รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/๒๕60
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายสมหวัง
พ่วงบางโพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
4. นายพงษ์ศักดิ์
ยศยิ่ง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
5. นายสุเมธ
ทองดี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
6. นายชัชวาล
เชิดไชยศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
7. นายทวีศักดิ์
สุริยะสิงห์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
8. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
9. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
10. นางณัฐกฤตา
ชาวดอน
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑1. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
12. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
13. นายนิติธร
เพชรคูหา
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
14. นายภูมิพัฒน์
ธนาสิทธิตานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑5. นางกุลญดา
ทอนมณี
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
16. นายจีระศักดิ์
ศรีเพชร
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
17. นายธเนศ
ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
18. ว่าที่ ร.ต.จอมประสาน ผิวหูม
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
19. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
20. นางราตรี
ขันพิมูล
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
21. นายนภดล
ตันติเมฆิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒2. นายณัฐพล
ฤกษ์สังเกต
ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒3. นายอาพัน
เอกทัตร
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
24. นางนพรัตน์
นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒5. น.ส.วนิดา
จารีย์
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
26. นายนันทชัย
ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
27. นางเกศินี
สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
28. นางประวิว
พรมมานอก (แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
29. นายพิพัฒน์
เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี
30. นายศรชัย
ศรีสถาน
รก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
31. นางวิลาสินี
เบ้าหล่อเพชร ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
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32. นายสาราญ
33. พ.ต.นภดล
34. นายสุพจน์
35. น.ส.ณิฐษดา
36. นางสายสวาท
37. น.ส.เพ็ญพงา
38. นายธนดร
39. นายพิชัย
40. นายภูรเดช

สกุลดี
บุญสูงเนิน
วงศ์พรหมท้าว
พานิคม
พรมโคตร
พรมเทพ
เบ็ญจจินดา
พาศรี
สวัสดิรมย์

(แทน) ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
41. นายวัชรินทร์
42. นายเจษฎาบดี
43. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
44. นายณฐพล
45. นายพงษ์พันธ์
46. นายสุวชิ าญ
47. นายวิโรจน์
48. นายปิยะพงษ์
49. นายสามารถ
50. นายวิมล
51. นายชัชวาลย์
52. นายประทีป
53. นายสุกิจจา
54. นางสุภาวดี
55. นายศรัณย์ศักด์
56. นายสุชาติ
57. นายสุพจน์
58. นายจรูญ
59. นายเฉลิมศักดิ์
60. น.ส.ศิริกัลยา

สุตลาวดี
บายศรี
เลิศสุบิน
วิถี
แสงสุวรรณ
ไชยโกมล
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
ปทานนท์
อุ่ยเจริญ
กิจรักษา
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
วงศ์วิวัฒน์
วิริยะสังวร
อินทร์หา
กิจรักษา

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

ส่วนกลาง
61. ว่าที่ ร.ต.อมร
62. นายเธียรไท
63. นายพรชัย
64. นายยศพร
65. นายชาตรี

โฉมงาม
อัยการจังหวัดอุดรธานี
วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
การิสุ
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
มาสะระ
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
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66. นางสุนีย์
67. นายอนุวัฒน์
68. นายวิชัย
69. น.ส.ทิวารัตน์
70. นางดาวเรือง
71. นางลดาวัลย์

อินทร์ดี
มะลิรส
จาตุรงค์กร
เถลิงเกียรติลีลา
ไชยแสนท้าว
สุวรรณศรี

72. นางอภิรดา

ปัญญาพงษ์เมธ

73. น.ส.ภัทรมน
74. นายสุขวิทยา
75. นางวิภาพร
76. น.ส.พรปวีณ์
77. นายเพนิน
78. น.ส.นุชจรี
79. นายทวีสิทธิ์
80. นายเฉลียว
81. นายอภิชิต
82. นายสุธน
83. น.ส.สุพัดสอน
84. นายวัฒนชัย
85. นายไกรสิทธิ์
86. น.ส.ทิวาพร
87. นางวิจิตรา
88. น.ส.ทัศนีย์
89. น.ส.รจเรข
90. นางพุทธมาตย์
91. นายธานีวัฒน์
92. นางภัควิภา
93. นางนลิน
94. นายอนันต์
95. นางดรุณี
96. นายพูลศักดิ์
97. นายเอนก
98. นายรัตนะ
99. นายเรืองเดช
100. นายนฤชิต
101. นายกัมปนาท

พงส์พิสิฎฐ์
ภาโสภะ
ณรงค์พันธ์
เมธากรณ์
บุญยืน
กองพลพรหม
ศิริเมฆา
ลีสง่า
วิภูษิตสมบูรณ์
กมลบูรณ์
สีมืด
ทุมโคตร
ศรีสาราญ
พณะชัย
ชารีโคตร
สมใจ
ไชยฮ้อย
รัตนเมือง
วงศ์ประทุม
เหมะธุลิน
เผ่าเจริญ
วงศ์ซิ้ม
จารุภูมิ
จงเจริญ
สุวรรณภูเต
บุญปัญญโรจน์
ประวัตรวโรดม
ชาตะบุตร
ยุทธศิลป์

(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
(แทน) คลังเขต ๔
(แทน) สรรพากร ภาค 10
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
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102. นางประภาพร
103. นายศุภชัย
104. นายศิริเดช
105. น.ส.อรทัย
106. น.ส.นิตยา
107. นายภูริพัฒน์
108. นายฉลองศักดิ์
109. นายคมสัน
110. นายสาราญ
111. นายบัณฑิต
112. นายไพบูลย์
113. นายอรุณ
114. นางฉอ้อน
115. นายศรชัย
116. น.ส.อุทุมพร
117. นางทิพยาภา
118. น.ส.กัลยา
119. นายวิทยา

