รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 8/๒๕๕8
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ๒๕๕8
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายอดุล
จันทนปุุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายนิคม
ศิริสิงห์สังชัย ปลัดจังหวัดอุดรธานี
3. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
3. นายธนิต
แสงพันธุ์
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
4. นายสมใจ
วงศ์พุฒ
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5. นายก้าน
โคตรชมพู
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
6. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
7. นายวรพัฒน์
พงศบุตร
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
8. นายสันติ
ศรีนิล
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
9. นายชุติเดช
ตาบ-องครักษ์ ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑0. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
11. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
12. นายนิติธร
เพชรคูหา
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
13. น.ส.วรางคณา
วงศ์มหาชัย
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑4. นางกุลญดา
ทอนมณี
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
15. นายสมยงค์
ตระกูลจึง
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
16. นายเกียรติศักดิ์
อุ่ยรุ่งโรจน์
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
17. นายประเดิม
วงศ์กชสุวรรณ (แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
18. นายรักสกุล
สุริโย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
19. นายชนะ
ไชยฮ้อย
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
20. นายเสิศศักดิ์
สุขสวัสดิ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒1. นายทิวา
เจียวตั้ง
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒2. นางพัฒนา
พันธุฟัก
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒3. นายภาณุ
เหี้ยมหาญ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒4. นายสุวรรณ์
ดวงตา
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
๒5. น.ส.ประภัสสร
แสนแพง
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
26. นางรวงทอง
พลธิราช
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
27. นายธวัฒชัย
ทองสุกนอก (แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
28. นายชุติชาติ
บุญชูวิทย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
29. นายอนุชิต
บุญชม
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
/30. น.ส.ณิชกานต์...
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30. น.ส.ณิชกานต์
31. นายศิวเรศ
32. นายธนดร
33. นายชาญชัย
34. นางรณิดา
35. น.ส.ทชากร
36. นายพิชัย
37. นายภูรเดช
อาเภอ
38. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
39. นายชาญชัย
40. นายเวียงชัย
41. นายเกียรติพันธ์
42. นายพงษ์พันธ์
43. นายนิติพัฒน์
44. นายปราโมทย์
45. นายเพชรัตน์
46. นายวัชรินทร์
47. นายธวัชชัย
48. นายเฉลิมศักดิ์
49. นายสุริยา
50. นายวิศววัชร
51. นายพันธกานต์
52. นายชัชวาลย์
53. นายชัยรัตน์
54. นายบุญส่ง
55. นายสามารถ
56. นายชัยวัฒน์
57. นายวิโรจน์
ส่วนกลาง
58. นายนิพนธ์
59. ว่าที่ ร.ต.อมร
60. นายเธียรไท
61. นายศราวุธ
62. นายสุรชัย

บุญปัญญา
ธรรมวิเศษ
เบ็ญจจินดา
คงทัน
เหลืองฐิติสกุล
รอบรู้
พาศรี
สวัสดิรมย์

(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

เลิศสุบิน
บุญเสนอ
แก้วพินิจ
พิบูลย์
แสงสุวรรณ
ลีลาเลิศแล้ว
ธัญญพืช
จรูญนารถ
สุตลาวดี
แปรงศรี
อินทร์หา
พานิชพงศ์
จันทสาร
พรนภาลัย
ปทานนท์
พัดประดิษฐ
อารมณ์
หมั่นนอก
พราหมณ์ชูเอม
อุทุมโภค

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

ทิพยไกรศร
อัยการจังหวัดอุดรธานี
โฉมงาม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
สุขแก้ว
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ชุ่มเกษร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
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63. นางสุนีย์
64. นายพันธุ์สุทธิ์
65. นายพันธุ์สุทธิ์
66. น.ส.ศศิมา
67. น.ส.ทิวารัตน์
68. นางอภิรดา
69. น.ส.ภัทรมน
70. น.ส.เอื้ออารี
71. นายประเสริฐชัย
72. นายประเสริฐ

อินทร์ดี
ชื่นตระกูลวิทยา
ชื่นตระกูลวิทยา
สุริโยทัย
เถลิงเกียรติลีลา
ปัญญาพงษ์เมธ
พงส์พิสิฎฐ์
บุญรักษ์
เสริมเปล่งศรี
งามจบ

