รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 6/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายสมหวัง
2. นายสุชัย
3. นายปราโมทย์
4. นายพงษ์ศักดิ์
5. นายสุเมธ
6. นายชัชวาล
7. นายสุรศักดิ์
8. นายธีระภัทร์
9. นายจาลักษ์
10. นายสมิต
11. นางณัฐกฤตา
๑2. นางสุภาวดี
13. นายไกรสร
14. นายโชคชัย
๑5. นายมนต์สังข์
16. นายประเสริฐ
17. นายธเนศ
18. นายบุญชนะ
19. นางสุวรรณี
20. นายฐานวัฒน์
21. นายนภดล
๒2. นายณัฐพล
๒3. นายอาพัน
24. นายวิเศษ
๒5. นายศุภกิจ
26. น.ส.รัชดา
27. นางเกศินี
28. นายธงชัย
29. นางสุมลพร
30. นายฤทธิเดช
31. นางวันทนา

พ่วงบางโพ
บุตรสาระ
ธัญญพืช
ยศยิ่ง
ทองดี
เชิดไชยศักดา
พูนทานอง
ผิวสวัสธ์
กันเพ็ชร์
ประสันนาการ
ชาวดอน
สิทธิมาลัยรัตน์
แจ่มหอม
วิเชียรชัยยะ
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
ถวิลหวัง
สุทธิอาจ
ศิริวรรณ์หอม
ธนาธัญญพิชญ์
ตันติเมฆิน
ฤกษ์สังเกต
เอกทัตร
ทองใบ
วิลาศรี
อุดมมงคลกิจ
สวัสดี
พลพวก
ตะน่าน
โคตรสาร
คันธาเวช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
รก.เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
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32. พ.ท.วัฒนา
33. นายสุพจน์
34. นายจรินทร์
35. น.ส.ณิฐษดา
36. น.ส.นงลักษณ์
37. นายพิชัย
38. นายนราวิชญ์
39. นายณัฐพงศ์
อาเภอ
40. นายวัชรินทร์
41. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
42. นายณฐพล
43. นายพงษ์พันธ์
44. นายวีระวัฒน์
45. นายศิริเศรษฐ์
46. นายปิยะพงษ์
47. นายชวิศ
48. นายวิมล
49. นายนพนนท์
50. นายประทีป
51. นายชัยรัตน์
52. นางสุภาวดี
53. นายศรัณย์ศักด์
54. นายสุชาติ
55. นายสุพจน์
56. นายสัมภาษณ์
57. นายสุภโชค
58. น.ส.ศิริกัลยา
ส่วนกลาง
59. นายสัญชัย
60. นายพรชัย
61. นายพิชิต
62. นายสามารถ
63. นายชาตรี
64. นายมงคล
65. นายทวีศักดิ์

หวังจุลกลาง
วงศ์พรหมท้าว
สุรเสรีวงษ์
พานิคม
อยู่คาจันทร์
พาศรี
พรมดี
คาวงศ์ปิน

(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

สุตลาวดี
เลิศสุบิน
วิถี
แสงสุวรรณ
วงษ์ศรีรักษา
มีธรรม
บุญส่ง
ป้องขันธ์
สุรเสน
นนทะเนตร
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
วงศ์วิวัฒน์
ศรีหงส์
พนาลิกุล
กิจรักษา

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

สถิตชัยวัฒนา (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
การิสุ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
นากลาง
(แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
หังสเนตร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
เพชรด่านเหนือ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ชูแสงทอง
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
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66. นายอนุวัฒน์
67. นายวิชัย
68. น.ส.ทิวารัตน์
69. นายเจริญ
70. นางลดาวัลย์
71. นางอภิรดา
72. น.ส.ภัทรมน
73. นางวิภาพร
74. นายสังคม
75. น.ส.พรปวีณ์
76. นายสมบัติ
77. นายประพฤทธิ์
78. นางรจนา
79. นายอิสรา
80. นายเฉลียว
81. นายสันติพร
82. นายโกเมท
83. นายไกรสิทธิ์
84. น.ส.ทิวาพร
85. นางวิจิตรา
86. น.ส.ทัศนีย์
87. น.ส.พิชญ์นรินทร์
88. นายพงศ์พิตร์
89. น.ส.นุสรา
90. นายไชยรัตน์
91. นายอนันต์
92. นางดรุณี
93. นายพูลศักดิ์
94. นายมารุต
95. นายเอนก
96. น.ส.ชณัฐกาญจน์
97. นายเรืองเดช
98. น.ส.อินทิรา
99. นายสุธีร์
100. นางประภาพร
101. นางสุภาพร

มะลิรส
จาตุรงค์กร
เถลิงเกียรติลีลา
เพ็งสลุด
สุวรรณศรี

(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดอุดรธานี
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
พงส์พิสิฎฐ์
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ออมอด
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
แสนศรี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
จงใจภักดิ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
แก้วอินตา
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ปุภาโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
นิ่มกิ่งรัตน์
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ศรีสาราญ
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
พณะชัย
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ฤทธิ์แสง
คลังเขต ๔
ยิ่งยง
(แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
วงศ์ซิ้ม
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ยิ่งคงดี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ยวนขุนทด
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
บุญต่อ
(แทน) ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
บุญขันธ์
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
อุณหชาติ
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ณรงค์พันธ์
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
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102. นายสวัสดิ์
แสงขัน
103. นายพรชัย
โพคันโย
104. นายคาสัน
บุญอาจ
105. นายประสิทธิ์
ไชยวงษ์
106. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
107. นายทวีศักดิ์
สารทรัพย์
108. นางเพียงใจ
แสงวิจิตร
109. น.ส.ชนกพร
โพธิสาร
110. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
111. นายอนุชิต
สุวรรณบุตร์
112. นางนลินี ศรีสารคราม จันทร์ตรี
113. นางสิทธิพร
นามมา
114. นายวิทยา
รัตนสินศรีรัตน์

