายสุชาติ
ทอนมณี
57. นายสุภโชค
พนาลิกุล
28. นายถาวร
สังขะมาน
59. นายบุญเลิศ
วรพงษ์
60. นายอิทธิพงษ์
ชื่อพิศาล

(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี
นายอาเภอเมืองอุดรธานี
(แทน) นายอาเภอกุมภวาปี
(แทน) นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
(แทน) นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนกลาง
61. นายเจษฎางค์ภูมิ พรหมโชติชัย
62. นายประยูร
เหง้าพรหมมินทร์
63. นายยศวัจน์
ผาติธีรวิทย์

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
/64. นายศักดิ์ชัย...
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64. นายศักดิ์ชัย
65. นายวิรัตน์
66. นายชาตรี
67. นายธนิต
68. นายนเรศ
69. นางเพ็ญศิริ
70. นางลดาวัลย์
71. นายเพ็ชรรัตน์
72. นางจารุวรรณ
73. นายอดุลย์
74. น.ส.พรปวีณ์
75. นายพิเชฎฐ์
76. นายเพนิน
77. นางรจนา
78. น.ส.สุจิตรา
79. นางสุภาวดี
80. นายอิสรา
81. นายสุริน
82. น.ส.สมลักษณ์
83. นายมงคล
84. น.ส.เยาวพา
85. นางสายสมร
86. นางธัชรินทร์
87. น.ส.พิชญ์นรินทร์
88. นางปริศนา
89. น.ส.จวน
90. นายอาคา
91. นางดรุณี
92. นายพูลศักดิ์
93. นายมารุต
94. นายสมเด็จ
95. นายเรืองเดช
96. นายสุธี
97. นายวีระชัย
98. นายเดือน
99. นายรัฐอิสรา

นวลสุวรรณ์

(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ธรรมเสถียร ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
สวนช่วย
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
นาเมืองรักษ์ (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
วงษ์วาท
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
โยวะบุตร
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
มาลาศรี
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
มหาแสน
ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
แก้วอินตา
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สุวรรณสาร
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
มณีรัตน์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ปุราโส
(แทน) หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
สุวรรณพรหมา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ยะภักดี
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ล้อมณรงค์
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
อ่อนแก้ว
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
พลอยน้อย
คลังเขต ๔
กิติศรีวรพันธุ์ (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ยอดโพธิ์
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ยิ่งคงดี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ปุระเทพ
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
บุญขันธ์
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
บุญคามูล
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ทองกุล
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
กงวงษ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
/100. นายสาราญ...
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100. นายสาราญ
101. น.ส.เบญจพร
102. นายบัณฑิต
103. นายไพบูลย์
104. นายทวีศักดิ์
105. นางเพียงใจ
106. นางฉอ้อน
107. น.ส.ธิติยา
108. น.ส.ชนกพร
109. นางวาสนา
110. นางสาราญจิต
111. น.ส.จุฑามาศ
112. นายวิทยา

อินทนาม
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สารพรม
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
ทองอร่าม
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
สารทรัพย์
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
สวยรูป
ผอ.สถานีพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ปานมณี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
โพธิสาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
รอบรู้
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
วรรณศิลป์
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
รัตนศิลป์ศรีรัตน์ ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center : OSS)

ทหาร/ตารวจ
113. พ.อ.ธนาวีร์
วิชาชัย
114. พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง
115. พ.ต.เสถียร
รวมธรรม
116. ร.ต.ท.อร่าม
ดวงมาลา
117. ร.ต.อ.เสกศักดิ์ พัดมี
118. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ

สถาบันการศึกษา
119. รศ.ดร.กฤตติกา
120. นายสมพงศ์
121. นางชยานันต์
122. นายศุภมิตร
123. ดร.วัลภา
124. นายพงษ์สวัสดิ์
125. นายสิทธิศักดิ์
126. นายนิรุตต์
127. นายธีรภัทร์
128. นายสุรพงษ์
129. นายชานาญ
130. นายพิชัย