(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทาน ที่ 5
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักตรวจบัญชีสหกรณ์ 5
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
73. นายเพนิน
บุญยืน
(แทน) หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
74. นายปรีชา
ยอดสง่า
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
75. นางกาญจน์พนิตตา สุวรรณศรี
(แทน) หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
76. นายจีระศักดิ์
พวงจาปี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
77. นายเฉลียว
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
78. นายอภิชิต
วิภูษิตสมบูรณ์ (แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
79. ดร.ฤิทธิบาน
สุชีวกุล
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
80. นายสมบัติ
เถาถาวงศ์
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
81. นายโกเมท
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
82. นายชัยรัตน์
แก้วคาแสน
(แทน) ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
83. นางพุทธมาตย์
รัตนเมือง
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
44. นายเวชชยันต์
ศีรษะโคตร
(แทน) ผอ. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
85. นางธัชรินทร์
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
86. นางพุทธมาตย์
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
87. นางวรจิตร์
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔ อุดรธานี
88. นายวสันต์
วัฒนศิริ
สรรพากร ภาค 10
89. นายบุรินทร์
ประภาพรสุข (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
90. นายชัยยุทธ
บุตรจันทร์
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิต ภาคที่ 4
91. นางดรุณี
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
92. นางปัญชรัสมิ์
สินศักดิ์ชัย
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
93. นายมารุต
ยิ่งคงดี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
94. ว่าที่ ร.ต.บุญปาน เคนคาภา
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
95. นายปราโมช
พิมพ์รัตน์
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบท ที่ 15
96. นายกัมปนาท
ยุทธศิลป์
หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
97. นายอภิชาต
ศิลปรัศมี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๔
98. นายไสว
โพธิมล
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 6.2 อุดรธานี
/99. นายสมเจษฎ์...
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99. นายสมเจษฎ์
ศรีสมจักร
100. นายสมาน
บุญจะนะ
101. นายปัญญา
จันทร์กอง
102. นางนิธิยาภักด์ รฐาธนัยวรินทร
103. นายบัณฑิต
ทองอร่าม
104. นายคาพัน
บุตรราช
105. นายประยูร
ฝีมือดี
106. นายยอแสง
เกตุรุน
107. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
108. นายบุญร่วม
วันนาพ่อ
109. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
110. นายวิษณุ
กล้าวิจารณ์
ทหาร/ตารวจ
111. พล.ต.ธนกร
จงอุตส่าห์
112. พล.ต.ทศพล
คาสุพรหม
113. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
114. พ.ต.ประทีป
มีเกาะ
115. พ.ต.ท.ชาญชัย ผลเจริญ
116. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
117. พ.ต.อ.ประยุทธ์ พันธ์สีลา
118. พ.ต.ท.มนัส
อัดโดดดร
119. พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง
120. พ.ต.ท.ราเชนทร์ ฉลองธรรม
121. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
122. พ.ต.อ.ปิยะบุตร ไพบูลย์
123. พ.ต.ท.นวกฤต นวการพาณิชย์
124. พ.ต.ท.สิทธิพร ธารากุลทิพย์
125. พ.ต.ท.วชิระ
จาปาวงศ์
126. พ.ต.อ.อารี
สินธุรา
127. พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง
128. พ.ต.อ.สามารถ แพงคา
129. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ
130. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
๑31. พ.ต.ท.ธีรวุฒิ
วงศาอ้วน
132. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
๑33. พ.ต.ท.คาปุน
คลังคาภา
134. ร.ต.ท.เดช
อามาตมนตรี

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์อุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
(แทน) สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
/135. พ.ต.อ.คมสัน...
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135. พ.ต.อ.คมสัน
เสืออินทร์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
136. พ.ต.อ.ณัฐ
สิงหศิริ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
สถาบันการศึกษา
136. นายธีระเดช
วงษ์ราชธ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
137. พ.อ.ท.พิทยา
สันตะวงศ์
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
138. นางชยานันท์
สรวงศิริ
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
139. นายพิทักษ์
บุตรโพธิ์ศรี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
๑40. นายธนภณ
สร้อยน้า
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
141. นายสมัย
ศรีหาบุตรี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
142. นายสมโภชน์
ทองน้อย
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
143. นายสมศักดิ์
กระจายศรี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
144. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
145. นายชาญชัย
แสนจันทร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
146. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
147. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ (แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
148. นายสุรศักดิ์
ภักดีไทย
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
149. นางพรทิทย์
ปานเดช
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
150. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
151. นายวีระ
ตรีกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
152. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
153. นายสมัคร
จันทสาร
ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
154. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
155. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
156. นายปิยะฉัตร
มูลศรี
(แทน) ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
157. นายประภาส
พันธ์ชูเพชร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
158. นายชฎาลม
วงศ์ด้วง
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
159. นายประเสริฐ
ประกอบศักดิ์ หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
160. นายนรเชษฐ
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
161. นายณัฐวุฒิ
ชัยสงคราม
(แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ภาค 4 (อุดรธานี)
162. นายณัฐวุฒิ
ชัยสงคราม
(แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
163. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
164. นายสมฤทธิ์
หอบรรลือกิจ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
165. น.ส.นิตติยา
มารุตรมย์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
166. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
/167. นายจินดา...
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167. นายจินดา
วรประเสริฐ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
168. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
169. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
170. ร.ต.อ.พิชญ์ทักไชย ท้าวพา
ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
171. นายประดิษฐ์
ปัวคาน
(แทน) นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายณรงค์ พลละเอียด)
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ)
4. ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
5. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
6. สัสดีจังหวัดอุดรธานี
7. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
8. จ่าจังหวัดอุดรธานี
9. ปูองกันจังหวัดอุดรธานี
10. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
11. หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
13. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
14. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรอุดรธานี
17. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
18. หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
19. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
20. ผอ.สานักงานบารุงทางอุดรธานี ที่ 2
21. การค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
22. พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี
23. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
24. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
25. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
26. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
27. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
28. ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
29. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
30. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
31. ผอ.ศูนย์อุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
/32. ผอ.สถานีวิทยุ...
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32. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
33. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (อสมท.)
34. ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
35. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
36. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
37. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
38. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
39. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
40. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
41. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
42. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
43. ผู้กากับการ.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
44. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
45. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
46. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
47. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
48. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
49. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
50. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
51. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
52. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
53. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
54. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
55. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
56. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
57. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
58. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.สานักงานอุดรธานี)
59. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
60. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
61. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
62. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
63. ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
64. หน.สนง.กอทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี
65. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
66. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
67. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี ๑
68. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
/69. ผจก.สาขาอุดรธานี...
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69. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
70. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี/ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จก.(มหาชน) สาขาอุดรธานี
72. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
73. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๖ จังหวัดอุดรธานี
74. ผอ.สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
75. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
76. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี
77. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
78. ผจก.สนง.สาขา อาวุโส สนง.จังหวัดอุดรธานี บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.:TCG)
79. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
80. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
81. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
82. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
83. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
84. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
เริ่มประชุม 09.30 น.

