รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 9/๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายสุชัย
บุตรสาระ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
5. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
6. นายสุเมธ
ทองดี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
7. นายณรงค์ชัย
หอมศรีประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
8. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
9. น.ส.ธันยพร
สาธุภาค
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
10. นายสมิต
ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
11. นายสาราญ
พรหมแช่ม
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑2. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
13. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
14. นายไกรสร
แจ่มหอม
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
15. นายภูมิพัฒน์
ธนาสิทธิตานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑6. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
17. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
18. นายธเนศ
ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
19. นายบุญชนะ
สุทธิอาจ
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
20. นางสุวรรณี
ศิริวรรณ์หอม (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
21. นายนุศิษฎ์
วีรธนศิลป์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
22. นายนภดล
ตันติเมฆิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒3. นายวิสูตร
ศศิวิมล
ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒4. นายไพฑูรย์
มีมงคล
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒5. นายภาณุ
เหี้ยมหาญ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒6. นายพงศวัฒน์
เพชรวิเชียร
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
27. นายนันทชัย
ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
28. นายเริงฤทธิ์
พลนามอินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
29. นายณัฐสิทธิ์
วงค์ตลาด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
/30. นายพิพัฒน์ ...
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30. นายพิพัฒน์
31. นายอนุชิต
32. นางวันทนา
33. นายสาราญ
34. พันโทวัฒนา
35. นายสุพจน์
36. นายศิวเรศ
37. นายสมศักดิ์
38. นางรณิดา
39. นายธนดร
40. นายพิชัย
41. นายวิชา
42. นายวีรภัทร

เพ็ชรกระจ่าง
บุญชม
คันธาเวช
สกุลดี
หวังจุลกลาง
วงศ์พรหมท้าว
ธรรมวิเศษ
แสนอินทร์
เหลืองฐิติสกุล
เบ็ญจจินดา
พาศรี
จันทร์กลม
ขาวสาอางค์

อาเภอ
43. นายวัชรินทร์
สุตลาวดี
44. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว
45. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ ชาวสวน
46. นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ
47. นายพงษ์พันธ์
แสงสุวรรณ
48. นายณัฐชนน
นามเคนอุโฆช
49. นายปภาวิน
แสงสุริยา
50. นายสามารถ
หมั่นนอก
51. นายวศิน
จันทพล
52. นายเลอพงษ์
คลื่นแก้ว
53. นายอนันต์
ศิริวงศ์กุล
54. นายชัยรัตน์
พัดประดิษฐ
55. นายสถิต
อาษาไชย
56. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ
57. นายณฐพล
วิถี
58. นายบุญส่ง
อารมณ์
59. นายปิยะพงษ์
บุญส่ง
60. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
เลิศสุบิน
61. นายวิมล
สุระเสน
ส่วนกลาง
62. ว่าที่ ร.ต.อมร
63. นายเธียรไท

สถิติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จ่าจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
(แทน) หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
(แทน) นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
(แทน) นายอาเภอหนองวัวซอ
(แทน) นายอาเภอโนนสะอาด
(แทน) นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
(แทน) นายอาเภอทุ่งฝน
(แทน) นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอนายูง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

โฉมงาม
อัยการจังหวัดอุดรธานี
วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
/64. นายพรชัย ...
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64. นายพรชัย

การิสุ

รก.อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
65. นางพัชรา
ดีเพ็ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดี
66. นายสามารถ
หังสเนตร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
67. นายชาตรี
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
68. นางสุนีย์
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
69. นายธนิต
สวนช่วย
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
70. ว่าที่ ร.ต.เรืองไกรวินท์ ชัยยะนิมากร (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
71. นายฉัตรชัย
เต้าทอง
ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
72. นางอภิรดา
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
73. น.ส.เบญจพร
รักขพันธ์
(แทน) หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
74. นายเอกสิทธิ์
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
75. นางวิภาพร
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
76. นายอดุลย์
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
77. นายประภาส
บุตรชา
ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
78. นายเพนิน
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
79. นายปรีชา
ยอดสว่าง
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
80. นายสุขุม
มิตตัสสา
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
81. นายเฉลียว
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
82. นายวิทยา
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
83. นายสุธน
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
84. นายสุริน
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
85. นายวีระ
สุทธศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
86. นายกิตติภพ
แสงฤทธิ์
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
87. นายไสว
ศรีหะ
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
88. นางวิจิตรา
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
89. นายเวชยันต์
ศรีษะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
90. น.ส.รจเรข
ไชยฮ้อย
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
91. นางพุทธมาตย์
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
92. นางวรจิตร์
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔
93. นางพิศวาท
สมสอง
(แทน) สรรพากร ภาค 10
94. นายวิบูลย์
ศรีณรงค์สถิตย์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
95. น.ส.ธันยพร
นาคะประวิง (แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
96. นางดรุณี
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
/97. นางปุญชรัสมิ์ ...
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97. นางปุญชรัสมิ์
98. นางทิพย์วรรณ
99. นายเอนก
100. นายรัตนะ
101. นายเรืองเดช
102. นายนฤชิต
103. นายยุทธนา
104. นางประภาพร
105. นางอุไรวรรณ
106. นายธิติ
107. นายประหยัด
108. นายสมเจษฎ์
109. นายปัญญา
110. นายประกอบ
111. นายคมสัน
112. นายสมเกียรติ
113. นางนิธิยาภักด์
114. นายบัณฑิต
115. นายไพบูลย์
116. นายทวีศักดิ์
117. นายประมูฃ
118. นายศรชัย
119. น.ส.อุทุมพร
120. นางทิพยาภา
121. นางนงนารถ
122. นายพัสฐฒกิจ
123. นายแพทย์ชัยรัตน์

สินศักดิ์ชัย
วังศานุวัตร
สุวรรณภูเต
บุญปัญยโรจน์
ประวัตรวโรดม
ชาตะบุตร
พุทธิมา
อุณชาติ
ชัยศิริถาวรกุล
อึ้งอารี
พิมพา
ศรีสมจักร
จันทร์กอง
จันทร์ทิพย์
บุญอาจ
ใจขาน
รฐาธนัยวรินทร
ทองอร่าม
ไกรสีห์
สารทรัพย์
ประเสริฐสุข
ศรีสถาน
อาไพวิทย์
สุวรรณโคตร
ขันธะประโยชน์
จริยพันธุ์
เจริญสุข

ทหาร/ตารวจ
124. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
125. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช
126. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
127. พ.ต.ท.ชาญชัย ผลเจริญ
128. ร.ต.อ.พินิจ
ฉิมพสุทธิ์
129. พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา
130. พ.ต.ท.มนัส
อัดโดดดร
131. พ.ต.ท.ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย
132. พ.ต.ท.วชิระ
จาปาวงศ์

(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ศึกษาธิการภาค 10
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลเพ็ญ
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
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133. พ.ต.ท.กานต์
134. พ.ต.ท.อนุวรรตร
135. พ.ต.อ.อาลักษณ์
136. พ.ต.อ.นวกฤต
137. พ.ต.ท.ธนากร
138. พ.ต.ท.ปรมัตถ์
139. พ.ต.อ.สมาน
140. พ.ต.อ.ประสาร
141. พ.ต.อ.สามารพ
142. พ.ต.ท.เพชรรัตน์
143. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ
144. พ.ต.ท.ภราดร
145. พ.ต.ท.ปรีดา
146. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
147. พ.ต.ท.สมศักดิ์
148. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
149. พ.ต.ท.อนิรุทธ์
150. พ.ต.ท.นนทจิต

ตั้งวิจิตร
ฆ้อนทอง
เจริญธนกุล
นวการพานิช
หันจางสิทธิ์
นนทะบุตร
ศรีสันต์
วงศ์สง่า
แพงคา
ศรีเมือง
สมบัตินันท์
จุฬารี
มุลาลินน์
พัสดร
สุทธิรัตน์
สุวรรณประสิทธิ์
รัตนโกเมศ
บุดดีคา