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รก.รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

แสนโภชน์
น้อยไร่ภูมิ
สรวงศิริ
ศรีสวัสดิ์
ศรีบุญพิมพ์สวย
พิมพิไสย
ซาปฏิ
บุตรแสนลี
ไชยสัตย์
หงษ์แพง
อยู่แพ
วาจนสุนทร

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
131. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
132. นายเสริมชัย
ลี้เขียววงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
/133. นายอิทธิพล...
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133. นายอิทธิพนธ์
134. นายไพโรจน์
135. น.ส.อัจฉรา
136. นายสมัคร
137. นายสมพร
138. น.ส.สุพรรณี
139. ว่าที่พันตรีพิทักษ์
140. นายศักดิ์ศรี
141. น.ส.บุหลัน
142. นายวิรชน
143. นายสมเจตน์
144. นายนรินทร์
145. น.ส.สมพิศ
146. นายนเรนทร์
147. นายธีรพงศ์
148. นายนรเชษฐ์
149. น.ส.เสาวภาคย์
150. นางพานทิพย์
151. นายธนัชชัย
152. นายสวาท
153. ดร.ชานนท์
154. นายเสริมศักดิ์
155. นายเสริมศักดิ์
156. นางอุบลรัตน์
157. นายบุญศรี
158. นายประทวน
159. นายกิตติศักดิ์
160. นายสมควร

ตรีวัฒนสุวรรณ
วิเศษศรี
นาคทน
จันทสาร
นันทะ
ศักดิ์สุจริต
พิลาวัลย์
ว่องไว
ดวงวันทอง
ประดับศรี
รัตถา
คงพันธ์
แววโคกสูง
พรหมมินทร์
จันทร์ศรี

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธวพ.) สาขาอุดรธานี
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
นามอานาจ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
บุญศรี
ผอ.สานักงาน คกก.กากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ธีระรัตนนุกูลชัย ผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ชาโนสี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
ชาโนสี
(แทน) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
สุขวาปี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ศิริคลังเจริญรุ่ง (แทน) นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
น้อยหลานเมือง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
2. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
3. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
4. ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
5. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
6. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
/7. นายอาเภอ...
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7. นายอาเภอบ้านผือ
8. นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
9. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
10. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
11. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
12. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
13. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
15. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
16. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
17. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
18. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
19. ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
20. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
21. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
22. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
23. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
24. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
25. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
26. ศึกษาธิการภาค 10
27. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
28. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
29. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
30. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
31. ผู้บังคับการกองบิน 23
32. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
33. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
34. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
35. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
36. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
37. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
38. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
39. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
40. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
41. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
42. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
43. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
44. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
/45. นายกเทศมนตรี...
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45. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
46. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
47. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
48. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
49. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
50. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
51. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
52. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
53. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
54. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
55. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
56. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
57. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
58. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
59. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
60. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
61. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
62. ผอ.สานักงาน คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 3 (ขอนแก่น)
63. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
64. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
65. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
66. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
68. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
69. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
70. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
71. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
72. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
73. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
74. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