(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center : OSS)

ทหาร/ตารวจ
115. พันโท บพิตร
116. พ.ต.อ.ธวัชชัย
117. พ.อ.ประทีป
118. น.ท.มาโนชย์
119. น.ท.สมโภช
120. พ.ท.สงวน
121. พ.ต.อ.ปริชญ์
122. พ.ต.ท.รณวัน

บัวชุม
ถุงเป้า
ธานี
นนท์ตุลา
สิงห์คลาน
กันโฮมภู
สุนทรพิมล
ปิ่นทอง

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ

สถาบันการศึกษา
123. นายธีระเดช
124. นางชยานันต์
125. นางเยียรยง
126. นายโชติภณ
127. นายสมชัย
128. นายธีรภัทร์
129. นายสุรพงษ์
130. นายพัทธพล
131. นายเสน่ห์

วงษ์ราชธ์
สรวงศิริ
ไชยรัตน์
ชาตานันท์
ศรีหาบุตรี
ไชยสัตย์
หงส์แพง
จารุจิตร์
วงษ์เล่ห์

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
132. นายสมัคร
133. นายสุรศักดิ์

บุญปก
ภักดีไทย

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
/ 134. นายมานิต...
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134. นายมานิต
135. นายทวีวัฒน์
136. นายบุญเลิศ
137. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์
138. นายศักดิ์ศรี
139. นายเสกสรร
140. นายวิชา
141. น.ส.สมพิศ
142. นายนเรนทร์
143. นายนรเชษฐ์
144. นายธนัชชัย
145. นายพรเทพ
146. นายอนันต์
147. นายพุฒิเศรษฐ์
148. นางภิรุณ

แสงศิลา
นิ่มวรพันธุ์
กมลวิบูลย์
พิลาวัลย์
ว่องไว
ศรีไพรวรรณ
เกษพานิช
แววโคกสูง
พรหมมินทร์
พิทักษ์สฤษดิ์
สามเสน
ศักดิ์สุจริต
วรรณภินพงศ์
บัวทองสิงห์
กัลยาณวิสุทธิ์

นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
(แทน) หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
ประธานสภาเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
3. อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
4. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
5. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
6. จ่าจังหวัดอุดรธานี
7. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
8. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อด.
9. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
10. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
11. นายอาเภอกุมภวาปี
12. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
13. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
14. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
15. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
16. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
17. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
18. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
20. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
21. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
/ 22. ผอ.ศูนย์ควบคุม...
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22. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
23. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
24. ศึกษาธิการภาคที่ 10
25. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
26. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
27. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
28. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
29. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
30. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
31. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
32. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
33. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
34. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
35. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
36. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
37. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
39. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
42. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
43. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
44. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
45. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
46. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
47. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
48. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
49. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาข่า
50. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
51. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
52. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
53. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
56. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
57. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
58. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
59. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
60. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
/ 61. ผจก.ธนาคาร...
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61. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
62. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
63. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
64. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
66. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
67. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
68. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 3 (ขอนแก่น)
69. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
70. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
71. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
72. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
73. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
74. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
75. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
76. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
77. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
78. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
79. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
80. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
81. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
82. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
83. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
84. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
เริ่มประชุม 10.00 น.

พิธีก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
มิถุนายน 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้นาสวดมนต์
ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) เป็นประธานการประชุมฯ และเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
(ไม่มี)
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 อัญเชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดพิธีมหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร์ที่ 9
/ มิถุนายน...
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มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
กองกิจการในพระองค์ 904 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ทุ่มเท
แรงกายแรงใจ และแรงศรัทธาที่ทาให้งานพิธีดังกล่าวสาเร็จลุล่วง ดังที่ได้ทรงตั้งพระราช
หฤทัย และได้พระราชทานพระราโชบายไว้อย่างสมพระเกียรติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ)
เนื่องในวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวัน
“เมตตาปัญญาอ่อน” ปี 2560 ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาหนดจัดกิจกรรมรณรงค์จัดหาทุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ฯ โดยการจาหน่าย
ดอกบานชื่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลปัญญาอ่อนในราคาดอกละ 20 บาท และเหรียญ
ประวัติศาสตร์ “เหรียญทรงงาน 72 พรรษา ร.9” เหรียญละ 499 บาท เพื่อหารายได้
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย และเป็นทุนเข้า
ศูนย์ฯ พร้อมกับดาเนินการจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล “อุดรธานี มินิมาราธอนเพื่อคน
ปัญญาอ่อน” ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะ
หนองประจักษ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เชิญชวนภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุดรธานี
ให้การสนับสนุนการจัดกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย
1.2 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายฤทธิเดช โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
2) นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
ผอ.สานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
3) น.ส.ชนกพร โพธิสาร
ผอ.กลุ่มแผนงานและวิชาการ ส่วนแผนงาน
และพัฒนางานประชาสัมพันธ์
สานักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น)
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 97 นายไชยรัตน์ จันทร์โชติเสถียร (แทน)
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี แก้ไขเป็น นายไชยรัตน์ จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี

/ มติที่ประชุม...

