รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/๒๕61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายสิธิชัย
2. นายธนพล
3. นายณรงค์
4. นายธนดร
5. นายประสพชัย
6. นายชัชวาล
7. นายนิพนธ์
8. นายธีระภัทร์
9. นายอินศร
10. นายสมิต
11. นางณัฐกฤตา
๑2. นางอโนชา
13. นางพาขวัญ
14. นายปิยะ
15. นายสิริวิมล
๑6. นายมนต์สังข์
17. นายประเสริฐ
18. นายธเนศ
19. นายดุสิต
20. นางสาลี
21. นายสมพร
๒2. นายวิบูลย์
23. นางภัทธัญรินทร์
๒4. นายอาพัน
25. นางนพรัตน์
๒6. นายอภิชาติ
27. น.ส.พรกมล
28. นางสมพร
29. นายธงชัย
30. นางพรรณทิพา

จินดาหลวง
จันทรนิมิ
จีนอ่า
เบญจจินดา
วิจารณรงค์
เชิดไชยศักดา
เนยเมืองปัก
ผิวสวัสธ์
อุ่นใจ
ประสันนาการ
ชาวดอน
สุวรรณภาพ
กาจหาญ
โยมา
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
ถวิลหวัง
ทองทา
นนท์บุลัย
นามพิลา
บุตตะพรม
ชีวาวัฒนานนท์
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
วงษ์กาฬสินธุ์
เบ้าหล่อเพชร
นิลคัมภีร์
พลพวก
เลาหะทองทิพย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
(แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
รก.จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
รก.ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
/31. นายฤทธิเดช...
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31. นายฤทธิเดช
32. นางวันทนา
33. นายรัชต
34. นางรัตนา
35. นายไมยมิตร
36. นายจิระศักดิ์
37. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
38. นางสายสวาท
39. นายกฤษณ์ชานนท์
40. นายสุริยา

โคตรสาร
คันธาเวช
สาราญชลารักษ์
สังข์เจริญ
ป้องวิชัย
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
พรมโคตร
อุทัยเลี้ยง
คาพันธ์

41. นายธนดร
42. น.ส.ทชากร

เบ็ญจจินดา
รอบรู้

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
43. นายวัชรินทร์
44. นายนิติพัฒน์
45. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
46. นายณฐพล
47. นายวศิน
48. นายวีระวัฒน์
49. นายเอกพงษ์
50. นายปิยะพงษ์
51. นายสามารถ
52. นายวิมล
53. นายประจญ
54. นายชัยรัตน์
55. นางสุภาวดี
56. นายสุพจน์
57. นายสุชาติ
58. นายสุภโชค
59. นายถาวร
60. นายบุญเลิศ
61. นายพัสกร
62. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
จันทพล
วงษ์ศรีรักษา
ทองดี
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
จันทะโพธิ์
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
วรพงษ์
ธนแสนไทย
ชื่นพิศาล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
(แทน) นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) อาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
(แทน) นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนกลาง
63. นายเธียรไท
64. นายสราวุธ

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดอุดรธานี
โฆษิตธนสาร (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
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65. นายพีระพล
66. นายพงศธร
67. นายนเรศ