ก่อนการประชุม สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นาเสนอสรุปข่าว
ประจาเดือนสิงหาคม 2558 และเมื่อที่ประชุมพร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายอดุล จันทนปุุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานและเปิดการประชุมฯ
โดยการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น FM ๙๓.๗๕
เมกกะเฮิร์ต และการถ่ายทอดสดทางโฮม เคเบิ้ล ทีวี ถ่ายทอดไปยังเครือข่ายในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี (ใช้เวลาในการถ่ายทอดสดประมาณ ๑ ชั่วโมง) มีประเด็นถ่ายทอดสด ดังนี้

ประเด็นที่ 1

การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ประสานงานโครงการฯ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีการนับถือในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงประเทศไทย และประเทศไทย
มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด ศาสนาพุทธจาแนกเป็น 2 นิกาย คือนิกายมหายาน ทีม่ ี
การนับถือเผยแผ่ในกลุ่มประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลี กลุ่มประเทศเหล่านี้ได้ยึดมั่นถือมั่น
ในองค์พระศาสดา และนิกายเถรวาท ที่เป็นที่นับถืออย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีการเผยแผ่หลักธรรม
คาสอนของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จากหลักการในนิกายเถรวาทที่เน้นใน
เรื่องข้อเท็จจริงและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าพระพุทธเจ้ามิใช่เทวดาหรือพระเจ้า
แต่เป็นมนุษย์สามัญชนทั่วไป ซึ่งสามารถศึกษา ค้นคว้าหลักธรรมคาสอนของศาสนาได้
ไม่ยาก โดยใช้ สติ สมาธิ ในการศึกษาหลักศาสนาพุทธอย่างง่ายๆ ที่สามัญชนได้ยึดมั่นถือ
มั่นคือการละเว้นความชั่ว กระทาความดี และทาจิตใจให้บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงต้องจรรโลง
พระศาสนารักษาศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจาชาติสืบต่อไป
/ จังหวัดอุดรธานี...
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จังหวัดอุดรธานี มีที่ตั้งและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาค
ลุ่มแม่น้าโขง Greater Mekong Sub-region (GMS) มีความสาคัญในเชิงยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ CLMV นาไปสู่ความร่วมมือในการสร้างคุณูปการในทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกาลังเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจเกิดผลกระทบ
กับคนยากจน ซึ่งต่างจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มยากุ้ง ระหว่างปี 2539 ถึง 2540 ทีผ่ ู้มี
ฐานะร่ารวยได้รับผลกระทบ มีเหตุการณ์ที่สาคัญเกิดในในช่วงเวลานั้น คือมีพระอริยสงฆ์
คือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เล็งเห็นถึงหลักทางศาสนาที่ได้ประพฤติปฏิบัติ
เพื่อช่วยเหลือชาติบ้านเมืองในยามวิกฤติ จึงได้ออกเผยแผ่ รณรงค์เชิญชวนประชาชน
คนไทยทั่วประเทศให้ช่วยกันกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนั้น ประชาชนทั่วประเทศได้
ช่วยกันบริจาคทรัพย์ และทองคาจากการรณรงค์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
มีการรวบรวมทองคาที่จากการบริจาค ได้มากถึง 13 ตัน และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอีก
จานวน 2-3 ล้านดอลลาร์ และได้นาเงินและทองคาที่ได้รับจากการบริจาคเก็บไว้เป็น
เงินคงคลัง ช่วยให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการเงินพ้นจากพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว
ในปี 2558 ประเทศไทยก็ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นวิกฤติ
เศรษฐกิจที่ทั่วโลกประสบปัญหา หลายประเทศทั่วโลกเศรษฐกิจถดถอย แต่สิ่งที่ปรากฏใน
ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในขณะนี้ ประเทศไทยมิได้รับผลกระทบแต่อย่างใด นั่นหมายความว่า
เงินคงคลังเมื่อปี 2539-2540 ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน สร้างเสถียรภาพ
ทางการเงินให้พ้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ด้วย และจากหลักศาสนาที่เราได้
ประพฤติปฏิบัตินั้น ได้นามาซึ่งความสงบช่วยให้ประเทศชาติมีความมั่นคง โดยยึดมั่น 3
สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระสถาบันมหากษัตริย์ ภายหลังจากหลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน ละสังขาร ได้มีการดาเนินโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรม
วิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โดยดาริของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของ
หลวงตาฯ แต่ยังไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ จนถึงปัจจุบันโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน บนพื้นที่จานวน
181 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา ได้เริ่มก่อสร้างอย่างมีหลักการที่ชัดเจน