1. การมอบเงินให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี/โรงพยาบาลศูนย์
อุดรธานี (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดอุดรธานี)
2. มอบเกียรติบัตรยกย่องหน่วยงานองค์กรส่งเสริมคุณธรรม “ดีเด่น” ระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ 2560 และมอบเกียรติบัตรแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชองชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2561 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
/3. สรุปข่าวเด่น...
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ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนธันวาคม 2560
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
รับมอบเงินจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบต่อ
ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สาหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน มอบเกียรติบัตรยกย่องหน่วยงาน
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม “ดีเด่น” ระดับจังหวัดประจาปีงบประมาณ 2560 และมอบ
เกียรติบัตรแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชองชุมชนประจาปีงบประมาณ 2561 ของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนธันวาคม
2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พิธีการ/กิจกรรมสาคัญ เดือนมกราคม 2561
1) วันที่ 13 มกราคม 2561 - การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี โดยการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กาหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม
2561 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณะ
หนองประจักษ์ศิลปาคม โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถ
และแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งรณรงค์ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ให้ความสาคัญ และสนับสนุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมการแสดงดนตรีและการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน การประกวดร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ การประกวดวงดนตรีสตริง การโชว์ของกองบังคับการตารวจตระเวน
ชายแดน 24 การสาธิตงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี
การแสดงโชว์เครื่องบินเล็ก การแสดงเจ็ตสกี จากชมรมเจ็ทสกีจังหวัดอุดรธานี การบริการ
ตัดผมฟรี การตรวจสุขภาพปากและฟันจากกองการแพทย์ การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี การประกวดวาดภาพระบายสี ฯลฯ
เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
2) วันที่ 16 มกราคม 2561
- พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กาหนดเสด็จฯ เปิดพระเจดีย์
วัดศรีคุณาราม อาเภอกู่แก้ว
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
อาเภอกู่แก้วขอประทานกราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา เพื่อทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และขอประทานพระกรุณาต่าง ๆ ณ
วัดศรีคุณาราม ตาบลบ้านจีต อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
กองกิจการในพระองค์ฯ ได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท และกราบทูลทราบ ฝ่าพระบาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา จะเสด็จในการนี้ในวันที่ 16 มกราคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3) วันที่ 17...
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3) วันที่ 17 มกราคม 2561
- วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคาแหง
มหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวัน
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช โดยกาหนดให้เป็นวันรัฐพิธี ในการนี้ จังหวัดอุดรธานีได้กาหนด
จัดพิธีวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช โดยถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ ในวันพุธที่ 17
มกราคม 2561 ณ ลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามคาแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
4) วันที่ 18 มกราคม 2561 (ภาคเช้า)
- พิธี “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปี 125 “ ณ ลานพระอนุสาวรีย์
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี
ประจาปี 2561” เพื่อน้อมราลึกสานึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งนับถึงปีปัจจุบันเป็นปีที่ 125 ของการก่อตั้ง
เมืองอุดรธานี ณ วงเวียนอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคมโดยมีกิจกรรมสาคัญ ได้แก่พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 126 รูป พิธีถวาย
พานพุ่มดอกไม้สักการะ พิธีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง พิธีบวงสรวงสดุดี พิธีถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ การฟ้อนราบวงสรวงสดุดี ของภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และสุภาพสตรี
ชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ขอเรียนเชิญท่านและข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดได้ไปร่วมงานตามเวลา และสถานที่ดังกล่าว
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานีกาหนดซ้อมราบวงสรวง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนคร
อุดรธานี ตลาดหนองบัว และลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ระหว่าง
วันที่ 14 - 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
5) วันที่ 18 มกราคม 2561 (ภาคบ่าย)
- พิธี “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจาปี 2561 ณ หอประชุมทองใหญ่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี ด้วยจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธีวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมราลึกสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงประกอบพระวีรกรรมกอบกู้เอกราชของ
ชาติ ทรงกระทายุทธหัตถีชนะราชศัตรู ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาว
ไทยเป็นอย่างยิ่ง
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมวางพานพุ่ม
ดอกไม้สดสักการะ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมทองใหญ่ ใน
เวลา 13.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ
/ ทหารตารวจ...
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มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ทหาร ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการแขนยาวตามสังกัด
พ่อค้า คหบดี ประชาชน : ชุดไทยพระราชทาน ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพผ้าไทย กลุ่ม
พลังมวลชน : แต่งชุดตามเหล่าสังกัด นักเรียนนักศึกษา : เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
รับทราบ
1.3 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นายดุสิต ทองทา
สหกรณ์จังหวัดตราด
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
2. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประมงจังหวัดอุดรธานี
3. นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
4. นายนรินทร์ คงพันธ์
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
5. นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
หนองบัวลาภู ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3
6. นายสมศักดิ์ บุญรักษา
ผู้จัดการ สถานธนานุเคราะห์ 25
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการ สถานธนานุเคราะห์ 38
7. นายพิเชฎฐ์ มหาแสน
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
8. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลาภู
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
9. น.ส.ธิติยา ปานมณี
นักการทูตระดับชานาญการ (ที่ปรึกษา)
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
10. น.ส.สมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22
(นครศรีธรรมราช) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
การดาเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 66 วรรคสอง บัญญัติว่า “การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ ตามมาตรา 117 หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทาการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจาเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 56 (1) (ค)
หรือการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 96 วรรคสอง” และมาตรา 114 บัญญัติว่า
“ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือก เป็นคู่สัญญากับหน่อยงานของรัฐ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๑๔ บัญญัติให้ผู้อุทธรณ์ต้องเป็นผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอแล้วไม่ได้รับการประกาศผล
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จากหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ในกรณีที่หน่วยงานได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนไปหรือ
วิธีคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและ
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรานนั้นเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐได้ กรณีไม่มีผู้อุทธรณ์ตามนัยมาตรา ๑๑๔ แต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อมิให้
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรัฐล่าช้า และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๖๖ วรรคสองข้างต้น
จึงอาศัยอานาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ (๔) ยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ วรรคสอง ในกรณีที่
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายการเดียวและเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามใน
สัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

