รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสมหวัง
3. นายสิธิชัย
4. นายสุชัย
5. นายปราโมทย์
6. นายพงษ์ศักดิ์
7. นายสุเมธ
8. นายชัชวาล
9. นายธีระภัทร์
10. นายจาลักษ์
11. นายสุรพงษ์
12. นายสาราญ
๑3. นางสุภาวดี
14. นายธนวรรธน์
15. นายเทพฤทธิ์
16. นางเอื้อมพร
๑7. นายมนต์สังข์
18. นางปิยวรรณ
19. นายเรืองแสง
20. นายพยอม
21. นางวราภรณ์
22. นายสว่าง
23. นายนภดล
๒4. นายณัฐพล
๒5. นายอาพัน
26. นางนพรัตน์
๒7. น.ส.วนิดา
28. น.ส.พรกมล
29. นางเกศินี
30. นายธงชัย
31. นายพิพัฒน์

จันทร
พ่วงบางโพ
จินดาหลวง
บุตรสาระ
ธัญญพืช
ยศยิ่ง
ทองดี
เชิดไชยศักดา
ผิวสวัสธ์
กันเพ็ชร์
ผดุงเวียง
พรหมแช่ม
สิทธิมาลัยรัตน์
เลิศสุคนธ์
ศักดิ์ฤทธิ์
กาเนิดกาญจน์
ภู่ศิริวัฒน์
โยมา
กิจเจริญปัญญา
สวัสดี
อิ่มแสงจันทร์
กาลพัฒน์
ตันติเมฆิน
ฤกษ์สังเกต
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
จารีย์
เบ้าหล่อเพชร
สวัสดี
พลพวก
เพ็ชรกระจ่าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
/36. นายศรชัย...
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32. นายศรชัย
33. นางวันทนา
34. พ.ต.นภดล
35. นายสุพจน์
36. นายทานาย
37. นายสมศักดิ์
38. นายนนทพัฒน์
39. นายเจนวิทย์
40. น.ส.เพ็ญพงา
41. น.ส.วัชร์สิริ
42. นายพิชัย
43. นายภูรเดช

ศรีสถาน
คันธาเวช
บุญสูงเนิน
วงศ์พรหมท้าว
โชคลา
แสนอินทร์
กิจรักษา
ชาติชนบท
พรมเทพ
ปัทมามาลย์
พาศรี
สวัสดิรมย์

รก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
รก.พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
44. นายวัชรินทร์
45. นายนิติพัฒน์
46. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
47. นายณฐพล
48. นายกนิษฐพงษ์
49. นายสุวชิ าญ
50. นายทินกร
51. นายปิยะพงษ์
52. นายสามารถ
53. นายวิมล
54. นายประทีป
55. นายสุกิจจา
56. นางสุภาวดี
57. นายศรัณย์ศักด์
58. นายสุชาติ
59. นายจรูญ
60. นายเฉลิมศักดิ์
61. น.ส.ศิริกัลยา

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
พันธ์ชมภู
ไชยโกมล
สุขเกษม
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
กิจรักษา
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
วิริยะสังวร
อินทร์หา
กิจรักษา

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

ส่วนกลาง
62. น.ส.ชลิตา
63. นายวิรัตน์
64. นายชาตรี
65. นางสุนีย์
66. นายทินกร

ลือสากลวานิชกุล (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
ธรรมเสถียร (แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
แสงอาวุธ
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
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67. นายอนุวัฒน์
68. นายวิชัย
69. นายสง่า
70. น.ส.ทิวารัตน์
71. นายเจริญ
72. นางลดาวัลย์
73. นางอภิรดา
74. น.ส.ภัทรมน
75. นายเอกสิทธิ์
76. นายสังคม
77. น.ส.พรปวีณ์
78. นายเพนิน
79. นางรจนา
80. นายภาสกร
81. น.ส.น้าฝน
82. นายสุธน
83. นายสันติพร
84. นายโกเมท
85. นายไกรสิทธิ์
86. น.ส.เยาวพา
87. นางวิจิตรา
88. น.ส.ทัศนีย์
89. นายสุรศักดิ์
90. น.ส.พิชญ์นรินทร์
91. นางวรจิตร์
92. น.ส.ชัชฎา
93. นายไชยรัตน์
94. นางจุไรรัตน์
95. นางดรุณี
96. นางเอื้องทิพย์
97. นายมารุต
98. นายสมเด็จ
99. นายรัตนะ
100. นายเรืองเดช
101. นายไพวรรน์
102. นายกัมปนาท