อุณชาติ
พงษ์ศิริวรรณ์
ผ่านจังหาร
สุพรรณ
อุ่นท้าว
ชาวเวียง
จัตุรัสพันธ์
บุญอาจ
อินทนาม
ทองอร่าม
ไกรสีห์
ตาลทรัพย์
สวยรูป
ศรีสถาน
อาไพวิทย์
สุวรรณโคตร
พรหมมา
รัตนสินศรีรัตน์

ทหาร/ตารวจ
120. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
121. พ.อ.ณัฐวัฒน์
นิลภูผาทวีโชติ
123. พ.อ.วรรทนี
เวทวิทู
124. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
125. พ.ต.อ.สมบัติ
บุญโสภา
สถาบันการศึกษา
126. นายธีระเดช
127. รศ.ดร.บัณฑิต
128. นางเยียรยง
129. ดร.ฤทัยรัตน์
130. นายบพิตร
131. นายชาญชัย
132. นายนิรุตต์
133. นางสุรีย์
134. นายธนาวิทย์
135. นายประวิทย์
136. นายพัทธพล

วงษ์ราชธ์
หาญธงชัย
ไชยรัตน์
ชิดมงคล
วงศ์เจริญ
ชาญสุข
บุตรแสนลี
อ้วนโพธิ์กลาง
สีหาราช
บุรันนิตย์
จารุจิตต์

(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center : OSS)
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
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ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
137. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
138. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
139. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
140. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาญ
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
141. นายรัฐสภา
ศรีลาพัฒน์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
142. นางปรียาภรณ์ พลเตชา
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
143. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผอ.การประปกส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
144. นายสุริยา
มาตย์แสง
โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
145. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
146. นายประภาส
พันธ์ชูเพชร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
147. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
148. นายอาวุธ
โต๊ะสกุล
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
149. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
150 น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สนง.เคหะชุมชนอุดรธานี
151. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
152. นายจักรกฤษณ์ กาบวร
(แทน) ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
153. นายประเวศ
รัตนวงศ์
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
154. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 3 (ขอนแก่น)
155. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
156. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
157. นางฉายา
ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
158. นายอนันต์
วรรณภินพงศ์ (แทน) นายกสโมสรลูกเสือกอุดรธานี
159. นายธนัชชัย
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
160. นายฉลอง
แสนโท
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
161. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
162. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ)
3. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. จ่าจังหวัดอุดรธานี
6. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
7. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
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8. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
9. ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
10. โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
11. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
12. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
13. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
14. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
15. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
17. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
18. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
19. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
20. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
21. ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
22. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
23. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
24. ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
25. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
26. ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
27. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
28. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
29. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
30. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
31. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
32. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
33. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
34. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
35. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
36. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
37. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
38. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
39. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
40. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
41. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
42. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
43. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
44. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
45. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
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46. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
47. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
48. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
49. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
50. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
51. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
52. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
53. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
56. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
57. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
58. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
59. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
60. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
61. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
62. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
64. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
65. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
66. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
67. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
68. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์
ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) เป็นประธานการประชุมฯ และเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 ครั้งที่ 8
(ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce) (หอการค้าจังหวัดอุดรธานี )
2) มอบรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)
ประธาน

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 ครั้งที่ 8
(ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce) ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลชมเชย
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 14/2559 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ
โล่ และรางวัลจากการประกวดในโครงการฯ ดังกล่าว
/ ระเบียบวาระที่ 1 ...

๘

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์
ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผอ.สานักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี
2) นายอาวุธ โต๊ะสกุล
หน.กองประสานนโยบาย และวิชาการ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
3) นายวิรชน ประดับศรี
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ
13 กรกฎาคม 2560 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ
จัดเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิ
ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ จะทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ 13 กรกฎาคม 2560 โดยคัดเลือก
เยาวชนผู้ได้รับทุนฯ จังหวัดละ 1 คน เยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประมาณ 100 คน
เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 เมษายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติธรรมฯ
วัดเทพประทาน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินตามกาลังศรัทธา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ดังกล่าว ได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้บริจาคเงินตั้งแต่
30,000 บาท ขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้ารับของที่ระลึกประทาน ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 การจัดตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อรับเงินบริจาคก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
/ คลังจังหวัด ...

๙

คลังจังหวัดอุดรธานี

โดยดาริของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบให้สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
จัดตั้งองค์ผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ วัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่าน
บัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ออมสิน กรุงเทพ และธนาคารทหารไทย
รายละเอียดเลขที่บัญชี จะได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือจะร่วมบริจาคโดยตรงได้ที่
คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีฯ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี โทร. 0 4224 6580 สาหรับจานวนเงินที่ร่วมบริจาคสมทบทุนฯ ดังกล่าว
สามารถ นามาหักลดหย่อนภาษีได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จฺนททีโป)
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี)
ผู้แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
ตามที่พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
อดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ได้ละสังขาร
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณารับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และได้มีพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพ
และสวดพระอภิธรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์ อาเภอเมืองอุดรธานี มาโดยลาดับ
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดวัน
พระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) ขึ้นในวันเสาร์ที่ 6
พฤษภาคม 2560 และมีหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี สาหรับขั้นตอนการเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) ขณะนี้ดาเนินการแล้วกว่าร้อยละ 70 และ
กาหนดจัดทาเมรุชั่วคราวเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์มีหัวเป็นช้าง ตัวเป็นนก
ตามความประสงค์ของหลวงปู่ฯ ที่ได้สั่งเสียไว้
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีบาเพ็ญ
กุศลสตวาร (100 วัน) พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม
2560 โดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.4 สรุปผลการจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS FABRIC EXPO
2017 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี/พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี/พัฒนาชุมชนจังหวัด
อุดรธานี/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี/ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี/
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การติดตามประเมินผลการจัดงาน “มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง GSM Fabric EXPO 2017” มีข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้
1. พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจกับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้มากกว่า
ครั้งที่ผ่าน ๆ มา
/ 2. มีผู้มาเที่ยว ...

