รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 11/๒๕60
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายสิธิชัย
3. นายธนพล
4. นายณรงค์
5. นายพงษ์ศักดิ์
6. นายประสพชัย
7. นายชัชวาล
8. นายนิพนธ์
9. นายธีระภัทร์
10. นายปิติภณ
11. นายสมิต
12. นายสาราญ
๑3. นางสุภาวดี
14. นางพาขวัญ
15. นายไกรสร
16. นางสิริวิมล
๑7. นายมนต์สังข์
18. นางปิยวรรณ
19. นายณรงค์ชัย
20. นายพยอม
21. นางวราภรณ์
22. นายฐานวัฒน์
23. นายมงคล
๒4. นายไพบูลย์
๒5. นายอาพัน
26. นางนพรัตน์
๒7. นายอภิชาติ
28. นายนันทชัย
29. นางสมพร
30. นายธงชัย

พุฒิชาติ
จินดาหลวง
จันทรนิมิ
จีนอ่า
ยศยิ่ง
วิจารณรงค์
เชิดไชยศักดา
เนยเมืองปัก
ผิวสวัสธ์
โพธิ์ใต้
ประสันนาการ
พรหมแช่ม
สิทธิมาลัยรัตน์
กาจหาญ
แจ่มหอม
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
โยมา
ศรีดาวเรือง
สวัสดี
อิ่มแสงจันทร์
ธนาธัญญพิชญ์
ทองจุ่น
วงชัยยา
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
วงษ์กาฬสินธุ์
ปัญญาสุรฤทธิ์
นิลคัมภีร์
พลพวก

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

ชมฉ่า
โคตรสาร
คันธาเวช
พันธุ์รอด
สุขศาสตร์
พุทธรัตนา
จันทรทิพย์
โยธา
พรหมโคตร
จันทร์กลม
พาศรี
เบ็ญจจินดา
รอบรู้
คาวงศ์ปิน

(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

อาเภอ
45. นายวัชรินทร์
46. นายนิติพัฒน์
47. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
48. นายณฐพล
49. นายชัชวาลย์
50. นายวีระวัฒน์
51. นายเจษฎาบดี
52. นายปิยะพงษ์
53. นายสามารถ
54. นายวิมล
55. นายประทีป
56. นายชัยรัตน์
57. นางสุภาวดี
58. นายสุพจน์
59. นายสุชาติ
60. นายสุภโชค
61. นายถาวร
62. นายบุญเลิศ
63. นายณัชฐเดช
64. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
ปทานนท์
วงษ์ศรีรักษา
บายศรี
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
วรพงษ์
มุลาลี
ชื่อพิศาล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
รก.นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
รก.นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
รก.นายสร้างคอม
รก.นายอาเภอหนองแสง
รก.นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
รก.นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
65. นายเธียรไท
66. นางพชรวรรณ
67. นายยศวัจน์
68. นายชาตรี
69. นายอภิชาต
70. นายวิชัย
71. นางนพมาศ
72. นายเจริญ
73. นางลดาวัลย์
74. นายเพ็ชรรัตน์
75. นางจารุวรรณ
76. นางวิภาพร
77. นายอดุลย์
78. น.ส.พรปวีณ์
79. นายเพนิน
80. นายจิระศักดิ์
81. นายสายัณห์
82. นายวิทยา
83. นายเชาว์
84. นายไกรสิทธิ์
85. นายมงคล
86. นางอัฉราวดี
87. น.ส.ทัศนีย์
88. นางธัชรินทร์
89. น.ส.พิชญ์นรินทร์
90. นางปริศนา
91. นายไชยรัตน์
92. นายอาคา
93. นางดรุณี
94. นางเอื้องทิพย์
95. นายมารุต
96. นายเอนก
97. นายประจักษ์
98. นายศุภประวัติ
99. นายวิชัย
100. น.ส.อาริยา

วานิชชยุตพงศ์
ทัดโกสุม
ผาติธีรวิทย์
ลิขิตบุญฤทธิ์
ชุมนุมมณี
จาตุรงค์กร
เจียวตั้ง
เพ็งสลุด
สุวรรณศรี
โยวะบุตร
มาลาศรี
ณรงค์พันธ์
สิมมาคา
เมธากรณ์
บุญยืน
พวงจาปี
หมีแก้ว
ปัญจมาตย์
สวัสดิ์พุทรา
ศรีสาราญ
ยะภักดี
พรหมโท
สมใจ
เทียงบุญ
ศรีสงคราม
พลอยน้อย
จันทร์โชติเสถียร
ยอดโพธิ์
จารุภูมิ
จงพัฒนะสินสุข
ยิ่งคงดี
สุวรรณภูเต
ปุกสันเทียะ
รัตนติสร้อย
ภู่สกุลขจร
บุญขันธ์

อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปาาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
คลังเขต ๔
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
รก.ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
/101. นายรุ่งโรจน์...
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101. นายรุ่งโรจน์
102. นายศุภชัย
103. นายศิริเดช
104. นายอาคม
105. นางละออตา
106. นายบุญล้น
107. นายประสิทธิ์
108. นายบัณฑิต
109. นายเอกชัย
110. นางเพียงใจ
111. น.ส.ชนกพร
112. นางวาสนา
113. น.ส.จุฑามาศ
114. นายวิทยา

อิฐรัตน์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
พงษ์ศิริวรรณ์ ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
สัตถาผล
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
พงษ์ฤทัศน์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
บุญพาที
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ไชยวงษ์
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ทองอร่าม
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ดอกสันเทียะ (แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
แสงวิจิตร
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
โพธิสาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
วรรณศิลป์
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
รัตนศิลป์ศรีรัตน์ ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center : OSS)

ทหาร/ตารวจ
115. พ.อ.รัฐวุฒิ
116. พ.ต.อ.ธวัชชัย
117. พ.อ.ธีรยุทธ
118. น.ท.มาโนชย์
119. น.ท.สมโภช
120. พ.ท.สงวน

กระบวนรัตน์
ถุงเป้า
จินหิรัญ
นนท์ตุลา
สิงห์คลาน
คนชมภู

121. ร.ต.ท.วีระพงษ์

โพธิสว่าง

สถาบันการศึกษา
122. รศ.ดร.กฤตติกา
123. นายสมพงษ์
124. นางชยานันต์
125. นางเพชรา
126. น.ส.รัชนีนันท์
127. นายธีรภัทร์
128. นายอดิศักดิ์
129. นายชานาญ
130. นายพิชัย
131. นายเสน่ห์

แสนโภชน์
น้อยไร่ภูมิ
สรวงศิริ
ทองเผ้า
บรรเลงรมย์
ไชยสัตย์
ปัญญาสิม
อยู่แพ
วาจนสุนทร
วงษ์เล่ห์

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รก.รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวิศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
/ ส่วนท้องถิ่น ...
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ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
132. นายพูลศักดิ์
อยู่ประเสริฐ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
133. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
134. นายสุพจน์
วงศ์ใหญ่
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
135. น.ส.อัจฉรา
นาคทน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
136. น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
137. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
138. นายสมพร
นันทะ
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
139. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
140. นายประภาส
พันธ์ชูเพชร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
141. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
142. นายอาวุธ
โต๊ะสกุล
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
143. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
144. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
145. นายนเรนทร์
พรหมมินทร์ ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
146. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
147. นายเชี่ยวชาญ แพงขวา
ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
148. นางพานทิพย์
บุญศรี
ผอ.สานักงาน คกก.กากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
149. นายธนัชชัย
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
150. ดร.ชานนท์
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
151. นายอนันต์
วรรณภินพงศ์ นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
152. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
2. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
5. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
6. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
7. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เขต 5 (อุดรธานี)
8. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
9. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
10. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
11. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
12. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
13. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
/14. หน.สานักงาน...
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14. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
15. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
16. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
17. สรรพากร ภาค 10
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
19. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
20. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
21. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
22. ศึกษาธิการภาค 10
23. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
24. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
25. ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
26. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
27. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
28. หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
29. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
30. ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
31. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
32. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
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.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
42. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
43. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
44. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
45. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
46. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
47. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
48. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
49. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
50. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
51. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
52. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
/53. ผอ.ศูนย์ควบคุม...
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53. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
54. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
55. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝาายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
56. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
57. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
58. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
59. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
60. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
61. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
62. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
63. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
64. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
66. ผอ.สนง.คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 3 (ขอนแก่น)
67. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
68. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
69. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
70. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
71. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
72. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
73. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
74. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
75. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
76. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
77. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
78. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
79. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
80. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
81. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
82. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
83. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.
พิธีก่อนการประชุม