มะลิรส
จาตุรงค์กร
คาศรี
เถลิงเกียรติลีลา
เพ็งสลุด
สุวรรณศรี

(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
พงส์พิสิฎฐ์
(แทน) หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
ออมอด
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
แก้วอินตา
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
แพร่งสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
เกษสว่าง
(แทน) ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
นิ่มกิ่งรัตน์
ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ศรีสาราญ
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ล้อมณรงค์
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
วงษ์โพนทอง (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔
ประทุมทิพย์ (แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
เคนหาญ
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงพัฒนะสินสุข (แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ยิ่งคงดี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
บุญปัญญโรจน์ (แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ตันนารัตน์
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
ยุทธศิลป์
หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
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103. นางประภาพร
104. นางอุทัยวรรณ
105. นายศิริเดช
106. น.ส.อรทัย
107. นายไสว
108. นายวีระชัย
109. นายฉลองศักดิ์
110. นายชาญชัย
111. นายสมุทร
112. นายประสิทธิ์
113. น.ส.สิรินทร์
114. นายบัณฑิต
115. นายไพบูลย์
114. นายทวีศักดิ์
117. นางเพียงใจ
118. นางฉอ้อน
119. นายศรชัย
120. น.ส.อุทุมพร
121. นายอนุชิต
122. น.ส.กัลยา
123. นางนงนารถ
124. น.ส.รพีพรรณ
125. นายวิทยา

อุณชาติ
อิจรีย์
ผ่านจังหาร
สุพรรณ
โพธิมล
บุญคามูล
จัตุรัสพันธ์
ทองแสน
สมปอง
ไชยวงษ์
ย้วนใยดี
ทองอร่าม
ไกรสีห์
สารทรัพย์
แสงวิจิตร
สวยรูป
ศรีสถาน
อาไพวิทย์
สุวรรณสุทธ์
พรหมมา
ขันธะประโยชน์
เดชพิชัย
รัตนสินศรีรัตน์

ทหาร/ตารวจ
126. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
127. พ.ต.อ.ชัยพงษ์ ทรงพลนภจร
128. พ.อ.เทพชาตรี ฝั่งสระ
129. พ.อ.ศุภชัย
ศุภเมธี
130. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
131. พ.ต.อ.สมบัติ
บุญโสภา
132. พ.ต.อ.สุนทร
ประดิษฐ์แท่น
สถาบันการศึกษา
133. นายธีระเดช
134. รศ.ดร.บัณฑิต
135. นางชยานันต์
136. นางเยียรยง

วงษ์ราชธ์
หาญธงชัย
สรวงศิริ
ไชยรัตน์

(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center : OSS)
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
/137. ดร.จิราพร...
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137. ดร.จิราพร
วรวงศ์
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
138. นายสิทธิศักดิ์
ซาปฏิ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
139. นายธานินทร์
ทองเผ้า
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
140. นายธานินทร์
แสนจันทร์
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
141. นายสุรพงษ์
หงษ์แพง
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
142. นายธนาวิทย์
สีหาราช
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
143. นายพัทธพล
จารุจิตต์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
144. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
145. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
146. นายเสริมชัย
ลี้เขียววงศ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
147. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
148. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
149. น.ส.อัจฉรา
นาคทน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
150. น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
151. นางพรทิพย์
รอดบุญมา
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
152. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
153. นายทวีวัฒน์
นิ่มวรพันธุ์
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
154. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผอ.การประปกส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
155. ว่าที่พันตรีพิทักษ์ พิลาวัลย์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
156. นายปิยะฉัตร
มูลศรี
(แทน) ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
157. นายประภาส
พันธ์ชูเพชร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
158. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
159. นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง
ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
160. นายอาวุธ
โต๊ะสกุล
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
161. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
162. นายนเรนทร์
พรหมมินทร์ ผอ.สนง.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดอุดรธานี
163 น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สนง.เคหะชุมชนอุดรธานี
164. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
165. นางวิภา
จันทรสาร
(แทน) ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
166. นายประเวศ
รัตนวงศ์
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
167. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 3 (ขอนแก่น)
168. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
169. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
170. นายพิชัย
โอภาสเกียรติกุล (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
/171. นายอนันต์...
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171. นายอนันต์
172. นายฉลอง
173. นายธวัชชัย
174. นายประภาส
175. น.ส.ลัดดาพร

วรรณภินพงศ์
แสนโท
ขันทะชา
ปราบพาล
วังภูมิใหญ่

(แทน) นายกสโมสรลูกเสือกอุดรธานี
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4
(ขอนแก่น)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
2. ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
5. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อด.
6. ผอ.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
7. นายอาเภอโนนสะอาด
8. นายอาเภอนายูง
9. อัยการจังหวัดอุดรธานี
10. อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
11. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
12. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
13. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
14. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
15. ผอ.สานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
16. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
17. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
18. ศึกษาธิการภาคที่ 10
19. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
20. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
21. ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
22. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
23. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
24. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
25. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
26. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
27. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
28. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
29. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
30. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
31. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
/32. นายกเทศมนตรี...