(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม

สถาบันการศึกษา
151. นายธีระเดช
152. นางชยานันต์
153. นางเยียรยง
154. นายรัตศักดิ์
155. นายสิทธิศักดิ์
156. นางกุลฐนัญจ์
157. นายสรรเพชร
158. นายชานาญ
159. นายประวิทย์
160. นายพัทธพล
161. นายเสน่ห์

วงษ์ราชธ์
สรวงศิริ
ไชยรัตน์
สมบัติ
ชาปฏิ
เอื้อวรรณกุล
นุศรีอัน
อยู่แพ
บุรันนิตย์
จารุจิตร์
วงษ์เล่ห์

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
(แทน) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
162. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
163. นายเสริมชัย
ลี้เขียววงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
164. นางจันทร์สุดา ราชไสยกิจ
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
165. นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์ (แทน) ปลัดเทศมนตรีนครอุดรธานี
166. นางลมัยภรณ์
แย้มยินดี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
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167. น.ส.อัจฉรา
168. นายบุญเลิศ
169. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์
170. นายเสกสรร
171. นายชฎาลม
172. นายวชิระ
173. น.ส.ประณิตา
174. นายกาธร
175. นายศักดิ์ชาย
176. นายกิตติคุณ
177. นางวิภา
178. นายธนัญชัย
179. นางปิยะวรรณ
180. นายสวาท
181. ดร.ชานนท์
182. นายเสริมศักดิ์
183. นายทินกร
184. นายจินดา
185. นายฉลอง
186. นางกานต์รวี
187. นางภิรุณ

นาคทน
กมลวิบูลย์
พิลาวัลย์
ศรีไพรวรรณ
วงศ์ด้วง
ดิษฐกระจับ
ถีระปราโมทย์
รัตนเรืองจิตร
จิตตนูนท์
ศิริโยธา
จันทสาร
จิวระโมไนย์กุล
กันหาชิน

(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ชาโนสี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
ทองเผ้า
(แทน) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
วรประเสริฐ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แสนโท
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
พลูศิริ
(แทน) นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
กัลยาณวิสุทธิ์ ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
5. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
6. นายอาเภอบ้านดุง
6. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
7. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
8. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
10. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
11. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
12. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
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13. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
14. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
15. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
16. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
17. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
18. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
19. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
20. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
21. ผู้กากับการ ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
22. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
23. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
24. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
25. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
26. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
27. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
28. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
29. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
30. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
31. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
32. ปลัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
33. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
34. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
35. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
36. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
37. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
38. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
39. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
40. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
41. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
42. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
43. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
44. ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
45. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
46. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
47. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
48. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
49. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
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50. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
51. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
52. ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.สนง.การตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
57. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 4 (จังหวัดอุดรธานี)
58. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
59. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
60. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
61. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
62. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
64. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
65. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
66. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
67. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
68. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
69. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
70. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
เริ่มประชุม 10.00 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอสรุปข่าวประจาเดือนกันยายน 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานดาเนินการ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

1. มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2559
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ ประจาปี 2559
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี)
3. มอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร“
จังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2559 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
4. มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2559
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
6. มอบโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
/ ประธาน ...

๙

ประธาน

จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด แสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และนายอาเภอ ผู้ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2559 รวม 18 คน
มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2559 ของที่ทาการ
ปกครองจังหวัดอุดรธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ ประจาปี 2559 ของ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลการประกวด
คลิปวีดิโอ “ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร“ จังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2559
ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี 2559 ของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี และมอบโล่รางวัล
หน่วยงานดีเด่นในการรณรงค์ป้องกัน และลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. แสดงความยินดีกับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ชาวจังหวัดอุดรธานี

ประธาน

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีต้อนรับนางนวลจันทร์ พลศิลา นักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์
ชาวจังหวัดอุดรธานี โดยจัดรถประชาสัมพันธ์ ร่วมกับขบวนจักรยาน จักรยานยนต์บิ้กไบท์
ผ่านใจกลางเมืองอุดรธานี ไปยังเวทีที่จัดเตรียมไว้ ณ ศูนย์การยูดีทาวน์ พร้อมกับจัด
กิจกรรมและพิธีมอบเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาด้วย
นางนวลจันทร์ พลศิลา เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการ “พาราลิมปิก
เกมส์ 2016” ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อ 12 กันยายน 2559 จาก
กีฬาบอคเซีย ทีมผสม บีซี 4 เอาชนะทีมสหราชอาณาจักร คว้าเหรียญทองแดงมาครอง
ทาให้ประเทศไทยมีเหรียญรวมจากการแข่งขัน “พาราลิมปิกเกมส์” รวม 6 เหรียญทอง
6 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง อยู่ลาดับที่ 23

มติที่ประชุม

รับทราบ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New
Generation) ตามแนวทางอุดรโมเดล (Udon Model)

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทาและดาเนินโครงการเสริมสร้างเยาวชน
รุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ตามแนวทางอุดรโมเดล (Udon Model)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับก้าวเข้าสู่
อาเซียน ใน 3 สมรรถนะหลัก ได้แก่ Language skill Career Planning skills และ Life
skills และในระยะแรกดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการ
ทดลองพัฒนาต้นแบบและวิธีการดาเนินงานใน 8 โรงเรียนเป้าหมาย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวนทั้งสิ้น 2,100 คน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายของ
โครงการ ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปเป็นลาดับ เชิญชวนร่วมกันสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะได้รับการร้องขอในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันให้การสนับสนุนโครงการฯ มา ณ โอกาสนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/3. การลงนาม ...

๑๐

3. การลงนามและการดาเนินการตามสัตยาบันและมาตรการในการร่วมกันสร้าง
“จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดเสวนาและการลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมกัน
สร้าง “จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดย
กลไกประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับ
การจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559” ภายใต้กรอบคิด “กรรมสนองโกง”
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นประธาน
จังหวัดอุดรธานี โดยการนาของนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได้กาหนดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นให้การจัดงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถ
สร้างความร่วมมือและความตระหนักในการแสดงเจตนารมณ์ และความปรารถนาที่จะ
ร่วมกันอย่างเข้มแข็งในการสร้างจังหวัดอุดรธานี ทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารราชการหรือประกอบธุรกิจในกรณีการประกอบธุรกิจเอกชน
ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และช่วยกันทาให้จังหวัดอุดรธานีปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือไม่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาและการลงนามสัตยาบันฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้นาองค์กร
ที่สาคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการปฏิบัติราชการ และการ
ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน จานวน 12 องค์กร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
เครือข่ายประชาชน และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน และพิธีลงนามสัตยาบัน
ร่วมกัน เพื่อสร้างให้จังหวัดอุดรธานีเป็น จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ ผู้นาองค์กร 12 องค์กร นาโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงาน
วันต่อต้านคอร์รัปชัน แห่งชาติ 2559 จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผ่านสถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงแรม
นภาลัย อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เพื่อร่วมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการร่วมกันสร้างให้ จังหวัดใสสะอาด อาเภอ
ใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด ขอเชิญชวนองค์กรทุกภาคส่วนยึดถือ
และปฏิบัติตามสัตยาบันฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4. แนะนาหน่วยงานส่วนกลางที่มาประจาในส่วนภูมิภาค
- ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร อุดรธานี
โดย รอง ผอ.ชาวันย์ สวัสดิ-ชูโต

ผู้แทนศูนย์ OSS อุดรธานี
สานักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงาน
ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME OneStop Service Center : OSS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจตาม Life Cycle ให้บริการคาปรึกษาธุรกิจเบื้องต้น ข้อมูลการ
/บริหารจัดการ ...