๙

มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 การจัดแสดง และจาหน่ายสินค้า “Esan Expo 2017”
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐ ของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ในการจัดงานแสดง และจาหน่ายสินค้า
“Esan Expo 2017” ครั้งแรกระหว่าง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ ถึง ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี นอกจากนี้
กรมการค้าภายใน ได้มีกาหนดจัดงานตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ภายใต้
ชื่องาน King Fruits Paradise of Thailand : Durian Festival@Udon Thani ระหว่าง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ตลาดอุดรเมืองทอง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ขอเชิญชวนหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนร่วมกิจกรรมงานแสดง และจาหน่ายสินค้า “Esan Expo 2017” ในห้วง
วันที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้าปาดเพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนมอบหมายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัด จัดทาข้อมูลรายละเอียดการขอเข้าทา
ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกรณี ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องดังกล่าวจังหวัดได้แจ้งนายอาเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานในสังกัด จัดทาข้อมูลรายละเอียดแจ้งจังหวัดทราบ ทั้งนี้มสี านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี อาเภอวังสามหมอ และสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
(อุดรธานี) (รายงานการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี)
ได้รายงานผลการสารวจของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่ยังมิได้ขออนุมัติ
การเข้าใช้พื้นที่ทุกกรณี ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลผลการสารวจกรณีดังกล่าวให้กรมป่าไม้ทราบ
เพิ่มเติมด้วยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 โครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต)
สืบเนื่องจากการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี ในอนาคตแนวโน้มในการใช้พลังงานฟอสซิล เช่นน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
/ ลดลง ถูกทดแทน...

๑๐

ลดลง ถูกทดแทนด้วยพลังงานทางเลือก เช่นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน
ไฟฟ้าโดยการนามาใช้ในยานพาหนะ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ผลิตรถไฟฟ้ารายใหญ่
คือ TESLA ผลิตรถยนต์พลังงาน ออกมาให้ประชาชนใช้เช่นกัน จังหวัดอุดรธานีควรมีการ
กาหนดพื้นที่ปลอดมลภาวะด้านเสียง และอากาศ ซึ่งจากการศึกษาดูงานเมืองอู๋ซี (Wuxi)
ประเทศจีน มีโรงงานที่ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นโรงงานมาตรฐานที่ผลิตออกขาย
ทั่วโลก และเปิดดาเนินการมาหลายสิบปี หลังจากได้เยี่ยมชมโรงงานแล้ว กรรมวิธีการผลิต
ที่ได้เห็นคนไทยก็สามารถทาได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ยังไม่มีผู้เปิดประเด็นหรือเป็นผู้นาทาให้
เกิดเป็นจริงขึ้นมา โดยจัดทาเป็นแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer)
จากการปรึกษาหารือร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีคนปัจจุบัน
(คุณฉายา ตยางคนนท์) จังหวัดอุดรธานีน่าจะมีการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อจังหวัด
อุดรธานี แล้วพัฒนาต่อยอดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยในช่วงแรกจะทาแบบ OEM
เป็นยี่ห้อของอุดรธานีก่อน และหลังจากนั้นจะทา Kit Part บางส่วน โดยสิ่งที่จะต้อง
สั่งซื้อนาเข้ามาคือมอเตอร์ รวมถึงแบตเตอรี่ โดยให้สภาอุตสาหกรรมเป็นผู้นาในการ
ดาเนินการในลักษณะของบริษัทมหาชนมหาชนในที่นี้หมายถึงให้สภาอุตสาหกรรมเป็น
ผู้ริเริ่มดาเนินการ และให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้มีส่วนร่วมในโครงการโดยซื้อหุ้น
เข้ามาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทฯ โดยจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ทางตลาดจะใช้วิธีป่าล้อมเมือง ร่วมจากส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีก่อน
แล้วขยายไปยังจังหวัดในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ และเป้าหมายอีกอย่างนึ่งคือการกระจาย
ไปยังต่างอาเภอไปยังตาบลต่าง ๆ ที่เข้าถึงยาก ปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ ทั้งมอเตอร์และ
แบตเตอรี่ บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศจีนได้มีการพัฒนาตลอดเวลา ทั้ง Voltage
ที่เสถียรขึ้น ความจุของแบตเตอรี่ที่มีมากทาให้การใช้งานได้ยาวนานขึ้น ในเรื่องนี้ใน
ประเทศไทยสามารถผลิตได้ดีกว่าหรือไม่ หากทาได้เราก็จะได้ใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย
รวมถึงมอเตอร์ที่จะต้องทาการศึกษาว่าจะทาอย่างไรให้การทางานเสถียรขึ้น กินไฟน้อย
และให้กาลังมากขึ้น โดยต้องทา Research And Development (R&D) ควบคู่กับการ
ผลิตของเราต่อไป
สาหรับการขึ้นทะเบียนนารถมาวิ่งบนถนนแตกต่างกับรถสามล้อเครื่อง สกายแล็บ
เนื่องจากต้นปีที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยรถไฟฟ้าสามารถ
จดทะเบียนได้ โดยมีสาระสาคัญคือ การนารถเข้าจัดไฟแนนซ์ และการ ทาประกันภัยได้
แนวทางการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้าแทนรถใช้น้ามัน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปเห็นว่า การใช้รถไฟฟ้าความเร็วจากัด มีความเสี่ยงน้อยกว่า เนื่องจากรถไฟฟ้าจากัด
ความเร็วได้เพียง 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่ก่อมลพิษ ไม่มีเสียง ไม่มีกลิ่น และที่สาคัญ
ประหยัดเงินในกระเป๋า และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้วิ่งได้เร็ว และไกลขึ้นต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด และบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-28 มิถุนายน 2560 จานวน
/ ผู้เสียชีวิต...