๗

32. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
33. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
34. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
35. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
36. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
37. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
38. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
39. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
40. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
41. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
42. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
43. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
44. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
45. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
47. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
48. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
49. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
50. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
51. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
52. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
53. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
54. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
55. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
56. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
57. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
58. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
59. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
มีนาคม 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเมือ่ ที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์
ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1) มอบทุนการศึกษาการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี )
2) มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 31 ขา (ที่ว่าการอาเภอทุ่งฝน )

/ประธาน...

๘

ประธาน

มอบทุนการศึกษาการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” ของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 31 ขา ของที่ว่าการ
อาเภอทุ่งฝน พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับมอบทุนฯ และรางวัลชนะเลิศฯ
ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายสว่าง กาลพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เกษตรจังหวัดอุดรธานี
2) นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 6
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
3) น.ส.รพีพรรณ เดชพิชัย
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานป้องกันควบคุมโรค 3 จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรค 8 จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม ลาดับที่ 31 จากข้อความ
“นางวิลาสินี เบ้าหล่อเพชร ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น
“นางวิลาสินี เบ้าหล่อเพชร (แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี”
ลาดับที่ 64 จากข้อความ “นายยศพร มาสะระ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)” แก้ไขเป็น “นายยศพร มาสะระ (แทน)
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)”
ลาดับที่ 125 จากข้อความ “พ.ต.อ.สมบัติ บุญโสภา (แทน) ผู้กากับการ
ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24” แก้ไขเป็น “พ.ต.อ.สมบัติ บุญโสภา ผู้กากับการตารวจ
ตระเวนชายแดน ที่ 24”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2560

/หน.สานักงานจังหวัด...

๙

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยขานนาม
วันนี้ว่า “ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ
กาหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน
จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดจัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน นอกจากนี้จะมีพิธีทอดถวาย
องค์ผ้าป่าจัดหารายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม
2560 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
การแต่งกาย ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบ
ตามสังกัด (ไว้ทุกข์) หรือเครื่องแบบกากีแขนยาว ข้าราชการทหาร ตารวจ เครื่องแบบ
ปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (ไว้ทุกข์) พ่อค้า คหบดี ประชาชน สุภาพบุรุษและสตรี ชุดสากลนิยม
ชุดไทย หรือชุดสุภาพ (ไว้ทุกข์)
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 พิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี พุทธศักราช 2560 โดย
จัดให้มีการถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา
07.00 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
การแต่งกายข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบ
ตามสังกัด (ไว้ทุกข์) หรือเครื่องแบบกากีแขนยาว ข้าราชการทหาร ตารวจ เครื่องแบบ
ปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (ไว้ทุกข์) ประชาชน สุภาพบุรุษและสตรี ชุดสากลนิยม ชุดไทย หรือ
ชุดสุภาพ (ไว้ทุกข์)
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 1 สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 1
สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน
2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคลฯ ตามกาลังศรัทธา โดยบริจาคผ่านธนาคาร ดังนี้
/1. ธนาคารกรุงไทย...

๑๐

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 985 1 51968 5
2. ธนาคารออมสิน สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 020 1 83424 124
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนโพศรี (อุดรธานี) เลขที่บัญชี 587 279237 0
4. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 284 7 58494 9
5. ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 306 9 15895 8
หรือรวบรวมปัจจัยพร้อมรายชื่อและที่อยู่ผู้ร่วมทาบุญ ส่งสานักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.4 การจัดงานวันครบรอบ 110 ปี จังหวัดอุดรธานี

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
พุทธศักราช 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเมือง
รอบหัวเมือง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองกมุทธาไสย(หนองบัวลาภู)
เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาร และอาเภอหมากแข้ง ตั้งเป็นเมืองเรียกว่า “เมืองอุดรธานี”
โดยพระยาศรีสุรยราชวรานุวัตร(โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลนครอุดรธานีพร้อมกับ
กรมการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน จัดตั้งเมืองอุดรธานี ณ สนามกลางเมือง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 127
และเพื่อเป็นการน้อมราลึก สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทาน
ความเจริญรุ่งเรือง ความอยู่ดีกินดี มีความสุขแก่ชาวจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ขอเชิญร่วมพิธี “วันครบรอบ 110 ปี จังหวัดอุดรธานี” ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียง
การแต่งกาย : ชุดสุภาพผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอุดรธานี ไว้ทุกข์
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