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
1. มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี
มีคุณธรรม (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)
2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
/3. มอบโล่รางวัล...
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ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

3. มอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2560
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
4. มอบเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
5. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี
มีคุณธรรม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มอบประกาศ
เกียรติคุณแก่ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561 ของสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย
เมืองสุข) ประจาปี 2560 ของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรรางวัล
หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี และรับทราบสรุปข่าวเด่นประจาเดือน
พฤศจิกายน 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมแสดงความยินดี
กับหน่วยงาน และผู้ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรทุกหน่วยงานและทุกคนด้วย
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
2. นางพาขวัญ กาจหาญ
อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
3. นางปริศนา พลอยน้อย
คลังจังหวัดระยอง ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
คลังเขต 4
4. นางจารุวรรณ มาลาศรี
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
5. นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 1 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1
2) ขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ให้ความร่วมมือในการถวายการต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ที่เสด็จทรงงานที่จังหวัดอุดรธานี ตามภารกิจให้สาเร็จด้วยความเรียบร้อย
ทุกฝาาย ทั้งทหาร/ตารวจและภาคพลเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากทุดภาคส่วนเป็นอย่างดี
รับทราบ
/ ระเบียบวาระ...

๙

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก ลาดับที่ 6 จากข้อความ
“นายประพันชัย วิจารณรงค์ (แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น “นายประสพชัย
วิจารณรงค์ (แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี”
หน้าที่ 4 ลาดับที่ 125 จากข้อความ “นายกอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี” แก้ไขเป็น “นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี”
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

คลังจังหวัดอุดรธานี

ให้ฝาายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
 การใช้งานระบบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนาร่อง
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ข้อ 2 ได้กาหนด
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานนาร่อง จานวน 4
หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
กรมชลประทาน และเห็นควรกาหนดใช้งานระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนาร่อง 4 ทั้งในส่วนราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับโครงการ
งานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้าน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เป็นต้นไป
ทั้งนี้หน่วยงานนาร่องดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานระบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลดแนะนา หัวข้อย่อยคู่สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ระบบคานวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดอุดรธานี

 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)

/ รายการ...

๑๐

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 24 พฤศจิกายน 2560)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
(PO)

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
6,664.04 1,179.89
รายจ่ายประจา 2,403.25
22.81
รายจ่ายลงทุน 2,460.79 1,157.08
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
0.38
0.38
รายจ่ายประจา
150.64
รายจ่ายลงทุน
236.87
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
395.01
รายจ่ายประจา
161.41
รายจ่ายลงทุน
233.60
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,358.41 1,045.98
เงินกันปี 2560 2,196.19
933.91
เงินกันก่อนปี 2560
162.22
112.07

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
891.52 13.38
707.33 29.43
184.18 4.32
0.28 0.07
0.28 0.18
1.06 0.27
1.06 0.66
หน่วย : ล้านบาท
348.41 14.77
329.95 15.02
18.45 11.38

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(นายสิธิชัย จินดาหลวง)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่แนวทางในการดาเนินงานคือระเบียบพัสดุเดิม ไม่แตกต่างกัน
มากมาย ผู้บริหารต้องเอาใจใส่ รายงานที่เข้ามาในระบบน้อยมาก หลายหน่วยงานอาจจะ
ดาเนินการแล้ว แต่ในระบบ e-GP ไม่มีความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง/ไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน
ภายในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาการดาเนินการตามกฎหมายฉบับใหม่บังคับไว้ชัดเจน
ณ วันนี้หากยังไม่เริ่มดาเนินการ ยังไม่มีกรรมการ TOR/ราคากลาง จะทาให้เกิดปัญหาใน
การดาเนินการได้
หลายหน่วยงานอาจดาเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่มีการลงในระบบ e-GP ให้หัวหน้า
ส่วนราชการ/หน่วยงานเน้นย้าการดาเนินการ และขอให้บูรณาการ การทางานทั้งฝาายพัสดุ
และการเงิน ฝาายพัสดุรับผิดชอบลงในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน และเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว
จะต้องส่งต่อให้ฝาายการเงิน เพื่อกันเงินในระบบ GSMIS ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การนา Application บน Smart phone มาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
และการจัดทาสื่อ (หนังสือ Udon Focus 10) เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ Mice City จังหวัดอุดรธานี
/ หัวหน้าสานักงาน...