/ระเบียบวาระที่ 3...

๑๒

ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง เพื่อพิจารณา
1) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
รายการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รายจ่ายลงทุน

21

43

65

88

รายจ่ายภาพรวม

30

52

74

96

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2560)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
(PO)

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
7,248.19 1,314.24
รายจ่ายประจา 2,618.23
37.95
รายจ่ายลงทุน 4,629.96 1,276.29
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
0.30
0.30
รายจ่ายประจา
150.64
รายจ่ายลงทุน
236.87
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
395.01
รายจ่ายประจา
161.41
รายจ่ายลงทุน
233.60
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,575.89
950.37
เงินกันปี 2560 2,393.69
844.46
เงินกันก่อนปี 2560
182.20
105.91

ประธาน

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
1,615.86 22.29
1,126.40 43.02
489.46 10.57
0.54 0.14
0.54 0.36
3.44 0.78
3.44 2.13
หน่วย : ล้านบาท
338.55 24.79
611.83 25.56
26.72 14.67

ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
2) การรณรงค์การป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดอุดรธานี โดยการรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้าใจ
รักษาวินัยจราจร” ช่วงเวลาดาเนินการ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 27
ธันวาคม 2560 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3
มกราคม 2561 เป้าหมาย ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง จากสถิติ ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 153 ครั้ง บาดเจ็บ Admit 158 ราย เสียชีวิต
/2) สาเหตุ...