3.5 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าหนองนาตาล (สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3)
ผอ.สานักงานทรัพยากรนาภาค 3
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ได้ดาเนินการ
ขออนุมัติแผนงาน/โครงการดังกล่าว พร้อมกับดาเนินการตามขั้นตอนขอรับสนับสนุน
งบประมาณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าหนองนาตาล ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มปริมาณน้าและใช้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และรองรับ
การเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กรอบวงเงิน 45 ล้านบาท และ
ได้จัดเวทีประชาคมโครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
สานักงบประมาณได้แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณงบกลาง ประจาปีงบประมาณ
2559 เพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตามแผนบริหารจัดการน้า โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร ต่อมากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุดรธานี และประชาชนส่วนหนึ่งได้ยื่นหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้า ขอให้พิจารณาทบทวน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าหนองนาตาล โดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
/แหล่งน้าและ...

๑๑

แหล่งน้าและขอให้เน้นความสาคัญเรื่องน้าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค รวมทั้งสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึง่ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ได้ชี้แจงให้กลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าใจในเบื้องต้น และกาหนดจัดเวทีประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 การป้องกัน และรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จากการคาดการณ์ สิ้นปีงบประมาณ 2560 เสียชีวิต 532 คน
(สูงสุดรอบ 19 ปี) แนวโน้มความรุนแรงการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ยังมีผู้ป่วยหนัก
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี เฉลี่ยเดือนละ 85 คน มี 4 คนต้องพิการตลอดชีวิต
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บ อันดับ 1 เสียชีวิตสูงสุด
เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน(สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี/บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) วันที่ 1 ตุลาคม 59 – 29 มีนาคม 60 จานวนผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 260 ราย คิดเป็นอัตราตาย 16.50 ต่อแสนประชากร อาเภอที่มีอัตราตาย
มากกว่า18 ต่อแสนประชากร ได้แก่อาเภอเมือง อาเภอหนองหาน และอาเภอทุ่งฝน
ตามลาดับ สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี 2559จากสถิติจังหวัดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
2559 (ข้อมูลPHER)จังหวัดอุดรธานี ผู้บาดเจ็บ จานวน 797 ราย เสียชีวิต 17 ราย
อยู่ในลาดับ 6 ของประเทศ อาเภอเมืองอุดรธานี มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด เป็นเพศชาย จานวน
4 ราย เพศหญิง จานวน 1 ราย ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 10 - 29 ปี
มีพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่คาดเข็มขัด และไม่สวมหมวกนิรภัย
คิดเป็นร้อยละ 83 และร้อยละ 93 ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี
“ช่วง 7 วันอันตราย” (วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2560) ส่วนราชการ และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดมาตรการด้านกฎหมายในการตรวจจับความเร็ว
ในการขับขี่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ บนถนนสายหลักอย่างเข้มข้น และประชาสัมพันธ์ผ่าน
หอกระจายข่าวในหมู่บ้านทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ประธาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เน้นย้าผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในห้วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.7 ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตาบลหนองนาคา จากโรงงานยางพารา
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจ และผิวหนังของบุคลากร
ในโรงงานแปรรูปยางพาราทั้งบริษัทศรีตรังจากัดมหาชน และบริษัทวงศ์บัณฑิต จากัด
พบอาการผิดปกติในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นอาการคัดจมูก จาม แสบ
ระคายเคืองคอ และอาการไอ ส่วนการตรวจร่างกายพบเยื่อจมูกบวมแดง และคอแดง/
/ต่อมทอลซิลโต...