๑๐

2. มีผู้มาเที่ยวชมงานมากกว่าครั้งก่อน ๆ ประมาณ 2 เท่า
3. มูลค่าการจาหน่ายสินค้าในทุกพื้นที่จัดงาน มีมูลค่าการจาหน่ายเพิ่มขึ้น
ซึ่งผู้จาหน่ายสินค้ายืนยันจะกลับมาจาหน่ายสินค้าในครั้งต่อไป
4. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจน เนื่องจากในห้วงของการจัดงาน
โรงแรมที่พัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุง
การจัดงานในครั้งต่อไป คือ
1. การจัดการจราจร ควรมีการจัดการระบบการจราจร ห้ามนารถส่วนตัว
เข้าไปจอดภายในบริเวณงาน
2. ปัญหาห้องสุขา ไม่เพียงพอสาหรับให้บริการ และสินค้าในโดมแอร์ มีราคาสูง
3. ขอให้มีเกมปาเป้าลูกโป่ง และเกมบิงโก เพื่อดึงดูด ผู้มาชมงานเพิ่มมากขึ้น
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการจัดงานและจาหน่ายสินค้า “มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง GSM Fabric EXPO 2017” ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ยอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 9,405,339 บาท แยกเป็น มูลค่า
การจาหน่าย 8,382,599 บาท มียอดคาสั่งซื้อ จานวนรวม 2,022,740 บาท
ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ในการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรภายในงาน เน้นการ
สร้างสีสันความสวยงามผ่านนิทรรศการมีชีวิต ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เกษตรกรรมนาชีวิต”
นาเสนอรายละเอียดในกิจกรรมการจัดสวน ได้แก่
สวนของพ่อ จาลองวิถีการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย นาข้าว การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ปีก สวนเกษตรกรรม
นาเศรษฐกิจ มีการจาลองการปลูกพืชเศรษฐกิจ อ้อย ยางพารา มะม่วง กล้วยหอมทอง
การสาธิตการกรีดยางพารา จาลอง การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฯลฯ สวนรื่นรมย์ชมดอกไม้
เป็นลักษณะการจัดซุ้มกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ให้เป็นวิถีธรรมชาติ สวนสร้างสรรค์
จากธรรมชาติ มุมสาธิตสาหรับให้ฝึกปฏิบัติ เช่นการผลิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
เชื้อรามหัศจรรย์สาหรับควบคุมโรคพืช เชื้อราบิวเวอร์เรีย สาหรับรักษาหรือป้องกันโรค
เน่าของพืช การทาไอศกรีมจากผลหม่อน การประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม การผลิตลูกบอล
ยางพารา การทาถุงมือผ้าชุบน้ายางพารา ฯลฯ การสาธิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และ
สวนของฝากจากการเกษตร เป็นการจัดซื้อจาหน่วยผลิตภัณฑ์ และสินค้าการเกษตรของ
เกษตรกร ได้แก่ ผ้าทอมือ ผัก ผลไม้ ข้าว สินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ ให้ผู้ร่วมงานชม ชิม
และซื้อกลับบ้าน จานวน 23 ร้าน รวม12 วัน มียอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 365,410 บาท
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ข้าวหอมมะลิ (ข้าวสาร)
มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง กล้วยหอมทอง ตะกร้าผักปลอดภัย กระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าชมนิทรรศการด้านการเกษตร
ประมาณ 7,960 คน ซึ่งอาจมีจานวนไม่มาก แต่จากความคิดเห็นบางส่วนในเบื้องต้น
มีความน่าสนใจอยู่ที่ ร้อยละ 70 ถึง 80 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยด้านการเกษตร มีข้อจากัด คือความไม่สะดวกในการถือเข้าชมงานอื่น ๆ
แนวคิดครั้งในการจัดครั้งต่อไปอาจให้มีการรับฝาก ของ/สินค้าไว้ก่อน
/ พัฒนาการจังหวัด ...

๑๑

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
ภารกิจสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี คือการจัดขบวนแห่
ตระการตา ผ้าหมี่ขิด ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่าย การจัดแสดงและ
จาหน่ายสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 และ 4 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย รวมทั้งประเทศลุ่มน้าโขง มียอดจาหน่ายสินค้า OTOP รวมประมาณ
6.7 ล้านบาท สินค้า OTOP จังหวัดอุดรธานี ยอดจาหน่ายรวม 3 ล้านบาทเศษ
บูทจาหน่ายสินค้าจากอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ได้แก่ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการรายงาน
ผลอย่างไม่เป็นทางการ มียอดจาหน่าย 82,000 บาท กิจกรรมส่งเสริมการขาย
“นาทีทอง” รวม 6 วัน มียอดจาหน่ายรวม 150,000 บาท
การจัดนิทรรศการมีชีวิต “หมู่บ้าน นวัตกรรมวิถีชุมชนลุ่มน้าโขง”
ประกอบด้วย 3 ชนเผ่าของจังหวัดอุดรธานี แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ศึกษา
เรียนรู้ ได้แก่เผ่าผู้ไท ไทพวน และไทอุดร การแข่งขันส้มตารสแซ่บ พาข้าวแลง
เลิศรส และลานพาข้าวแลง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจานวนมาก
เป็นการส่งเสริมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและภาคี โดยได้มีการจัดพาข้าว (อาหาร)
พื้นเมือง ทาให้เกิดความร่วมมือ และเกิดการพัฒนาอาหารพื้นเมืองของจังหวัด
อุดรธานี เป็นอาหารทางเลือกของจังหวัด มียอดการจาหน่ายรวม 450,000 บาท
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