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1) เทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณของหลวงตาหลวงตาพระมหาบัวฯ
ในฐานะที่ท่านได้มีความวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือชาติบ้านเมือง
2) น้อมนาหลักธรรมคาสอนของหลวงตาพระมหาบัวฯ เพื่อนามาสู่การปฏิบัติ
3) เป็นแหล่งรวบรวมคาสอนของหลวงตาพระมหาบัวฯ ให้เป็นหมวดหมู่
นิกายเถรวาท แยกออกเป็นมหานิกายและธรรมยุต หลวงตาพระมหาบัวฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ของของธรรมยุต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระปฏิบัติและมิได้มีการรวบรวมหลักธรรมคาสอนให้เป็น
หมวดหมู่ เพราะฉะนั้นโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวง
ตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จึงเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานี และทั่ว
ประเทศจะได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัย เพื่อดาเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
/ แนวคิดของ...
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แนวคิดของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เป็นเรื่องกับ“บุญ-บาป” และ
การออกแบบวางผังโครงการฯ ได้น้อมนาหลักธรรมที่องค์หลวงตามหาบัว ใช้อบรมสั่งสอน
แก่ลูกศิษย์ การออกแบบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ มีหลักคิดการออกแบบซึ่ง
คณะผู้ออกแบบได้ดาเนินการเสร็จสิ้น และได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2558 การออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ในครั้งนี้จึ งได้ออกแบบเพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ทั่วโลกได้ประจักษ์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอันสาคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นศูนย์รวมใจของคนทั่วโลก และจากนี้ไปคณะผู้ออกแบบที่ได้นารูปแบบพิพิธภัณฑ์
ธรรมเจดีย์ฯ ที่เป็นพื้นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง และได้รับความเห็นชอบแล้ว ดาเนินการ
ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์สามประการดังกล่าวข้างต้นและจากแนวคิดพื้นที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับจิตกาธาน โดยให้จิตกาธานเป็นจุดศูนย์กลางของการออกแบบการก่อสร้าง
กระบวนวางแผนความสาคัญของอาคาร จะหันไปสู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของประเทศอิน เดีย ซึ่งเป็นแหล่ งพุทธภูมิ มีความสั มพันธ์ส อดคล้ องกับบริเวณสถานที่
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เนื่องจากประเทศอินเดียประกอบด้วย 4 สังเวชนียสถาน
สาคัญคือลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา
และกุสินารา เป็นสถานที่ปรินิพพาน นั่นหมายความว่า ณ จิตกาธาน หากมองไปยังทิศ
ตะวันตกจะมองเห็นสถานที่เก็บอัฐิธาตุของหลวงตาฯ ในเขตพุทธาวาส ผ่านไปถึงสถานที่
สักการะที่เป็นในส่วนของพระวิหาร และในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่แสดงประวัติของหลวงตา
อยู่เป็นแถวแนวเดียวกัน ตามคติเกี่ยวกับโลกสัณฐานตามความเชื่อในพุทธศาสนา เรื่อง
ไตรภูมิ แบ่งจักรวาลออกเป็น 3 ภูมิ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสั ม ปั น โน โดยที่ ธ รรมเจดี ย์ ได้ แ นวความคิ ด ในการออกแบบสถาปั ต ยกรรมทรง
“ดอกบัว” ซึ่งเป็นดอกไม้บริสุทธิ์ที่ใช้บูชาพระรัตนตรัย และยังพ้องกับชื่อขององค์หลวงตา
และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมทรงบัวเหลี่ยมในการก่อสร้างเจดีย์ ซึ่งจะเห็นโดยทั่วไปใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ที่ปกปูองรักษาและ
ทานุบารุงศาสนา เช่นพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย และ
พระธาตุอานนท์ จังหวัดยโสธร ต่างก็ได้แนวคิดมาจากสถาปัตยกรรมทรงบัวเหลี่ยมทั้งสิ้น
ธรรมเจดีย์จะมีความสูงทั้งสิ้น 60 เมตรไม่เกิน
สาหรับแนวคิดการออกแบบวิหารที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของประเทศไทย
ในปัจจุบันที่นามาจากศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ความคิด ศรัทธา คตินิยม วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อทางศาสนาพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมไทยยุครัตนโกสินทร์ ที่สะท้อนถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา
ในส่วนพิพิธภัณฑ์และเนื้อหานิทรรศการ จัดลาดับเนื้อหาตามช่วงชีวิตของหลวงตา
แบ่งเป็น 8 ช่วง รวมพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ของส่วนจัดแสดงฯ 864 ตารางเมตร ได้แก่
1. วิถีฆราวาส รวมพื้นที่ 112 ตารางเมตร มีเนื้อหาประกอบด้วย กาเนิดผู้มีบุญ
ดีได้เพราะการอบรม ส่อแววเป็นคนดี และเหตุแห่งการบวช
2. สู่ร่มเงาพระพุทธศาสนา(ปริยัติ) รวมพื้นที่ 96 ตารางเมตร มีเนื้อหาระกอบด้วย
ตั้งสัจจอธิษฐาน ตั้งมั่นศึกษา แรงบันดาลใจ และทาตามคาสัญญา
/ 3. ออกปฏิบัติ...