๑๑

บริหารจัดการองค์ความรู้ธุรกิจ ตลอดจนอานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินธุรกิจของ SMEs รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลความต้องการของ SMEs สาหรับ
จัดทาโครงการเพื่อการพัฒนากิจการ SMEs ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ศูนย์ OSS เริ่มเปิดดาเนินการในปี 2558 ปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการรวม 11 ศูนย์
ประกอบด้วย ศูนย์กรุงเทพฯ นนทบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6 จังหวัด คือจังหวัดตาก ตราด สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย
ขอบเขตบริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร คือ
1. บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
2. บริการคลินิกให้คาปรึกษา SMEs เบื้องต้น
3. บริการอบรม/สัมมนา
4. ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
5. บริการส่งต่อภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)
อุดรธานี ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 6 โทร. 042 221559
มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ประธาน

รับทราบ
๔. การจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจาปี ๒๕๕๙
- การเตรียมการจัดงานฯ
งานทุ่งศรีเมืองประจาปี กาหนดจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2503 โดยดาริของ
นายจึง รักการดี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้น
จากมติทปึ่ ระชุมคณะกรรมการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2559 ทีผ่ ่านมา จังหวัดอุดรธานี กาหนดให้มีการจัดงานประจาปีทุ่งศรีเมือง
ประจาปี 2559 รวม 12 วัน 12 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 12 ธันวาคม 2559 ซึง่
รูปแบบการจัดงานจะมีความแตกต่างจาก ปี 2558 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีร้านมัจฉากาชาด
ตามเสียงเรียกร้องของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี การจาหน่ายสลากกาชาดการกุศล
ที่จะต้องขอความอนุเคราะห์จากทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยให้การ
สนับสนุน รวมถึงการแสดงมหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS TEXTILE ESPO
2016) อีกด้วย
กิจกรรมหลักๆ ของการจัดงานทุ่งศรีเมืองยังคงเหมือนเดิม ส่วนที่จะมีการปรับเปลี่ยนคือ
การแสดงการแสดงนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด
รวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัด ที่จะมีการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีให้เป็นไมซ์ ซิตี้ นอกจาก
การประชุมสัมมนาแล้ว ยังจะต้องจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ต่อเนื่อง เช่นการจัดนิทรรศการ
การแสดงสินค้า ในระดับชาติ ทั้งนี้การดาเนินการดังกล่าวจะต้องมีปฏิทินกาหนดการ
จัดงานอย่างชัดเจน ดังนี้การจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2559 ในครั้งนี้จะเป็นบททดสอบ
ความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างดี
/ - การยกระดับ ...

๑๒

- การยกระดับงานสู่มาตรฐานไมซ์ (GMS Textile Expo 2016)
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ให้ความสนใจ
และมีความพึงพอใจต่อการจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจาทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัด
อุดรธานี จึงได้กาหนดจัดงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจาปี 2559 “มหกรรมผ้าทอมือ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS TEXTILE ESPO 2016)” ระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 ธันวาคม
2559 ซึ่งภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมการจัดนิทรรศการภายใน (Indoor)
1. มหกรรมการแสดงสินค้า และผ้าไทย และนานาชาติ โดยเครือข่ายร่วมจัดงาน
ทูตพาณิชย์ และกับผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ผ่านท่านประจวบ ไชยสาส์น
นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล อดีตประธานสภาธุรกิจ
ไทย-ลาว ช่วยประสานงาน
2. กิจกรรมทอล์ค และโชว์การออกแบบผ้าฯ ภายใต้แนวคิด “สามารถสวมใส่ได้
ในชีวิตประจาวัน”
3. การประกวด Young designer “สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจาวัน” โดย
กลุ่ม UP Udon Textile Cluster
4. เสวนา “กูรูผ้าทอนานาชาติ” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า ทั้งในด้านการเสวนา
และกิจกรรมโชว์ดีไซเนอร์
5. การประกวดผ้าโบราณ
กิจกรรมการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor) โดยการตกแต่งสถานที่ในรูปแบบ
หมู่บ้านอารยธรรมผ้าลุ่มน้าโขง /ตลาดแลง/มุมถ่ายภาพ ตอบโจทย์ “ชิม ช้อป และแชร์”
การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น Landmark โชว์รูปแบบงานอารยธรรม
ผ้าลุ่มน้าโขง และแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมขบวนแห่ เน้นรูปแบบผ้าพื้นเมืองและการนาเสนอขบวนผ้านานาชาติ กิจกรรม
เวทีกลาง โดยความร่วมมือจัดกิจกรรม เน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าพื้นเมือง กิจกรรม
นาฎลีลาผ้าพื้นเมือง โชว์ความโดดเด่นผ้าพื้นเมืองจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมธิดาผ้าหมี่ขิด ขอความร่วมมือฝ่ายกิจกรรมการประกวด กาหนดให้ผู้เข้าประกวด
แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง และชุดที่ได้จากการโชว์ หรือจากการประกวดดีไซน์เนอร์
และกาหนดให้สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สานักงาน
จังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ในการดาเนินงาน
ในการนี้คณะทางานการจัดงานมหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง อุดรธานี
(GMS TEXTILE ESPO 2016) ได้มีการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ (LOGO) มหกรรม
ผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS TEXTILE ESPO 2016) จานวน 2 แบบ ให้ที่ประชุม
กรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดฯ พิจารณาคัดเลือกสาหรับใช้เป็น
สัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้
/ มติที่ประชุม ...

๑๓

มติที่ประชุม

เห็นชอบเครื่องหมายสัญลักษณ์ (LOGO) มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(GMS TEXTILE ESPO 2016) แบบที่ 1 (สีทอง) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์การจัดงาน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 23 จากข้อความ
“ประจาเดือนกรกฎาคม” แก้ไขเป็น “ประจาเดือนสิงหาคม”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 การจัดกิจกรรม “บ้านเชียงวิ่งเพื่อมรดกโลก”

ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี
Unique Running ผู้ดาเนินการจัดงานวิ่ง
เพื่อมรดกโลก ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ และคานึงถึงคุณค่าของมรดกโลกในประเทศไทย
พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ปลุกจิตสานึกให้คนไทยเห็นความสาคัญ
ของมรดกโลกอันล้าค่าของคนไทย และกาหนดจัดกิจกรรมวิ่งเชิงอนุรักษ์ ภายใต้แนวคิด
“วิ่งเพื่อมรดกโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายของคนในท้องถิ่น
และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเชิงอนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุดรธานีพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมกับนา
รายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์มอบให้แก่อุทยานฯ ในจังหวัดนั้นๆ สาหรับใช้ในการดูแล
รักษาพื้นที่และบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
เบื้องต้นได้เลือก 3 มรดกโลก ของประเทศไทย คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และในปี 2559
/ ยูนิค รันนิ่ง ...

๑๔

ยูนิค รันนิ่ง “วิ่งเพื่อมรดกโลก” จึงกาหนดจัดกิจกรรม “บ้านเชียง วิ่งเพื่อมรดกโลก”
ขึ้นเป็นสนามที่ 4 เพื่อให้นักวิ่ง และนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ และเพื่อรักษามรดกโลกไว้สืบไป โดยมีรายละเอียดของโครงการบ้านเชียง
ฮาล์ฟมาราธอน 2017 วิ่งเพื่อมรดกโลก “Ban Chiang World Heritage Run 2017”
กาหนดจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง Ban Chiang National Museum
ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน ระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย
 วิ่ง Running
- เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 4.4 กม
- มินิมาราธอน Mini marathon 10.5 กม.
- ฮาล์ฟมาราธอน Half marathon 21.1 กม.
 ทัวร์ Touring
- โปรแกรมท่องเที่ยวก่อนวิ่ง ณ บ้านเชียง Pre Run @Ban Chiang
- โปรแกรมท่องเที่ยวหลังวิ่ง ณ อุดรธานี Post Run @Udon Thani
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี ขอความร่วมมือให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย
ประธาน

ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี พิจารณาปรับเปลี่ยนการวิ่งดังกล่าว
เป็นการวิ่งมาราธอนเต็มรูปแบบ และให้ส่วนราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมฯ ดูแลและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ให้สาเร็จลุล่วงต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

3.2 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังมีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
งบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลางและงบเบิกแทนกันที่
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินเป็นไปตามข้อแนะนาและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกาหนด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จึงให้จังหวัดดาเนินการ
๑) ให้ตรวจสอบงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง และงบเบิกแทนกัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ให้
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ หากยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
และยังมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไปอีก ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน โดยดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จัดทาเอกสาร
แยกเป็น
(๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) ให้ขอกันเงินตามแบบ (กง.๑)
(๒) กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน (CF) ตามแบบ (กง.๒) โดยให้ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ต้องใช้งบประมาณต่อไป
/และปัญหา ...