รับผิดชอบขบวนแห่และงานในด้านเลขานุการการจัดงาน และกิจกรรม
ของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ขบวนแห่ จานวน 6 ขบวน ได้รับความร่วมมือ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี อาเภอบ้านดุง และ
อาเภอหนองหาน เริ่มต้นจากขบวนแห่ผ้าทอมือ และสิ้นสุดที่ขบวนแห่พานบายศรี
ที่ยิ่งใหญ่อลังการและได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจานวนมาก ติดปัญหาในเรื่อง
ไม่สามารถดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
สาหรับกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ
ในจังหวัดเป็นอย่างดี

คลังจังหวัดอุดรธานี

จุดเด่นของการจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS FABRIC
EXPO 2017 คือการออกร้านมัจฉากาชาด จากวันที่ 14 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2560 รวม 12 วัน มีรายได้รวม 4,420,100 บาท ซึ่งต่ากว่าเมื่อเทียบกับ ปี 2557
มีรายได้ รวม 4,595,120 บาท (เนื่องจากปี 2558 งดจัดร้านมัจฉากาชาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
ประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
การพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป ขอความร่วมมือทั้งที่เป็นหน่วยงานดาเนินการ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และผู้เข้าชมงาน ให้เสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ที่กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สานักงานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะได้ประเด็น
ทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขการจัดงานครั้งต่อไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ยิ่งใหญ่มากขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 3.5 การดาเนินการ ...

๑๒

3.5 การดาเนินการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด และบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-26 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 217 ราย คิดเป็นอัตราตาย 13.78 ต่อแสนประชากร อาเภอที่มีอัตรา
การตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร ได้แก่ อาเภอหนองหาน หนองวัวซอ วังสามหมอ
และอาเภอโนนสะอาด
มติที่ประชุม

รับทราบ และปฏิบัติในส่วยเกี่ยวข้อง
3.6 การแก้ไขปัญหาโรงงานยางพารา (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี/
สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี)

อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เมื่อปี 2559 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทา
โครงการแก้ไขปัญหา และลดปริมาณกลิ่นที่เกิดจากโรงงานยางพารา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านมลพิษทางอากาศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ให้ทาการศึกษา เพื่อลด
ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีข้อสั่งการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้โรงงานแก้ไขปัญหา
ดังนี้ บริษัท ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จากัด (มหาชน)เพิ่มความสูงของปล่องระบายกลิ่น
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดอากาศ บริษัท วงศ์บัณฑิต จากัด เพิ่มความสูงของ
ปล่องระบายกลิ่น และเพิ่มการสเปรย์น้าของหอเรสคัพเวอร์ โดยให้ทั้งสองบริษัท
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 ก.พ. 2560
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ที่ 24 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สั่งการให้มีการทบทวนคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการดาเนินการแล้ว อย่างไรก็ตามแหล่งกาเนิดของกลิ่นยาง เกิดจากกองวัตถุดิบ และ
กลิ่นจากระบบบาบัดน้าเสีย จึงได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด สานักงานสาธารสุขจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาคา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค และด้านกฎหมาย ผลการประชุมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบให้ออกคาสั่งจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ให้บริษัท ศรีตรัง
แอโกร อินดัสทรี จากัด (มหาชน) นากองยางออกจากอาคารเก็บ จานวน 5,000 ตัน
นาน้าและกากตะกอนในบ่อรวมน้าเซรั่มไปกาจัดภายนอก และห้ามรับซื้อยางก้อนถ้วย
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และให้บริษัท วงศ์บัณฑิต จากัด อุดรธานี นากองยาง
ออกจากกองเก็บ จานวน 8,000 ตัน ให้บริษัทฯ จัดเก็บกองยางให้เรียบร้อยถูกต้อง
หลักวิชาการ และห้ามรับซื้อยางก้อนถ้วย ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้
ดาเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560
/ ผอ.สานักงาน ...

๑๓

ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ประสานรถตรวจมลพิษ จากกรมควบคุมมลพิษ
ให้มาตรวจสภาพอากาศบริเวณหมู่บ้านจาปา ว่าประกอบด้วย สารเคมีใดบ้าง เพื่อนาไป
เปรียบเทียบวิเคราะห์ทางด้านวิชาการต่อไป พร้อมกับดาเนินการเก็บกลิ่น ณ บริเวณ
หมู่บ้านจาปา และโรงงานยางพารา ทั้ง 2 แห่ง เพื่อนาไปตรวจสอบ ที่กรมควบคุมมลพิษ
ด้วยวิธีเทียบเคียง โดยผู้เชี่ยวชาญให้คารับรองมาตรฐานกลิ่นกับโรงงานอื่นๆ ทั้งนี้โรงงาน
ยางพาราทางยังไม่มีกฎหมายรองรับการดมกลิ่นเป็นตัววัดมาตรฐาน
ประธาน

ให้ส่วนเกี่ยวข้องเฝ้าติดตาม การดาเนินการต่างๆ ของโรงงานว่า ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
หรือไม่อย่างไร