ยังขาว
โกศลวดี
นาเมืองรักษ์

68. นางเพ็ญศิริ
69. นางลดาวัลย์
70. นายเพ็ชรรัตน์

วงษ์วาท
สุวรรณศรี
โยวะบุตร

71. นางจารุวรรณ
มาลาศรี
72. นายสังคม
ออมอด
73. นายสมบัติ
แสนศรี
74. นายเพนิน
บุญยืน
75. นางรจนา
แก้วอินตา
76. นายจีระศักดิ์
พวงจาปี
77. น.ส.สุจิตรา
สุวรรณสาร
78. นายวิทยา
ปัญจมาตย์
79. นายอิสรา
ปุราโส
80. นายสุริน
บงแก้ว
81. นายโกเมท
ชิณศิริ
82. น.ส.สมลักษณ์
สุวรรณพรหมา
83. น.ส.พรพรรณ
ไชยสว่าง
84. นางอัฉราวดี
พรหมโท
85. น.ส.ทัศนีย์
สมใจ
86. นายปิฎก
อ่อนแก้ว
87. น.ส.พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
88. นางสุวสา
ภูออม
89. น.ส.มาลี
วงศ์รัตนประทาน
90. นายไชยรัตน์
จันทร์โชติเสถียร
91. นางจุไรรัตน์
เคนหาญ
92. นางดรุณี
จารุภูมิ
93. นายพูลศักดิ์
จงเจริญ
94. น.ส.สุพรรณวดี
จันโทภาส
95. นายสมเด็จ
ปุระเทพ
96. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
97. น.ส.อินทิรา
บุญต่อ
98. นายจุฑัชย์
มานิตกุล
99. นายศุภกร
เสนาสิงห์
100. นายศุภชัย
พงษ์ศิริวรรณ

ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2
จังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
(แทน) คลังเขต 4
(แทน) สรรพากรภาค 10
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ เขต 2
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101. น.ส.เกษร
บุญยรักษ์โยธิน
102. นายนรากร
สารีแหล้
103. น.ส.นิตยา
อุ่นท้าว
104. นายสวัสดิ์
แสงขัน
105. นางนิธิยาภักด์ รฐาธนัยวรินทร
106. นายบัณฑิต
ทองอร่าม
107. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
108. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์
109. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
109. นางฉอ้อน
สวยรูป
110. น.ส.ชนกพร
โพธิสาร
111. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
112. นางวาสนา
ฤทธาภัย
113. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
114. พ.ท.นพดล
115. พ.ต.อ.วิบูลย์
116. พ.อ.ประทีป
117. น.ท.มาโนชย์
118. น.อ.สมพงษ์
119. น.ต.หญิง อิสรีย์

เกษทองมา
วงศ์ก้อม
ธานี
นนท์ตุลา
เสนภักดี
นกร

120. ร.ต.ท.วีระพงษ์

โพธิสว่าง

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24

สถาบันการศึกษา
121. นายจรูญ
122. นางชยานันต์
123. นายสุพัฒน์
124. นายพิทักษ์
125. นายสิทธิศักดิ์
126. นายธานินทร์
127. นายกฤษฎา
128. นายผ่องชัย
129. นายชานาญ
130. นายพัทธพล

ถาวรจักร์
สรวงศิริ
สมสุข
บุตรโพธิ์ดา
ซาปฏิ
ทองเผ้า
เสนาเจริญ
ไทยหอม
อยู่แพ
จารุจิตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
131. น.ส.พรทิพย์
บัวบง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
132. นางพรทิพย์
รอดบุญมา
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
/133. นายสมัคร...
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133. นายสมัคร
134. นายสมพร
135. น.ส.สุพรรณี
136. นายสุริยา
137. นายปิยะฉัตร
138. นางเสกสรร
139. นางจิราภรณ์
140. นายนรินทร์
141. น.ส.ปิยะพร
142. น.ส.สมพิศ
143. นายโกวิท
144. นายนรเชษฐ
145. นายธนัชชัย
146. นายนรเชษฐ์
147. นายปรีชา
158. นายอนันต์
149. นายฉลอง
150. นายประทวน

จันทสาร
นันตะ
ศักดิ์สุจริต
มาตย์แสง
มูลศรี
ศรีไพรวรรณ
ใช้เทียมวงศ์
คงพันธ์
จันทรสา
แววโคกสูง
จะระคร
พิทักษ์สฤษดิ์
สามเสน
พิทักษ์สฤษดิ์
ยะรังวงษ์
วรรณภินพงศ์
แสนโท
เชิดพาณิชย์