๑๕

และปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การบริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า และให้กาหนดแผนการ
ดาเนินงานที่จะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อใดประกอบการพิจารณา
๑.๒ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หากยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จและยังมีความจาเป็นต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไปอีก ให้ขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโดยจัดทาเอกสาร แยกเป็น
(๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบ (ขย.๑)
(๒) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (CF) ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบ(ขย.๔)
โดยให้ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ต้องใช้งบประมาณต่อไป และปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การ
บริหารงบประมาณเกิดความล่าช้า และให้กาหนดแผนการดาเนินงานที่จะก่อหนี้ผูกพันได้
เมื่อใดประกอบการพิจารณา
(๓) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณเบิกแทนกันกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เอกสารสารองเงินประเภท SC
๑.๓ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (CF)รายการใดที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายออกไปถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ หากได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันทัน
ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ให้จังหวัดดาเนินการยกเลิกเอกสารสารองเงินกรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน (CF) และดาเนินการสร้างเอกสารสารองเงินใหม่ เป็นแบบกรณีมีหนี้ผูกพัน (CX)
และหากยังดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เสร็จสิ้นภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ ให้จังหวัดขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน โดยดาเนินการตาม
ข้อ ๑.๒(๑) หากดาเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีในระบบ GFMIS เป็นแบบกรณีมีหนี้ผูกพัน (CX) จะไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน และทาให้งบประมาณพับไป
๑.๔ กรณีมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณแตกต่างไปจาก
ที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้เดิม
จะต้องดาเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สานักงบประมาณกาหนดและต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) อีกครั้ง หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งผลการพิจารณาของ
กรมบัญชีกลางไม่ทัน ให้จังหวัดดาเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ใน
รายการเดิม โดยให้จังหวัดคัดเลือกรายการ (List) เอกสารสารองเงินที่ต้องการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดาเนินการ
(Confirm) เอกสารสารองเงินในระบบ GFMISให้แล้วเสร็จเป็นวันทาการสุดท้ายของเดือน
กันยายน ๒๕๕๙
๑.๕ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (รอบ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
ให้จังหวัดคัดเลือกรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ (List) เอกสารสารองเงินที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ
GFMIS เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดาเนินการ (Confirm) เอกสารสารอง
/ เงินในระบบ ...

๑๖

เงินในระบบ GFMIS พร้อมทั้งเอกสารตามแบบ (กง.๑) (กง.๒) (ขย.๑) (ขย.๔) ตามแบบให้
ถูกต้อง ครบถ้วนทุกช่องรายการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel และให้จัดส่ง
หนังสือขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยให้สรุปจานวนรายการและ
จานวนเงินงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแยกเป็น
ปีงบประมาณ จานวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะได้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง (Confirm) ผ่านระบบ GFMIS
ต่อไป หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้รับเอกสารตามกาหนดจะถือว่า จังหวัด
ไม่ประสงค์จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและทาให้งบประมาณพับไป
๒) ให้จังหวัดส่งข้อมูลดังกล่าว ทางจดหมายอิเล็กทรอนิก (E-mail) ของ
Jirapan@dla.go.gh โดยให้ใส่ชื่อ “จังหวัด....การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.
๒๕๕๙ และการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙” เป็นหัวข้อเรื่อง
๓) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน
เจ้าของ งบประมาณทราบโดยผ่านระบบ GFMIS สาหรับรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ประสงค์จะขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนรายการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งก็ให้ทาเป็น
หนังสือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็นประกอบการพิจารณา
และให้แจ้ง อาเภอทุกอาเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครอุดรธานี
และเทศบาลเมืองทุกแห่งทราบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 รายงานผลการดาเนินงานป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จากข้อมูลวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙)
๑. ผู้เสียชีวิต -ตลอดปี จานวน ๓๙๓ คน (๒๔.๙๙ ต่อแสนประชากร)
เดือนละ ๓๒ คน วันละ ๑-๒ คน
-ปีใหม่ ๒๕๕๙ จานวน ๑๖ คน วันละ ๒-๓ คน (๒.๒๘)
-สงกรานต์ ๒๕๕๙ จานวน ๑๗ คน วันละ ๒-๓ คน (๒.๔๓)
๒. ความรุนแรง -เสียชีวิตจุดเกิดเหตุ ๒๙๒ คน (ร้อยละ ๕๙.๐๓)
-เสียชีวิตสถานพยาบาล ๑๖๑ คน (ร้อยละ ๔๐.๙๔)
๓. ภูมิลาเนา -คนในพื้นที่ ๓๒๓ คน (ร้อยละ ๘๒.๑๙)
-คนนอกพื้นที่ ๗๐ คน (ร้อยละ ๑๗.๗๑)
คนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
๑. เพศ
-ชาย ๓๒๓ คน (ร้อยละ ๘๒.๑๙) -หญิง ๗๐ คน (ร้อยละ ๑๗.๗๑)
๒. อายุ
-๒๐-๒๙ ปี ๘๖ คน (๒๑.๘๘) -๔๐-๔๙ ปี ๗๕ คน (๑๙.๐๘)
-๖๐ ปีขึ้นไป ๖๔ คน (๑๖.๒๘) –๑๐-๑๙ ปี ๕๙ คน (๑๕.๐๑)
เสียชีวิตอายุน้อยที่สุด ๙ เดือน อายุมากที่สุด ๙๒ ปี
/ 3. อาชีพ ...

๑๗

๓. อาชีพ

-รับจ้าง ๑๓๑ คน (๓๓.๓๓) -เกษตรกร ๑๒๐ คน (๓๐.๕๓)
-นักเรียน ๕๕ คน (๑๓.๙๙)
๔. พฤติกรรม -ขับเร็ว ๑๘๔ คน (๔๖.๘๒) -เมาแล้วขับ ๑๑๔ คน (๒๙.๐๑)
-ตัดหน้ากระชั้นชิด ๕๕ คน (๑๓.๙๙) -ไม่สวมหมวกนิรภัย
๒๑๙ คน (๘๕.๒๑)
-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๔๙ คน (๖๖.๒๒) -อายุน้อยกว่า ๑๕ ปี
-ขับจักรยานยนต์ ๒๗ คน (๖.๘๗)
ยานพาหนะที่ทาให้เสียชีวิต
1. รถจักรยานยนต์ ๒๕๗ คน (๖๕.๓๙) รถกระบะ ๕๓ คน (๑๓.๔๙)
คนเดินเท้าถูกชน ๔๓ คน (๑๐.๙๔) เกิดอุบัติเหตุหมู่จากรถกระบะ ๘ ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต ๒๖ คน
๒. รถคู่กรณี -ไม่มีคู่กรณีชนวัตถุข้างทาง ๑๒๖ คน (๓๒.๐๖)
-รถกระบะ ๑๑๔ คน (๒๙.๐๑) -รถเก๋ง ๔๒ คน (๑๐.๖๙)
-จักรยานยนต์ ๓๕ คน (๘.๙๑) -รถบรรทุก/พ่วง ๓๓ คน (๘.๔๐)
ถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
๑. ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น จุดบ้านโนนสะอาด เสียชีวิต 6 ราย
๒. ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น จุดตาบลโนนสูงเสียชีวิต 4 ราย
๓. ถนนอุดร-สกล จุดบ้านหนองบ่อ เสียชีวิต 4 ราย
๔. ถนนหนองเม็ก-บ้านดุง จุดบ้านทุ่งใหญ่-คาตานา เสียชีวิต4ราย
๕. ถนนพันดอน-กุมภวาปี เสียชีวิต 4 ราย
๖. ถนนน้าโสม-บ้านผือ จุดเขาขาด เสียชีวิต 3 ราย
๗. ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตาบลหมากแข้ง เสียชีวิต 20 ราย
ประธาน