๑๒

ต่อม ทอลซิลโต มากที่สุด ไม่พบความผิดปกติจาการฟังเสียงปอด และสมรรถภาพปอด
ในพนักงานกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ปกติ และจากข้อมูลการตรวจวัดค่าหน่วยกลิ่นรอบรั้วโรงงาน
และค่า VFA ที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่อง ร่วมกับข้อมูลการตรวจคัดกรองอาการทาง
สุขภาพทางระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จานวน 6 หมู่บ้าน
น่าเชื่อได้ว่าประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระดับอาการจากการสัมผัสกลิ่นแต่
ยังไม่พบอาการแสดงออกทางร่างกายที่สูงกว่าปกติ ทั้งนี้จาเป็นต้องอาศัยผลตรวจวัดค่า
สารเคมีในบรรยากาศในชุมชน เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 การแข่งขันฟุตบอล “อุดรธานี คัพ 2017”และการแข่งขันกีฬาพลเรือน ตารวจ ทหาร
(พตท.)
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2017 ซึ่งเป็น
การแข่งขันฟุตบอลลีกระดับจังหวัดเป็นลีกแรกของจังหวัดและลีกแรกของประเทศซึ่ง
จะมีการแข่งขันในลักษณะนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการ
การจัดการแข่งขัน ได้กาหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ ในระดับอาเภอ ระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ระดับจังหวัดระหว่างวันที่ 1 ถึง
30 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาของแต่ละอาเภอ (แข่งขันเฉพาะวันเสาร์) แบ่งโซน
การแข่งขัน เป็น 4 โซน คือ โซนที่ 1 ประกอบด้วยอาเภอเมือง เพ็ญ บ้านดุง พิบูลย์รักษ์
และอาเภอสร้างคอม โซนที่ 2 ประกอบด้วยอาเภอประจักษ์ศิลปาคม หนองหาน ไชยวาน
ทุ่งฝน และอาเภอกู่แก้ว โซนที่ 3 ประกอบด้วยอาเภอวังสามหมอ ศรีธาตุ โนนสะอาด
กุมภวาปี และอาเภอหนองแสง โซนที่ 4 ประกอบด้วยอาเภอกุดจับ บ้านผือ น้าโสม นายูง
และอาเภอหนองวัวซอ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2017 จานวน 50,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 เงินรางวัลจานวน
30,000 บาท 15,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลาดับพร้อมถ้วยรางวัล
เชิญชวนแฟนบอลของแต่ละอาเภอ ชมและเชียร์ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบแต่ละทีม
ในวัน เวลา และสถานที่แต่ละแห่งในห้วงการแข่งขันดังกล่าว
ประธาน
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาพลเรือน ตารวจ ทหาร (พตท.) และร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการ
แข่งขัน ฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2017 ในการเปิดตัวทีมสโมสรฟุตบอล ประจาอาเภอ และ
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนใน
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า 168 แพลตตินั่ม อาเภอเมือง อุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้กาหนดและ
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ มีรายละเอียด คือ
/ 1. กรณีแพทย์...
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1. กรณีแพทย์สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ตามข้อบ่งชี้ที่กาหนด
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางกากับการใช้ยา (ได้แก่
ระบบอนุมัติการใช้ยา คุณสมบัติของสถานพยาบาล คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทาการรักษา
เกณฑ์การอนุมัติการใช้ ขนาดยาที่แนะนา และวิธีการใช้ยา ระยะเวลาในการรักษา
การติดตามและการประเมินผลการรักษา เกณฑ์การหยุดยา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นต้น)
อันเนื่องมาจากเหตุผลที่เป็นข้อจากัดทางการแพทย์ มิใช่เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ป่วย ขอให้แพทย์ผู้รักษาระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการตามแนวทางกากับการใช้ยา
ของบัญชียาหลักแห่งชาติไว้ในเวชระเบียน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และเก็บหลักฐาน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาล
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด กรมบัญชีกลางจะดาเนินการเรียกเงิน
รายการยาที่มีการเบิกจ่ายคืนทั้งหมด
๒. กรณีที่แพทย์สั่งยาใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) นอกเหนือจาก
ข้อบ่งชี้ที่กาหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) แต่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียน
กับ อย. เนื่องจากยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) เป็นรายการที่มีความต้องใช้
สาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และมีความเหมาะสมที่จะใช้ ดังนั้น จึงให้ผู้มีสิทธิขอทาความตกลง
กับกระทรวงการคลังโดยผ่านส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่ายา
เป็นรายกรณี ยกเว้นกรณีการเบิกค่ายาที่กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางได้กาหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา (ถ้ามี)
5.1. รายงานผลการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่า และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
การแต่งตั้งคณะทางานน้าระดับอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
5.1.1 รายงานผลการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่า และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าน้าปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใน
บทสรุปสุดท้ายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐทั้งหมดทั่วประเทศที่ยัง
ไม่ได้ขออนุมัติการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าให้ครบถ้วน ทุกกรณีในภาพรวมของประเทศ
ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2559 ซึง่ ขณะนี้มีส่วนราชการ
หน่วยงานแจ้งการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าฯ แล้ว จานวน 205 แห่ง ยังมีส่วนราชการ
และหน่วยงานบางส่วนยังไม่เข้าใจในรายละเอียดการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ทั้งนี้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี จะมีหนังสือ
แจ้งเวียนถึงอาเภอทุกอาเภอเพื่อเน้นย้าในรายละเอียดต่อไป

/ ประธาน...