๑๑

3. ออกปฏิบัติกรรมฐาน(ปฏิบัติ)รวมพื้นที่ 128 ตารางเมตร มีเนื้อหาประกอบด้วย
เดินหน้าปฏิบัติ ถวายชีวิตหลวงปูุมั่น พากเพียรปฏิบัติ ตั้งหลักดีจึงได้ชัย รับใช้ครูบาอาจารย์
และเหมือนว่าหมดที่พึ่ง
4. ผลสาเร็จแห่งการปฏิบัติ(ปฏิเวก) รวมพื้นที่ 96 ตารางเมตร มีเนื้อหาประกอบด้วย
ปฏิบัติตามลาพัง และคืนแห่งความสาเร็จ
5. สั่งสอนหมู่สงฆ์และฆราวาส รวมพื้นที่ 80 ตารางเมตร มีเนื้อหาประกอบด้วย
ตามรอยปฏิปทา อบรมพระเณร และสายใยแห่งวงกรรมฐาน
6. เมตตาธรรมสงเคราะห์โลก รวมพื้นที่ 112 ตารางเมตร มีเนื้อหาประกอบด้วย
ปณิธานของหลวงตา และสงเคราะห์โลก
7. ช่วยชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมพื้นที่ 144 ตารางเมตร มีเนื้อหาประกอบด้วย
ภูมิหลังโครงการช่วยชาติ รวมน้าใจชาวไทย ปกปูองศาสนา พระผู้ทรงธรรม
8. ละสังขาร รวมพื้นที่ 96 ตารางเมตร มีเนื้อหาประกอบด้วย กิจวัตรของหลวงตา
โอวาทธรรม อาพาธ และสู่แดนนิพพาน
ขอน้อมนาท่านทั้งหลาย ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงได้ร่วมจิตร่วมใจที่จะก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิ
มงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ให้สาเร็จ ลุล่วงต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประเด็นที่ 2

เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานจังหวัด ได้จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุดรธานี โดย
ได้กาหนดกรอบภารกิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ได้เตรียมการในภารกิจสาคัญ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่การถวายความปลอดภัย
ตามร่างคาสั่งจังหวัดอุดรธานีที่แจ้งในคราวประชุมในวันดังกล่าวแล้ว
ในส่วนของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง กรมราชองครักษ์ และส่วนเกี่ยวข้อง ได้ประสานเป็นการ
ภายในกับจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมการตรวจพื้นที่ และจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
ภายหลังจากการตรวจพื้นที่และประชุมแล้ว จังหวัดอุดรธานีจะได้ออกคาสั่งปฏิบัติและ
ประชุมซักซ้อมต่อไป
ผู้แทน หน.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ในปี 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี มีมติเห็นชอบให้สร้างสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเฉลิมฉลอง 121 ปี อุดรธานี
โดยการอนุมัติโครงการฯ ของนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้น
ซึ่งถือเป็นห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ในลาดับที่ 101 ของประเทศ และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้าง
ปัจจุบันห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอุดรธานี เหลือเพียงขั้นตอนในการ
/ ตกแต่งภายใน...

๑๒

ตกแต่งภายใน ผู้สนใจร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
จังหวัดอุดรธานี สามารถติดต่อบริจาคโดยตรงได้ที่ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 17 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร. 0-4222 3461
ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กาหนดเสด็จพระราชดาเนิน
มาเป็นองค์ประธานในการพิธีเปิดหอสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ซึง่ สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้มีการเตรียมการในส่วน
เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้ว
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี

ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างหอเมตตาธรรมบาบัดวิกฤติ (CICU) ของ
โรงพยาบาลอุดรธานี บัดนี้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวสาเร็จลุล่วงแล้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กาหนดเสด็จพระราชดาเนิน
มาเป็นองค์ประธานในการพิธี เปิดหอเมตตาธรรมบาบัดวิกฤติ (CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ในวันดังกล่าวจะมีพิธีการพิธีอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุบนยอดพระธรรมธาตุเจดีย์ปูชนียสถาน โรงพยาบาลอุดรธานี พิธีเปิดแพร
คลุมปูายหอเมตตาธรรมบาบัดวิกฤต (CICU) ทรงพระสุหร่ายพระประธานประจาหอเมตตา
ธรรมบาบัดวิกฤต (CICU) การเยี่ยมชมหอเมตตาธรรมบาบัดวิกฤติ (CICU) การพระราชทาน
ของที่ระลึกผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และการฉายพระรูป
ในการนี้โรงพยาบาลอุดรธานี ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว สาหรับผู้ประสงค์สนใจติดต่อบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทุนมูลนิธิ
หอเมตตาธรรมบาบัดวิกฤติ (CICU) ของโรงพยาบาลอุดรธานี ได้ที่กลุ่มการเงิน โรงพยาบาล
อุดรธานี โทร. 042 245555 ต่อ 3626 และ 08 4600 9006 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม
2558
เชิญชวนเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกแห่ง และประชาชน
ชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงเฝูารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ หอเมตตาธรรมบาบัดวิกฤติ (CICU) โรงพยาบาลอุดรธานี ในวันที่
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ประเด็นที่ 3

รายงานผลการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
“Bike for MOM”

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”
ในส่วนภูมิภาค และให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันทั่ว
ประเทศ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป นั้น
/ กิจกรรม...