ในปี 2560 ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมการรณรงค์ป้องกันและลด
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยให้มีการบังคับใช้ระเบียบ วินัย และกฎหมายจราจร
กับผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เฟส 2 ต่อเนื่อง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งศรีเมือง เกิดจากความห่วงใยของ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยให้พัฒนาทุ่งศรีเมือง เนื่องจากทุ่งศรีเมืองเป็นเหมือน
หัวใจของจังหวัดอุดรธานี เป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัด สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด และได้ทาการออกแบบโครงการฯ เพื่อมีความเหมาะสม โดยจัดให้มีสถานที่จอดรถ
อาคารค้าขาย สวนสาธารณะ และแลนด์มาร์คท้าวเวสสุวรรณ รวม 4 ระยะ คือ
งานปรับปรุงพื้นที่ระยะที่ 1 บริเวณลานแสดงสินค้าเดิม
งานก่อสร้างประติมากรรมท้าวเวสสุวรรณ ขนาดสูง 14 เมตร หล่อด้วยสาริด
และงานก่อสร้างอาคารฐานรองรับสูง 1 ชั้น ขนาด 3,300 ตารางเมตร ประกอบด้วย
/ ห้องอเนกประสงค์ ...

๑๘

มติที่ประชุม

คลังจังหวัดอุดรธานี

ห้องอเนกประสงค์ ห้องจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวอุดรธานี และลานสักการะท้าวเวสสุวรรณ
ลานจอดรถยนต์กลางแจ้ง 100 คัน สนามกีฬากลางแจ้งประกอบด้วย สนามฟุตซอล
และสนามบาสเก็ตบอล ศาลาร้านค้า และห้องน้า 4 หลัง งานก่อสร้างลานทางเดิน ทาง
จักรยาน งานจัดสวนรวม งานระบบไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์ประกอบ
งานปรับปรุงพื้นที่ระยะที่ 2 บริเวณโดยรอบอาคารเอนกประสงค์เป็นสวนสาธารณะ
อาคารสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคารเอนกประสงค์ สูง 3 พร้อมสถานที่จอด
รถยนต์ และลานอเนกประสงค์ สาหรับการแสดงสินค้าจังหวัด งานกิจกรรมชุมชน และ
พื้นที่สวนสาธารณะบนหลังคาขนาดพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร
งานปรับปรุงพื้นที่ระยะที่ 3 บริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองและพื้นที่โดยรอบ
อาคารสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย ลานจอดรถยนต์ ศาลาร้านค้าและห้องน้า 9 หลัง
ลานพิธีกรรม ทางเดิน งานจัดสวน งานระบบไฟฟ้า ประปา และอุปกรณ์ประกอบ
งานปรับปรุงพื้นที่ระยะที่ 4 บริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองและพื้นที่โดยรอบ
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย ลานจอดรถยนต์ ศาลาร้านค้าและห้องน้า 9 หลัง
ลานเอนกประสงค์ใช้จัดงานเทศกาล และแสดงสินค้าของจังหวัด งานจัดสวน งานปรับปรุง
เวทีกลางแจ้ง โดยเพิ่มหลังคาและส่วนประดับ งานน้าพุประดับ งานระบบไฟฟ้า ประปา
และอุปกรณ์ประกอบ
งบประมาณก่อสร้างรวม 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
รับทราบ
3.5 รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
ประจาปี 2558
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด อุ ด รธานี ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า
135,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 131,327 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 3,800 ล้านบาท
โครงสร้างการผลิตของจังหวัดอุดรธานี ณ ราคาประจาปี ประกอบด้วย
ภาคเกษตร สัดส่วนร้อยละ 14.7 และภาคนอกเกษตร สัดส่วนร้อยละ 85.3 โดยสาขา
การผลิตที่สาคัญของจังหวัดอุดรธานี 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ
สาขาเกษตรกรรมฯ สาขาอุตสาหกรรม สาขาตัวกลางทางการเงินฯ และสาขาบริการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ สัดส่วนร้อยละ 21.4 14.3 12.7 10.0 และ 7.3 ตามลาดับ
GPP
34.3
21.4

14.3
7.3

10.0

/ อัตราการ...

12.7
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อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอตัวร้อยละ 2.7 จากที่ขยายตัว
ร้อยละ 10.6 ในปีที่ผ่านมา โดยภาคนอกเกษตร ชะลอตัวร้อยละ 2.4 จากที่ขยายตัว
ร้อยละ 12.0 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการชะลอตัวของสาขาไฟฟ้า ประปาฯ สาขา
เหมืองแร่และย่อยหิน และสาขาการศึกษา ที่ชะลอตัวร้อยละ 14.0 11.7 และ 0.5
ตามลาดับ สาหรับสาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่ สาขาการให้ บ ริ ก ารด้ า นชุ ม ชนฯ
สาขาก่อสร้าง สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล สาขาการ
ขายส่ง การขายปลีก ฯ ในขณะที่สาขาการผลิตที่ขยายตัวได้แก่ สาขาขนส่งฯ สาขา
อุตสาหกรรม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาบริการด้านสุขภาพฯ สาขาการ
บริหารราชการฯ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ส่วนภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ
4.0 ต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการผลิตสาขา
เกษตรกรรมฯ ขยายตัวร้อยละ 4.5 จากหมวดการเลี้ยงสัตว์ ขยายตัวร้อยละ13.0 จาก
กิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และสุกร หมวดการเพาะปลูกชะลอตั ว ร้ อ ยละ 3.5
ตารางแสดงโครงสร้างและอัตราขยายตัว GPP (หน่ วย : ร้ อยละ)
โครงสร้าง
ณ ราคาประจาปี

รายการมูลค่าเพิ่ม
2556

2557

อัตราขยายตัว
ณ ราคาคงที่

2558

2557

2558

ภาคเกษตร

15.3

13.5

14.7

3.0

4.0

ภาคนอกเกษตร

84.7

86.5

85.3

12.0

2.4

100.0

100.0

100.0

10.6

2.7

100,439 103,489 106,483

3.0

2.9

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
GPP Per capita (บาท/คน/ปี)

จากกิจกรรมยางพาราชะลอตัว สาหรับอ้อยโรงงาน และมันสาปะหลังขยายตัว ในขณะที่
สาขาประมง หดตัวร้อยละ 13.1 เป็นผลจากหมวดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อหัว มีมูลค่าเท่ากับ 106,483 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 103,489 บาท ในปี
ที่ผ่านมา หรือชะลอตัวร้อยละ 2.9 ตามการชะลอตัว ของการผลิตภาคนอกการเกษตร
ดั ช นี ร าคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด อุ ด รธานี (GPP Implicit Price
Deflator) ขยายตัวร้อยละ 0.2 จากที่หดตัวร้อยละ 7.2 ในปีที่ผ่านมา โดยดัชนีภาคเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 8.0 จากที่หดตัวร้อยละ 12.7 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากระดับราคา
สินค้าการผลิตในสาขาเกษตรกรรมฯ ส่วนภาคนอกเกษตร หดตัวร้อยละ 1.0 ปรับตัว
ดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 6.3 ในปีที่ผ่านมา
/ 3.6 การติดตาม...
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3.6 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (งบส่วนราชการ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