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.7 การแก้ไขปัญหาต้นชะโนด (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี /ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการประชุมการเตรียมความพร้อมในการอานวยความสะดวกการจราจร
เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวคาชะโนด อาเภอบ้านดุง จากสภาพปัญหา และ
การบริหารจัดการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จากสภาพเส้นทางที่จะอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวมายังคาชะโนด มีความกว้างของผิวจราจรไม่เพียงพอในช่วงเทศกาล สาหรับ
สถานที่จอดรถนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ป้ายแสดงเส้นทางหลัก และทางเลี่ยงไม่เพียงพอ
ในบางจุด ห้องน้าการบริการและจัดการเกี่ยวกับขยะในพื้น
การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาแก้ไขปัญหา การขยายและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่จะสามารถกระจายรถออกได้ โดยไม่ต้องกลับเส้นทางเดิม โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การแก้ไขปัญหา
ระยะกลาง และระยะยาว ในการแก้ไขปัญหาสภาพเส้นทางที่จะอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวมายังคาชะโนด มีความกว้างของผิวจราจรไม่เพียงพอ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
โดยการปรับปรุงพื้นผิว และขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางโดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี และเทศบาลเมืองบ้านดุงสาหรับถนนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องในเส้นทางหลักและทางเลี่ยงไปคาชะโนด จัดทาและติดตั้งป้าย
เพิ่มเติมตามเส้นทาง ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ผู้แทน ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
จากการประชุมเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ
ทั้งระบบ และการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด อาเภอ บ้านดุง
และผู้ประกอบการร้านค้า ในการจัดระเบียบ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยของคาชะโนด
เมื่อวันที่ 21 และ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลาดับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(นายสมหวัง พ่วงบางโพ) เป็นประธาน ได้ข้อสรุป คือ
1. การจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยให้นักเรียน และอาสาสมัครอนุรักษ์
คาชะโนดประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ การกาหนดข้อห้าม/วิธีปฏิบัติในการเข้าไป
ในคาชะโนด โดยห้ามจุด และจาหน่ายธูป/เทียน ห้ามโยนเหรียญลงบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ และ
ห้ามปล่อยปลาในบ่อน้าด้านหน้าทางเข้าคาชะโนด และห้ามจาหน่ายปลาให้นักท่องเที่ยว
/ และให้นักท่องเที่ยว ...

๑๔

และให้นักท่องเที่ยวนาพานบายศรีที่นามาถวายกลับไปด้วย เพื่อลดปริมาณขยะ และให้นา
รองเท้าใส่ถุงที่เตรียมไว้ และถือติดตัวเข้าไปในคาชะโนด เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องรองเท้าหาย
อาเภอบ้านดุง ได้จัดพิธีขออนุญาตเจ้าปู่ศรีสุทโธ ในการกาหนดข้อห้ามดังกล่าว
ตามความเชื่อของประชาชน และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดระเบียบร้านค้า โดย
การสารวจ และควบคุมราคาสินค้าให้มีความเป็นธรรม ควบคุมร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน
รสชาติอร่อย ให้ความเป็นธรรมกับผู้ค้า และควบคุมรถเร่ขายสินค้า ออกแบบแผนผังร้านค้า
ให้เหมาะสมเป็นระเบียบ และจัดให้มีห้องน้าสะอาด และเพียงพอ จัดระเบียบที่จอดรถ
รับจ้าง และสารวจความเหมาะสมของลานจอดรถ และต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
2. การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและต้นชะโนด
อาเภอบ้านดุง ได้จัดทาแนวกั้นตามทางเดินเพื่อป้องกันการเหยียบย่าต้นกล้า
คาชะโนด พร้อมจัดทาป้ายรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกความร่วมมือในการอนุรักษ์คาชะโนด
และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียจากจังหวัด
โครงการชลประทานอุดรธานี มีโครงการดาเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้า
บริเวณบ้านวังคางฮุง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 25๖๑ ซึ่งจะ
สามารถแก้ไขปัญหาน้าในพรุคาชะโนดลดลง และร่วมกับสานักชลประทานที่ ๘ จะสารวจ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบชลประทานโดยรอบ ที่ส่งผลกระทบต่อคาชะโนด
จะดาเนินการในเดือนมีนาคม 25๖๐ และจากการวิเคราะห์ของสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
พบว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่คาชะโนดไม่มีผลต่อการลดลงของต้นชะโนด
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะทาการวิเคราะห์หาความชื้นในดินต่อไป
ให้สวนรุกขชาติบ้านดุง เพาะต้นชะโนด/วางแปลงปลูกต้นชะโนดเพิ่มเติมบริเวณ
ชายขอบที่ไม่มีต้นชะโนด และในวันที่ ๑ มีนาคม 256๐ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐
จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสารวจต้นชะโนดที่อาเภอน้าโสม
3. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดประกาศ
เพื่อห้ามการบุกรุก/เปลี่ยนสภาพคาชะโนด และยื่นขอออก นสล. เพื่อป้องกัน
การบุกรุกของประชาชน สาหรับกรณีวัดศรีสุทโธ สามารถยื่นขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ได้
ในนาม “มูลนิธิ” โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครั้งละ ๕ ปี
ประธาน
ให้สานักงานพาณิชย์จังหวัด และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดเข้าไปดูแลเรื่องราคาสินค้า เป็นระยะๆ เนื่องจากความไม่สมเหตุสมผลของราคา
สินค้าที่วางจาหน่ายในพื้นที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.8 ปัญหาพันธุ์ข้าวเหนียว กข6 ต้นเตี้ย “ธัญสิริน”
(สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี)
ผู้แทน ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ในการประชุมเรื่องปัญหาข้าวธัญสิริน และธัญสิรินต้นเตี้ย
ที่มีปัญหาในพื้นที่จังหวัด ของผู้ว่าราชการจังหวัด ทีมนักวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว
ธัญสิริน และธัญสิรินต้นเตี้ย ผู้แทนโรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนภาคประชาชน
ผู้แทนภาคเกษตรกร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2560 ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้
/ 1. แจ้งกรมการ ...

๑๕

1. แจ้งกรมการข้าว ให้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวธัญสิริน และธัญสิริน
ต้นเตี้ย โดยเร็ว
2. ให้ สวทช. (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดส่งตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน และธัญสิรินต้นเตี้ย ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
เพื่อนามาเพาะปลูก ศึกษาลักษณะประจาพันธุ์ตั้งแต่งอก ถึงการออกรวง และเก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เปรียบเทียบลักษณะประจาพันธุ์ข้าวอื่นชี้แจงให้กับเกษตรกรทราบ
3. ให้สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ทาหนังสือแจ้งอาเภอเรื่องลักษณะ
คุณภาพ และราคา ของข้าวพันธุ์ธัญสิริน และธัญสิรินต้นเตี้ย
4. ให้สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดทาแปลงประชารัฐข้าวพันธุ์
“ธัญสิริน” และทา Contract farming แปลงใหญ่
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.9 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจาปี 2560 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อด 00.7.3/ว 5094
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาเภอทุก
อาเภอ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง และนายกเทศมนตรี
เมืองหนองสาโรง ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลที่ได้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และประชาชน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจาปี โดยให้หน่วยงาน
ดาเนินการ สารวจผู้ที่ได้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และ ประชาชนตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยส่งให้จังหวัด (กลุ่มงาน
อานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี) ภายในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ ๒๕60 และในส่วนของอาเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่รับผิดชอบดาเนินการด้วยนั้น
ขอให้ส่วนเกี่ยวข้องเร่งดาเนินการสารวจ และรวบรวมเอกสารส่งจังหวัดตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.10 การจัดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ (ของดีหนองวัวซอ) ประจาปี 2560
(ที่ว่าการอาเภอหนองวัวซอ)