๑๓

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “BIKE FOR MOM
ปั่นเพื่อแม่” ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของจังหวัดอุดรธานี มีประชาชนเข้าร่วม
ในกิจกรรมจักรยานฯ จานวน ประมาณ ๕,๐๐๐ คน โดยแบ่งขบวนจักรยาน เป็นขบวนที่ ๑
เป็นการปั่นจักรยาน สาหรับการบันทึกสถิติโลก GUINNESS WORLD RECORDS ระยะทาง
๔ กิโลเมตร ซึ่งจังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานในกลุ่มนี้ จานวน ๒,๑๖๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๔.๐๗ ผ่านเกณฑ์ที่ GUINNESS WORLD RECORDS กาหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๐
ขบวนที่ ๒ เป็นการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งนาขบวนโดยนายณรงค์ พลละเอียด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมปั่น
จักรยานในขบวนนี้ จานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน
๒. สภาพปัญหาที่พบในวันดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ปั่นจักรยานบางคนได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุรถจักรยานล้ม แต่ทุกคนปลอดภัย
๓. ในการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานฯ วันดังกล่าว จังหวัดได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
มูลนิธิ ชมรม สโมสร เป็นอย่างดี
ภาพรวมการจั ด กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 83 พรรษา
12 สิงหาคม 2558 “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”ของจังหวัดอุดรธานีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในนามของจังหวัดอุดรธานีต้องขอบคุณ
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูล นิธิ ชมรม
สโมสรและประชาชนชาวอุดรธานีที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดี มา ณ โอกาสนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประเด็นที่ 4

การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2558 เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจานวนมาก
จังหวัดจึงขอให้ดาเนินการ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1. ประสานงานกับหน่วยกาลังในพื้นที่ทั้งพลเรือน ตารวจ ทหาร ในการเพิ่มความ
เข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเพื่อปูองกัน
ปูองปราม การก่อเหตุร้าย รวมทั้งประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และอาจตกเป็นเปูาหมาย
ในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่ประสงค์ดี โดยกาชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้ม
การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งของหน่วยราชการ สถานที่ที่มีคน
มาชุมนุมเป็นจานวนมาก เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ย่านการค้า
หรือ ศาสนสถานที่สาคัญ เป็นต้น
2. กาชับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการอยู่เวรให้เพิ่มความระมัดระวังการอยู่เวรยาม
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สาคัญในพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
/ 3. ประสาน...

๑๔

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ใน
พื้นที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟูาส่องสว่างโดยรอบอาคาร พื้นที่สาธารณะ
และจุดเสี่ยงต่างๆ
4. จัดประชุมบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกาหนด
มาตรการเฝูาระวังปูองกันและมาตรการเมื่อเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ กาหนดตัวเจ้าหน้าที่
ผู้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมทั้ง จัดเตรียมกาลังเคลื่อนที่เร็ว (พลเรือน ตารวจ ทหาร)
ให้พร้อมต่อการแก้ไขปัญหาเหตุร้าย หากสถานการณ์มีความรุนแรง
5. ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้กากับและติดตามสถานการณ์ตามข้อ 1-4 ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด หากปรากฏ
เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์สาคัญที่สมควรให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ให้รายงานทางโทรศัพท์
หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ โดยทันที และรายงานทางเอกสารในโอกาสแรก
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

พิธีก่อนการประชุม

1) มอบปูายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
2) มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึก
บัญชีในสหกรณ์นักเรียน ปี พ.ศ. 2558 (สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)

ประธาน

มอบปูายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ของ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และมอบเกียรติบัตรโครงการประกวด
การบันทึกรายงานการประชุม และการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ปี พ.ศ. 2558
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชม และแสดงความยินดีกับผู้แทนจากร้านค้า
และผู้ได้รับมอบปูาย และเกียรติบัตรจากการประกวดโครงการฯ ดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
2) นายอภัย สาระทัศนานนท์ ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอหนองหาน
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
- แจ้งข้าราชการ/ผู้บริหาร ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น
นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี ได้รับแต่งตั้งให้ไปดารงตาแหน่ง
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2 ...

๑๕

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ลาดับที่ 58 “นายชัชวาล ปทานนท์
นายอาเภอสร้างคอม” แก้ไขเป็น “นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอาเภอสร้างคอม”
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 19 จากข้อความ “มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี” แก้ไขเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”
หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 23 จากข้อความ “ข้อความพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น
“ข้อความตามที่พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี”
หน้าที่ 14 แก้ไขข้อมูลในตาราง เป็นดังนี้
จานวน
จานวนเงิน
ประเภทผู้มีสิทธิ
(ราย)
(บาท)
ข้าราชการ
4,110
ผู้รับบานาญ (ได้รับเงินเพิ่ม)
1,711
315,187,458.21
ผู้รับบานาญ (ต้องคืนเงิน)
1,682
352,689,251.68
ผู้รับเบี้ยหวัด
1
80,132.16
รวมจานวนผู้มาใช้สิทธิ 7,504
667,956,842.05
และแก้ไขข้อมูลในตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ภาพรวม เป็นดังนี้
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
11,559.03 10,693.09 92.51
งบลงทุน
4,881.30
3,282.97 67.26
ภาพรวม
16,440.32 13,976.05 85.01
หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 18 จากข้อความ “ผ่านมุ่มมอง” แก้ไขเป็น “ผ่านมุมมอง”
หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 24 จากข้อความ “อ้นเรื่อง” แก้ไขเป็น “อันเนื่อง”

