รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายสมหวัง
พ่วงบางโพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายสุชัย
บุตรสาระ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
5. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
6. นายสุเมธ
ทองดี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
7. นายณรงค์ชัย
หอมศรีประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
8. นายชัยพันธุ์
ทิพย์โยธาดล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
9. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
10. นายดนัย
สุรารักษ์
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
11. นายสมิต
ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
12. นายสาราญ
พรหมแช่ม
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑3. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
14. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
15. นายเทพฤทธิ์
ศักดิฤทธิ์
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
16. น.ส.วรางคณา
วงศ์มหาชัย
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑7. นางกุลญดา
ทอนมณี
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
18. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
19. นายธเนศ
ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
20. นายพยอม
สวัสดี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
21. นางสุวรรณี
ศิริวรรณหอม (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
22. นางราตรี
ขันพิมูล
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
23. นายเกรียงศักดิ์
กิ่งสังวาล
รก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒4. นายกาจัด
ราชคา
ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒5. นางลีลาวดี
ศรีภูธร
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒6. นายภาณุ
เหี้ยมหาญ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒7. นายพงศวัฒน์
เพชรวิเชียร
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
28. นายนันทชัย
ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
29. นางรวงทอง
พลธิราช
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
30. นายณัฐสิทธิ์
วงค์ตลาด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
/ 31. นายชุติชาติ...
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31. นายชุติชาติ
บุญชูวิทย์
32. นางนิสากร
ศักดิ์สง่าวงษ์
33. นางวิลาสินี
เบ้าหล่อเพชร
34. พันเอกสะอาด
ยศพลเสนีย์
35. นายสุพจน์
วงศ์พรหมท้าว
36. นายทานาย
โชคลา
37. นายฉลอง
พึ่งโคกสูง
38. นายพลกฤษ
เรืองสุกใส
39. น.ส.นงลักษณ์
อยู่คาจันทร์
40. นายพิชัย
พาศรี
41. นายธนดร
เบ็ญจจินดา
42. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
43. นายณัฐพงศ์
คาวงศ์ปิน
44. น.ส.ทชากร
รอบรู้
45. นายภูรเดช
สวัสดิรมย์
อาเภอ
46. นายภาวิต
บุญภัทดอนซุยแป
47. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว
48. นายไพจิตร
ก้อนแก้ว
49. นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ
50. นายคมกฤต
บุญทอง
51. นายสุวชิ าญ
ไชยโกมล
52. นายณัฐชนน
นามเคนอุโฆช
53. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
เลิศสุบิน
54. นายสามารถ
หมั่นนอก
55. นายธวัชชัย
แปรงศรี
56. นายชัชวาลย์
ปทานนท์
57. นายสุริยา
พานิชพงศ์
58. นายชัยรัตน์
พัดประดิษฐ
59. นายรณยุทธ์
พรหมายน
60. นายชนะศึก
ศาตรรอด
61. นายเอราวัณ
รัตนเดชอุดม
62. นายวิโรจน์
อุทุมโภค
63. นายชาติชาย
ฤาคาหาร
64. นายปภาวิน
แสงสุริยา
ส่วนกลาง
65. นายสัญชัย
สถิตย์ชัยวัฒนา

สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
(แทน) นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
(แทน) นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
รก.นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
รก.นายอาเภอสร้างคอม
(แทน) นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอนายูง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอกู่แก้ว
อัยการจังหวัดอุดรธานี
/ 66. น.ส.ชลิตา...
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66. น.ส.ชลิตา
67. นายศราวุธ
68. นายสามารถ
69. นายสุเทพ
70. นายสุวัฒน์ชัย
71. นายวิชัย
72. นายนิรันดร์
73. นายเฉลิมชัย
74. นายบรรพต
75. น.ส.ศศิมา
76. นางอภิรดา
77. นางลดาวัลย์
78. น.ส.ภัทรมน
79. นายไพบูลย์
80. นางวิภาพร
81. นายวีรพล
82. น.ส.พรปวีณ์
83. นายเพนิน
84. น.ส.นุชจรี
85. นายภาสกร
86. น.ส.รจนา
87. นายวิทยา
88. ดร.ฤิทธิบาน
89. นายสุริน
90. นายวัฒนชัย
91. นายประหยัด
92. นางวิจิตรา
93. นายเวชชยันต์
94. นางธัชรินทร์
95. นางสายสมร
96. นายพงศ์พิตร์
97. นายบุญช่วย
98. นายอนันต์