๑๓

28 ราย สถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง เกิดอุบัติเหตุ 107.6 ครั้ง บาดเจ็บ Admit 108.6 ราย
เสียชีวิต 17 ราย ให้อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กาหนดเป้าหมายเอง
สถิติภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (3 ลาดับสูงสุด)
1) สาเหตุการเกิดเหตุ เมาสุรา ร้อยละ 43.33 ขับรถเร็วเกินกาหนด ร้อยละ
29.44 และทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 13.33
2) สาเหตุการบาดเจ็บ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 30.69 และไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 7.59
3) เกิดเหตุบนถนนในหมู่บ้าน/องค์การบริหารส่วนตาบลมากที่สุด ร้อยละ
45.1 ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 24.84 และทางหลวงชนบท ร้อยละ 20.92
4) ยานพาหนะที่เกิดเหตุ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74.54 รถปิกอัพ ร้อยละ
10.3 และ รถเก๋ง/รถแท็กซี่ ร้อยละ 2.42
5) จุดเกิดเหตุ ทางตรง ร้อยละ 71.9 ทางโค้ง ร้อยละ 15.03 และทางแยก
ร้อยละ 1.76
6) ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เกิดเหตุช่วงเวลา 16.01–20.00 น. ร้อยละ37.25,
ช่วงเวลา 12.01–16.00 น. ร้อยละ 19.61 และช่วงเวลา 20.01–24.00 น.
ร้อยละ 15.03
7) ช่วงอายุผู้ประสบเหตุ อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24.19 อายุ 40-49 ปี
ร้อยละ 15.59 และ อายุ 15–19 ปี และ30–39 ปี ร้อยละ 15.05
8) เกิดอุบัติเหตุใหญ่ 2 ครั้ง ในพื้นที่อาเภอหนองวัวซอ เสียชีวิต 4 ราย และ
อาเภอเมืองอุดรธานี เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 8 ราย
9) จานวนเรียกตรวจยานพาหนะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 และจานวนผู้ถกู
ดาเนินคดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.72 จากปี 2559
จังหวัดอุดรธานี ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
กาหนดให้มีการประชุมสรุปผล แถลงข่าว และปรับแนวทางการดาเนินงานทุกวัน และให้
อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการในแนวทางเดียวกัน พร้อมกับแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ
และคณะทางานด้านต่างๆ 11 คณะ ดังนี้
1) บังคับใช้กฎหมาย 2) บูรณาการการตั้งด่านชุมชน
3) แผนงาน นโยบายและประสานการปฏิบัติ
4) บูรณาการข้อมูลและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
5) สืบสวนเชิงละเอียดกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่ อุบัติเหตุที่น่าสนใจและที่
สังคมให้ความสาคัญ
6) การกลั่นกรองข่าวสารและประชาสัมพันธ์
7) วิศวกรรมจราจร 8) ยานพาหนะปลอดภัย
9) การตอบสนองหลังการเกิดเหตุและการเยียวยา
10) กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม
11) การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการฯ อาเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/ มาตรการ...

๑๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการหลัก รวม 6 มาตรการ คือ
1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ประกอบด้วย มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้ ม งวด จริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง มาตรการด้ า นสั ง คมและชุ ม ชน มาตรการด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึกความปลอดภัยทางถนน และมาตรการภาครัฐ
2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
5) มาตรการความปลอดภัยทางน้า
6) มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุและการเยียวยา
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี แนวโน้ม สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางทางถนนจังหวัดอุดรธานี
จากแหล่งข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัดและ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2560
จานวน 113 ครั้ง คิดเป็น 7.17 ต่อแสนประชากร โดยคิดเป็นอัตราต่อเดือน 38 และ
อัตราต่อวัน 1.26 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นจานวน
3,738 ล้านบาทเศษ สูญเสียทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2561 (ระยะเวลาเพียง
89 วัน) จานวน 712 ล้านบาทเศษ
ในปี 2560 จังหวัดอุดรธานีมีการตายสะสมสูงสุด เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
จานวน 28 อาเภอเมืองอุดรธานี เป็น 1 ในร้อยอาเภอเสี่ยงสูง ของประเทศไทยในห้วง
เทศกาลปีใหม่
จากบทเรียนที่ผ่านมาวิเคราะห์ความสูญเสียกับเทศกาลปีใหม่ 2560
- ช่วงเวลาเกิดเหตุ 16.00-20.00 น. (ยกเว้นอาเภอเมือง เกิดเหตุในช่วง
08.00-16.00 น.)
- พื้นที่เกิดเหตุ ถนนสายรอง/ในหมู่บ้าน
- อายุ 30-50 ปี คนในพื้นที่ อาชีพเกษตร/แรงงาน
- ยานพาหนะ จักรยานยนต์ และอาเภอเสียชีวิตสูงสุดคือ หนองวัวซอ
มาตรการลดการเจ็บตายจังหวัดอุดรธานี
1. เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
ตลอดเวลา
2. กาหนดความชัดเจนของด่านชุมชน/จุดสกัด ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทางาน
3. จัดหน่วยกู้ภัยลาดตระเวน ตรวจรถจอดริมถนน
4. ด่านครอบครัวดูแลคนในบ้านอย่างเคร่งคัด
/ 5. สร้างตาบล...