มติที่ประชุม

ให้ฝุายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่พาณิชย์จังหวัดอุดรธานีเสนอ และรับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

คลังจังหวัดอุดรธานี

3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนมิถุนายน 2558
“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนมิถุนายน 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีมีสัญญาณ
หดตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทานชะลอตัวจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม
สะท้อนจากจานวนนักท่องเที่ยวและจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่หดตัว ในขณะที่ผลผลิต
ภาคเกษตรกรรมขยายตัวจากการเร่งผลผลิตยางพารา สาหรับด้านอุปสงค์หดตัวจาก
การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า
/ สาหรับอัตรา...

๑๖

สาหรับอัตราเงินเฟูอปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการลดลงของหมวดน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นสาคัญ ในขณะที่การจ้างงานชะลอตัว”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่ามีสัญญาณชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า
สะท้อนจาก เครื่องชี้ภาคบริการ หดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการ หดตัวร้อยละ 1.2
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 4.9 ตามจานวนนักท่องเที่ยวที่หดตัวร้อยละ 0.2 และภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรม
ที่ชะลอตัวร้อยละ 1.8 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัว และความกังวลต่อปัญหา
ค่าครองชีพ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน เครื่องชี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน
หน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.3 ตามจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่หดตัวร้อยละ 6.5 ประกอบ
กับปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวร้อยละ 3.3 เนื่องจากความกังวล
ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในขณะที่ เครื่องชี้ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ
10.8 เมื่อเทียบช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว
ร้อยละ 8.5 ตามปริมาณผลผลิตยางพาราที่ขยายตัวร้อยละ 14.0 เป็นผลมาจากความ
ต้องการซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดยางพารา จึงทาให้เกษตรกรเร่งกรีดยางพารารอบใหม่
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) มีสัญญาณหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
สะท้อนจาก การลงทุนภาคเอกชน หดตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ
8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากจานวนสินเชื่อเพื่อการลงทุนและพื้นที่
อนุญาตก่อสร้างรวมที่หดตัวร้อยละ 8.9 และ 2.3 ตามลาดับ ส่วนหนึ่งมาจากความกังวล
ต่อปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังในการขยายการ
ลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ 3.1 เนื่องจาก
ผลการเบิกรายจ่ายประจาลดลง โดยมีผลการเบิกจ่ายประจาลดลงร้อยละ 14.4 เป็นผล
จากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจา ตามโครงการประชาชนได้รับการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพลดลง ในขณะที่ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.0
เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตาม
โครงการผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตัว โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดเก็บได้ชะลอตัวร้อยละ 3.5 เป็นผลจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่าต่อภาวะ
เศรษฐกิจ ทาให้ครัวเรือนมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic ฺBidding : e-Bidding)
/ คลังจังหวัด...

๑๗

คลังจังหวัดอุดรธานี

มติทปี่ ระชุม
คลังจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

คลังจังหวัดอุดรธานี

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market
: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ฺBidding : e-Bidding)
โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3 ได้แก่สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เริ่ม
ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
สาหรับคู่มือการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market : e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e-Bidding) ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือติดต่อขอรับคู่มือ
การปฏิบัติงานได้ที่สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สานักงบประมาณกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับราคากลางที่ถูกต้อง ดังนี้
1. รายการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตาม
ราคา มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสานักงบประมาณไม่ถือเป็นราคากลาง เนื่องจากราคา
มาตรฐานสิ่งก่อสร้างใช้สาหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีเท่านั้น
2. การจ้างก่อสร้างในแต่ละครั้ง ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง และ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างโดยใช้ราคาน้ามัน ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานักงานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือ
จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ และค่าแรงปัจจุบัน
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 สาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
สานักคลังจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่าง ๆ ตามห้วงวันที่ และสถานที่ ดังต่อไปนี้
หน่วยงาน

วันที่

สถานทีฝึกอบรม

สถาบันการศึกษาที่เป็นเปูาหมาย
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20

10 กันยายน
2558

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

11 กันยายน
2558

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

15 กันยายน
2558
/ สานักงานเขต...

๑๘

มิติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

ประธาน
มติที่ประชุม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

16 กันยายน
2558

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

17 กันยายน
2558

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8
1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 (ภาพรวม) ( 28 สิงหาคม 2558)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
12,404.94 11,794.90 95.08
งบลงทุน
4,919.90
3,572.61 72.62
ภาพรวม
17,324.84 15,367.51 88.70
2) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 (งบกรมจังหวัด)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
51.50
37.44 72.69
งบลงลงทุน
143.40
96.73 67.46
ภาพรวม
194.90
134.16 68.84
3) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558
(งบกรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
81.66
58.16 71.21
งบลงทุน
242.81
143.41 59.06
ภาพรวม
324.47
201.57 62.12
4) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
ปี 2557
1,901.79 1,375.22 72.31
ก่อนปี 2557
430.14
265.00 61.61
ภาพรวม
2,331.93 1,640.22 70.34
การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 4.2 เร่งรัดโครงการ...