นายอาเภอหนองวัวซอ

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด “มะม่วงแฟร์” ของดีหนองวัวซอ ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอหนองวัวซอ
/ ชมขบวนแห่ ...

๑๖

ชมขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันเปิดงาน การออกร้านนิทรรศการ OTOP
การประกวดแข่งขันของส่วนราชการ การแสดงของนักเรียน การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางการเกษตร การประกวดธิดามะม่วงแฟร์ และการแสดง
หมอลา พร้อมกับเลือกซื้อมะม่วงจากเกษตรกรโดยตรง
มติที่ประชุม
คลังจังหวัดอุดรธานี

รับทราบ
3.11 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
หน่วย : ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
(PO)
จานวนเงิน ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
9,774.95 2,165.53 5,211.73 53.32
รายจ่ายประจา 4,232.00
34.98 3,509.80 82.93
รายจ่ายลงทุน 5,542.95 2,130.55 1,701.94 30.70
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
380.53 275.09
15.02 3.95
รายจ่ายประจา
24.81
0.29
7.75 31.23
รายจ่ายลงทุน 355.73 274.80
7.27 2.04
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99 156.16
42.66 13.76
รายจ่ายประจา
92.64
3.96
28.39 30.64
รายจ่ายลงทุน 217.35 152.19
14.28 6.57
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ(PO) จานวนเงิน ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,052.19
424.18 1,360.67 66.30
เงินกันปี 2559 1,815.25
326.55 1,322.29 72.84
เงินกันก่อนปี 2559
236.95
97.63
38.38 16.20
มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 อนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
ก่อหนี้ผูกพันภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559 โดยให้ขยายเวลาการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2560
รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจาเป็น
จะต้องดาเนินการต่อ ให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ
และหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 แต่หากเห็นว่าไม่มี
ความจาเป็นต้องดาเนินการต่อ หรือดาเนินการไม่ทันภายในเดือนมีนาคม 2560 ให้ส่ง
งบประมาณคืนโดยเร็ว
/ ให้ส่วนราชการ ...

๑๗

มติที่ประชุม

ให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ

คลังจังหวัดอุดรธานี

3.1 สาระสาคัญของพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 จากราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2560
1. แก้ไขบทนิยามคาว่า “ข้าราชการ” ตัด “ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ” ออกจากบทนิยาม ซึ่งมีผลทาให้พระราชกฤษฎีกาฯ ไม่ใช้
บังคับกับข้าราชการฝ่ายตุลาการและอัยการ เนื่องจากสานักงานศาลและสานักงานอัยการมี
กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
2. แก้ไขเพิ่มเติมผู้เดินทางไปราชการทุกระดับตาแหน่ง สามารถเดินทางโดย
พาหนะรับจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ฯ มาตรา 22 วรรค 3
(เดิมกาหนดสิทธิเฉพาะข้าราชการประเภทวิชาการระดับชานาญการ หรือประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน ขึ้นไป)
3. กาหนดเพิ่มเติมให้การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางต้องใช้
พาหนะส่วนตัวนั้นตลอดเส้นทาง สาหรับกรณีไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ตลอด
เส้นทาง ต้องชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต (เดิม ไม่ได้กาหนดไว้ว่าต้องใช้
ตลอดเส้นทาง)
4. กาหนดชั้นโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการให้สอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 และวันที่ 9 มิถุนายน 2558
4.1 การเดินทางในประเทศ กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง (อธิบดีหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ เอกอัครราชทูต
รองปลัดกระทรวง) ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
4.2 การเดินทางในต่างประเทศ เก้าชั่วโมงขึ้นไป กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ โดยสาร
เครื่องบินชั้นประหยัด ต่ากว่าเก้าชั่วโมง กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ระดับสูง ได้แก่ อธิบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ
เอกอัครราชทูต รองปลัดกระทรวง หรือตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ และกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า โดยสาร
เครื่องบินชั้นประหยัด
/ 4.3 กาหนด ...
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4.3 กาหนดกรณีจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ ให้อานาจ
ปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (เดิม เป็นอานาจของกระทรวงการคลัง) ยกเว้น
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญลงมา ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ลงมา ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ให้โดยสารเครื่องบินในชั้นประหยัดเท่านั้น
นอกจากที่สรุปไว้ใน (๑) และ (๒) ยังคงเป็นตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. กาหนดเพิ่มเติมกรณีข้าราชการประจาในต่างประเทศย้ายไปประจาสานักงาน
ซึง่ ต่างสังกัดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจา (เดิม ไม่
มีกาหนดในเรื่องนี้ไว้ เพื่อความชัดเจนจึงกาหนดขึ้นมาใหม่)
6. กาหนดเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับชั้นโดยสารเครื่องบินเช่นเดียวกับ
หน่วยงานภาครัฐตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปอย่างมี
3.2 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณี
เดินทางทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 หลักเกณฑ์การดาเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกินความเป็นธรรม (เป็นการนาหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 และวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มากาหนดให้ชัดเจน)
เนื่องจากปัจจุบันสายการบินในประเทศยกเลิกการออกกากบัตรโดยสาร และเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่ระบุรายการ ในใบเสร็จรับเงินแตกต่างกัน มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าโดยสารเครื่องบิน ปัจจุบันมีการใช้บริการ
จองที่พักผ่านตัวแทนจาหน่ายซึ่งเป็นผู้ให้บริการผ่าน เว็บไซต์ที่มิใช้โรงแรมหรือที่พักโรงแรม
ทาให้ผู้เดินทางไปราชการเกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าเช่าที่พัก
และส่วนราชการจานวนมากต้องทาหนังสือขอความตกลงกับกระทรวงการคลัง กาหนด
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงวิธี
ปฏิบัติกรณีเดินทางทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหายให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2559