๑๕

5. สร้างตาบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกอาเภอ
6. หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน
7. อบรมเจ้าหน้าที่ประจาด่านชุมชน
8. การเข้มงวดเรื่องใบอนุญาตขับขี่
9. การทาประกันพระราชบัญญัติคุ้มครองรถ
เกิดโครงการการรณรงค์ของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
“ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”และภายใต้ชื่อการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข
“ดื่มแล้วขับ ตรวจจับแอลกอฮอล์”การดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561)
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 โครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยที่ทาการปกครองจังหวัด ได้จัดทาโครงการสร้างความสุข
และรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่
20 อาเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญที่จะนาบริการต่างๆ ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอาเภอต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
และกาหนดออกดาเนินการครั้งแรกในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ วัดศรีสวาทธาราม
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 8 ตาบลโคกสูง อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนากิจกรรมตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานออกไป
ให้บริการประชาชนในพื้นที่อาเภอ โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 การนา Application บน Smart phone มาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
อุดรธานีและการจัดทาสื่อ (หนังสือ Udon Focus 10) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ Mice City จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
สานักงานจังหวัดนาเรื่อง Application บน Smart phone และการจัดทาสื่อ (หนังสือ
Udon Focus 10) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Mice City จังหวัด
อุดรธานี เพื่อให้บริการข้อมูลสาคัญของภาครัฐ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญ ธุรกิจ
บริการของภาคเอกชน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองาน Event สาคัญ
การอานวยความสะดวกด้านการเดินทาง ที่พัก ฯลฯ แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว
และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้
1. การดาเนินการเรื่อง Application จังหวัดและหอการค้าจังหวัดได้ร่วมกัน
ทาการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “Beyoud Udon City” ไปเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า UD Town โดยท่านสามารถสแกน QR Code หนังสือฉบับนี้
/โดยดาวน์โหลด...

๑๖

โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้ง
ระบบ Android และระบบ iOS ตามลาดับ ดังนี้

2.
สาหรับหนังสือ Udon Focus 10 ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด
E- Book ดังกล่าว เพื่อไปใช้ประโยชน์ตาม QR Code นี้

และเพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การใช้สื่อดังกล่าว ขอเชิญชวนหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้นาองค์กรทุกภาคส่วน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและหนังสือดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการใช้ประโยชน์จากสื่อตามข้อ ๑. และข้อ ๒. อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้จังหวัดได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการแอปพลิเคชั่น มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิทธิชัย
จินดาหลวง) และมีผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 โครงการกิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
1) โครงการสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลเฉลิมฉลองอุดรธานี 125 ปี
โครงการทาบุญไหว้พระ 10 วัด เสริมสิริสวัสดิ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2) การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองอุดรธานี 125 ปี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัมนธรรมจังหวัด ขอเชิญร่วมโครงการสวดมนต์
ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลเฉลิมฉลองอุดรธานี 125 ปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 เวลา 13.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ถึงเวลา 01.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2561 ณ วัดโพธิสมภรณ์ และวัดมัชฌิมาวาส
(พระอารามหลวง) วัดโนนสว่าง วัดสะอาดเรืองศรี หอประชุมที่ว่าการอาเภอน้าโสม และ
ทุกวัดใกล้บ้าน และขอเชิญร่วมโครงการทาบุญไหว้พระ 10 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อ
เสริมสิริสวัสดิ์ปีใหม่ 2561 และ
ตามที่จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี
ปีที่ 125” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 และการในการจัดงานครั้งนี้ จัดให้มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ 125 ปี วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ให้เป็นที่
แพร่หลาย และได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
/ ประชาสัมพันธ์...