อันดับ
ประเทศ

รายจ่ายประจา 12,698.00 12,573.27 12,469.48 98.20
รายจ่ายลงทุน
5,939.99 5,547.28 4,851.99 81.68
22
รวม 18,637.99 18,120.55 17,321.47 92.94
15
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
38.35
36.95
28.63 74.64
รายจ่ายลงทุน
368.24
367.59 245.78 66.74
10
รวม
406.59
404.54 274.41 67.49
10
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
65.82
58.62
55.76 84.72
รายจ่ายลงทุน
183.21
179.96 137.64 75.12
47
รวม
249.03
238.58 193.40 77.66
48
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย
ร้อยละ
เงินกันปี 2558
ก่อนปีที่แล้ว

1,491.86 1,374.29 1,283.85
86.06
1,276.55 1,124.92 1,069.32
83.77
รวม 2,768.41 2,499.21 2,353.17
85.00
ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 181 แห่ง
จานวน 224 โครงการ รวม 709.92 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน 224 โครงการ
รวม 702.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 189 โครงการ รวม 544.37 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.68
ผลการเบิกจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วย : ล้านบาท)
/ 1. โครงการ...
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1. โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จานวน 116 โครงการ งบประมาณ
48.39 ล้าน เบิกจ่าย 48.33 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 99.87
2. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
จานวน 2,777 โครงการ งบประมาณ 750.87 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 735.14 ล้านบาท
เบิกจ่าย 730.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.28
3. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ
(หมู่บ้านละ 2 แสนบาท) จานวน 2,080 โครงการ งบประมาณ 370.92 ล้านบาท
ก่อหนี้ผูกพัน 370.61 ล้านบาท เบิกจ่าย 370.61 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ99.92
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ มีดังนี้

คลังจังหวัดอุดรธานี

1. การกาหนดตัวบุคคลและกาหนดสิทธิผู้เข้าใช้งานในระบบบริการ
KTB Corporate Online จากหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว.109
ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 กาหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)
Company Administrator Maker ประกอบด้วยข้าราชการส่วนกลาง
จานวน 1 คน และสารอง 1 คน
Company Administrator Authorizer ประกอบด้วยข้าราชการ
ส่วนกลาง จานวน 1 คน และสารอง 1 คน
ผู้ใช้งานในระบบ (Company User)
Company User Maker ประกอบด้วยข้าราชการส่วนภูมิภาค จานวน
1 คน และสารอง 1 คน
Company User Authorizer ประกอบด้วย ข้าราชการส่วนภูมิภาค
จานวน 1 คน และสารอง 1 คน
การกาหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ Company User กรอกข้อมูลผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งให้ผู้ดูแลระบบประมวลผล Company Administrator ในด้าน
การรักษาความปลอดภัย Company User ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password ทุก ๆ 3 เดือน)
2. การสมัครขอใช้บริการระบบ KTB Corporate Online จากหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว.108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 การสมัคร
ขอใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ สมัครขอใช้
บริการระบบ KTB Corporate Online ตามใบสมัคร และมีการสอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูล โดย
2.1 ส่วนราชการส่วนภูมิภาค กรอกข้อมูลหน่วยงาน และรายละเอียดบัญชี
(ในใบสมัคร) เพื่อขอใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
/ 2.2 ส่วนราชการ...
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2.2 ส่วนราชการ ประสงค์รับเงินเป็นการเฉพาะสมัคร (Bill Payment)
ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกลงนามในใบสมัคร ส่งธนาคารกรุงไทยที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้
2.3 ธนาคารกรุงไทย รวบรวมใบสมัครส่ง ธนาคารกรุงไทย สานักงานใหญ่
เพื่อจัดทาสรุปบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่ง ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
3) หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online ในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.2/ว.103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ คือ
ด้านการจ่ายเงิน
1) ส่วนราชการขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับ
ธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ KTB Corporate Online
2) บัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ
- ให้ใช้สาหรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
- กรณีต่างสังกัดให้โอนเข้าบัญชีที่แสดงความประสงค์
3) ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ ครั้งแรกกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน และส่วน
ราชการจัดทาทะเบียนคุมการโอนเงิน
4) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิแล้ว ระบบจะแจ้งข้อมูลผ่านระบบ SMS
หรือ E:mail
5) ใช้รายงานจากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายและ
เก็บไว้ให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
6) ทุกสิ้นวันทาการให้ส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินและโอนเงิน
ผ่านระบบ ฯ
7) กรณีเกิดข้อคลาดเคลื่อนจากการโอนเงิน ให้ส่วนราชการเรียกเงินคืนจากผู้
มีสิทธิและนาเงินส่งคืนคลัง
ด้านการรับเงิน
1) ส่วนราชการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันชื่อบัญชี “....ชื่อส่วนราชการ...
เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”
2) กาหนดแบบใบแจ้งการชาระเงิน ประกอบด้วย ชื่อส่วนราชการผู้รับเงิน
วันที่รับชาระ ชื่อผู้ชาระเงิน รายการหรือประเภทรายได้ จานวนเงินที่รับชาระ
3) สามารถชาระผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM Internet Banking
หรือ Mobile Banking โดยใช้เอกสารจากบริการช่องทางต่าง ๆ เป็นหลักฐานการชาระเงิน
4) ทุกสิ้นวันทาการให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินที่เรียกจาก
ระบบ KTB Corporate Online
5) ใช้รายงานจากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการรับเงิน
และเก็บไว้ให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ด้านการนาเงินส่งคลัง
1) ส่วนราชการขอเปิดใช้บริการนาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate
Online (GFMIS)
/ 2) ในระยะแรก...
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2) ในระยะแรกให้ใช้กับการนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน รายได้แผ่นดิน
รับแทนกัน การนาเงินนอกงบประมาณฝากคลัง และการนาเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
แทนกัน
3) ทารายการนาเงินส่งคลังและฝากคลัง โดยเลือกหมายเลขบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของส่วนราชการ
4) ทุกสิ้นวันทาการให้ส่วนราชการตรวจสอบการนาเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
ผ่านระบบ
5) เก็บหลักฐานในการนาเงินส่งคลังและฝากคลังจากระบบ KTB Corporate
Online ไว้ให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตินี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
สาหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการ GFMIS Package และBill Payment ให้เรียกเก็บ
จากกรมบัญชีกลาง
3. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจาก
ผู้รับบริจาคที่เสียชีวิต จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 359
ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 มีแนวทางการปฏิบัติ คือ
1) สถานพยาบาลต้องเป็นสมาชิกของศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสภากาชาดไทย
2) การเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ระบุรหัสดังนี้
2.1 ค่าเตรียมและผ่าตัดนาไตออกจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต
ให้ระบุรหัส 6207
2.2 ค่าจัดเก็บและค่ารักษาดวงตาจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิต
ให้ระบุรหัส 2011
3) การส่งข้อมูลตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงาน
กลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) กาหนด
ทั้งนีใ้ ห้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
4. บัญชีกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจา
ในหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กรมบัญชีกลาง
ได้จัดทาบัญชีกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และอัตราค่าจ้างขั้นต่า-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจา
ขึ้นใหม่ ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ทั้งนี้
ให้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา
 รายชื่อราษฎรที่ไม่มีที่ดินทากินและอยู่อาศัยเพื่อขอเข้าร่วม
“โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล”
/ ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ...