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. 2559 จากข้าราชการ และลูกจ้างประจาในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นไปตาม
มติคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2559 ได้แก่
/ กลุ่มที่ 1 ...
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กลุ่มที่ 1 จานวน 2 คน ได้แก่ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอาเภอเพ็ญ และ
นางสุนีย์ เศรษฐเสถียร นายแพทย์ด้านเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
กลุ่มที่ 2 จานวน 1 คน ได้แก่ พันตารวจเอกภูมิวิชย์ เวชกามา ผู้กากับการ
สถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี และ กลุ่มที่ 3 จานวน 1 คน ได้แก่ นายวรวิทย์ อินทนู
นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จัดการประชุมพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ เรื่องของสมองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้ภาคีเครือข่ายสามารถ นาความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 300 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด /อาเภอ
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับครูโรงเรียนในตาบลต้นแบบทุกแห่ง ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
เด็กเล็กในตาบลต้นแบบทุกแห่งวิทยากรจาก สถาบันอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
เนื้อหาการพัฒนาการของสมองและการเรียนรู้ พัฒนาการตามวัยและการส่งเสริม
พัฒนาการ
15 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาการและ
ความฉลาดทางอารมณ์ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาล
สามารถตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ และความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย
ได้ถูกต้อง เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ได้ถูกต้องและต่อเนื่อง มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อ
เป้าหมายได้แก่ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และครูโรงเรียนชั้นอนุบาล จานวน 150 คน
ให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็ก 3 - 5 ปี แนะ
เทคนิคและวิธีการตรวจ และฝึกปฏิบัติการตรวจพัฒนาการเด็ก ด้วย DSPM
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบข้อมูลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลให้ได้มาตรฐานและสามารถนามาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีเนื้อหาการบันทึกและส่งออกข้อมูลการคัดกรองและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและการส่งออกข้อมูล ในโปรแกรม JHCIS และ HOSXP และการบันทึกข้อมูล
กลุ่ม เสี่ยง กลุ่มป่วย และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนวาระจังหวัดขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมคาชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อ
วางแผนการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนวาระ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา (เด็กปฐมวัย)
การกาหนดบาทบาทภารกิจของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และการจัดทาแผนบูรณาการ
ด้านเด็กปฐมวัย
/ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ...
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จัดกิจกรรมประกาศนโยบาย และลงนามพันธะ
สัญญาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ โรงแรมนภาลัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
และวางแผนการดาเนินงานในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุดรธานีร่วมกันทุกภาคส่วน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีผู้ร่วมลงนามพันธะสัญญา ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารสุข
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และผู้ร่วมงาน จานวน 200 คน จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจากระดับจังหวัด/อาเภอ /ตาบล การลงนามพันธะสัญญาร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การประกาศนโยบาย เด็กอุดร แข็งแรง เก่งดี มีวินัย มีความสุข ( Udon smart
KidS ) และการเสวนา ทิศทางการ “ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในมุมมองของท่าน” โดย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด และผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ บูรณาการด้านผู้สูงอายุ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 27 มกราคม และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการประชุมฯ ครั้งที่ 1 และ 2
ตามลาดับ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล เพื่อพัฒนาตาบล/อาเภอ ผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ที่มี
คุณภาพ ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดต้นแบบด้านผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยนาเสนอกรอบแนวคิด 3S
(Social , Strong , Security) การดูแลผู้สูงอายุ ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน เมืองที่เป็น
มิตรผู้สูงอายุ ( Age Friendly Community Cities) และพิจารณาปรับและเพิ่มเติมแผน
บูรณาการด้านผู้สูงอายุตามกรอบแนวคิด 3S
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 การดาเนินงานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอุดรธานี
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) เป็นหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME
ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะแก่ SMEs เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจตาม Life Cycle
2. ให้คาปรึกษาธุรกิจเบื้องต้น ข้อมูลการบริหารจัดการ องค์ความรู้ธุรกิจ ตลอดจน
อานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของ SMEs
3. รวบรวมข้อมูลความต้องการของ SMEs เพื่อการพัฒนากิจการ SMEs ให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
ของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เปิดดาเนินการในปี 2558 โดยมีขอบเขต
การบริการ ดังนี้
1) ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งของภาครัฐในการ
เข้าถึง SMEs เพื่อกระจายความช่วยเหลือจากภาครัฐลงสู่ SMEs ทั้งกิจการผลิตสินค้า
บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก และการเกษตร และตอบสนองความต้องการของ SMEs ในแต่ละ
วงธุรกิจได้ตรงจุด
2) บริการคลินิกให้คาปรึกษา SMEs เบื้องต้น เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจในช่วง
เติบโต/เข้มแข็ง และธุรกิจในช่วงพลิกฟื้นกิจการ
/ 3) บริการ ...
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3) บริการส่งต่อภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ และส่งต่อให้กับโครงการของ
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน 4 ด้าน คือ การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน การค้า การตลาด ส่งออก เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าและบริการ
4) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของทุกภาคธุรกิจ (กิจการผลิตสินค้า บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก และการเกษตร)
5) บริการอบรม/สัมมนา พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่ SMEs โดยศูนย์ OSS
จะเป็นผู้ประสาน ประชาสัมพันธ์หัวข้อที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ตามวงจรธุรกิจ 3 ช่วง ดังกล่าว
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โทร. 06 4301 6914
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนธันวาคม 2559 มีสัญญาณหดตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน หดตัวตามภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ ในส่วน
ของภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว สาหรับด้านอุปสงค์ขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัว เป็นผลมาจากมาตรการช็อปช่วยชาติ และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาล ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน มกราคม 2560 มีดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ประเภท
3
2
3
5
2
3
4

คุณภาพน้า
เกณฑ์

พอใช้
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
พอใช้
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
เสื่อมโทรมมาก
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
ดี
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
/ สถานีเก็บ ...