๑๑

ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 387 ราย คิดเป็นอัตราตาย 24.57 ต่อแสนประชากร สาหรับอาเภอ
ที่มอี าเภอที่มีอัตราการตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร มี 11 อาเภอ เรียงตามลาดับ
ได้แก่ อาเภอทุ่งฝน 37.40 หนองหาน 36.75 หนองวัวซอ 30.05 โนนสะอาด 30.03
บ้านผือ 28.16 บ้านดุง 27.79 เมืองอุดรธานี 27.44 วังสามหมอ 25.59 เพ็ญ 21.70
กุมภวาปี 20.01 และอาเภอหนองแสง 18.36
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี ปี 2560
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย จากข้อมูล
เฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 26 มิถุนายน 2560 พบผู้ป่วย 15,260 ราย
จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 23.32 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 27 ราย คิดเป็น
อัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.95 กลุ่มอายุ
ที่พบมากที่สุดคือ 15 ถึง 24 ปี
ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดคือจังหวัด
สงขลา จังหวัดอุดรธานีมีอัตราป่วย 3.78 ต่อแสนประชากร เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วย
อันดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี 4 สายพันธุ์
คือ DEN1, DEN2, DEN3 และ DEN4 จึงมีความเป็นไปที่ 1 คน จะติดเชื้อถึง 4 ครั้ง
โรคไข้เลือดออกมักจะระบาด ปีเว้นปี หรือปีเว้นสองปี โดยมียุงลายบ้านตัวเมียเป็นตัวการ
นาเชื้อโรค หลังถูกยุงกัดได้รับเชื้อ 3-15 วันจะปรากฏอาการป่วย ยุงลายพบได้ตลอดปี
แต่พบมากในฤดูฝน อาการของโรค คือ มีไข้สูงลอยเกิน 2 วัน (เกิน 38.5 องศาเซลเซียส)
เบื่ออาหาร อาเจียน กินยาลดไข้แต่ไข้ไม่ลดลงหรืออาจลดลงชั่วคราว ควรไปพบแพทย์
เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาทันที
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาหนดให้สถานการณ์การโรค
ไข้เลือดออกเป็นนโยบายสาคัญและเป็นโรคเร่งด่วนในการดาเนินงานฯ โดยให้ทุกพื้นที่
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เน้นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานฯ และมาตรการ 3 เก็บ
(เก็บบ้าน เก็บขยะและเก็บน้าป้องกัน) 3 โรค (ไข้เลือดออก ไข้ติดเชื้อซิกา และไข้ปวดข้อ
ยุงลาย) ของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา
และประชาชน ได้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้บริหารระดับจังหวัดอุดรธานี และ
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
- การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
คลังจังหวัดอุดรธานี
ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐของตนเอง และบุคคลในครอบครัว ผ่านทางระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://pws.cgd.go.th/EFiling) โดยผู้มีสิทธิสามารถปรับปรุง
แก้ไข หรือเพิ่มเติมเฉพาะข้อมูลที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน สาหรับข้อมูลอื่นให้ผู้มีสิทธิพิมพ์แบบ
คาขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ ๗๑๒๗) พร้อมทั้งกรอก
/ ข้อมูลที่ต้องการ...

๑๒

ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ยื่นต่อนายทะเบียนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ และให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น
เพื่อให้การจัดทาฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐสามารถดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของผู้มีสิทธิในการขอปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จึงขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิเป็นวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ
การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนของส่วนราชการในการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ผู้มีสิทธิยื่นและบันทึกที่มีการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเป็น
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
แนวทางการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
๑. ผู้มีสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบานาญ
๒. การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านทางระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์(http://pws.cgd.go.th/EFiling) สาหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านต้องดาเนินการลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
๓.การลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๑ กรณียังไม่มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อขอรับ
รหัสผ่านโดยกรอกข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่
บัญชีธนาคารห้าหลักสุดท้ายที่รับเงินเดือน/เบี้ยหวัด/บานาญ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ระบบจะแจ้งรหัสผ่านให้ทราบ หากกรอกข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ที่นายทะเบียนของส่วนราชการได้เคยบันทึกไว้ จะปรากฏข้อความบนหน้าจอแสดงผล
ว่า “ไม่พบข้อมูลระบบทะเบียนประวัติ กรุณาติดต่อนายทะเบียนที่สังกัด” ให้ผู้มีสิทธิ
ติดต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ดังนี้
(๑) ผู้มีสิทธิที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา ให้ติดต่อนายทะเบียน
บุคลากรภาครัฐที่ตนสังกัด
(๒) ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบานาญ ให้ติดต่อนายทะเบียน
บาเหน็จบานาญของหน่วยงานที่สังกัดสุดท้ายก่อนออกจากราชการ
๓.๒ กรณีลืมรหัสผ่าน ให้ผู้มีสิทธิเลือกหัวข้อ “ขอรหัสผ่านใหม่”
๔. การเข้าสู่ระบบฯ ให้ผู้มีสิทธิกรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนและรหัสผ่าน
ที่ได้รับ
๕. เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ ตรวจสอบและแก้ไขที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของตนเองให้
ถูกต้อง เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้เลือกหัวข้อ “บันทึกปรับปรุงที่อยู่”
๕.๒ เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบทะเบียนประวัติ” เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนประวัติของตนเองและบุคคลในครอบครัว หากตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่า
/ (1) ข้อมูลถูกต้อง...