ลือสากลวาณิชกุล (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
สุขแก้ว
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
หังสเนตร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
มณีโชติ
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
ทิพย์จันทร์
ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
จาตุรงค์กร
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ม่วงไหมแพร ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
พิชคา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
สุริโยทัย
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
พงส์พิสิฏฐ์
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
คาจันทร์ดี
(แทน) ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สังขมาลย์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
กองพลพรหม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
แพร่งสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ทองไทย
(แทน) ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
สุชีวกุล
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
ทุมโคตร
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ศรีอาษา
(แทน) ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ศรีษะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
อ่อนแก้ว
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ฤทธิ์แสง
คลังเขต ๔
เหง่าศรี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
วงศ์ซิ้ม
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
/ 99. นางดรุณี...
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99. นางดรุณี
จารุภูมิ
100. นายพูลศักดิ์
จงเจริญ
101. นายพงศ์ยุทธ
หินเธาว์
102. นายชาญชัย
เดชสุทธิ์
103. นายสุนันท์
พลวงศ์สกุล
104. นายกัมปนาท
ยุทธศิลป์
105. นายรุ่งโรจน์
อิฐรัตน์
106. นางสุภาพร
ณรงค์พันธ์
107. นางอุไรวรรณ
ชัยศิริถาวรกุล
108. นายสมเจษฎ์
ศรีสมจักร
109. นายเดือน
ทองกุล
110. นายชาญชัย
ทองแสน
111. นายปัญญา
จันทร์กอง
112. นายเกิดมี
สอนเมือง
113. น.ส.สิรินทร์
ย้วนใยดี
114. นายจักรพันธ์
เพ็ญประไพ
115. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
116. นายประยูร
ฝีมือดี
117. นายประมูล
ประเสริฐสุข
118. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
119. นายศรชัย
ศรีสถาน
120. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
121. นายสมปอง
วิมาโร
122. น.ส.อภิญญา
บัวระภา
ทหาร/ตารวจ
123. น.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
124. พ.ต.อ.วิช
มุทธสินธุ์
125. พ.ท.ทองคา
ดาบพิมพ์จับ
126. พล.ต.ทศพล
คาสุพรหม
127. พ.ต.ท.ชาญชัย ผลเจริญ
128. พ.ต.อ.ประยุทธ์ พันธ์สีลา
129. พ.ต.ท.พงษ์พิษณุ คงแสนคา
130. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
131. พ.ต.ท.อนุวรรตร ฆ้อนทอง
132. พ.ต.ท.นัฐเชษฐ์ โคตรนาม
133. พ.ต.ท.วัฒนา
มายุรส
134. พ.ต.ท.สิทธิพร ธารากุลทิพย์

สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
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135. พ.ต.ท.พิชัยรัชช์ ภูขาว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
136. พ.ต.ท.พรมมี
โสระศรี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
137. พ.ต.ท.รัฐพล
เพ็ญสงคราม (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
138. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจะนะ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
139. พ.ต.อ.สามารถ แพงคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
140. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
141. พ.ต.ท.ภราดร จุฬารี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
142. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
143. พ.ต.ท.ไพรวัลย์ ท้าวพรม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
144. พ.ต.ต.อานาจ
พรมสาลี
(แทน) สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
145. พ.ต.ต.คมสัน
เสืออินทร์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
สถาบันการศึกษา
146. นายณัติเทพ
พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
147. รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
148. นายพิชิต
สนั่นเอื้อ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
149. นายเทพ
สงวนกิตติพันธุ์ (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
150. น.ส.รัตนา
ศิลาเดช
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
151. นายรัตศักดิ์
สมบัติ
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
152. นายสิทธิศักดิ์
ซาปฏิ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
153. นายสุรพงษ์
หงษ์แพง
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
154. นายปฤทธา
สุริยวงศ์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
155. นายประวิทย์
บุรันนิตย์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
156. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
157. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
158. นายอนุพงศ์
มกรานุรักษ์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
159. นายสมชัย
ลี้เขียววงศ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
160. นางกนกอร
ไชยมูล
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
161. นางลมัยภรณ์
แย้มยินดี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
162. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
163. นายรัฐสภา
ศรีลาพัฒน์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
164. นายอภัย
สาระทัศนานนท์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
165. นายปลื้ม
สิทธิ
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
166. นายมนต์ชัย
แสนสมาน
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
167. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
168. นายเสกสรร
ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
169. นายทวีศักดิ์
สุริยกมล
(แทน) ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
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170. นายสันติเวช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
171. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
172. นายสุธีพงศ์
ศงสนันทน์
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
173. นางฉัตรฤทัย
จันทร์สุรยิ พงษ์ นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
174. นายบุญศรี
สุขวาปี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
175. น.ส.จตุพร
อบภิรมย์
(แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4
(ขอนแก่น)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
2. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
3. นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
4. อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
5. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาฝายกุมภวาปี
6. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
7. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
8. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
10. สรรพากร ภาค 10
11. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
12. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
13. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
14. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
15. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
16. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
17. ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
18. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
19. ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
20. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
21. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
22. ผู้บังคับการกองบิน 23
23. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
24. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
25. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
26. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
27. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
28. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
29. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
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30. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
31. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
32. ผู้กากับการ.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
33. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
34. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
35. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
36. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
37. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
39. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
40. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
41. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
42. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
43. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
44. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
45. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
46. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
47. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
48. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
49. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
50. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
51. ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
52. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
53. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
54. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
55. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
56. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
57. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
58. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี/ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จก.(มหาชน) สาขาอุดรธานี
59. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
60. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
61. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
62. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
63. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 4 (อุดรธานี)
64. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
66. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
/ 67. ประธานสภา...