(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
ผองสานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีอุดรธานี
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. สัสดีจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อด.
6. ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
7. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อด.
8. อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
9. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับดี
10. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
11. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
12. ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
13. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
14. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
15. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
18. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
/19. หน.สานักงาน...
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19. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
20. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
21. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
22. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
23. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
24. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
25. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
26. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
27. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
28. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
29. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
30. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
31. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
32. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
33. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
34. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
35. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
36. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
37. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
38. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
39. รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
40. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
42. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภาวาปี
43. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
44. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
45. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
47. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
48. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
49. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
50. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
51. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
52. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
53. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
54. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
55. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
56. หน.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
57. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
/58. หน.สานักงานอุดรธานี...
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58. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
59. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
60. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
61. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
62. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
63. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
64. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
66. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
67. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
68. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
69. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
70. ผอ.สานักงาน คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอุดรธานี (คปภ.)
71. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
72. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
73. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด
74. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
75. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
76. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
77. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
78. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
79. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
80. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
81. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
82. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
83. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
84. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
85. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
86. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็น
ประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
(กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี)
2. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนมีนาคม 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
ประธาน
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ข้าราชการผู้ประกอบ
คุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน รวมจานวน 6 ราย ของกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินจังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบ
/เครื่องหมาย...
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เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ดังกล่าว และรับชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนมีนาคม
2561 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลาปาง
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สถิติจังหวัดอุดรธานี
2) นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
2) แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี แจ้งเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานเป็น “ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดธานี”

ผู้แทน ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดธานี
ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้ดาเนินการเปลี่ยนโครงสร้าง
ของหน่วยงานในระบบ GFMIS ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน 10 หน่วยงาน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดธานี”
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561
(ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ใบสั่งซื้อ
(PO)

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
8,260.56 5,511.33 4,150.28 50.24
3,500.75 2,460.07 2,425.17 69.28
4,759.81 3,051.27 1,725.11 36.24

งบประมาณ

/งบกลุ่มจังหวัด...

๙

งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
160.76
19.45 5.02
รายจ่ายประจา
134.14
6.72
5.64 4.20
154.04
13.81 5.45
รายจ่ายลงทุน
253.37
186.58
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
395.00
36.72
5.
9.30
28.90
รายจ่ายประจา
160.76
25.94 16.14
157.68
10.78 4.60
รายจ่ายลงทุน
234.24
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,692.02 2,138.83 1,294.91 48.10
เงินกันปี 2560 2,504.13 2,002.71 1,248.95 49.88
เงินกันก่อนปี 2560
187.89
136.12
45.96 24.46

ในส่วนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 161 โครงการ เป็น 417.39 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน
145 โครงการ เป็นเงิน 265.71 ล้าน ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 16 โครงการ เป็นเงิน
57.54 ล้านบาท แยกเป็น รอลงนามในสัญญา 6 โครงการ รวม 28 ล้านบาทเศษ อยู่
ระหว่างพิจารณาผล 6 โครงการ รวม 1.39 ล้านบาท และอยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 28 ล้านบาท
ในการการนี้ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดแนวทางการติดตาม
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี โดยประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณทุกเดือน สาหรับส่วนราชการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทาแผน
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงานรายงาน
จังหวัด และมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ประธาน
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี แผนงาน/โครงการ และงบประมาณภาพรวม (จังหวัดอุดรธานี) ได้รับแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณ รวม 52 โครงการ วงเงิน 532 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย
1) งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาทเศษ
แยกเป็นงบดาเนินงาน 33 ล้านบาท และงบลงทุน 49 ล้านบาท
2) งบจังหวัด จานวน 45 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาทเศษ แยกเป็นงบ
ดาเนินงาน 118 ล้านบาทเศษ งบลงทุน 184 ล้านบาทเศษ งบค่าใช้จ่ายบริหารงานฯ
10 ล้านบาท
3) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ที่ดาเนินการในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม วงเงิน 137 ล้านบาทเศษ แยกเป็น
งบดาเนินงาน 94 ล้านบาทเศษ และงบลงทุน 43 ล้านบาทเศษ
/โครงการกระตุ้น ...