๑๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

คลังจังหวัดอุดรธานี

ประธาน
มติที่ประชุม

(๑) ข้อมูลถูกต้อง ให้เลือกหัวข้อ “ถูกต้อง”
(๒) ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้เลือกหัวข้อ
“แบบพิมพ์ ๗๑๒๗” เพื่อพิมพ์แบบคาขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
และกรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องนาไปยื่นต่อนายทะเบียน
(๓) กรณีเลือกหัวข้อ “แบบพิมพ์ ๗๑๒๗” แล้ว จะไม่สามารถเลือกซ้า
ได้อีก หากผู้มีสิทธิประสงค์จะพิมพ์แบบคาขอฯ ใหม่ ให้เลือกหัวข้อ “ถูกต้อง” ก่อน
จึงจะดาเนินการได้
๖. หากผู้มีสิทธิไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ติดต่อนายทะเบียนส่วนราชการที่ตนสังกัด
เพื่อดาเนินการต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
- การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕60
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2560)
หน่วย : ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
(PO)
จานวนเงิน ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
11,609.82 1,256.86 8,569.65 73.81
รายจ่ายประจา 6,347.22
33.52 5,067.10 79.83
รายจ่ายลงทุน 5,262.60 1,223.34 3,5.2.55 66.56
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
380.53 189.68 167.89 44.12
รายจ่ายประจา
28.08
5.85
13.61 48.46
รายจ่ายลงทุน
352.46 183.83
154.29 43.77
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99
71.87 188.78 60.90
รายจ่ายประจา
111.81
2.30
65.56 58.64
รายจ่ายลงทุน
198.19
69.57
123.22 62.18
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,103.23 225.71 1,669.59 79.38
เงินกันปี 2559 1,872.50 149.48 1,606.19 85.78
เงินกันก่อนปี 2559
230.73
76.23
63.40 27.48
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่ ...

๑๔

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

6.1 วันหยุดชดเชยของทางราชการ
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 (หนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 83 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544)
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 (หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 38 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547) ให้ถือเป็นหลักการว่า
หากกรณีวันหยุดราชการประจาปีวันใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการ
ประจาปีวันนั้นไปหยุดในวันทาการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ดังนั้นกรณี
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์
ที่ 9 กรกฎาคม 2560 จึงชดเชยในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ได้ 1 วันเท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจาปี 2560 “ดอกจานเกมส์” ระหว่างวันที่ 4-7
กรกฎาคม 2560 ชิงชัยใน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยกรีฑา กอล์ฟ แบดมินตัน เปตอง
ลีลาศ วูดบอล ประกวดแอโรบิก มวยไทย ตะกร้อวง หมากรุกไทย เทเบิลเทนนิส (สาธิต)
และการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ มีผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัดเข้าร่วม
การแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ ได้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่า
ของการออกกาลังกาย เพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถึชีวิต มีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคี และวัฒนธรรมการชม เชียร์กีฬาในระดับท้องถิ่น
จังหวัดและระดับประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจาปี 2560
“ดอกจานเกมส์” วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.3 อัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ฉบับใหม่ จังหวัดอุดรธานี
สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เผยแพร่ข้อมูลอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ฉบับใหม่ จังหวัดอุดรธานี
ด้วยกระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศกาหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสาหรับ
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI - METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และ กรมการขนส่งทางบกได้ออก
ประกาศ เพื่อให้ผู้โดยสารและคนขับรถแท็กซี่มิเตอร์ในส่วนภูมิภาคได้ทราบขั้นตอนและ
ข้อปฏิบัติในการปับอัตราค่าโดยสารสาหรับรถแท็กซี่ มิเตอร์ที่จดทะเบียนในส่วนภูมิภาค
ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 ปัจจุบันแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่
พร้อมแล้วที่จะจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตามอัตราใหม่ตามมาตรค่าโดยที่ผ่านการตรวจ
รับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป สาหรับ
แท็กซี่มิเตอร์ที่ยังมิได้ปรับมาตรให้เป็นอัตราใหม่จักต้องจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตามอัตราเดิม
/ จนกว่า...