๑๔

ประธาน

ให้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตรวจสอบการเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐในทุกพื้นที่ของจังหวัด ตรวจสอบว่าหน่วยงานของท่านก่อสร้างบน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือไม่ และตรวจสอบว่าได้มีการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าหรือไม่อย่างไรหรือหากมีข้อสงสัยว่าหน่วยงานของท่านตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงไหน
อย่างไร สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่สานักงาน ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ได้ทหี่ มายเลข
โทรศัพท์ 042 128129
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ที่ดินสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยดูแลตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ นายอาเภอและท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้มีอานาจดูแล การขอใช้
ประโยชน์หรือขอถอนสภาพเป็นอานาจของกระทรวงมหาดไทย การขอใช้พื้นที่เพื่อปลูก
สิ่งก่อสร้าง อาคาร สานักงาน หรืออื่นๆ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
จะต้องของอนุมัติผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขอ
ถอนสภาพโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น ดังนั้น ส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่
บุกรุกและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ดาเนินการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นอันดับแรกให้เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกาหนด แล้วจึงแจ้งขอ
ถอนสภาพเป็นขั้นตอนต่อไป
5.1.2 การแต่งตั้งคณะทางานน้าระดับอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการลุ่มน้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการน้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การบริหารจัดการ การจัดหา การใช้
ประโยชน์ การบารุงรักษา การป้องกันแก้ไข การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการดาเนินงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอานาจความตามในข้อ ๑๕ (๑๑) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบอานาจตามข้อ ๓ (๑๑) ใน
คาสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมน้าจังหวัดอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย เป็น
ประธานอนุกรรมการ และมีผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ
โดยให้คณะอนุกรรมการน้าจังหวัดอุดรธานี มีอานาจหน้าที่ บูรณาการข้อมูล
ระบบน้าเพื่อการอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
วิเคราะห์ประมวลแผนงาน โครงการเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้า เพื่อประกอบการ
จัดทาแผนบริหารจัดการน้าของจังหวัดอุดรธานี ให้เกิดประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕60
คลังจังหวัดอุดรธานี
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 24 มีนาคม 2560)
/ หน่วย : ล้านบาท...

๑๕

หน่วย : ล้านบาท
ใบสั่งซือ
(PO)
2,055.46
44.02
2,011.44
309.92
0.25
309.67
170.30
14.33
155.97

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
10,432.93
6,064.59 58.13
รายจ่ายประจา 4,779.79
3,865.28 80.87
รายจ่ายลงทุน 5,653.14
2,199.30 38.90
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
380.53
17.35 4.56
รายจ่ายประจา
24.81
9.64 38.85
รายจ่ายลงทุน
355.73
7.72 2.17
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99
63.35 20.44
รายจ่ายประจา
92.64
39.17 42.28
รายจ่ายลงทุน
217.35
24.18 11.12
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ใบสั่งซือ(PO) จานวนเงิน ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,107.00
402.95 1,469.74 69.76
เงินกันปี 2559 1,870.05
316.77 1,418.75 75.87
เงินกันก่อนปี 2559
236.95
86.18
50.99 21.52
มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
ก่อหนี้ผูกพันภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2559 โดยให้ขยายเวลาการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2560 เบิกจ่ายไม่ทันหรือเบิกจ่ายไม่หมดเงิน
งบประมาณดังกล่าวอาจพับไป ส่วนงบประมาณ ปี 2560 โครงการที่สัญญาสิ้นสุดหลัง
เดือนมีนาคม 2560 สามารถดาเนินการต่อเนื่องได้จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา
รายการ

งบประมาณ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 ทรงขอบใจที่ถวายพระพรชัยมงคล
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยสานักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ในนามข้าราชการ ประชาชน และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ขอให้
นาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล แด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ตามหนังสือจังหวัด
อุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0017.3/22503 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้นาความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงขอบใจท่าน และคณะ
โดยทั่วกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
/6.2 โครงการอนุรักษ์...