๑๐

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(มอบอานาจให้จังหวัดดาเนินการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561) กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 (Esan Expo 2018) วงเงิน 32 ล้านบาทเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทาร่าง TOR
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 ขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2561
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยขานนาม
วันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ
กาหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน
ในปี 2561 จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่
ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานเนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม
ทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
การแต่งกาย :- ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ : เครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีแขนยาว
ข้าราชการทหาร ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
ข้าราชการบานาญ : เครื่องแบบปกติขาว
พ่อค้า/คหบดี/ประชาชน/สมาคม/สโมสร/มูลนิธิ : ชุดสากลนิยม ชุดตามเหล่า
สังกัดสุภาพสตรี : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ และสมาชิก
ร่วมประกอบพิธีตามวัน เวลา และสถานที่โดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2561
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2561
โดยจัดให้มีการถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา
08.30 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์
จักรีทุกพระองค์
การแต่งกาย :- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว หรือ
เครื่องแบบตามสังกัดหรือเครื่องแบบกากีแขนยาว
ข้าราชการทหาร ตารวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
ข้าราชการบานาญ : เครื่องแบบปกติขาว
/ประชาชน ...

๑๑

ประชาชน :

สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม หรือชุดตามสังกัด
สุภาพสตรี : ชุดไทย หรือชุดสุภาพ
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิกร่วมประกอบพิธี
ตามวัน เวลา และสถานที่โดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 การป้องกันและรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันว่า โรคกลัวน้า
เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบี่ส์ไวรัส (Rabies Virus) เมื่อเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วจะ
เดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง ที่สาคัญเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วไม่สามารถรักษา
ให้หายได้ต้องเสียชีวิตทุกราย โรคนี้เกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ในเมืองไทยพบว่า
สุนัขเป็นตัวแพร่เชื้อที่สาคัญมากที่สุด กว่าร้อยละ 95 ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากสุนัข
และแมว
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 21 มีนาคม 2561 ประเทศไทยพบโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ จากตัวอย่างผลบวกจานวน 444 ตัวอย่างจาก 37 จังหวัด ๆ ที่พบมากที่สุด
คือร้อยเอ็ด รองลงมาคือสุรินทร์ ยโสธร สงขลา พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว
7 ราย ใน 7 จังหวัด คือสุรินทร์ ตรัง สงขลา นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และ
พัทลุง จังหวัดอุดรธานีพบโรคพิษสุนัขบ้าจากตัวอย่างผลบวกในพื้นที่อาเภอเพ็ญ และ
ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปี 2545
การติดต่อ สุนัขและแมว สามารถแพร่เชื้อได้ทางน้าลาย เพราะเชื้อจะออกมา
ในน้าลาย เป็นระยะตั้งแต่ 1-7 วันก่อนแสดงอาการจนกระทั่งตาย คนเราจะติดเชื้อนี้ก็
ต่อเมื่อ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้ เลีย หรือน้าลายสัตว์กระเด็น
เข้าแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุเมือกตา จมูก ปาก อาการที่พบในสัตว์ ส่วนใหญ่สุนัข แมว
วัว ควาย มีระยะฟักตัวไม่เกิน 6 เดือน ระยะเริ่มแรก มีอาการประมาณ 2-3 วัน จะมี
อารมณ์และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิมเริ่มมีไข้เล็กน้อย การตอบสนองต่อแสงทางตาลดลง
ระยะตื่นเต้น เริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง ระยะอัมพาต
ลิ้นห้อย น้าลายไหล แสดงอาการขยอกหรือขย้อนคล้ายมีอะไรอยู่ในลาคอ ขาอ่อนเปลี้ย
ล้มลงแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตและตายในที่สุด อาการสุนัขและแมว มีทั้งดุร้าย และเชื่องซึม
ระยะฟักตัวของโรค หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อเข้าร่างกายจนกระทั่งเกิดอาการ
บางรายอาจนานเกิน 1 ปี บางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน แต่โดยเฉลี่ย 3 สัปดาห์ถึง 4 เดือน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนเชื้อที่เข้าไป อาการที่พบในคน เริ่มแรกจะมีไข้ต่า เจ็บคอ เบื่อ
อาหาร อ่อนเพลีย มีอาการคันบริเวณแผล ถูกกัด หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสั่น
ดวงตามักเบิกโพลงบ่อยๆ มีอาการกลืนลาบาก จะเกิดอาการปวดเกร็งทาให้ไม่อยากดื่ม
น้า มีอาการกลัวน้า ไม่อยากกลืนแม้กระทั่งน้าลาย จึงทาให้น้าลายไหล กล้ามเนื้อกระตุก
แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด
เมื่อถูกกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้าสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วเช็ดแผลให้แห้ง
ใส่ยาฆ่าเชื้อ ต้องจดจาอาการที่สัตว์กัด 10 ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ถ้ามี
ความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า แพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต้องไปรับการ
ฉีดวัคซีนให้ตรงวันและครบตามที่แพทย์นัด หยุดเสี่ยงด้วย คาถา 5ย ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ดังนี้ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.4 แผนปฏิบัติการ ...
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5.4 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2561 จังหวัดอุดรธานี
หน. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน โดยสรุป ดังนี้
1) การตั้งด่านตรวจแบบบูรณาการ เป็นการส่งต่อผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยตลอด
เส้นทาง โดยเฉพาะถนนสายหลัก โดยบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) การวางกรวย
จราจรให้ช่องทางการจราจรแคบลง เป็นการชะลอความเร็วของยานพาหนะ จะสามารถ
ลดการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้
2) การดาเนินมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชน กรณีที่บุคลากรในหน่วยงานกระทาผิดวินัยจราจร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษ
ทางวินัยด้วย
3) การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนทุกราย โดย
ความร่วมมือระหว่างศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้จัดเตรียม
เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ไปประจาที่โรงพยาบาลทุกแห่ง เมื่อมีผู้ที่ประสบ