๘

67. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
68. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
69. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
70. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
71. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
72. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
73. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
74. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
75. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
76. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
77. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
78. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
79. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.

ก่อนการประชุม สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นาเสนอสรุปข่าว
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้แทนสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 จากนั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอุดรธานีกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธาน และเปิดการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดตามเรียกคืนเงินประโยชน์ทดแทน (สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบใบอนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกขุมปูน”ตามมาตรา ๙
(สานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี )
3. มอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจาปี 2558
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี )
4. มอบเงินสมทบทุนให้การช่วยสร้างที่อยู่อาศัยให้กับเด็กชายเมธา ตางจงราช
โดยที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายอาเภอบ้านดุง เป็นผู้รับมอบเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าว

ประธาน

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดตามเรียกคืนเงินประโยชน์ทดแทน ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
มอบใบอนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกขุมปูน”ตามมาตรา ๙ ของสานักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยนายณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาล
ธุรกิจดีเด่น ประจาปี 2558 ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชม และแสดง
ความยินดีกับหน่วยงานองค์กร และสถานประกอบการที่ได้รับโล่และรางวัลดังกล่าว
/ ขอความร่วมมือ...

๙

ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ
หากพบเห็นผู้ลาบาก ยากไร้ และลาบากยากเข็นในพื้นที่ ขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หรือสานักงานพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ตามแต่กรณีต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์
2) นายไพบูลย์ ไกรสีห์

3) นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
4) นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ
5) นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์

6) นายศรชัย ศรีสถาน

ประกันสังคมจังหวัดเลย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ท่าอากาศยานกระบี่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผช.ผอ.ททท.สานักงานโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ททท.สานักงานอุดรธานี
นวก.อุตสาหกรรม ส่วนบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดบึงกาฬ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี

1.2 การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างในหน่วยงาน
ประธาน

ลูกจ้าง พนักงานจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ จาเป็นต้อง
จ่ายเงินสมทบประกันสังคมหรือไม่อย่างไร หรือถ้าหากลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างเหมา
มีความต้องการจะจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจะทาได้หรือไม่
/ ประกันสังคม...

๑๐

ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี สานักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งแต่เดิมลูกจ้างของ
ส่วนราชการ ที่จะเข้าระบบประกันสังคมจะต้องเป็นลูกจ้างรายเดือน ปัจจุบันนี้ได้มีการ
แก้ไขให้ลูกจ้างอื่นๆ นอกเหนือจากลูกจ้างรายเดือนดังกล่าว เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
(กฎหมายประกันสังคมยกเว้นข้าราชการและลูกจ้างประจาไม่ต้องทาประกันสังคม) ดังนั้น
ลูกจ้างประจารายเดือน หรือรายวัน ต้องทา ประกันสังคม ลูกจ้างในโครงการ ในสัญญา
จ้างเป็นการจ้างทาของ (จ้างเหมาบริการ) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ก็ได้
นาเข้าสู่ระบบแล้ว ทั้งนี้ได้ยืนยันว่า ในลักษณะมีพฤตินัยในการจ้างแรงงาน มีสายการบังคับ
บัญชา มีคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งชัดเจนตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม
หากการจ้างงานเป็นระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราว ลูกจ้างดับอื่น ๆ กฎหมายประกันสังคม
ได้กาหนดเป็นการจ้าง โดยไม่ได้กล่าวถึงกาหนดระยะเวลาในการจ้าง เนื่องจากการเป็น
ครั้งคราวนั้น กฎหมายกาหนดให้เป็นเรื่องธุรกิจการเกษตรการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และ
การเลี้ยงสัตว์
ประธาน