๑๑

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดได้กาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไมซ์ซิตี้ (MICE) ซึ่งหมายถึง
การเสริมสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(Incentive)และการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จัก และมีความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ที่จะเลือกจังหวัดอุดรธานี สาหรับเป็น
สถานที่จัดการประชุม ศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า
หรือ Expo ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มกาลังซื้อในพื้นที่
จาก 4 กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์
๒) การส่งเสริมคลัสเตอร์ธุรกิจต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ ๓) การพัฒนาบุคลากร และ ๔) การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ด้านการคมนาคม การขนส่งสาธารณะ การยกระดับความพร้อมของ
สถานที่จัดงาน Indoor Outdoor รวมถึงโรงแรมที่พัก ร้านอาหารให้ได้รับมาตรฐานไมซ์
สาหรับกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์มากขึ้น
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาและนา Application ซึ่งสามารถใช้ได้บน Smart phone
มาใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยความร่วมมือของบริษัท Picture
Project Co.,Ltd และ ห้างหุ้นส่วนจากัด บานาน่า ๒๔ ครีเอชั่น ในการพัฒนา App
Udonthani City & Beyond หรือ App “อุดรอะไรดี” มาใช้โดย App มีวัตถุประสงค์หลัก
คือการให้บริการข้อมูลสาคัญของภาครัฐ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาคัญ ธุรกิจบริการของ
ภาคเอกชน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองาน Event สาคัญ การอานวยความสะดวก
ด้านการเดินทาง ที่พัก ฯลฯ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ขณะนี้การพัฒนา Application มีการลงข้อมูลบางส่วน แต่ยังขาดข้อมูลภาครัฐ
อาทิ ระบบขนส่งมวลชน ข้อมูลสาคัญในระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับอาเภอ ในส่วนนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จะได้แต่งตั้งคณะทางานขึ้นมารับผิดชอบในการทาหน้าที่ดูแล
การใช้ประโยชน์และต่อยอด App ให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานให้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น คาดว่าจะทาการเปิดตัว App ดังกล่าวในวันที ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
จังหวัดอุดรธานีได้ดาเนินการจัดทาหนังสือ
Udon Focus 10 โดยรวบรวมข้อมูลและสถานที่สาคัญต่าง ๆ เพื่อให้บริการข้อมูล
สาหรับองค์กร บริษัท นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ และนักท่องเที่ยวทั่วไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเลือกจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่จัดการประชุม หรือเดินทางท่องเที่ยว
รวมถึงการจัดแสดงสินค้าในจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลด
E-Book ตามคิวอาร์โค้ดนี้

สาหรับหนังสือฉบับเต็มรูปแบบขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่ง และจะนามาแจกจ่าย
ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/5.2. การใช้สิทธิรับ...

๑๒

5.2 การใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2561
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานประกันสังคมขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมก้าวสู่ Digital SSO
รองรับบริการ e-self Service อย่างครบวงจรสอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และบริการภาครัฐ และเป็นการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 สานักงานประกันสังคม
ได้ทาการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกันตนเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของสานักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง พร้อมกันนี้จะยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลทดแทนการ
พกบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งลูกจ้าง ผู้ประกันตน
สามารถแสดงบัตรประจาตัวประชาชนเมื่อเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้ตลอดอายุความเป็น
ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเก็บรักษาบัตรรับรองสิทธิฯ นอกจากนี้เมื่อผู้ประกันตนมาตรา 33
เปลี่ยนสถานพยาบาล โดยสานักงานประกันสังคมจะแจ้งผลผ่านนายจ้าง และข้อความสั้น
(SMS) ในส่วนของกรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนสามารถ ตรวจสอบสิทธิการ
รักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th, Mobile Application (SSO Connect) หรือโทร
สายด่วน 1506
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 สรุปผลการดาเนินงานจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินการรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจในห้วงระยะเวลา
ที่ผ่านมากว่า 1.3 แสนคนเศษ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ส่วนกลางได้แจ้งให้ทราบว่า จิตอาสาเฉพาะกิจได้เปลี่ยนเป็นจิตอาสาทั่วไป และให้ดาเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ทาการปกครองจังหวัด ได้รวบรวม
กลุ่มกิจกรรม/ประเภท เพื่อให้สะดวกต่อการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่าง
ทาง Application line เป็นรายสัปดาห์และรายเดือน โดยสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
การดาเนินกิจกรรมในห้วงที่ผ่านมา อาเภอเมืองอุดรธานี 7 ครั้ง บ้านดุง 14 ครั้ง
หนองหาน 12 ครั้ง ประจักษ์ศิลปาคม 11 ครั้ง โนนสะอาด 12 ครั้ง เพ็ญ 8 ครั้ง กุดจับ
8 ครั้ง หนองวัวซอ 13 ครั้ง ไชยวาน 4 ครั้ง ศรีธาตุ 16 ครั้ง กุมภวาปี 7 ครั้ง วังสามหมอ
6 ครั้ง หนองแสง 2 ครั้ง กู่แก้ว 7 ครั้ง บ้านผือ 4 ครั้ง สร้างคอม 4 ครั้ง ทุ่งฝน 4 ครั้ง
น้าโสม 4 ครั้ง นายูง 10 ครั้ง และอาเภอพิบูลย์รักษ์ 6 ครั้ง รวม 148 กิจกรรม จานวน
จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 หมื่นกว่าคนเศษ
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มีแนวนโยบายขับเคลื่อนการดาเนินงาน
จิตอาสาเฉพาะกิจ คือ การหมุนเวียนกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ ให้อาเภอได้ดาเนินกิจกรรม
ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรม และรายงานส่วนกลางทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
จากแหล่งข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัดและ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -29 พฤศจิกายน 2560
จานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 75 ราย คิดเป็นอัตราตาย 4.76 ต่อแสนประชากร อาเภอที่
/ไม่มีจานวน...