อุบัติเหตุทางถนน พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้สั่งให้โรงพยาบาล ดาเนินการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ กรณีที่ไม่สามารถวัดด้วยเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ จะทาการ
เจาะเลือดเพื่อนาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดต่อไป
4) การตั้งด่านตรวจจับความเร็ว บนถนนสายหลัก ลักษณะเป็นถนน ๔- ๖ ช่อง
จราจร ทาให้มีการใช้ความเร็วของยานพาหนะเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด และก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย ปัจจุบันมีเครื่องตรวจจับความเร็วแบบเคลื่อนที่ จานวน ๔ เครื่อง ที่พร้อม
ทางานได้ทัน
5) การกาหนดพื้นที่เล่นน้าสงกรานต์ (Zoning) จังหวัดให้ทุกอาเภอกาหนดพื้นที่
เล่นน้าสงกรานต์ปลอดภัย และปลอดแอลกอฮอล์ จานวน ๔๒ จุด ซึ่งเป็นพื้นที่เล่นน้า
ที่มีเล่นน้าสงกรานต์อย่างปลอดภัย และปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สาหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญ ได้แก่ คาชะโนน วัดป่าภูก้อน
เป็นต้น ได้สั่งการให้อาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดบริการอานวย
ความสะดวกด้านการจราจร แนะนานักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
6) การตั้งด่านชุมชน จังหวัด ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน
เพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อดาเนินโครงการฝึกอบรมผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชน ในการ
ตั้งด่านชุมชน โดยให้ทราบบทบาทหน้าที่ หลักในการตั้งด่านชุมชน ซึ่งจะเป็นการสกัด
กลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ในการตั้งด่านชุมชน เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑
/รวมทั้งการประชา ...
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รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ประสบเหตุ หรือญาติผู้ประสบเหตุ
ทาประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประยุกต์
ใช้สื่อมัลติมีเดีย สื่อออนไลน์ และโซเชียลเน็กเวิร์ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย
8) อาเภอเสี่ยงสูงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา จังหวัด
อุดรธานี มีอาเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง ๓ ปี ระดับสูงทั้งเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ รวม ๓ อาเภอ คือ อาเภอบ้านดุง เพ็ญ และอาเภอเมืองอุดรธานี และอาเภอ
ที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง ๓ ปี ระดับสูงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง รวม ๓ อาเภอ ได้แก่
อาเภอบ้านผือ วังสามหมอ กุมภาปี ได้แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อติดตามการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๖๑
9) แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑, ๒ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี และ
หน่วยงานรับผิดชอบสารวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนนและสภาพแวดล้อม
จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย
รวมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖1 หรือกรณีที่ ดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย
เตือนให้ชัดเจน
10) สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี กากับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ
และรถโดยสารไม่ประจาทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจารถ รวมทั้งให้
ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจาทางให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ/กฎหมาย และกาชับในเรื่องความเร็ว การผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถ และ
พนักงานขับรถปริมาณแอลกอฮอล์ต้องเป็น “ศูนย์” รวมทั้ง ให้ขอความร่วมมือ
กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการ หรือหลีกเลี่ยงการใช้
รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖1
11) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี และหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้า เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยทางน้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชนเกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรและ ท่องเที่ยว หากพบเห็นความผิดปกติที่อาจสั่งให้เรืองดให้บริการโดย
เด็ดขาดจนกว่าจะเห็นว่าปลอดภัย
12) การจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล ทุกแห่ง ทีมแพทย์ พยาบาล และ
หน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และ
การแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและ
ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ สถานการณ์ ...
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5.5 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด) จากการ
ดาเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ 2561 ห้วงระหว่าง (1 ตุลาคม 2560 ถึง 29 มีนาคม
2561) รวมผู้เสียชีวิต จานวน 209 คน คิดเป็นอัตราตาย 13.27 ต่อแสนประชากร
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล 3 ฐานและอื่น ๆ ) ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2560 ถึง 29 มีนาคม 2561 อัตราตายมากกว่า 16-18 ต่อแสนประชากร
ได้แก่อาเภอหนองหาน อัตราตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร รวมทั้งสิ้น 3 อาเภอ
ประกอบด้วยอาเภอไชยวาน อาเภอกู่แก้ว และอาเภอเมืองอุดรธานี ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานีเกินกว่าครึ่งหนึ่ง มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า
ที่กฎหมายกาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.6 การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2561
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
และลงมติเห็นชอบกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1) กาหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม
เป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2561 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์
รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-16 เมษายน 2561
2) ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสม
ของการกาหนดเป็นวันหยุด ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป
3) ในกรณีหน่วยงานใด ที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจาเป็น
หรือราชการสาคัญในวันหยุดดังกล่าว โดยได้กาหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหาก
ยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้
หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ และไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน
4) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น เร่งรัด
เตรียมความพร้อมในการดาเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าว
ทั้งนี้ให้อาเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.7 การจัดประชุม ...