ในประเด็นดังกล่าวนี้ ได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(นายสิธิชัย จินดาหลวง)
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี คลังจังหวัดอุดรธานี และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมหารือในเรื่อง
ดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการดาเนินงาน เรื่องการจ่ายเงินสมทบการประกันสังคมของลูกจ้าง
ชั่วคราวของส่วนราชการและหน่วยงาน เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานจ้างเหมา) มีสิทธิ
และสวัสดิการอันจะพึงมีพึงได้จากการทางานจากส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก ลาดับที่ 20 จากข้อความ
“นายประเดิม วงกชสุวรรณ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ” แก้ไขข้อความเป็น“นายประเดิม
วงกชสุวรรณ (แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ”
หน้าที่ 3 ให้ตัดข้อความลาดับที่ 83 “นายเฉลียว ลีสง่า ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 9 อุดรธานี” และลาดับที่ 88 “นางวิจิตรา ชารีโคตร (แทน) ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี” ออกทั้งหมด
หน้าที่ 8 ลาดับที่ 171 จากข้อความ “นาบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผจก.การประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี” แก้ไขเป็น “นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผจก.การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาอุดรธานี” และลาดับที่ 188 จากข้อความ “นางฉัตรฤทัย จันทร์สุริยพงษ์
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี” แก้ไขข้อความเป็น “นางฉัตรฤทัย จันทร์สุริยพงษ์
นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานี เสนอและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
/ ระเบียบวาระที่ 3...

๑๑

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 เตรียมการรับเสด็จ ฯ (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
1 ) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประกอบพิธีบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าภูก้อน อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วันศุกร์ที่
17 มิถุนายน 2559
2) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกฉัตรทองคา และตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ
วัดโนนสว่าง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา จะเสด็จทรงประกอบ
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าภูก้อน อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 17
มิถุนายน 2559 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์
ประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกฉัตรทองคาและตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ
วัดโนนสว่าง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559
ในการนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพี่อมอบหมาย
ภารกิจ หน้าที่ และเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจาปี 2559 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 บัญญัติให้ส่วนราชการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลที่ได้กระทาความดี ความชอบอันเป็นประโยชน์
แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ประจาปี และเพื่อให้การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา ประจาปี 2559 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามกาหนดระยะเวลา
จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือ ที่ อด 0017.3/ว 66 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559
แจ้งส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สารวจผู้ได้
กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ตามหลักเกณฑ์
แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และรวบรวม
เอกสารเพื่อประกอบการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ส่งสานักงานจังหวัดอุดรธานี
เพื่อดาเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง
/ สอบถามรายละเอียด...

๑๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี โทร.
042 248777 ในวัน เวลาราชการ
ประธาน

ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยเฉพาะหน่วยงานแขวงการทางจังหวัด โครงการ
ชลประทาน หรือราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ช่วยตรวจเช็คข้อมูลกรณีผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อ
ช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ยกเว้นสมาคม ชมรม สโมสร โดยให้คาแนะนาในเรื่องการ
บริจาคที่มีมูลค่าของทรัพย์สินครบ ตั้งแต่จานวน 100,000 บาทขึ้นไป ก็สามารถเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลดิเรกคุณาภรณ์ได้ โดยการใช้สิทธิ์เพียงครั้งเดียวต่อการบริจาค
หนึ่งครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 การประชาสัมพันธ์สื่อมัลติมีเดีย/วิดีทัศน์บรรยายสรุปจังหวัดอุดรธานี (Udon Guide)
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
จังหวัด ได้จัดทาสื่อมัลติมีเดีย/วิดีทัศน์บรรยายสรุปจังหวัดอุดรธานี รูปแบบ 4 ภาษา
คือภาษาไทย อังกฤษ จีน และภาษาเวียดนาม ภายใต้แนวคิด “แนะนาจังหวัดอุดรธานี”
(Udon Guide) ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่การศึกษา
และสาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นที่ และวิสัยทัศน์การพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดอุดรธานี โทร. 042 244573, 042 244576
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 การจัดงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจาปี ๒๕๕๙
(สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี)

ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
กาหนดการจัดงานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ประจาปี 2559 วันที่ 29
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ซ้อมราบวงสรวง ณ ศาลาพิธีสนาม
ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ซ้อมราบวงสรวง (ซ้อมใหญ่) ณ บริเวณ
ลานศาลเทพารักษ์
วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. และ 19.00น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสวดธรรมจักรมหาสมัยสูตร ประกอบพิธีบวงสรวงฯ โดย
พระเทพนรินทร์ ชินรังสี วัดเทพนรินทราราม การแต่งกาย ผู้ร่วมพิธี ชุดนุ่งขาว/ห่มขาว
วันที่ 5 มีนาคม 2559 ในเวลา 07.00 น. พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจาปี
๒๕๕๙ โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน การแต่งกาย ผู้ร่วมพิธี ชุดผ้าไทย,
ผ้าไหม-หมี่ขิด
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 3.5 ข้อมูลความก้าวหน้า...

๑๓

3.5 ข้อมูลความก้าวหน้าการดาเนินงานลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 (Road
Traffic Accident Report) ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง
3 ปี (ปีงบประมาณ) มีแนวโน้มการเสียชีวิตสูงขึ้น ในปี 2558 เสียชีวิต 25 คน ต่อเดือน
ในปี 2559 เสียชีวิต 32 คน ต่อเดือน (อุบัติเหตุทางถนนตายวันละ 1 คน) โรงพยาบาล
ต้องรับผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนวันละ 45-60 คน
ในปี 2559 จังหวัดอุดรธานี กาหนดเป้าเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 15 ต่อ
แสนประชากร (ไม่เกิน 15 คนต่อเดือน) หรือ 180 คนต่อปี ) เดือนตุลาคม 2558 ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2559 เสียชีวิต 148 คน (เท่ากับ 9.28 ต่อแสนประชากร) ดังนั้นมีคน
ใช้ถนนในจังหวัดอุดรธานี 32 คน ไม่ได้กลับถึงบ้านเพราะเสียชีวิตบนถนน
อาเภอที่อัตราการเสียชีวิตสูงสุดคือ อาเภอหนองหาน ประจักษศิลปาคม บ้านผือ
และอาเภอกุดจับ สาหรับอาเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต คือ อาเภอหนองแสง และอาเภอสร้างคอม
เนื่องมาจากมาตรการของชุมชนและองค์กร
ในการดาเนินงานลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จะทาการคืนข้อมูลหากกรณีมีการเสียชีวิตในพื้นที่นั้น ซึ่งจะได้มีการสอบสวนหา
สาเหตุทุกราย ว่าเป็นจากสาเหตุใดบนถนน แล้วจะคืนข้อมูลสู่ชุมชนผ่านนายอาเภอ
ไปยังสาธารณสุขอาเภอ เพื่อการจัดทามาตรการต้นแบบชุมชนเข้มแข็งทุกหมู่บ้าน
แล้วคืนข้อมูลไปยังองค์กรต้นสังกัดของผู้สูญเสีย เพื่อให้เข้มขันเรื่องวินัยจราจร พฤติกรรม
คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย โดยการคืนข้อมูลสู่องค์กรนี้จะเป็นการกระตุ้นในด้าน
การตื่นตัวในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
หน.สนง.ป้องปันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานี ได้บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานเกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น ในห้วงเทศกาลและวันสาคัญต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและมีการนาข้อมูลสถิติเพื่อการเข้าถึงแต่ละพื้นที่ แต่ละอาเภอว่าจะ
สามารถลดจุดเสี่ยงและลดการเกิดอุบัติเหตุเป็นกรณีๆ ไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.6 ไข้ไวรัสซิกา (Zika virus disease) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคไข้ซิกาในประเทศไทย พบครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.
2555 จากข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยยืนเฉลี่ย ปีละ 5 ราย โดยพบการติดเชื้อ
กระจายทุกภาค ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง มีอาการไข้ มีผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ
จังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ซิกา 2 ราย อาการไม่รุนแรง ปัจจุบัน
หายเป็นปกติ (ข้อมูล 1 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559) และมีมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไข้ซิกาจังหวัดอุดรธานี โดยการค้นหาผู้สัมผัสในชุมชน ทาการเก็บ
ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะทุกราย รวม 29 ราย สารวจหญิงตั้งครรภ์ในเขต ตาบลแชแล
/ อาเภอกุมภวาปี...