๑๖

6.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของพันธุ์กรรมพืชต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัตินาผลประโยชน์
มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลาย
สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
สืบเนื่องจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี
พ.ศ. 2503 ที่ทรงมีพระราชดาริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และรวบรวมพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ของ
ภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ จึงเป็นโครงการเพื่อสนองแนวพระราชดาริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่ง
พระองค์ โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ การนา
พันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจาก
การรุกราน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่าง ๆ
ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพันธุ์ การจัดระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 ถึง
50 ปี กิจกรรมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญ สานึก ที่จะร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่
เป็นทรัพยากรทรงคุณค่าประจาชาติสืบไป
แนวทางและแผนการดาเนินการ ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ระยะที่ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2564) มี 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3
กรอบการดาเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโดยที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจัดทาแผนปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว เดินทางกลับบ้าน
เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
/จัดหางานจังหวัด...

๑๗

จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบผ่อนผัน
ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา (กลุ่มบัตรสีชมพู กลุ่มที่ผ่านการตรวจ
สัญชาติแล้ว กลุ่มนาเข้าตามระบบ MOU) เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ประจาปี 2560 โดยอนุญาตให้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 5 เมษายน
2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยภาย
ในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในกระบวนการที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 วาระจังหวัดวาระที่ 6 เรื่องสติปัญญา และพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดประชุม
คณะทางานขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี ในวาระที่ 6 เสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา ใน 4 ประเด็น คือพัฒนาการเด็ก ไอโอดีน สังคมผู้สูงอายุ และการ
ออกกาลังกาย พิจารณาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ และกาหนดกลไกการ
ขับเคลื่อนวาระจังหวัด กาหนดรูปแบบ บูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนวาระ และจัดทา
แผนปฏิบัติการตามประเด็นการดาเนินงาน
มีการประชุมจัดทาแผนพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
ภาคีเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ความคาดหวัง
ของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมกับการจัดทาแผนบูรณาการด้านเด็ก
ปฐมวัยและให้ทุกหน่วยงานนากลับไปทบทวน และเพิ่มเติมแผนฯ ดังกล่าว นาไปสู่การจัด
กิจกรรมประกาศนโยบายและลงนามพันธะสัญญาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้
เกิดการบูรณาการและวางแผนการดาเนินงานในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรม
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบว่า สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาล เข้ารับการฝึกอบรมทั้งใน และต่างประเทศ
ประจาปี 2560 จานวน 3 ทุน ได้แก่ ทุนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ทุนสาหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง และทุนสาหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะรับสมัครในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 9
มิถุนายน 2560
สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยังสถาบัน
ดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนสาหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ”
หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม”
มติที่ประชุม
รับทราบ
/6.6 การเสริมสร้าง...

๑๘

6.6 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีการตรวจประเมินสถานที่
ผลิตเกลือ รอบที่ 1/2560 จานวน 10 แห่ง ใน 2 อาเภอ (บ้านดุง แห่ง และบ้านผือ
6 แห่ง) ทั้งนี้สถานที่ผลิตเกลือดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง มีผลการตรวจไอโอดีน
ในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน จานวน 5 แห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไอโอดีน
ในเกลือบริโภค 20-40 ppm)
สาหรับงานผู้สูงอายุ ได้มีการประชุมคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ บูรณาการ
การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ นาเสนอกรอบแนวคิด 3 S (Social Strong Security)
และการดูแลผู้สูงอายุ และความคาดหวังในการขับเคลื่อน ตาบล/อาเภอผู้สูงอายุคุณภาพ
ชีวิตดี ก้าวสู่เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ(Age Friendly Community Cities) ต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
6.7 การกาชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและโปร่งใส
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ทราบว่าด้วยขณะนี้
ปรากฏข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการในสังกัด
เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์หลายกรณี เช่นโครงการงบพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ซึ่งในปีนี้มีจานวนมากกว่าทุกปี การอนุญาตเปิด-ปิดโรงแรม และสถานบริการ รวมทั้งการ
ขอรับบริจาคโดยอ้างการกุศลของจังหวัดและอาเภอ เป็นต้น เพื่อไม่ไกระทบต่อภาพลักษณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดข้าราชการ
ในสังกัด ให้ดาเนินการ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทาง คือ
1) วงระบบการทางานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย ให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ให้เกิดช่องว่างในอันที่ทาให้อาจถูกกล่าวหาว่า ไม่โปร่งใส หรือ
ส่อไปในทางทุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ หลังดาเนินการ
ตลอดจนระบบการตรวจสอบ ติดตาม กากับให้เป็นไปตามแผนงาน
2) ควรเพิ่มช่องทางให้ประชารัฐจังหวัด ประชาคมจังหวัด หรือประชาชนในพื้นที่
เข้ามาเป็นกลไกในการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทางาน
3) งดเว้น หรือยกเลิกงานสาธารณกุศล เกี่ยวกับการขอรับบริจาคหรือการเรี่ยไร
จากประชาชนโดยตรง หรือผ่านส่วนราชการ เว้นแต่เป็นการดาเนินการขององค์กรกุศล
ที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการโดยตรง
4) ขอให้ทุ่มเททางาน เพื่อประเทศชาติ และประชาชน ที่แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจและเจตนาที่บริสุทธิ์ มิได้มุ่งผลประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.8 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนมกราคม 2560 มีสัญญาณหดตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน หดตัวตามภาคบริการและภาคเกษตรกรรมที่หดตัว
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว สาหรับด้านอุปสงค์หดตัวตามการบริโภค
/ภาคเอกชน...