๑๕

5.7 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปี
งบประมาณ 2561 เดือนเมษายน 2561 เจ้าภาพได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กาหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ โครงการ
ชลประทานอุดรธานี ถนนวัฒนานุวงศ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จะได้แจ้งเวียนเชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมฯ ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.8 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ เดือนเมษายน 2561 กาหนดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2561 ณ
โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง หมู่ที่ 6 ตาบลโนนทอง อาเภอนายูง เชิญชวนส่วน
ราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมตามโครงการ ฯ ในวันที่และสถานที่ดังกล่าว
ประธาน
ขอเชิญร่วมออกหน่วยบริการตามกาหนดโดยพร้อมเพรียงต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.9 สรุปผลการจัดงาน “มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง:GMS Fabric Expo 2018”
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
การจัดงาน “มหกรรมผ้าทอมือ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GSM Fabric Expo 2018” มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาภาคอีสาน
ในด้านการยกระดับผ้าทอมือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ตลาดสากล รวมทั้งส่งเสริม
เมืองที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าขายผ้าพื้นเมือง และเมืองแฟชั่นผ้าทอมืออีสาน
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถตอบโยชน์นโยบายของภาครัฐในการ
เสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ หรือ Local Economy ซึ่งภาพ
ซึ่งภาพรวมการจัดงานตลอด 5 วันที่ผ่านมา คือ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561
มียอดจาหน่าย และยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์งานผ้าทอมือ จาก ๑๖๐ ร้านค้า กว่า ๖๙
ล้านบาทเศษ โดยจาแนกเป็น ยอดการจัดจาหน่าย 25 ล้านบาทเศษ 2. ยอดการสั่งซื้อ
25 ล้านบาทเศษ 3. ยอดเจรจาธุรกิจ 15 ล้านบาท ยอดการจาหน่ายอาหาร/
ร้านสตรีท ฟู้ด 3 ล้านบาทเศษ โดยประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจานวนมาก และ
ตลอดระยะเวลา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 กว่า 50,000 ราย
นอกจากนี้ ในช่วงของการจัดงาน ฯ พบว่าการค้าผ้าพื้นเมือง ที่ตลาดผ้านาข่าและกลุ่ม
ผ้าทอมือต่างๆ อาทิ กลุ่มผ้าบ้านโนนกอก มีการค้าขายกันอย่างคึกคัก เนื่องจากมีผู้สนใจ
และนักเลงผ้าเดินทางมาซื้อสินค้า รวมถึงเจรจาธุรกิจ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการจัดงานผ้าทอมือในดังกล่าว เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะมีการเปิดเผย
ตัวเลขอย่างเป็นทางการต่อไป
/ “มหกรรมผ้าทอ ...