๒๔

ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ประสานข้อมูลบุคคลที่ยากไร้ ไม่มีที่ทากินและที่อยู่อาศัยที่
แน่ชัด ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อุดรธานี โดยผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่ทากินและที่อยู่อาศัย จานวนทั้งสิ้น 7 ราย มีภูมิลาเนาอยู่
อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอหนองวัวซอ และอาเภอหนองหาน เพื่อพิจารณาจัดสรรที่ดิน
ให้กับประชาชาชนผู้ยากไร้ฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยตามนโยบาย
รัฐบาลต่อไป
ประธาน

ให้ส่วนเกี่ยวข้องประสาน และตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ยากไร้ ฯ ดังกล่าว ว่ามีความต้องการ
ที่ตรงกับวัตถุประสงค์แท้จริงหรือไม่ และมีความเหมาะสม สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ
หรือไม่อย่างไร

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
สานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0004.1/ 20545 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 เรื่อง
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในนามข้าราชการ พ่อค้า พสกนิกรทุกสาขาอาชีพ และเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มี
ข้อความขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ได้นาความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว มีพระราชกระแสทรงขอบใจ
ในน้าใจไมตรีของท่านทั้งหลาย ทรงรับความปรารถนาดีและพรจากท่านทั้งหลายไว้ด้วย
ความซาบซึ้งพระราชหฤทัยยิ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนกรกฎาคม 2559 มีสัญญาณหดตัวจาก
เดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน หดตัวตามภาคบริการที่หดตัวตามจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจ
โรงแรม ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว สาหรับด้านอุปสงค์ชะลอตัวตาม
การใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัว ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนขณะที่การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัว
เศรษฐกิจด้านอุปทาน Supply (การผลิต) มีสัญญาณหดตัวจากเดือนก่อนหน้า
ภาคเกษตรกรรม ชะลอตัว ร้อยละ 9.3 สะท้อนจากปริมาณผลผลิตยางพาราที่ชะลอตัว
ร้อยละ 12.2 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้มีจานวนวันกรีดยางลดลง ในส่วนของรายได้
เกษตรกรชะลดตัว ร้อยละ 1.5 ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัว ร้อยละ 2.9 สะท้อนจาก
/ปริมาณการใช้ไฟฟ้า...
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มติที่ประชุม

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ร้อยละ 0.04 จากความกังวลต่อต้นทุน
การผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาคบริการ หดตัว ร้อยละ 6.9 สะท้อนจากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจโรงแรมที่หดตัว ร้อยละ 8.3 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวส่งผลให้ประชาชน
ระมัดระวังการใช้จ่าย
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ Demand (การใช้จ่าย) มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือน
ก่อนหน้า การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 55 สะท้อนจากสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวม
ขยายตัว ร้อยละ 5.6 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัว ร้อยละ 9.7 จากกาลังซื้อของผู้บริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาคเกษตรกรรมที่ยัง
อยู่ในเกณฑ์ดี
รับทราบ
6.3 การทาหนังสือเดินทางเล่มด่วน (ภายในวันเดียว)

สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ประชาชน
สามารถยื่นคาร้องขอหนังสือเดินทางเล่มด่วน (ภายในวันเดียว) ที่สานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว อุดรธานี สาหรับหนังสือเดินทางประเภททั่วไปและประเภทราชการ โดยต้องรับ
บัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น. และชาระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จ ภายใน 12.00 น.
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และสามารถรับเล่มได้ภายในเวลา 16.30 น. ที่กรมการกงสุล
ถนนแจ้งวัฒนะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center กรมการกงสุล โทร. 02 5728442
และทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล (www.consular.go.th) สานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราว อุดรธานี โทร. 0 4221 2827 0 4222 2861 หรือ www.facebook.com/
passportudonthani
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 79 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คงเหลือ 72 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,364 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 34 เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จานวน 12 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ

/6.5 รายงานผล...
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6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกันยายน 2559 โดยสรุป ดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ส.ค.59 =2,186 ราย 874,400 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ก.ย.59 =1,870 ราย 748,000 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,530 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 76,500 บาท
3. ในห้วงเดือนตุลาคม 2559 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ จานวน 12 ครั้ง รวม 12 แห่ง
(ข้อมูล ณ 27 กันยายน 2559)
4. การรับบริจาค (กันยายน 2559) ดวงตา 57 ราย อวัยวะ 48 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
11,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัย รวมมูลค่า
3,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
32,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้พิการ รวมมูลค่า
5,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน สิงหาคม 2559 มีดังนี้
คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
3
พอใช้
บ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมือง
4
เสื่อมโทรม
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
4
เสื่อมโทรม
4
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
เสื่อมโทรม
4
เสื่อมโทรม
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
4
เสื่อมโทรม
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
3
พอใช้
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
2
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
พอใช้
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
4
เสื่อมโทรม
(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 25 สิงหาคม 2559)
/ลาน้าห้วย...
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ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 4
เกณฑ์คุณภาพ เสื่อมโทรม ปัญหาคุณภาพน้าที่พบ มีค่า BOD (Biochemical Oxygen
Demand) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า BOD เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้า แหล่งน้าที่มีค่า BOD มาก ย่อมแสดงว่ามีความ
สกปรกมาก เนื่องจากจุลินทรีย์ ต้องใช้ออกซิเจนจานวนมาก ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
หรือสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในแหล่งน้าลดลง และอาจเกิดการเน่าเสีย
และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สาหรับพื้นที่เป้าหมาย
ให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง
ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.7 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดรับสมัครเยาวชน
และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทางาน เพื่อ
พัฒนาทักษะฝีมือก่อนเข้าทางาน ให้มีความรู้ความสามารถจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการทางานเพื่อพัฒนาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในตลาดแรงงาน จานวน 7
หลักสูตร ๆ ละ 20 คน ประกอบด้วย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ช่างเครื่องปรับอากาศ
ในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างแต่งผมสตรี ระดับต้น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือ(ช่างเชื่อมไฟฟ้า) ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และสาขาช่างกลึง (ช่างกลโรงงาน)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (ในวันเวลาราชการ) ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนอุดรขอนแก่น ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 042 341629 ถึง 30
ต่อ 109
2. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ประกอบ
อาชีพ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
และประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ
ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี (กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และกลุ่มงาน
รับรองความรู้ ความสามารถ) ถนนอุดรเลขที่ 578 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านจั่น อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 042 341629 ถึง 30 ต่อ 128 และ 113
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 ผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 14 ประจาปี 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 14 ประจาปี 2559 มีโรงเรียนใน
จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานฯ ดังกล่าว จานวน 4 โครงงาน คือ
1. โครงการวิทยาศาสตร์ทั่วไป รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ได้แก่
โครงงานน้าหมักชีวภาพกับการแข็งตัวของยางพารา โรงเรียนบ้านท่าโสม/สานักงานเขต
/พื้นที่การศึกษา...
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มติที่ประชุม

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้แก่ โครงงานรู้ไว้ใช่ว่า ถังขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม/
เทศบาลนครอุดรธานี
2. โครงงานคณิตศาสตร์ รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โครงงาน
ชวนคิดสูตรคณิตมีที่มา โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)/สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
3. โครงงานภาษาไทย รางวัลที่ 3 ระดับประถมศึกษา ได้แก่โครงงานเล่าขาน
ตานานมรดกโลกบ้านเชียงร้อยเรียงสู่กาพย์ยานี 11 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา/
เทศบาลนครอุดรธานี รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โครงงานการละเล่น
พื้นบ้านขับขานสรภัญญ์ สร้างสรรค์มรดกโต๋ อวดโอ้อาเซียน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม/
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
4. โครงงานประวัติศาสตร์ รางวัลที่ 1 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โครงงาน
“ตามรอยภูมิปัญญา การขอฝนคนหนองหาน โดยมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา” โรงเรียน
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ
- แนวทางแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผอ.โรงพยาบาลเพ็ญ

