รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 9/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสมหวัง
3. นายสิธิชัย
4. นายสุชัย
5. นายจิระศักดิ์
6. นายพงษ์ศักดิ์
7. นายประพันชัย
8. นายชัชวาล
9. นางแว่นสา
10. นายธีระภัทร์
11. นายจาลักษ์
12. นายสมิต
13. นางณัฐกฤตา
๑4. นางสุภาวดี
15. น.ส.อัญชลี
16. นายไกรสร
17. นางสิริวิมล
๑8. นายมนต์สังข์
19. นางปิยวรรณ
20. นายณรงค์ชัย
21. นายสาเนา
22. นางวราภรณ์
23. นายธง
24. นายมงคล
๒5. นายวิบูลย์
๒6. นายอาพัน
27. นางนพรัตน์
๒8. นายอภิชาต
29. นายนันทชัย
30. นางฐิตารีย์

จันทร
พ่วงบางโพ
จินดาหลวง
บุตรสาระ
โยธา
ยศยิ่ง
วิจารณรงค์
เชิดไชยศักดา
พลวัน
ผิวสวัสธ์
กันเพ็ชร์
ประสันนาการ
ชาวดอน
สิทธิมาลัยรัตน์
พลคชา
แจ่มหอม
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
โยมา
ศรีดาวเรือง
เสลานอก
อิ่มแสงจันทร์
ช้างรักษา
ทองจุ่น
บุตตะพรม
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
วงศ์กาฬสินธุ์
ปัญญาสุรฤทธิ์
อินทร์ตาแสง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
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31. นายธงชัย
32. นายวิชิต
33. นายฤทธิเดช
34. นางวันทนา
35. พันเอกสะอาด
36. น.ส.สุขณกมล
37. นายทรรศชล
38. นายจิระศักดิ์
39. นายพงษ์สิทธิ์
40. นายเข็มเพชร
41. นายพิชัย
42. นายธนดร
43. นายณัฐพงศ์
44. นายภูรเดช

พลพวก
ชมฉ่า
โคตรสาร
คันธาเวช
ยศพลเสนียื
สุขศาสตร์
พุทธรัตนา
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
น้อยชนะ
พาศรี
เบ็ญจจินดา
คาวงศ์ปิน
สวัสดิรมย์

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

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

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
แสงสุวรรณ
วงษ์ศรีรักษา
สุขเกษม
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
ปทานนท์
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
ศรีหงส์
พนาลิกุล
กิจรักษา

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

ส่วนกลาง
64. นายเธียรไท
65. นายพรชัย

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดอุดรธานี
การิสุ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
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66. นายพรชัย
67. นางอัจจิมา
68. นายวิรัตน์
69. นายพิทยา
70. นายทวีศักดิ์
71. นายวิชัย
72. น.ส.ณัฐภัทร
73. น.ส.ภัทรมน
74. น.ส.ปนัดดา
75. นายอดุลย์
76. น.ส.พรปวีณ์
77. นายณัฐพงษ์
78. นายเพนิน
79. นายชินภัทร
80. นางเรียมสงวน
81. นายสุธน
82. นายสันติพร
83. นายไกรสิทธิ์
84. น.ส.ทิวาพร
85. นางอัฉราวดี
86. น.ส.ทัศนีย์
87. นายบพิตร
88. น.ส.อรุณีย์
89. น.ส.ธันยพร
90. นายณัฐวุฒิ
91. นายพูลศักดิ์
92. นายมารุต
93. นายสมเด็จ
94. นายรัตนะ
95. นายเรืองเดช
96. นายสุนันท์
97. น.ส.อาริยา
98. น.ส.เกษร
99. นายไสว
100. นายอาคม
101. นายสุกัณฑ์
102. นายชาญชัย