๑๕

จนกว่าจะมีการปรับมาตรและผ่านการตรวจรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยจะ
อ้างว่ายังมิได้ปรับมาตรไม่ได้ เพราะได้ให้ระยะเวลาดาเนินการมานานแล้ว
ทั้งนี้ หากพบเห็นแท็กซี่มิเตอร์คันใดไม่เก็บโดยสารตามอัตราที่ทางราชการกาหนด
โปรดแจ้งหมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขข้างตัวรถ และหรือภาพถ่าย ให้สานักงาน
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี (ร้องเรียนแท็กซี่) โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดาเนินการกับ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายตามระเบียบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

6.4 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ในการประชุมพัฒนาศักยภาพ Smart Kids Leader จังหวัด
อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย บุคลากรสามารถนาไปใช้
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาบลต้นแบบ แบบบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสาธารณสุขอาเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ พยาบาล
ผู้รับผิดชอบระดับโรงพยาบาล (CPM : Child Project Manager) ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต้นแบบ ผู้อานวยการกองการศึกษาเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตาบล ผู้แทนครู กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อติดตามการดาเนินงานตาบลต้นแบบ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการระดับจังหวัด
กาหนดออกประเมินติดตามการดาเนินงานตาบลต้นแบบพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ตาบล 1
อาเภอตามนโยบายการขับเคลื่อนงานสาคัญเป็นวาระจังหวัด เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
ดูแล พัฒนารอบด้านพร้อมทั้งเข้าถึงบริการ มีแนวทางการพัฒนา ที่ชัดเจน เพื่อให้เด็ก
อุดรธานีเป็นเด็กที่แข็งแรง เก่ง ดี มีสุข โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามคาสั่งการ
ทางาน ในวาระที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย ร่วมประเมินติดตามผล
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจังหวัด
ซึ่งประกอบสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และคลังสมอง (สมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญ
กระทรวงสาธารณสุข สาขาจังหวัดอุดรธานี)ได้ออกติดตามความก้าวหน้าและประเมิน
อาเภอที่ยังไม่ผ่านการรับรองเป็นตาบล/อาเภอผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี เพื่อประกาศเป็น
จังหวัดอุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ตามนโยบายวาระจังหวัดอุดรธานี ในเดือน
กันยายน 2560 นี้ เพื่อติดตามการดาเนินการตามมาตรฐาน ดังนี้
1) การเข้าถึงบริการ (Strong/Health)
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย (Social)
3) ความมั่งคงเศรษฐกิจ (Security)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.5 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนเมษายน 2560 มีสัญญาณหดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน
(การผลิต) หดตัวตามภาคบริการและภาคเกษตรกรรมที่หดตัว ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม
ยังคงชะลอตัว สาหรับด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ชะลอตัวตามการบริโภคภาคเอกชนที่
ชะลอตัว เป็นผลมาจากรายได้เกษตรกรและราคาสิ้นค้าเกษตรที่หดตัว และการใช้จ่าย
ภาครัฐหดตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี เงินฝากและสินเชื่อ
ขยายตัวในอัตราที่ลดลง ร้อยละ 6.5 และร้อยละ 1.0 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
อยู่ที่ติดลบ ร้อยละ 0.2 การจ้างงานชะลอตัว ร้อยละ 2.5
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนพฤษภาคม 2560 มีดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ประเภท
2
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
2
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
4
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
5
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
3
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
3
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
4
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
2
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
2
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง

มติที่ประชุม

คุณภาพน้า
เกณฑ์

ปัญหา

ดี
ดี
BOD
เสื่อมโทรม
NH3
เสื่อมโทรมมาก
DO, BOD
พอใช้
DO, BOD
พอใช้
DO
เสื่อมโทรม
ดี
DO
พอใช้
ดี
พอใช้
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)
คุณภาพน้า เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีค่า NH3 (แอมโมเนีย) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า NH3 (เป็น
ค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบ
ไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง สภาพแหล่ง
น้าห้วยหลวงมีระดับน้าลดน้อยลงจากเดือนมีนาคม น้าในลาน้าห้วยหลวงค่อนข้างนิ่งและ
มีวัชพืช อาจเกิดจากการย่อยสลายของซากวัชพืช สัตว์และน้าทิ้งจากชุมชน เดือนพฤษภาคม
น้าในลาน้าห้วยหลวงมีระดับน้าสูงขึ้นทาให้ปริมาณสิ่งสกปรกถูกเจือจางทาให้คุณภาพน้าใน
ลาห้วยหลวงดีขึ้น
รับทราบ
/ 6.7 รายงานผลการ...
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6.7 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนมิถุนายน
2560 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 100 เรื่อง แล้วเสร็จ จานวน 6 เรื่อง คงเหลือ 94 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,167 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน –
เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 12
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 8
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมิถุนายน 2560 มีดังนี้
ราย 367,200 ซี.ซี.
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน พ.ค.60 =918
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน มิ.ย.60 =1,658 ราย 663,200 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,379 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 68,950 บาท
3. ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง รวม 12 แห่ง
(ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2560)
4. การรับบริจาค (มิถุนายน 2560) ดวงตา 215 ราย อวัยวะ 198 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
81,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
14,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยอื่น ๆ รวมมูลค่า
3,500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.9 การขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี วาระที่ 3 : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนาและหลักธรรมาภิบาล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
การขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี วาระที่ 3: การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนา และหลักธรรมภิบาล เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการจัดประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนวาระจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคาชะโนด ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบูรณาการการทางานของทุกภาค
ส่วนในจังหวัด อุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 6.10. โครงการ...