๑๖

“มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง: GMS Fabric Expo 2018” วันที่ 28
กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลาตลอด 5 วัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่
ประสบความสาเร็จในระดับภูมิภาค ซึ่งนอกจากตลาดงานผ้าจะเติบโต และมีเวทีทาง
การตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นเหตุให้ การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านที่พัก
โรงแรม มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความสาเร็จนี้ เกิดจากการบูรณาการร่วมกัน
จากหลายภาคส่วนสามารถต่อยอดไปสู้ระดับประเทศได้ สู่ความเป็น Thailand 4.0
อย่างได้ผล
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.10 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ด้วยจังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานเทศบาลนครอุดรธานี และ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินกิจกรรม “วันอังคาร สวมผ้าไทย
ใส่บาตรพระ” (ทาบุญตักบาตรทุกวันอังคาร) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
เพื่อความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทุกภาคส่วน
เชิญหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม
“วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” กาหนดขึ้นทุกวันอังคาร ในเวลา 06.30 น.
ณ ถนนเทศา (บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.11 โครงการประชาชนจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
สรุปผลการดาเนินโครงการประชาชนจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินโครงการประชาชนจิตอาสา “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้า คลองเจริญ อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งคลองดังกล่าวเป็นคลองส่งน้าที่ใช้เป็นเส้นทางผันน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยหลวง
เข้าสู่หนองประจักษ์ ซึ่งเป็นหนองน้าสาธารณะ ที่ประชาชนใช้พักผ่อนหย่อนใจ ที่ใหญ่
ที่สุดในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และเมื่อพัฒนาแล้วจะทาให้ลาคลองมีสภาพภูมิทัศน์
ที่สะอาดสวยงาม สามารถผันน้าได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งเทศบาลนครอุดรธานีจะได้
พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และสวนเกษตรในชุมชนเมือง โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่สะพานดา
ถนนโพศรี ถึงถนนสุนทรสัจบูรณ์ รวมระยะทาง 2,900 เมตร กาหนดทากิจกรรม 3 วัน
คือ วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 รวม 3 วัน จากจานวน 43 หน่วยงาน 20 ตาบลใน
อาเภอเมืองอุดรธานี และ 19 อาเภอ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จานวน 5,160 คน
รับทราบ
/5.12 รายงานผล ...

๑๗

5.12 รายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”
ผู้แทน ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม
2561 มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา ชาย 71 คน หญิง 68 คน และเจ้าหน้าที่
40 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 179 คน สรุปผลการแข่งขัน (วันที่ 28 มีนาคม 2561)
จังหวัดอุดรธานี มีผลงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”
8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย
อยู่ในอันดับ 4 ของภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือนมกราคม 2561 มีสัญญาณขยายตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตขยายตัว ตามภาคเกษตรกรรมจากปริมาณผลผลิต
อ้อยโรงงาน และมันสาปะหลังที่ขยายตัวในอัตราสูง ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ขยายตัว ด้านการใช้จ่ายขยายตัว ตามการบริโภค ภาคเอกชนจากจานวนรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ด้านเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัวร้อยละ 4.2 และ ร้อยละ 4.6
ตามลาดับ สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ ร้อยละ 0.2
การจ้างงาน ขยายตัว ร้อยละ 1.5
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานของประจาเดือนมีนาคม
2561 ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 68 เรื่อง แล้วเสร็จ
จานวน 8 เรื่อง คงเหลือ 60 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,257 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 33
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 8
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้
/สถานีเก็บตัวอย่าง...