แนวทางแพทย์วิถีธรรม คือ
• การพึ่งตนในการดูแลตัวเองยามเจ็บป่วยเบื้องต้นได้
• หมอที่ดีที่สุด คือ ตัวของเราเอง
• อาหารดี สิ่งแวดล้อมดี และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม คือหัวใจของการ
ดูแลสุขภาพ
• มัชฌิมาปฏิปทา คือ การปฏิบัติสู่ความสมดุล พอดี เป็นกลาง
• หมอเขียว บูรณาการแพทย์ทางเลือกตะวันออก ร่วมกับ หลักพุทธศาสนา
กลั่นเป็นยา 9 เม็ด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ป่วยนับแสนรายสุขภาพ
ดีขึ้น ลดการใช้ยา พึ่งตน ดูแลตัวเองและสุขภาพคนในครอบครัวได้ดีขึ้น
ความสุขทางกาย คือ ไม่ป่วย ความสุขทางใจ คือ ไม่ทุกข์
เทคนิค 9 ข้อ ของการพึ่งตนในการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(หมอเขียว) ได้แก่
1. น้าสมุนไพรปรับสมดุล เช่น น้าคลอโรฟิลล์จากใบย่านาง
2. กัวซา หรือขูดซา หรือขูดพิษ หรือขูดลม
3. การสวนล้างลาไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์)
4. การแช่มือแช่เท้าในน้าสมุนไพร
5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน คือ เมื่อใช้แล้วรู้สึก
สบาย
6. การออกกาลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง
/ปริมาณการใช้ไฟฟ้า...
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7. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย
8. ใช้ธรรมะ ทาใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด
9. รู้เพียร รู้พักให้พอดี
กินอาหารให้ เป็นยา หรือกินยา เป็นอาหาร
ผลแทรกซ้อนจากยากลุ่มต่าง ๆ คือ
• กลุ่มยาโรคกระเพาะ ปวดหัว ผื่นแพ้ ถ่ายเหลว ไตเสื่อม ตับอักเสบ คลื่นไส้ ท้องผูก
อ่อนแรง มึนงง
• กลุ่มยาแก้ปวดไขข้อ กล้ามเนื้อ ระคายเคืองทางเดินอาหาร อ่อนแรง มึนงง หูอื้อ
ไตเสื่อม
• กลุ่มยาความดัน และหัวใจ ระคายเคืองทางเดินอาหาร อ่อนแรง มึนงง ซึมเศร้า
ปากคอแห้ง ไอ ความดันต่า
• ยาละลายลิ่มเลือด เลือดหยุดยากเวลามีบาดแผล
• กลุ่มยาเบาหวาน ไตเสื่อม ตับอักเสบ ปวดหัว ท้องเสีย ช็อคจากน้าตาลในเลือดต่า
สังคีติสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 11 ข้อ 293 การเป็นผู้มีอาพาธน้อย
ลาบากกายน้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ อันมีวิบากเสมอกัน ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นอย่าง
กลาง ๆ ควรแก่ความเพียร
ผลจากการกินอาหารจืดเป็นประจา ปรับตามสมดุลร่างกายลดละ
เนื้อสัตว์ มีผลดี คือ ความเจ็บป่วยน้อย ความลาบากกายน้อย เบากาย เบาใจ มีกาลัง
เป็นอยู่ผาสุก และมีเทคนิคการหายโรคเร็ว คือไม่กลัวโรค ไม่กลัวตาย ไม่เร่งผล ไม่กังวล
สาเหตุหลักของความเสื่อมและความเจ็บป่วย
• อารมณ์เป็นพิษ เช่น ความเครียด ความเร่งรีบ เร่งรัด จิตตก กังวล หงุดหงิด
ราคาญใจ ความโลภโกรธหลง อาฆาต พยาบาท เอาแต่ใจตน
• อาหารเป็นพิษ พิษที่ตกค้างในพืชและสัตว์จากขบวนการผลิต การกินเนื้อสัตว์มาก
เกินไป ,ปรุงรสจัดเกินไป , พิษจากกินอาหารที่ไม่สมดุล
• พิษจากไม่ออกกาลังกาย เพราะ กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ควรมีการไหลเวียนที่ดี
จาเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวตามสมควร ไม่หนักเกินไป ไม่น้อยเกินไป เช่น การ
โยคะ เดินเร็ว การกดจุดลมปราณ
• มลพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ควันไฟต่างๆ ,ฝุ่นละอองต่างๆ ,สารเคมีจาก
การเกษตร โดยเฉพาะ ยาฆ่าหญ้า หรือ ยาฆ่าแมลง ที่มีฤทธิ์รุนแรง, เสียงที่ดังมาก
จากเครื่องเสียงหรือเครื่องยนต์
• พิษจากการสัมผัสเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ คอมพิวเตอร์
สมดุลร้อน – เย็น โรคที่เกิดจากภาวะในร่างกายร้อนเกิน
• ได้แก่ โรคหัวใจ ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ ตับอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ
ไทรอยด์เป็นพิษ ริดสีดวงทวาร มะเร็ง และเนื้องอกต่าง ๆ มดลูกโต ตกขาว ตกเลือด
ปวดมดลูก หอบหืดที่มีเสลดเหนียวข้น ไตอักเสบ ไตวาย นิ่วไต นิ่วถุงน้าดี นิ่วกระเพาะ
ปัสสาวะ ไส้เลื่อน ต่อมลูกหมากโต โรคเก๊าต์ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภูมิแพ้จาก
แมลงสัตว์กัดต่อย
/อาการหรือโรค

๓๐

มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

อาการหรือโรคที่เกิดจากภาวะร้อนเกิน
• ปากคอแห้ง กระหายน้า ปวดบวม แดง ร้อน
• ตึงแข็ง มึนชา ผื่นคัน อุจจาระแข็ง ปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย ปัสสาวะบ่อยแสบขัด
• แผลพุพอง อ่อนกาลัง อ่อนเพลีย
• เส้นเลือดขยาย เส้นเลือดขอด ชีพจรเต้นแรง
• หน้าแดง บางคนบริเวณตาขาวมีลักษณะแดง ตาแห้ง
• มีสิวฝ้าขึ้น
• มีแผลในช่องปากด้านล่าง (ถ้าเป็นแผลด้านบนจะเกิดภาวะเย็นเกิน)
• รูขุมขนจะขยายโดยเฉพาะบริเวณหน้าอก คอ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ผมหงอก
ก่อนวัย
• ไข้ขึ้น ปวดหัว ตัวร้อน แขน - ขาร้อน มือร้อน เท้าร้อน
อาการ หรือโรคที่เกิดจากภาวะเย็นเกิน
• ปากคอชุ่ม ไม่กระหายน้า รสของน้าจืดกว่าปกติ
• ปวด เหี่ยว ซีด เย็น
• ตึง แข็ง มึน ชา ท้องอืด หัวตื้อ
• มือเย็น เท้าเย็น หนาวสั่น
• ปัสสาวะใส ปริมาณมาก อุจจาระเหลว
• กาลังตก อ่อนเพลีย เส้นเลือดหด ชีพจรเบา
ภาวะร้อนเกินและเย็นเกินที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ลาดับการกินอาหารตามหลักหมอเขียว
• น้าคลอโรฟิลล์ ½ - 1 ชั่วโมง ก่อนรับประทานอาหาร
• ผลไม้ฤทธิ์เย็น เช่น แก้วมังกร ชมพู่ มะม่วงดิบ แตงไทย กล้วยน้าว้า สับปะรด ส้มโอ
ส้มเช้ง มะยม มังคุด
• ผักฤทธิ์เย็น เช่นอ่อมแซบ ผักกาด แตงกวา ผักสลัด บวบ
• ข้าวเจ้า และกับข้าว
• ต้มถั่วเขียว
• น้าแกงจืด ,น้าต้มถั่วเขียว, หรือน้าอุ่น
วิธีการพิสูจน์โรคร้อน/เย็นด้วยตัวเอง โดย หลักการ น้า 3 แก้ว
 แก้วที่ 1 ฤทธิ์ เย็น
 แก้วที่ 2 ฤทธิ์ ร้อน
 แก้วที่ 3 ฤทธิ์ ร้อน/เย็น ผสมกัน
อวยพรให้ผู้รักษ์สุขภาพทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ผาสุก สบาย เบากาย มีกาลัง
รับทราบ
12.00 น.
(นายทองคา ดาคา)
(นายพิชัย พาศรี)
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
……………………………..