๑๔

อาเภอกุมภวาปี โดยการสอบสวนเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะทุกราย เก็บตัวอย่างยุงตัว
เต็มวัย และลูกน้า จากที่บ้านผู้ป่วย และบ้านติดกัน จานวน 6 หลังคาเรือนส่งตรวจ
ทาการพ่นหมอกควันทาลายยุงตัวแก่ในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดแผนในการควบคุมแหล่งพันธุ์ลูกน้าที่มีการเกิดโรค
โรคไข้ซิกา เกิดขึ้นโดยมียุงลายเป็นพาหะนาโรค พบครั้งแรกที่ประเทศอูกานดา
เมื่อปี 2490 ในลิง โดยขณะนั้นมีการศึกษาวงจรการเกิดโรคไข้เหลือง จึงมีการค้นพบ
เชื้อไวรัสซิกาขึ้นมา พบมีการคิดต่อในคนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2495 และมีรายงานการระบาด
ของโรคในทวีปแอฟริกา เอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิก และทวีปอเมริกา มีแนวโน้มการระบาด
แพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ แห่งใหม่ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวก และรวดเร็ว
ภาวะแทรกซ้อนสาคัญคือ ในทารกแรกเกิดจะมีศีรษะเล็กแต่กาเนิดในมารดามีประวัติ
การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์
เนื่องจากยุงเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการติดต่อของโรค การป้องกันและ
การควบคุมโรค ขึ้นอยู่กับการลดจานวนของยุงตามแหล่งต่าง ๆ การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
รวมถึงการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์หากมีอาการไข้ ออกผื่น
ตาแดง หรือปวดข้อ ให้ปรึกษาแพทย์
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 การเตรียมการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี/ แผนพัฒนาจังหวัด ปี 61
แบบประชารัฐ
(รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
อุดรธานี/สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
ROAD MAP พัฒนาคุณภาพแผนชุมชนอุดรธานี จากข้อมูลความต้องการ
ในพื้นที่จานวน 20 อาเภอ 156 ตาบล และ 1,880 หมู่บ้าน ของจังหวัดอุดรธานี เข้าสู่
กระบวนการสร้างกลไก (ทุกระดับ) เกิดการรับรู้ สู่กระบวนการความร่วมมือ การลงมือ
ปฏิบัติ นาผลการรายงาน ทาให้เกิดแผนชุมชนอุดรธานีที่มีคุณภาพ โดยการใช้ข้อมูล และ
ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทา ร้อยละ 70 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดาเนินการ
ในทุกครั้ง โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแผนพึ่งพาตนเอง ร้อยละ 30
ประธาน

การเตรียมการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ ปี 2560 ถึง 2563
และแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 โดยจะใช้กระบวนการประชารัฐ ตามที่นายกรัฐมนตรี
ได้เน้นย้า เริ่มตั้งแต่ระดับการประชาคมหมู่บ้านที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการออก
ประชาคม การจัดทาแผนท้องถิ่นประจาปี 60 ซึ่งจะมีการเตรียมตั้งงบประมาณตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะต้องมีการประชาคมอยู่แล้ว
โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
ได้ออกแบบระบบการจัดทาแผน เพื่อการขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยเอาแผนชุมชนเดิม
มาทบทวนควบคู่ไปกับการประชาคมเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และหากแผนชุมชน
ดังกล่าวเข้าสู่แผนท้องถิ่นได้ก็สามารถดาเนินการได้ หากเกินกาลัง ก็ขอรับการสนับสนุน
/ จากองค์การบริหาร...

๑๕

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือจังหวัดต่อไป พร้อมกับตั้งคณะกรรมการอานวยการ
ขึ้นกากับดูแล พิจารณา และตรวจสอบการจัดทาแผนพัฒนาแบบประชารัฐโดยการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง โดยใช้แผนชุมชนเป็นจุดเริ่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.8 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา 5,796.00 5,025.23 4,984.01 85.99
รายจ่ายลงทุน
5,259.95 3,397.25 1,201.33 22.84
รวม 11,055.95 8,422.48 6,185.35 55.95
20
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
38.78
13.59
13.01 33.54
รายจ่ายลงทุน
421.35
112.56
8.17 1.94
รวม
460.13
126.15
21.18 4.60
13
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
65.43
19.91
17.50 26.76
รายจ่ายลงทุน
199.20
140.54
0.34 0.17
รวม
264.63
160.45
17.84 6.74
62
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือเช่า
ทรัพย์สิน และลงนามในสัญญาได้ทันภายใน 31 ธันวาคม 2558 ให้สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามนัยของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0406.6/ว 130 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558
รายงานผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันตามาตรการสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
/ 1) มาตรการกระตุ้น...