การิสุ
สุรสินธุ

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
ธรรมเสถียร (แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
กุดหอม
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ชูแสงทอง
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
จาตุรงค์กร
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
โชคสวัสดี
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
พงส์พิสิฎฐ์
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
กิจสาเร็จ
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
หม้อทอง
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
เจนบ้านผือ
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
งิ้วงาม
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
นิ่มกิ่งรัตน์
ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ศรีสาราญ
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
พณะชัย
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
พรหมโท
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ฤทธิ์แสง
(แทน) คลังเขต ๔
วิศิษฏ์ชัยนนท์ (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
นาคะประวิง (แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
สายบุญมี
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ยิ่งคงดี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
บุญปัญญโรจน์ (แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
พลวงศ์สกุล
(แทน) ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
บุญขันธ์
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
บุญรักษ์โยธิน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
โพธิมล
ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
สัตถาผล
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ส่างช้าง
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ทองแสน
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
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103. นายสมเกียรติ
104. น.ส.เบญจพร
105. นายไพบูลย์
106. นายกิตติศักดิ์
107. นางเพียงใจ
108. น.ส.ชนกพร
109. นางวาสนา

ใจขาน
สารพรม
ไกรสีห์
บุญไชย
แสงวิจิตร
โพธิสาร
ฤทธาภัย

(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4

ทหาร/ตารวจ
110. พ.ต.อ.ชัยพงศ์ ทรงพลนภจร (แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
111. พ.อ.ณัฐวัฒน์
นิลภูผาทวีโชติ (แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
112. พ.ท.มาโนชย์
นนท์ตุลา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
113. น.ต.จีรพงศ์
ทองโคตร
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
114. พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ
ใจสุข
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
สถาบันการศึกษา
117. รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
116. นายพิชิต
สนั่นเอื้อ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
117. นางเยียรยง
ไชยรัตน์
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
118. นายนิรุตน์
บุตรแสนลี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวิศึกษาอุดรธานี
119. นายชาญชัย
แสนจันทร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
120. นายอดิศักดิ์
ปัญญาสิม
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
121. นายณพพร
พรอินทร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
122. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
123. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
124. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
125. นายกอิทธิพล
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
126. นายมานิต
แสงศิลา
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
127. นายขรรค์ชัย
ดอกไม้
(แทน) ผอ.การประปาภูมิภาค เขต 7
128. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
129. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์ พิลาวัลย์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
130. นายเสกสรร
ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
131. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
132. น.ส.ทศพร
ชยานุเคราะห์ (แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
133. นายพีรพล
ศินาคม
(แทน) หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
134. นายนพวัฒน์
ศรีแก้ว
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
135. นายประเวศ
รัตนวงศ์
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
/ 136. นายบุญส่ง...
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136. นายบุญส่ง
137. นายธนัชชัย
138. ดร.ชานนท์
139. นายประทวน

คามะเชียงพิณ (แทน) ผอ.สานักงาน คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
2. ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
3. จ่าจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
6. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
7. นายอาเภอนายูง
8. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
9. ผอ.ศูนย์ศึกษาแลพัฒนาชุมชนอุดรธานี
10. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
11. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
12. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
13. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
14. ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
15. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
16. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
17. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
18. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
19. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
20. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
21. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
22. สรรพากร ภาค 10
23. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
24. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
25. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
26. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
27. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
28. ศึกษาธิการภาค 10
29. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
30. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
31. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
/ 32. ผอ.ศูนย์สารวจ...
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32. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
33. หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
34. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
35. ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
36. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
37. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
38. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
39. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
40. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ.2 หน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
41. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
42. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
43. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
44. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
45. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
46. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
47. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
48. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
49. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
50. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
51. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
52. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
53. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
54. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
55. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
56. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
57. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
58. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
59. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
60. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
61. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิคาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
62. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
63. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
64. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
66. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
67. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
68. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
69. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
70. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
/ 71. ผจก.ธนาคาร...
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71. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
72. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
73. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
74. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
75. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
76. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
77. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
78. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
79. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
80. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
81. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
82. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
83. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
84. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
85. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
86. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
87. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
88. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
89. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
90. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
91. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
92. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
93. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
94. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
95. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
96. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
77. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.
พิธีก่อนการประชุม

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
สิงหาคม 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
1) มอบใบหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จากัด
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
2) มอบป้าย Q Restaurant ประจาปีงบประมาณ 2560
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
3) มอบรางวัลผลการประกวดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง
การก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 125 ปี (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
4) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อาเภอที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาเภอสะอาด
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)
/5. มอบของที่...
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ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

5) มอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
รับและมอบใบหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี มอบป้าย Q Restaurant ประจาปีงบประมาณ
2560 ของสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลผลการประกวด
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 125 ปี ของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อาเภอที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นอาเภอสะอาด ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี มอบของที่
ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ของที่ทาการปกครองจังหวัด
อุดรธานี
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
น.ส.เบญจพร สารพรม
หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชยาวุธ จันทร) และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ) ได้กล่าวอาลาต่อที่ประชุมฯ เพื่อเดินทางไปรับตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และกล่าวขอบคุณในความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ทีป่ ฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายรัฐบาลตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ
ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จานวน
ผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 1 ถึง 26 กันยายน 2560 จานวน 3 อันดับแรกของประเทศ คือ
จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 131,041 103,368 และ
72,089 ตามลาดับ รวมยอดผู้สมัครทั้งประเทศ จานวน 2,187,552 คน
อาเภอที่มีผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
3 อันดับ คืออาเภอโนนสะอาด จานวน 12,134 คน ประจักษ์ศิลปาคม จานวน 4,454 คน
และอาเภอกู่แก้ว จานวน 3,774 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74, 17.67 และ 17.17
ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 3.2 รายงานผล...

๙

3.2 รายงานผลคาถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
การแสดงความคิดเห็นต่อคาถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ในรอบเดือน
กันยายน 2560 จังหวัดอุดรธานี จานวนทั้งสิ้น 2,333 คน
ชาย จานวน 1,151 คน หญิง จานวน 1,182 คน
* ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560- 25 กันยายน 2560
จานวน 19,716 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด และบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560
จากข้อมูลทางสถิติ 479 ราย คิดเป็น 30.41 ต่อแสนประชากร อาเภอที่มีอัตราการตาย
มากกว่า 18 ต่อแสนประชากร รวม 16 อาเภอ โดยอาเภอมีอัตราการตายมากกว่า 18
ต่อแสนประชากร 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอหนองหาน 44.44 อาเภอทุ่งฝน 37.40
และ อาเภอหนองวัวซอ 36.37 ตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
จังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 29
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี ในการดาเนินการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
จังหวัดสกลนคร มีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิและผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาค
สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจานวนมาก และเงินสดจานวน 224,717.- บาท และได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีสานักนายกรัฐมนตรี บัญชีเลขที่ 067 0 06895 0
ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสานักนายกรัฐมนตรี” เป็นเงินจานวน
224,717.- บาท
2. สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค นาส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัด
สกลนคร โดยรถบรรทุก 6 ล้อ จานวน 8 คันรถ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นาส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ได้รับความอนุเคราะห์
จากมณฑลทหารบกที่ 24 และเทศบาลตาบลหนองบัว รวม 2 คันไปยังศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นาส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ได้รับความอนุเคราะห์
จากเทศบาลเมืองหนองสาโรง และเทศบาลตาบลหนองบัว รวม 2 คัน ไปยังศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยอาเภอสว่างแดนดิน และอาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
/ วันที่ 2 ...