๑๘

6.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ดาเนินการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ) เป็นประธานในการดาเนินการ
ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดอุดรธานี มีดังนี้
ระดับดีเยี่ยม
1) ผ้าคลุมไหล่ แม่แบบเกียง (ย้อมจากดอกและสายบัวแดง) จากอาเภอเมืองอุดรธานี
2) ผ้าคลุมไหล่ หมี่-ขิด ลายพญานาค จากอาเภอเมืองอุดรธานี
3) ผ้าไหม ลายมรดกโบราณ จากอาเภอหนองวัวซอ
ระดับดีมาก
1) กระเป๋าลายผ้าย้อมคราม จากอาเภอหนองหาน
2) ธงตุง จากอาเภอกุมภวาปี
3) ตะกร้าไม้ไผ่ลายขิด จากอาเภอพิบูลย์รักษ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 กฎหมายควบคุมการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับใหม่) มีผลบังคับใช้แล้ว
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
กรมการจัดหางานได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 และพระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.
2559 เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับมีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการทางานของคนต่างด้าวได้
จึงจาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายใหม่โดยออกเป็นพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีสาระสาคัญ เช่น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอานาจ
ประกาศกาหนดงานที่ไม่ถือว่าเป็นการทางาน กาหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทา กาหนด
ค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าว (Levy Fee) มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
นายจ้าง และผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ความ
คุ้มครองและมีกลไกการร้องทุกข์แก่คนต่างด้าว และกฎมายฉบับนี้ได้เพิ่มบทลงโทษให้มีอัตรา
โทษค่าปรับสูงสุด 800,000 บาท โทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี โทร. 042 348587-9
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.2 การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ
ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่ง ที่ 21/2560
ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ โดยในข้อ 17 ของคาสั่งนี้บัญญัติว่า “ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบใดกาหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือ
จดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น เพื่อประกอบการพิจารณา
หรือดาเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน
/ รับจดแจ้ง ...

๑๙

มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

นายอาเภอบ้านดุง

รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องดาเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้น
ส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดาเนินการ ในกรณีที่
ผู้มีอานาจดังกล่าวประสงค์ได้สาเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต
หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอานาจนั้นเป็นผู้จัดทาสาเนาเอกสาร
ดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาสาเนา
ดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาตหรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือ
ผู้แจ้ง”
คาสั่งข้อดังกล่าวมิได้เจาะจงเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเท่านั้น
แต่ครอบคลุมงานการให้บริการประชาชนทุกประเภทงานที่จะต้องมีการรับแจ้ง รับจดแจ้ง
รับจดทะเบียน อนุมัติ อนุญาต หรือออกไปอนุญาตซึ่งหมายความรวมถึงใบสาคัญที่ออก
ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้วย โดยมีเจตนารมณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องมีภาระในการจัดเตรียม
สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคาร้อง คาขอ และ
การพิจารณาหรือดาเนินการของผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้จังหวัดติดตามตรวจสอบ กากับดูแลและให้อาเภอ เทศบาล หน่วยงานราชการ
ในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนคาสั่ง
ดังกล่าว หรือถ่วงเวลาในการบริการประชาชนให้ล่าช้าออกไปเป็นอันขาด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
7.3 การแก้ไขปัญหาคาชะโนด เวียงชัยบุรี และปัญหาเด็กแว้น
สืบเนื่องจากพลตารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ รองประธานกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา
คาชะโนด และได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจเพื่อการพิจารณา คือ
-การเก็บเงินค่าเข้าชม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคาชะโนด
-การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล (ผู้แสวงผลประโยชน์/ผู้อยู่นาน)
-การปรับปรุงและพัฒนาตาม Master Plan (แผนแม่บท) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีได้ออกแบบไว้
-การจัดระเบียบผู้ที่เป็นเจ้าพิธี หรือหมอพราหมณ์ หรือพ่อพราหมณ์ (จ้า) โดย
ลดเวลาเหลือ 3 นาทีในการทาพิธี
-ให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคาชะโนดด้วย
การขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เดิมพื้นที่คาชะโนดอยู่ในพื้นที่ นสล.(หนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง) อยู่ในระหว่างการเพิกถอนที่สาธารณะให้ถูกต้อง โดยสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ยื่นเรื่อง ส่วนเรื่องของสานักสงฆ์ ที่ทาการปกครองอาเภอ
บ้านดุงเป็นผู้ยื่นเรื่อง และมีคณะกรรมการฯ ดูแลพื้นที่คาชะโนด ปัจจุบันผ่านการประชาคม
ผู้เกี่ยวข้อง/และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ซึ่งสานักงานที่ดินจังหวัดสาขา จะได้
ทาการปักเขตในขั้นตอนต่อไปการจัดระเบียบคาชะโนด ได้รับการอนุเคราะห์จากจังหวัด
ในการจัดกาลังจากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี กองร้อยอาสาสมัคร
/ รักษาดินแดน...