๑๓

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

ไม่มีจานวนผู้เสียชีวิตได้แก่ อาเภอสร้างคอม ทุ่งฝน หนองวัวซอ และอาเภอโนนสะอาด
สาหรับอาเภอที่มีอัตราตายมากกว่า 0.1-16 ต่อแสนประชากร จานวน 16 อาเภอ ได้แก่
อาเภอนายูง น้าโสม บ้านผือ กุดจับ เมืองอุดรธานี หนองแสง กุมภวาปี ประจักษ์ศิลปาคม
กู่แก้ว เพ็ญ พิบูลย์รักษ์ หนองหาน ไชยวาน ศรีธาตุ บ้านดุง และอาเภอวังสามหมอ ไม่มี
อาเภอที่มีอัตราตายมากกว่า 16-18 และมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร
ทั้งนี้เป้าหมายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561 ไม่เกิน 18.0 ต่อแสน
ประชากร จานวน 284 คนต่อปี หรือ 24 คนต่อเดือน หรือ 0.8 คนต่อวัน
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 การจัดงานทุ่งศรีเมืองและงานกาชาดประจาปี 2560
กาหนดการ (ภาคเช้า) พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวง งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2560 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา ๐๗.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกเทศมนตรีเมือง/ตาบลทุก แห่ง นายก/ประธาน
สมาคม มูลนิธิ สโมสร พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังงานมวลชนต่าง ๆ พร้อมกัน ณ บริเวณ
ลานข้างพระพุทธโพธิ์ทอง และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ ๙ รูป จากนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีฯ เดินทางไปประกอบพิธีบวงสรวงและ บูชา
ดวงพระฤกษ์ศาลหลักเมือง พร้อมถวายเครื่องสักการบูชาพระโพธิ์ทอง
และในห้วงเวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีถวายเครื่องสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาล ที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย
จินดาหลวง) เป็นประธาน และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายธนพล จันทรมินิ) เป็นประธาน
พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ โดยนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธาน และพิธีถวาย
เครื่องสักการบูชาหลวงพ่อนาค ณ วัดมัชฌิมาวาส โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธาน การแต่งกาย : เสื้อประจาจังหวัดอุดรธานี ชุดผ้าพื้นเมือง(สีแดง)
กาหนดการ (ภาคบ่าย) ณ มณฑลพิธีงานทุ่งศรีเมือง
เวลา ๑๑.๐๐ น. ขบวนแห่บายศรีที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ทุกขบวน เข้าประจาจุด
ตั้งขบวน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เวลา ๑๓.๐๐ น. เคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไปตามถนนทหาร
ผ่านอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เข้าถนนอุดรดุษฎี ผ่านห้าแยกน้าพุ วงเวียน
เฉลิมพระเกียรติ (สี่แยกหอนาฬิกา) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประจักษ์ศิลปาคม ถึงสี่แยกวิสตา
เลี้ยวขวาไปตามถนนพานพร้าว ถึงสี่แยกถนนอธิบดีเลี้ยวซ้ายสู่บริเวณงาน
เวลา ๑๗.๐๐ น. ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดงาน เดินทางถึง
มณฑลพิธีกลางเวทีกลาง ชมการแสดง และมอบถ้วยพระราชทานและรางวัลการประกวด
ขบวนแห่ “บายศรี” วัฒนธรรมดีศรีอุดร จากนั้นปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน/ประธาน
กล่าวเปิดงานฯ ชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การแสดงคณะมังกร โดย
ศาลเจ้าปูา-ย่า อุดรธานี เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงาน ร่วมกิจกรรม
ณ ร้านมัจฉากาชาดจังหวัด การแต่งกาย : เสื้อประจาจังหวัดอุดรธานี ชุดผ้าพื้นเมือง
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่...