ปัญหา
DO
DO, BOD
NH3
DO
DO
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สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ประเภท
3
2
3
3

คุณภาพน้า
เกณฑ์

ปัญหา
DO, BOD

พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
DO
พอใช้
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของล้าน้าห้วยหลวง
พอใช้
(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 5 มกราคม 2560)
สถานี HLU 04 มีเกณฑ์คุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีค่า NH3 (แอมโมเนีย)
ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า NH3 (เป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจาก
ของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอด
ริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง สภาพพื้นที่ของสถานีเก็บตัวอย่างดังกล่าวมีการสะสมของวัชพืช
และมีการย่อยสลายของซากวัชพืช และสัตว์เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณของสิ่งสกปรก
สูงมากกว่าสถานีอื่น
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีเรื่องร้องเรียน จานวน 62 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง
คงเหลือ 53 เรื่อง บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 984 เรื่อง รับเรื่องส่งต่อ - ให้คาปรึกษา
จานวน 29 เรื่อง ไม่มีจานวนการให้บริการข้อมูล และงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จานวน 7 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ม.ค.60 =1,347 ราย 538,800 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ก.พ.60 =836
ราย 334,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 805 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 40,250 บาท
3. ในห้วงเดือนมีนาคม 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 ครั้ง รวม 10 แห่ง
(ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
4. การรับบริจาค (กุมภาพันธ์ 2560) ดวงตา 54 ราย อวัยวะ 560 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
45,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
10,500 บาท
-มอบถุงยังชีพคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ รวมมูลค่า
102,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 7 ...
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 การปรับภูมิทัศน์ทุ่งศรีเมือง
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี จะทาการปรับปรุงทุ่งศรีเมือง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จากการออกแบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนาแนวคิดที่ได้มีการ
ประชาพิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น ออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ทุ่งศรีเมือง โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 3 โซน คือโซนศักดิ์สิทธิ์ (คงเดิม) พื้นที่สันทนาการ และพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
จะดาเนินการปรับปรุงให้ทุกพื้นที่เป็นที่โล่ง สะดวกในการเดินทางเข้า-ออก โดยรอบ และ
พื้นที่มุมอับบางส่วนเสื่อมโทรม และขาดระบบเรื่องความปลอดภัยในการเข้าใช้ งาน เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว โดยปลูกไม้พื้นเมือง และไม้ประจาถิ่นให้เป็นพื้นที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมือง
พร้อมปรับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถให้เป็นระเบียบ บริเวณถนนพานพร้าว และบริเวณ
ถนนมุขมนตรี เปิดพื้นทุง่ ศรีเมืองโดยรอบให้มีการเข้าถึงได้ง่ายจากผู้คนโดยรอบ พื้นทีล่ าน
กิจกรรมบริเวณถนนโพศรี จะมีการเพิ่มลวดลายของหมี่ขิดให้สวยงามรองรับกิจกรรมต่างๆ
ของเมืองได้มากขึ้น เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ
7.2 การเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ช่วงก่อนการประชุมทางศูนย์มรดกโลก ได้มีการเผยแพร่ร่างมติ
การตัดสินใจว่าจะให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อยู่ในบัญชีขึ้นทะเบียนมรดกโลก
หรือไม่ ซึ่งมติดังกล่าวได้ออกมาเป็น level 3 ให้ส่งเรื่องกลับเพื่อทบทวน ซึง่ คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ไทยถอนเรื่องการเสนอขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัด
อุดรธานี เป็นมรดกโลกออกจากวาระการประชุมสามัญของยูเนสโก ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง
วันที่ 10-20 กรกฎาคม 2560
ก่อนหน้านี้ ไทยได้เสนอเรื่อง ขอขึ้นทะเบียนภูพระบาทเป็นมรดกไปยัง
คณะกรรมการมรดกโลกตั้งแต่ปี 2558 ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว และได้รับการ
บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญปี 2559
นี้ ถ้าผ่านการพิจารณาก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ทางคณะทางาน
ได้พิจารณาเอกสารที่ไทยเสนอไป แล้วมีความเห็นมาว่า ให้ไทยถอนหรือเลื่อนการเสนอ
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทออกไปก่อน เพราะข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
พิจารณาเป็นมรดกโลก อาจส่งผลให้ภูพระบาทไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก โดยคณะทางานมีข้อเสนอแนะในหลายประเด็นแก่ทางไทยด้วย
อาทิเช่น ให้กลับไปศึกษาวิจัยทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกระบวนการ
วางแผนที่ชัดเจน เมื่อทางไทยปรับปรุงข้อมูลจนมีความพร้อมเพียงพอแล้ว จึงเสนอเรื่อง
เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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7.3 การจัดการแข่งขันฟุตบอล “อุดรธานีคัพ”
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี โดยดาริของผู้ว่าราชการจังหวัด การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดและท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด กาหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ ได้มีการ
สรรหางบประมาณในการดาเนินการ และกาหนดแบ่งโซนการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สาหรับรายละเอียดการแข่งขัน จะได้เรียนเชิญส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ และ
แจ้งรายละเอียดในการแข่งขันต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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