๑๐

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นาส่งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ ได้รับความอนุเคราะห์รถ
จากมณฑลทหารบกที่ 24 เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสาโรง และเทศบาล
ตาบลหนองบัว รวม 4 คัน ไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
หัวหน้าสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์
การพัฒนากีฬาเป็นหลัก มีการวางแนวนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงการส่งเสริม และวิธีการ
พัฒนากีฬาของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งพัฒนานักกีฬาให้เป็นเลิศสู่การ
เป็นอาชีพเทียบเท่าระดับสากล ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ด้าน
นันทนาการ เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ
การคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 2 รายการ ได้แก่กีฬาแห่งชาติและกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ มีจังหวัดที่สนใจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังนี้
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี กาญจนบุรี อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2562) 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี
และ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี นครสวรรค์
และ จังหวัดตราด ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
พัทลุง นอกจากนี้ยังมีจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กาลังจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565)
คณะกรรมการฯ ได้ขยายเวลาให้กับจังหวัดที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ สามารถ
ยื่นเอกสารได้ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560 โดยคาดว่าจะประกาศจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ
ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 จังหวัดอุดรธานี เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ซึ่งใน
ขณะนั้นใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2524 หรือ
เมื่อ 36 ปีที่แล้ว ส่วนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุด เมื่อ
ปี พ.ศ. 2541 หรือเมื่อ 19 ปีที่แล้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีได้ว่างเว้นการจัดกีฬา
ระดับชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จึงได้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (พ.ศ. 2562) หรือ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) และหรือ ครั้งที่
37 (พ.ศ. 2564) ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีโอกาสที่ จะได้รับการพิจารณาครั้งใด ครั้งหนึ่งใน
จานวน 3 ครั้งดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ยังขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่
48 (พ.ศ. 2565) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566) อีกด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ขอความร่วมมือส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง
ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติของจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่ ...
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี
1) แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตร
ของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท สถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา จากหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 กรณีปีการศึกษาเดียวกัน
เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง หรือครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราส่วนภาคเรียนของ
อัตราที่เบิกทั้งปีการศึกษา กรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ให้เบิกไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของอัตราเบิกทั้งปีการศึกษา กรณีมีการเบิกเกินสิทธิ ให้พิจารณาตามมาตรา 51
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2) การขอความร่วมมือแจ้งสถานะของบริษัทที่มิได้เป็นสถาบันการเงินภายใต้
การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ ฝกก. 434/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 รายละเอียดแนวทาง
การปฏิบัติบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีคาว่า “บริษัทเงินทุน” นาหน้า ซึ่งมี 2
บริษัท ได้แก่ 1) บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน) และ 2) บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์
จากัด (มหาชน)
ส่วนราชการสามารถสืบค้นรายชื่อสถาบันการเงินภายใต้การกากับดูแลของ ธปท.
ทางเว็บไซต์ www.bot.or.th หัวข้อ “สถาบันการเงิน/มุมสถาบันการเงิน/รายชื่อที่อยู่
web site สง. และ Non-Bank” และเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ
3) การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทาต่อเนื่องไปใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง จากหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 แนวทางการ ปฏิบัติ คือ