๒๐

ประธาน

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

รักษาดินแดนอาเภอต่าง พร้อมกาลังฝ่ายทหาร ตารวจ ทาให้เกิดความเรียบร้อย ในเรื่อง
การจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และหมากพลู ได้มีการดาเนินคดีกับผู้ละเมิดโดยใช้
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ และพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าทาการ
จัดระเบียบให้ดีขึ้น พร้อมกับจัดระเบียบร้านค้า ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
โดยการขึ้นทะเบียนสาหรับผู้จาหน่ายเดิมในพื้นของสานักสงฆ์ และบริเวณคาชะโนด
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ปัญหาเรื่องปริมาณขยะที่มีเป็นจานวนมาก คณะกรรมการคาชะโนด ได้ออก
กฎกติกาเพื่อช่วยลดปริมาณขยะลง โดยการขอความร่วมมือในเรื่องจัดทาพานบายศรีให้
มีขนาดเล็กลง
-น้าบริเวณบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้นาน้าจากบ่อน้า
ศักดิ์สิทธิ์ในคาชะโนดบรรจุขวดพลาสติก เพื่อมอบให้กับผู้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
คาชะโนด
-เนื่องจากมีจานวนนักท่องเที่ยว และประชาชนจากทั่วภูมิภาคที่มีเป็นจานวนมาก
ในวันธรรมดา วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง เกิดปัญหาสิ่งปฏิกูล ซึ่งได้มี
การอนุมัติให้จัดซื้อรถสูบสิ่งปฏิกูล และจะนามาทาการบาบัดแบบหมักเป็นปุ๋ย เพื่อนามาใช้
ประโยชน์ต่อไป
ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด
ประชาสัมพันธ์การทาพานบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ และเป็นการ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณคาชะโนดอีกทางหนึ่งด้วย
เงินบริจาค ได้รับการอนุเคราะห์จากคลังจังหวัดอุดรธานี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินและบัญชีไปอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและคาแนะนาในการจัดทาบัญชี
การเงินให้มีความถูกต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้ว
การจัดตั้งมูลนิธิฯ ขณะนี้ได้มีการประชุมพิจารณาให้มีการจัดตั้งมูลนิธิฯ
โดยการส่งเอกสารไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
คาดว่าจะดาเนินการยื่นเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิฯ ภายในสัปดาห์นี้
ให้สถิติจังหวัดอุดรธานี ทาการประเมิน และวัดผลปรากฏการณ์คาชะโนดในประเด็น
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม รายได้ของประชาชนโดยรอบ ปัญหา และประโยชน์ รวมถึงสิ่ง
ที่ต้องดาเนินการปรับปรุง และให้อาเภอบ้านดุง บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ
ในการแก้ไขปัญหาคาชะโนดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
-กรณีเวียงชัยบุรี อาเภอเพ็ญ
จากการร้องเรียนกรณีเวียงชัยบุรีในพื้นที่อาเภอเพ็ญ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสิธิชยั จินดาหลวง) เป็นประธานและ
ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง โดยมีความชัดเจนเนื่องเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.ของ
เวียงชัยบุรี อาเภอเพ็ญ ผิดวัตถุประสงค์ ผู้ประกอบการต้องทาการรื้อถอน ซึ่งสานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบแล้ว และมีการ
เพิกเฉย ซึ่งจังหวัดอุดรธานีจะได้มีการดาเนินการกับ ผู้ประกอบการต่อไปตามอานาจหน้าที่
ในลาดับต่อไป และขอความร่วมมือด้วยการไม่ ส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนการใช้บริการ
โรงแรม/รีสอร์ท ผิดกฎหมายที่สร้างบนพื้นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
/ ปฏิรูปที่ดิน...

๒๑

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ร้านอาหารเวียงชัยบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ดิน ส.ป.ก. โดยได้มีการจัดสรรให้กับ
เกษตรกรไปแล้ว ผู้ประกอบการได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ทั้งนี้สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งให้มีการสิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้ว และ
ได้มีการติดป้ายประกาศ ณ สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ไม่ให้ผู้ใดเข้า
ดาเนินการ สาหรับคดีแพ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
กับผู้ประกอบการต่อไป
-ปัญหาเด็กแว้น
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

จากกรณีเรื่องร้องเรียนการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน (ผู้ที่อายุประมาณ 1328 ปี ที่ออกขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มในเวลากลางคืน) บริเวณทางเข้าท่าอากาศยาน
อุดรธานี หน้าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ จานวนประมาณ 30-50 คน สร้างความเดือดร้อน
กับชุมชนบริเวณโดยรอบ และผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการจัดระเบียบสังคม
จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดจัดระเบียบสังคม
ทุกฝ่าย และได้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่า เป็นจริงตามที่มีการร้องเรียน โดยมีการ
รวมกลุ่มกันในห้วงเวลา 23 นาฬิกา ถึงเวลา 3 นาฬิกา จึงได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ระเบียบ และข้อกฎหมาย เข้าดาเนินการกับกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว
โดยการใช้พระราชบัญญัติเด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ต้องกลับเข้าบ้าน หรือต้องเดินทางมา
กับผู้ปกครอง และทาทัณฑ์บนหากพบการกระทาผิดเกิน 2 ครั้ง จะส่งตัวดาเนินคดีต่อไป
หรือการตรวจบัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ อนุญาตให้กับผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และกฎหมายให้ขับขี่รถจักรยานยนต์
110 ซีซี รถบิ๊กไบค์กฎหมายยังไม่อนุญาต ดังนั้นผู้ขับขี่จะมีโทษ (ลหุโทษ) ปรับไม่เกิน
1,000 บาทจาคุกไม่เกิน 1 เดือน
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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