๑๖

1) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จานวน 1,127
โครงการ
หน่วย:ล้านบาท
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน
เบิกจ่าย ร้อยละ
298.82
191.53
153.36 51.31
2) โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จานวน 117 โครงการ
หน่วย:ล้านบาท
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน
เบิกจ่าย ร้อยละ
60.41
30.50
23.87 39.52
3) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
จานวน 2,778 โครงการ
หน่วย:ล้านบาท
งบประมาณ
750.89

ก่อหนี้ผูกพัน
164.90

เบิกจ่าย
20.26

ร้อยละ
2.70

ประธาน

ให้ส่วนราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ประจาปี
2559 ให้เป็นไปตามนโบบายและเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

คลังจังหวัดอุดรธานี

เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนธันวาคม 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากภาคเกษตรกรรม
ที่ขยายตัวตามปริมาณผลผลิตข้าวเจ้า และข้าวเหนียวนาปี และภาคอุตสาหกรรมหดตัวลดลง
ตามการเร่งสะสมสต็อคสินค้าก่อนหยุดยาวช่วงปีใหม่ สาหรับภาคบริการหดตัวจากประชาชน
ระมัดระวังการใช้จ่าย ด้านอุปสงค์ขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ
เป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวจากการชะลอการลงทุน เพื่อรอความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ สาหรับอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงจากหมวดน้ามันเชื้อเพลิง
ส่วนของการจ้างงานชะลดตัว

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ

คลังจังหวัดอุดรธานี

เรื่องรายงานผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 37 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และมีมติ ดังนี้
/ 1. รับทราบ...

๑๗

1. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) เสนอ ดังนี้
1.1 เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 จึงเห็น
สมควรขยายเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนออกไปจนถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2559
1.2 ให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และจังหวัด ให้ดาเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดอย่างเคร่งครัดด้วย
2. ให้สานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีที่เห็นว่า หากหน่วยงานใดไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
เดือนมีนาคม 2559 ให้ส่งคืนงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ถึงเดือนกุมภาพันธ์
2559 มีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมด 1,645 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 1,280 เรื่อง
คงเหลือ 365 เรื่อง ประกอบด้วย การบริการเบ็ดเสร็จ 18,269 เรื่อง การรับเรื่องส่งต่อ
๒4 เรื่อง ให้คาปรึกษา 845 เรื่อง ให้บริการข้อมูล ๑๐ เรื่อง และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน ๓ เรื่อง
ผลการดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 รับเรื่องร้องเรียน จานวน 25 เรื่อง
แล้วเสร็จ 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 22 เรื่อง แยกเป็น
- การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
4
เรื่อง
- การขอความช่วยเหลือ
18 เรื่อง
- การแจ้งเบาะแส
2
เรื่อง
- ปัญหาที่ดิน
1
เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้
จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ยกมาจากเดือน ม.ค.58 =1,139 ราย 455,600 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ก.พ.59 =1,349 ราย 539,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,017 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 30,510 บาท
/ 3. ในห้วงเดือนมีนาคม...

๑๘

3. ในห้วงเดือนมีนาคม 2558 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มีกาหนด
กาหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด จานวน 13 ครั้ง
รวม 13 แห่ง (ข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2559)
4. การรับบริจาค ดวงตา 98 ราย อวัยวะ 99 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
55,000
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยหนาว รวมมูลค่าทั้งสิ้น
200,000
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่าทั้งสิ้น
8,000
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
12,000
มติที่ประชุม