การทาสัญญาเช่าหรือจ้าง ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน ภายในวันที่
1 ตุลาคม หรือวันแรกของปีงบประมาณของหน่วยงานรัฐ มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่มีการเช่าหรือการจ้างจริง
การดาเนินการจัดหาไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่
จัดหาไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณเท่านั้น
4) การเช่าหรือการจ้างเหมาบริการที่มีความจาเป็นต่อเนื่อง จากหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 สรุปแนวทางการปฏิบัติ คือ
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นต้องเช่าหรือจ้าง ผู้ให้บริการรายเดิม หน่วยงานของรัฐ
สามารถพิจารณาจัดเช่าหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 (ค) “ให้เจรจา
กับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อ
ขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ากว่า หรือราคาเดิม ภายใต้เงื่อนไข
ที่ดีกว่า หรือเงื่อนไขเดิม โดยคานึงถึง ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ”
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่ ...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาแนวเขตหมู่บ้าน และพิจารณาให้ความเห็นชอบ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี
1) การตั้งและกาหนดเขตหมู่บ้าน (การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่)
อาเภอหนองหาน รายงานว่าได้รับคาร้องจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตาบล
หนองหาน อาเภอหนองหาน เพื่อขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น ซึ่งได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาคมหมู่บ้านแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 บ้านหนองหาน หมู่ที่ 6 ตาบลหนองหาน จานวนประชากร 1,980 คน แยกเป็น
เพศชาย 954 เพศหญิง 1,026 คน 592 ครัวเรือน ขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านสระพังทอง
หมู่ที่ 18 ตาบลหนองหาน ประชากร 1,268 คน เพศชาย 606 คน เพศหญิง 662 คน
368 ครัวเรือน เมื่อแยกหมู่บ้านแล้ว หมู่บ้านเดิมคงเหลือ 224 ครัวเรือน ประชากร 712 คน
เพศชาย 348 คน เพศหญิง 364 คน
1.2 บ้านหนองหาน หมู่ที่ 11 ตาบลหนองหาน จานวนประชากร 1,495 คน
แยกเป็นเพศชาย 752 เพศหญิง 743 คน 619 ครัวเรือน ขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ชื่อบ้านพระธาตุสร้างแข้ หมู่ที่ 19 ตาบลหนองหาน ประชากร 638 คน เพศชาย 325 คน
เพศหญิง 313 คน 275 ครัวเรือน เมื่อแยกหมู่บ้านแล้ว หมู่บ้านเดิมคงเหลือ 344 ครัวเรือน
ประชากร 857 คน เพศชาย 427 คน เพศหญิง 430 คน
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2539 (กาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่) และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท
031.1/ว 56 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 ซึ่งได้วางแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
โดยระบุว่า “ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอและจังหวัด”
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มีการจัดตัง้ และกาหนดเขตหมู่บ้าน (การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่)ตามแนวทาง
ที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองกาหนด
2) การเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน และตั้งและกาหนดเขตหมู่บ้าน
อาเภอเมืองอุดรธานี รายงานว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จังหวัดอุดรธานี
จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยแยกเขตการปกครอง หมู่ที่ 1 ออกเป็น
หมู่ที่ 20 ตาบลเชียงยืน อาเภอเมืองอุดรธานี ปรากฏว่า ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง
ตั้งและกาหนดเขตหมู่บ้าน ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2538 ระบุทิศตะวันตกของหมู่ที่ 1 เป็น
หมู่ที่ 14 และมีการบรรยายแนวเขตไม่ครอบคลุมพื้นที่ตามข้อเท็จจริง จึงทาให้ร่างประกาศ
จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ตั้งและกาหนดเขตหมู่บ้าน (หมู่ที่ 20) ที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัตินั้น
ไม่สอดคล้องกับคาบรรยายตามประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ตั้งและกาหนดเขตหมู่บ้าน
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2538
ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมการปกครองยังมิได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้านไว้ จึงเห็นควรดาเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0310.1/ว 3472 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ซึ่งได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนด
เขตตาบล และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 56 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557
ซึ่งได้วางแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยระบุว่า “ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
/ ประชาคม ...
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มติที่ประชุม