๑๗

ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 125” ติดตัง้
บริเวณหน้าสานักงาน หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์ได้ที่ เว็บไซต์สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี www.m-culture.go.th/
udonthani หรือติดต่อผู้ประสานงาน นายอัสนัย ผาจวง โทร. 088 0589926
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาบง ปีงบประมาณ 2559 จากสถิติเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต
จานวน 44, 38 และ 7 ราย ตามลาดับ และ ปีงบประมาณ 2560 จานวน 21, 18
และ 1 ราย ตามลาดับ ตาบลคาบง อาเภอบ้านผือ ได้ดาเนินการตาบลต้นแบบการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ตาบลคาบง มีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน การประชาคมชาวบ้าน ให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น การดาเนินการแก้ไขปัญหาจัดการกับ
รถบรรทุกอ้อยที่เข้ามาในพื้นที่ สูงไม่เกิน 4 เมตร มีการจัดการปัญหาตรงจุดโค้งอันตราย
(โค้งรายศพ) โดยทานวัตกรรมล้อลดอันตราย เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือน
โดยการพ่นข้อความไปช้า-มาช้า บนถังขยะหน้าบ้านทุกใบ และขอความเร็วจากผู้สัญจร
ไป-มา โดยนวัตกรรมขอความเร็ว (จากัดความเร็ว)
ปี 2559 เสียชีวิตจานวน 7 ราย (117.85 ต่อแสนประชากร) โดย 5 ราย
เสียชีวิตที่โค้งอันตราย (โค้งดงหมู) ปี 2560 จานวน 1 ราย 16.84 ต่อแสนประชากร
เสียชีวิตที่ถนนสายรอง
ผลการดาเนินงานเรื่องปัญหารถอ้อยวิ่งลัดหมู่บ้าน (บ้านชัยเจริญ) ฝุ่นละออง
ถนนชารุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากการทาประชาคมหมู่บ้าน 3 ครั้ง เกิดนวัตกรรม
เสา 3.5 เมตร และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหมู่บ้าน มาตรการเสา 4 เมตร ของโรงงาน
น้าตาล แก้ปัญหาอ้อยตกหล่น และรถอ้อยพลิกคว่า พบว่าปี 2560 ไม่พบรถอ้อยคว่า
และอ้อยตกหล่นตามถนน ลดลงร้อยละ 90 และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณโค้งร้อยศพ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และ
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน
2560 มีดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง

/ สถานีเก็บ...

คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์
ปัญหา
BOD
3
พอใช้
BOD
3
พอใช้
DO
3
พอใช้

๑๘
คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์
ปัญหา
DO, BOD
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
3
พอใช้
DO
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
3
พอใช้
DO
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์
4
เสื่อมโทรม
DO
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
4
เสื่อมโทรม
DO
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
BOD
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
4
เสื่อมโทรม
BOD
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
พอใช้
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
3
พอใช้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้้าห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560)
ลาน้าห้วยหลวงมีคุณภาพน้าโดยรวม จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภท
ที่ 3 หรือเกณฑ์คุณภาพน้า พอใช้
สถานี 01, 02, 03, 04, 05, 08, และสถานี 10 คุณภาพน้า พอใช้ สาหรับ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพน ้า เสื่อมโทรม ได้ แก่ สถานี 06, 07, และสถานี 0๙
ลาน้าห้วยหลวงเดือนพฤศจิกายนปริมาณน้าน้อยลงมาก ทาให้คุณภาพน้า
มีออกซิเจนละลาย (DO)ค่อนข้างต่า อาจเกิดจากสภาพแหล่งน้าห้วยหลวงไหลช้า และ
เป็นแหล่งน้านิ่ง ในบางช่วงของลาน้า เนื่องจากลาน้อยห้วยหลวงมีฝายกั้นลาน้าเป็นระยะ
ทาให้ปริมาณออกซิเจนละบายลดลงตลอดทั้งลาน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนตุลาคม 2560 มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนโดยด้านการผลิตขยายตัว ตามภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวจาก
ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังและยางพาราที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคบริการหดตัวด้านการใช้จ่าย
ขยายตัว ตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนในส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว จาก
รายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน สาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัวร้อยละ 0.8 และร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบร้อยละ 0.2 การจ้างงาน หดตัวใน
อัตราที่ลดลง ติดลบร้อยละ 1.7
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนธันวาคม
2560 มีดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 71 เรื่อง แล้วเสร็จ
จานวน 66 เรื่อง คงเหลือ 5 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,299 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
/ 4. ให้คาปรึกษา...