บาท
บาท
บาท
บาท

รับทราบ
5.3 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้าตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนมกราคม 2559
คุณภาพน้า
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง
ประเภท เกณฑ์
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
2
ดี
บ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมือง
2
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
2
ดี
4
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
เสื่อมโทรม
2
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
ดี
2
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
ดี
4
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ
เสื่อมโทรม
2
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ
ดี
2
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
2
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
3
พอใช้
ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 3
เกณฑ์คุณภาพ พอใช้
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 5.4. การดาเนินงาน...
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5.4 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
จานวน 332 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนระดับ A จานวน 50 ระดับ B 186 และระดับ C
จานวน 96 กองทุน มีจานวนครัวเรือนทั้งหมด 52,896 ครัวเรือน ประกอบด้วยสมาชิก
35,314 ครัวเรือน และมี 63 ศูนย์เรียนรู้ฯ
- เงินกองทุน จานวน 7,391,000 บาท
- เงินสมทบ จานวน 4,294,312 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี
มีเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี จานวน 1,951 กองทุน
- จานวนกองทุนหมู่บ้าน 1,880 กองทุน
- จานวนกองทุนชุมชนเมือง 47 กองทุน
- จานวนกองทุนชุมชนตั้งใหม่ 24 กองทุน
- จดทะเบียนนิติบุคคล จานวน 1,912 กองทุน
มีการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 จานวน 1,927 กองทุน
มีการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน แยกเป็น
สถาบันการเงินชุมชนนาร่อง 9 แห่ง สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 78 แห่ง และสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ 1 แห่ง
สาหรับการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน จากจานวน
กองทุนที่ยื่นกู้ 1,107 กองทุน ผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,031 ล้านบาทเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.6 ผลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2558
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 25572558 ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 จากพื้นที่ 20 อาเภอ
จังหวัดอุดรธานี มีจานวนผู้ผลิตรวม 752 ราย รวม 1,281 ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชุมชน 550 กลุ่ม จานวน 879 ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว 189 ราย
จานวน 379 ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลผู้ผลิต SMEs 13 ราย จานวน 23 ผลิตภัณฑ์ และ
จาแนกเป็น 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร 911 เครื่องดื่ม 45 ผ้าเครื่องแต่งกาย 424
ของใช้ฯ 323 และประเภทสมุนไพร 152
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 5.7 Road map การคัดสรร...
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5.7 Road map การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
Road map การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี
2559 ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ในห้วงเดือน มกราคม – เมษายน 2559 ทั้งใน
ระดับกรม และจังหวัด ในเดือนพฤษภาคม 2559 รับสมัคร และคัดสรรระดับจังหวัด
และนาส่งผลิตภัณฑ์พร้อมผลการพิจารณา แจ้งกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อทาการตรวจสอบ
และคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559
ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน จะจัดทาบัญชี และประกาศผลการคัดสรรฯ ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.8 การดาเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมาย
จากคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ในพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 23,589 หมู่บ้าน
จังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่เป้าหมาย รวม 521 หมู่บ้าน ดาเนินการประชุมชี้แจง
คณะทางานฯ ทุกระดับ ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และกาหนดให้
มีกิจกรรมต่อเนื่อง คือ กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชน และจัดเวทีประชาคมทาแผนชุมชน
เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ในการปรับปรุง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดย
ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 20 อาเภอ 521 หมู่บ้าน และกาหนดจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านละ 2 ครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กาหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี

ผู้แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้แจ้งเวียนประกาศจังหวัด
อุดรธานี ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการกาหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กาหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
ที่มีพื้นที่ป่าในจังหวัดอุดรธานี เป็นเขตควบคุมไฟป่าซึ่งภายในเขตควบคุมไฟป่าจะมี
มาตรการในการดาเนินการ ดังนี้
เมื่อมีความจาเป็นต้องเผ่าไร่หรือวัชพืช ในที่ดินทากินให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดิน
ขออนุญาตต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตปกครองท้องที่นั้น ๆ ก่อนดาเนินการทุกครั้ง พร้อมกับ
ทาแนวกันไฟ เพื่อควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ประสานหน่วยงาน
/ ควบคุมไฟป่า...
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ควบคุมไฟป่าใกล้เคียง เพื่อทาการดูแลควบคุมไฟป่าในเบื้องต้น หากไม่แจ้งหรือ
ขออนุญาตแล้วไม่จัดทาแนวกันไฟ มิได้ควบคุมไฟป่าให้อยู่ในพื้นที่ของตนเอง จนเป็นสาเหตุ
ให้ไฟป่าลุกลามไปสู่พื้นที่ป่าใกล้เคียง ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอาเภอท้องที่ เพื่อ
ดาเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนโดยเฉียบขาด
ภายในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า
ในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟป่าก็ขอให้ช่วยดับไฟป่า เพื่อมิให้ขยายเป็น
วงกว้าง หากสถานการณ์ไฟป่ายังรุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า
ในท้องที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดาเนินการดับไฟป่าต่อไป
การจุดไฟเผาป่าจะมีโทษทางกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีบทกาหนดโทษสูงสุด
จาคุกตั้งแต่ 2 ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 150,000 ซึ่งถือเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 มีบทกาหนดโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน
14,000 บาท นายกเทศมนตรีตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
เทศบาลตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอดส่อง
ดูแล ให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุดรธานีอย่างเข้มงวด
หากพบเห็นไฟป่า โทร. สายด่วนไฟป่า 1362
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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