คลังจังหวัดอุดรธานี

ประธาน

ประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจาอาเภอและจังหวัด”
เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน และตั้งและกาหนดเขตหมู่บ้าน ตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองกาหนด
5.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕60
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2560)
หน่วย : ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
(PO)
จานวนเงิน ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
12,746.60 890.85 11,356.30 89.09
รายจ่ายประจา 7,327.50
52.99 6,949.69 94.84
รายจ่ายลงทุน 5,419.11 837.86 4,406.61 81.32
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
380.53
83.81
290.91 76.45
รายจ่ายประจา
27.76
2.78
21.97 79.13
รายจ่ายลงทุน
352.77
81.03
268.94 76.24
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99
28.67
261.62 84.39
รายจ่ายประจา
111.81
2.52
92.94 83.13
รายจ่ายลงทุน
198.19
26.15
168.68 85.11
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,103.64 132.91 1,785.78 84.89
เงินกันปี 2559 1,872.83
95.84 1,675.70 89.47
เงินกันก่อนปี 2559
230.82
37.07
110.08 47.69

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดไว้ ให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 15 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 17 ถึง 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่
รางวัลที่ 3 ระดับประถมศึกษา (โครงงานวิทยาศาสตร์) ได้แก่ โครงงาน
การหาผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
/ รางวัล ...
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รางวัลที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงงานภาษาอังกฤษ) ได้แก่
โครงงาน The Roral Lessons from His Majesty The King Bhumibol Adulyadej
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รางวัลที่ 1 ระดับประถมศึกษา (โครงงานภาษาไทย) ได้แก่ โครงงาน
“ย้อนรอยวรรณกรรมพื้นถิ่น เรียงร้อย วรรณศิลป์ สู่ท่วงทานอง” โรงเรียนบ้านหนองหาน
(วันครู 2502) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โครงงานประวัติศาสตร์) ได้แก่
โครงงานตามฮอยฮีตวิถีชน คนไทพวนบ้านผือ โดยมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการเด็กประถมวัย กิจกรรมการดาเนินการประกอบด้วย
จัดประชุม และอบรมการจัดทาแผนพัฒนาการเด็กประถมวัยครั้งที่ ๑ ร่วมกับภาคเครือข่าย
ประชุมพัฒนาระบบบริการดูแลเด็กประถมวัยในกลุ่มเสี่ยง การดาเนินงานโภชนาการสมวัย
สาหรับครูในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาล การจัดเก็บข้อมูลและกาหนดแนวทางการดูแลเด็ก
ปฐมวัย และอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์สาหรับ
ครูในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาล มีการจัดกิจกรรมประกาศนโยบายและลงนามพันธะสัญญา
การส่งเสริม พัฒนาการเด็กประถมวัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาบลต้นแบบ Udon Smart Kids ทุกตาบล
พัฒนาระบบบริหารจัดการเกลือเสริมไอโอดีนแบบบูรณาการ โดยการ
1) จัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อน และชี้แจงนโยบาย และจัดประชุม
ผู้ผลิตเกลือ อาเภอบ้านดุง และอาเภอบ้านผือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ) เป็นประธาน มีคณะกรรมการ
ดาเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมด้วย
2) ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือและตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษา
ดูงาน และแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการดาเนินงาน การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ โรงแรมพรรณราย จังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุนเกลือเสริม
ไอโอดีนให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย
กิจกรรมผู้สูงอายุ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีการดาเนินงานในภาพรวม คือ
2. กาหนดนโยบายงานผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๐ และจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางาน
ผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๐ จัดทาแผนพัฒนางานผู้สูงอายุ กาหนดตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนา
มาตรฐานรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ครบทั้ง๓ S คือ Social, Strong, Security
2. การคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี ๘๐ ปีขึ้นไป บุคคลต้นแบบ เพื่อเชิดชูเกียรติและ
เป็นแบบอย่างของชุมชนร่วมกับสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่บ้าน
สาธารณสุข และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
/ 3. หน่วยงาน ...
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3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ดาเนินงานตามแผน ติดตาม กากับ นิเทศ การ
ดาเนินของพื้นที่ทุกอาเภอ ในห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2560
4. ประเมินผล การดาเนินงานของพื้นที่ทุกอาเภอ ระยะเวลาดาเนินงานในเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2560
หุ่นดีสุขภาพดี กิจกรรมดาเนินการ ได้แก่
1) บูรณาการจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย ร่วมกับสานักงานการท่องเที่ยว และ
กีฬาจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการออกกาลังกายในแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย เด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมกลางแจ้งในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
วัยเรียน โรงเรียนจัดเวลาในการออกกาลังกายทุกวัน อย่างน้อย ๖๐ นาที วัยทางาน
หน่วยราชการจัดกิจกรรมออกกาลังกายบ่ายวันพุธ ตามมติคณะรัฐมนตรี วัยผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมออกกาลัง กายอยู่เสมอ
2. มีชมรมออกกาลังกายทุกตาบล
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดบริการคลินิกไร้พุงในระดับตาบลและ
อาเภอในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการ
นิเทศและติดตามการดาเนินงานทุกอาเภอ
๕. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานีและภาคีเครือข่ายจัดทาโครงการกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์ผู้นาเครือข่าย
ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยออกกาลังกาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนกรกฎาคม 2560 หดตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตหดตัว ตามภาคบริการ เนื่องจากประชาชนระมัดระวัง
การใช้จ่ายมากขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ด้านการใช้จ่ายหดตัว ตามการบริโภค
ภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้เกษตรกรที่ยังหดตัว การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจาก
รายจ่ายลงทุน สาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัวในอัตราที่ลดลง ร้อยละ 5.4 และร้อยละ
0.6 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ติดลบ ร้อยละ 0.4 และ
การจ้างงาน หดตัว ติดลบร้อยละ 11.6
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2560 มีดังนี้

/ สถานีเก็บ ...
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คุณภาพน้า
ประเภท
เกณฑ์
ปัญหา
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
2
ดี
DO
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
3
พอใช้
DO, BOD
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
3
พอใช้
DO
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
3
พอใช้
DO
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
3
พอใช้
DO
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
3
พอใช้
DO
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
พอใช้
DO
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
DO
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
พอใช้
DO
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
พอใช้
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
3
พอใช้
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560)
ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดิน ประเภทที่ 3
หรือเกณฑ์คุณภาพน้า พอใช้
สภาพแหล่งน้าห้วยหลวงเดือนสิงหาคม มีระดับสูงและ
ไหลแรงมาก เนื่องจากมีการระบายน้าออกจากเขื่อนห้วยหลวง ประกอบกับมีฝนตกปริมาณ
มากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานจังหวัดอุดรธานี

ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนกันยายน
2560 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 76 เรื่อง แล้วเสร็จ จานวน 7 เรื่อง คงเหลือ 69 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,344 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 35
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 12
เรื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนกันยายน 2560 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ส.ค.60 =1,682 ราย 672,800 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ก.ย.60 =1,691 ราย 676,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,520 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 76,000 บาท
3. ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง รวม 12 แห่ง
(ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2560)
4. การรับบริจาค (ตุลาคม 2560) ดวงตา 55 ราย อวัยวะ 55 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
31,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัย รวมมูลค่า
12,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
13,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุดรธานี ดังต่อไปนี้
1) จัดประชุมสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๖๑
และสรุปรายงานประเมินผลการดาเนินงานชุมชนคุณธรรมในจังหวัด ณ หอประชุมทองใหญ่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น
ประธานในพิธี มีผู้ร่วมประชุมจานวน ๑๙๐ คน จาก ๙๘ ชุมชนคุณธรรมในจังหวัดอุดรธานี
2) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์บันดาลไทย” และการแสดงสาธิต จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนคุณธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย - จีน มูลนิธิศาลเจ้า
ปู่-ย่า อุดรธานี โดยมีนาย สุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธี
โดยชุมชนคุณธรรม ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย รวม ๙ ชุมชน
มีเทศตาบลบ้านเชียง ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี หอการค้าจังหวัด และประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุดรธานีร่วมเสวนา ด้วย
3) ดาเนินการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ๑๒๕ ปี อุดรธานี โดยมีผู้ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ จานวน ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๑ ชิ้นงาน รางวัลชนะเลิศ
เป็นของ นายพิริยะ กาญจนคงคา จากจังหวัดกาแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด
๕๐,๐๐๐ บาท ซึง่ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม ขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการจดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็น
กรรมสิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานีต่อไป
/ 4) จัดงานแถลงข่าว...
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4) จัดงานแถลงข่าวโครงการผลิตสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น
เรื่อง “ล่ามรดกโลก” พร้อมเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ ๒ รอบ สาหรับสื่อมวลชน ส่วนราชการ
และนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล
พลาซ่า อุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชยาวุธ จันทร) วัฒนธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด
ร่วมแถลงรายละเอียด ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก
5) ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนมอบดอกไม้จันทน์ของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเครือข่าย จานวน ๔,๘๐๐ ดอก ในพิธีอัญเชิญ
ดอกไม้จันทน์ ณ วัดมัชฌิมาวาส โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชยาวุธ จันทร)
เป็นประธานพิธีฯ
6) ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดร. เกศินี สวัสดี วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี นาคณะกรรมการประเมินคัดเลือกตาบลคุณธรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี ประจาปี ๒๕๖๐ ตรวจเยีย่ มประเมินผล ๑) ชุมชน
คุณธรรมตาบลบ้านแดง ๒) ชุมชนคุณธรรมตาบลบ้านเชียง อาเภอ หนองหาน ๓) ชุมชน
คุณธรรมตาบลเชียงแหว อาเภอกุมภวาปี ๔) ชุมชนคุณธรรมตาบลเชียงพิณ อาเภอเมือง
อุดรธานี ๕) ชุมชนคุณธรรมตาบลนาดี อาเภอหนองแสง ๖) ชุมชนคุณธรรมตาบลคาโคกสูง
อาเภอวังสามหมอ และ ๗) ชุมชนคุณธรรมตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งฝน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7
เลิกประชุมเวลา

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

********************
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และทางผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี นายชยาวุธ จันทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือ เพื่อต้องการยกระดับ
กีฬาของจังหวัดให้ก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้น อีกทั้งตอนนี้ จ.อุดรธานี ยังมีสนามกีฬาขนาดใหญ่ ที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง มูลค่าถึง600ล้านบาท ที่สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันเวลาในการ
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ ด้วยความพร้อมด้านการเดินทางที่สะดวก และมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆ ทาให้จุดนี้ จะ
เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