๑๔

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร

6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนกันยายน 2560 มีสัญญาณหดตัว เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน โยด้านการผลิตหดตัว ตามภาคบริการที่หดตัวส่วนหนึ่งมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมขยายตัว ด้านการใช้จ่าย
หดตัว ตามการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัว จากรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน ด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านเงินฝากและสินเชื่อขยายตัว ร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ
1.7 ตามลาดับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนพฤศจิกายน
2560 มีดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 80 เรื่อง แล้วเสร็จ จานวน 8 เรื่อง คงเหลือ 72 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 3,512 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 38
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 12
เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 สรุปได้ดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ต.ค.60 =1,335 ราย 534,000 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน พ.ย.60 =1,104 ราย 441,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 716 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 43,150 บาท
3. ในห้วงเดือนธันวาคม 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวม 13 ครั้ง จานวน 13 แห่ง
(ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2560)
4. การรับบริจาค (พฤศจิกายน 2560) ดวงตา 78 ราย อวัยวะ 75 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
86,500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 6.4 รายงาน...

๑๕

6.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ร่วมกับเทศบาลตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จัดงานประเพณีลอยกระทงไทพวนบ้านเชียง
“รักษ์น้า รักวัฒนธรรม” ณ ชุมชนคุณธรรมตาบลบ้านเชียง โดยมี ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงหมอลา
พื้นบ้าน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีขอขมาแม่น้าคงคาและลอยกระทง การแสดงดนตรีโปงลาง
และการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้างเชียงวิทยา และโรงเรียนบ้านเชียง
(บ้านเชียงประชาเชิด) และการแสดงของกลุ่มแม่บ้านไทพวนบ้านเชียง
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รับมอบโล่รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จาก
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ล่ามรดกโลก” ในการประกวดภาพยนตร์สั้นและเทศกาลภาพยนตร์สั้น
ไทย-จีน นานาชาติ (Thai-Chinese International Short Film Festival Bangkok) โดย
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมเอเชีย ณ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
จากการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ของ
ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ประชุมปรึกษาหารือกาหนดแนวทาง
เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน เพื่อพื้นที่ตลาด
ประชารัฐ “ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านเชียง
ซึง่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะดาเนินการ (โดยสังเขป) คือ
1) จัดตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านเชียง
ทุกวันเสาร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ระหว่างเวลา 17.00-21.30 น. เริ่มเปิดตลาดฯ
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีฯ
2) มีกิจกรรมถนนสายบุญ ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 3 เวลา 07.00 น.
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวร่วมใส่บาตรพระสงฆ์วิถีไทพวนบ้านเชียง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และคณะอุปทูตอินเดียประจำ
ประเทศไทย ประสานจัดให้มีการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยคณะนักแสดงจาก
ประเทศอินเดีย ในเทศกาลอินเดียในไทย ปี 2560 (The festival of India 2017) ในโอกาส
สานสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ครบรอบ 70 ปี และระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560
ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมฝึกอบรม อาสาสมัครผู้นาชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาเด็กเยาวชนภายใต้ “โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 5 รุ่นๆ ละ 40 คน
มีกลุ่มเป้าหมายจากชุมชน คุณธรรมต้นแบบของทุกอาเภอ 20 อาเภอ โดยความร่วมมือ
สนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศึกษาธิการ
จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด และสถานีตารวจภูธรในพื้นที่
มติที่ประชุม
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