๑๙

ภาคเอกชนที่หดตัว เป็นผลมาจากการเร่งจับจ่ายใช้สอยในเดือนก่อนหน้า ตามมาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ในขณะที่กาลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ด้านเสถียรภาพ
เศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.9 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างนา ลานาห้วยหลวง

ประเภท
3
2
5
5
5
3
4
3
3
3
4

คุณภาพนา
เกณฑ์

ปัญหา

DO
พอใช้
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
NH3
เสื่อมโทรมมาก
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
NH3
เสื่อมโทรมมาก
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
NH3
เสื่อมโทรมมาก
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
DO
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
DO
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
DO
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
DO
พอใช้
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
DO
พอใช้
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของล้าน้าห้วยหลวง
เสื่อมโทรม
(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)
ลาน้าห้วยหลวงมีคุณภาพน้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 4 หรือเกณฑ์
คุณภาพน้า เสื่อมโทรม สถานีที่มีเกณฑ์คุณภาพน้า เสื่อมโทรมมาก จานวน 3 แห่ง เนื่องจาก
มีค่า NH3 (แอมโมเนีย) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า NH3 (เป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของ
แหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชน
ที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง สภาพพื้นที่ของสถานีเก็บตัวอย่างดังกล่าวมีการ
สะสมของวัชพืช และมีการย่อยสลายของซากวัชพืช และสัตว์เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้
ปริมาณของสิ่งสกปรกสูงมากกว่าสถานีอื่น
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.10 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนมีนาคม 2560
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร้องเรียน
จานวน 68 เรื่อง
แล้วเสร็จ
จานวน 5 เรื่อง
/คงเหลือ...

๒๐

คงเหลือ
จานวน 63 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,882 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน - เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 31 เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน - เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จานวน 6 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.11 รายงานผลการปฏิบัตงิ านของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมีนาคม 2560 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ก.พ.60 =1,198 ราย 479,200 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน มี.ค.60 =1,586 ราย 634,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 8,690 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 84,500 บาท
3. ในห้วงเดือนเมษายน 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 10 ครั้ง รวม 10 แห่ง
(ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2560)
4. การรับบริจาค (มีนาคม 2560) ดวงตา 15 ราย อวัยวะ 50 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
21,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย รวมมูลค่า
206,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
14,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้พิการ รวมมูลค่า
3,500 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.12 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้ศึกษา และพิจารณา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง โดยให้กาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 12
สาขาอาชีพ ตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับ อาทิ สาขาอาชีพ
ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่า วันละ 460 บาท ระดับ 2
เป็นเงินไม่น้อยกว่า 550 บาท สาขาช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อย
กว่าวันละ 460 บาท และระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 550 โดยนายจ้างที่ให้ลูกจ้าง
ทางานในลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานฝีมือในสาขา
อาชีพ และระดับใด ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ
ในสาขาอาชีพ และระดับนั้น โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
/ศึกษาราย...

๒๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
ประธาน

มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแต่ละสาขาอาชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน http://www.dsd.go.th หรือที่ http://www.dsd.go.th/standard หรือ
สานักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กลุ่มงานกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โทร/โทรสาร 0 2643 4987
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- 125 ปี การตั้งเมืองอุดรธานี (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
ในปีพุทธศักราช 2561 จะครบวาระ 125 ปี แห่งการตั้งเมืองอุดรธานี และ
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) เป็นประธาน
การประชุมร่วมส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือวางแนวทาง เตรียมการ
จัดงานที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ลุสู่ปีที่ 125 ต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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