๑๙

4. ให้คาปรึกษา
จานวน 42
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 14
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน พ.ย.60 =1,553 ราย 461,200 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ธ.ค.60 =1,363 ราย 545,200 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,045 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 52,250 บาท
3. ในห้วงเดือนธันวาคม 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 13 ครั้ง รวม 13 แห่ง
(ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2560)
4. การรับบริจาค (พฤศจิกายน 2560) ดวงตา 55 ราย อวัยวะ 52 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
42,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย
5.500 บาท
มติที่ประชุม
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6.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
1) การดาเนินกิจกรรมศิลปะการแสดงบนเวทีกลาง งานทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2560
2) การเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ตาบลบ้านเชียง
3) กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและขยายผลชุมชนคุณธรรม

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑–๑๒ ธันวาคม ๒๔๖๐ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุดรธานี ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมภายในงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี
๒๕๖๐ โดยได้ดาเนินการดังนี้
๑.๑ กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง ในวันที่ไม่มีการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง
การประกวดธิดางานทุ่งศรีเมืองและการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดย
การประสานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทาการแสดงบนเวทีกลางงานทุ่งศรีเมือง เช่น
การแสดงโขนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การแสดงหมอลากลอนย้อนยุค จาก
สมาคมศิลปินหมอลาจังหวัดอุดรธานี การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วงโปงลาง จาก
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยา ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
สืบสานวิถีชีวิตชาวภูไทจากอาเภอศรีธาตุ ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
สืบสานวิถีชีวิตชาวไทพวน จากอาเภอบ้านผือ การแสดงวงหมอลาสมจิต บ่อทอง ร่วมกับ
/ วงดนตรี...

๒๐

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

วงดนตรีหมอลาราชภัฏอุดรธานี ชุดการศิลปะแสดงจากชมรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปจนครบ ๑๒ วัน ของการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี ๒๕๖๐
๑.๒ กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สองกษัตรา” กิจกรรมการแสดงหมอลากลอนย้อนยุค
จากสมาคมศิลปินหมอลาจังหวัดอุดรธานี ตลอด ๑๒ วัน กิจกรรมประกวดหมอลากลอน
ย้อนยุค ประกวดสุดยอดหมอลาแคน การประกวดสุดยอดอาหารพื้นบ้านอีสาน กิจกรรม
จาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม และกิจกรรมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านอีสานจากชุมชนคุณธรรมตาบลต้นแบบ จากอาเภอไชยวาน และอาเภอน้าโสม
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ดาเนิน
กิจกรรมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลก
บ้านเชียง อาเภอหนองหาน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ซึ่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบดาเนินงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง โดยความร่วมมือจาก เทศบาลตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน
สภาวัฒนธรรมตาบลบ้านเชียง สถานศึกษาทุกแห่งใน ตาบลบ้านเชียง และประชาชน
ชุมชนบ้านเชียง
วันที่ ๑๔ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดย
ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้บุคลากร สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีลงพื้นที่ ติดตามประเมินผล และขยายผลชุมชนคุณธรรมน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ต้นแบบ” จากชุมชนคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่
อาเภอกุมภวาปี อาเภอโนนสะอาด อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอบ้านผือ อาเภอไชยวาน
อาเภอทุ่งฝน และอาเภอวังสามหมอ
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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