๑๘
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ดี
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
74
ดีมาก
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
95
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
85
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
49 เสื่อมโทรม
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
80
ดี
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
54 เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
60 เสื่อมโทรม
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
92
ดีมาก
91
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดีมาก
93
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดีมาก
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 77
ดี
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ปัญหา
NH3
NH3
NH3
-

คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวงมีโดยรวม จัดอยู่ในระดับดี มีคะแนนอยู่ที่ 77
สถานี HLU 04, HLU 05 และสถานี HLU 06 เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณ
แอมโมเนียม-ไนโตรเจน(NH3-N)สูง ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรก ของแหล่งน้า
ที่เกิดจากของเสีย หรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่
ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงค่อนข้างสูง
นั้น อาจเกิดจากการย่อยสลายของซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค มีนาคม 2561
=1,186 ราย 474,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,099 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 54,950 บาท
3. ในห้วงเดือนมีนาคม 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 11 ครั้ง รวม 11 แห่ง
(ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2561)
4. การรับบริจาค (มีนาคม 2561) ดวงตา 15 ราย อวัยวะ 18 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ
รวมมูลค่า
68,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.6 รายงานผล...

๑๙

6.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ในห้วงเดือนมีนาคม 2561 จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ดาเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดอุดรธานี สานักงานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมในงาน “มหกรรมผ้าทอมือ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS FABRIC EXPO 2018 ณ ทุ่งศรีเมือง ในระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่แฟนตาซีผ้าทอมือ
ชิงเงินรางวัลรวม 90,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสถานศึกษา และ
ประเภทประชาชนทั่วไป มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด รวมทุกประเภท จานวน 40 ทีม
กิจกรรมลานวัฒนธรรม การสาธิตขบวนการผลิตผ้าทอมือ การแสดงหมอลากลอนย้อนยุค
และการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวน กิจกรรมการประกวดส้มตาเขยนานาชาติ
ณ ลานอาหาร มีผู้ร่วมแข่งขันจาก 8 ประเทศ รวม 13 ทีม ได้แก่ เขยจากประเทศ
ฝรั่งเศส อังกฤษ ฮอลแลนด์ โปแลนด์ เยอรมันนี สวีเดน สหรัฐอเมริกา และประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ การประกวดภาพถ่าย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ประเภทขบวนแห่
ภาพกิจกรรมภายในงาน และภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ มีช่างภาพหรือผู้สนใจส่งภาพ
เข้าประกวดรวมทั้งหมด จานวน 87 ภาพ และเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
สนับสนุน การจัดแสดงแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์ และการแสดงของกลุ่มจังหวัดใน
ภาคอีสาน ณ เวทีกลางทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มท่องเที่ยวคีรีวงกต ตาบลนาแค อาเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัด
3. ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย
วิทยากรแกนนาชุมชน” เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจถวาย
พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
4. ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2561 มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทุกอาเภอ
ร่วมกับวิทยากรแกนนาชุมชน จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชนคุณธรรม จานวน
101 ชุมชน
5. ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1 รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์
วัดสว่างโนนสวรรค์ ตาบลท่าลี่ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นา
ท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานและผู้ประกอบท่องเที่ยว ในพื้นที่ อาเภอกุมภวาปี และอาเภอ
หนองหาน จานวน 40 คน
6. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 จัดโครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยใช้
มิติทางวัฒนธรรม (จิตอาสาผู้นาเที่ยวชุมชนฯ) ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร
(โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เป้าหมาย : สร้างเครือข่าย
แกนนาชุมชนรุ่นที่ 1 รวม 40 คน จาก 4 ชุมชน เพื่อขยายผลการจัดอบรมในชุมชน
คุณธรรม 4 แห่ง
/7. ระหว่างวันที่...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

7. ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง
(Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรม
ต้นคูณ อาเภอเมืองอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชนและผู้สนใจ
จากอาเภอหนองหาน กุมภวาปี บ้านผือ และอาเภอนายูง จานวน 100 คน
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