๑๙

4.2 เร่งรัดโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จของปีงบประมาณ 2558 และการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 (งบจังหวัด) ณ วันที่ 27 สิงหาคม
2558 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 10 โครงการ วงเงิน 194,899,000 บาท
เบิกจ่ายแล้วจานวน 130,591,544.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 67 คงเหลือวงเงินจานวน
64,307,445.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 33
งบลงทุนได้ก่อหนี้ผูกพันเสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว ทั้งนี้มจี านวน 5 โครงการ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และมีโครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 5 โครงการ สาหรับ
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน
2558
รายการงบประมาณ (งบลงทุน) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย
1) โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรปลอดภัยทั้งระบบ จานวน 4 กิจกรรม
2) โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน กิจกรรม พัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคมและทางยกระดับมาตรฐาน จานวน 4 กิจกรรม และ
3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอุดรธานีน่าอยู่ จานวน 5 กิจกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.3 การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี ที่สนามบินกองบิน 23
จังหวัดอุดรธานี (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ในจังหวัดอุดรธานี ที่กองบิน 23 อุดรธานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่
ภาคอีสานประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู เลย หนองคาย มุกดาหาร และ
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558
ผลการดาเนินงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 สิงหาคม
2558 ขึ้นปฏิบัติการ 5 วัน 16 เที่ยวบิน สภาพอากาศมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
บริเวณจังหวัดอุดรธานี จานวน 8 อาเภอได้แก่ อาเภอกุมภวาปี หนองวัวซอ หนองแสง
โนนสะอาด ศรีธาตุ วังสามหมอ กู่แก้ว และอาเภอเมืองอุดรธานี
ติ ด ต่ อ หน่ ว ยประสาน เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง ได้ ที่
ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์จั งหวั ดอุ ดรธานี โทร. 042 325936 ศูน ย์ ป ฏิบั ติก าร
ฝนหลวงภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ โทร. 043 468223, 043 468217 และ
คุณพุทธินันท์ สุกุมลจันทร์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง โทร. 05 91567425
ประธาน

ในการปฏิบัติการฝนหลวง ให้เน้นการปฏิบัติงานพื้นที่รับน้าบริเวณอ่างเก็บน้าห้วยหลวง
ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้าลดลง

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 4.4 การส่งเสริม...

๒๐

4.4 การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกษตรกร
ที่มีพื้นที่ติดต่อกันให้รวมกลุ่มการผลิตเป็นแหล่งใหญ่ ซึ่งจะทาให้เกิดเศรษฐกิจที่ใหญ่
มีอานาจในการต่อรอง ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการ
จาหน่าย สินค้า ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดทาแผนการผลิตร่วมกัน
โดยยึดพื้นที่เปูาหมาย คน สินค้าและมีผู้จัดการแปลงทาหน้าที่บริหารจัดการ ตั้งแต่ปัจจัย
การผลิต เทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้า และมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้อานวยความสะดวกติดต่อประสานงาน หน่วยงาน
ภาคี ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการบูรณาการการทางานที่มี
เปูาหมายเดียวกันสาหรับพื้นที่เปูาหมายในการดาเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ของ
จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยเปูาหมาย พื้นที่ดาเนินการ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกุดจับ
บ้านผือ กู่แก้ว และอาเภอน้าโสม ดาเนินการในพืช 3 ชนิด ได้แก่
ข้าว ดาเนินการที่ ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จานวนพื้นที่ 1,000 ไร่
อ้อยโรงงาน ดาเนินการในพื้นที่ 3 ตาบล คือตาบลบ้านผือ คาด้วง หายโศก และ
ตาบลโพนทอง อาเภอบ้านผือ จานวนพื้นที่ 3,000 ไร่
มันสาปะหลัง ดาเนินการที่ ตาบลโสมเยี่ยม อาเภอน้าโสม จานวนพื้นที่ 500 ไร่
ทั้งนี้ได้ดาเนินงานภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง
ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อน
การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในพื้นที่ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
-รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ถึงเดือนสิงหาคม
2558 มีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมด 1,186 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 796 เรื่อง
คงเหลือ 390 เรื่อง ประกอบด้วยการบริการเบ็ดเสร็จ 12,634 เรื่อง การรับเรื่องส่งต่อ
๒2 เรื่อง ให้คาปรึกษา 536 เรื่อง ให้บริการข้อมูล ๑๐ เรื่อง และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน ๓ เรื่อง
ผลการดาเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รับเรื่องร้องเรียน จานวน 26 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างการดาเนินการ 25 เรื่อง แยกเป็นความเดือดร้อน
3 เรื่อง กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 8 เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 12 เรื่อง และไม่มีเรื่องการแจ้ง
เบาะแส และเรื่องปัญหาที่ดิน
ประธาน
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่ 5 ...

๒๑

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 แจ้งความสานักพระราชวัง ให้ผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล
ในการทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
5.2 สรุปรายงานผลการเฝูาระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
สาหรับระเบียบวาระที่ 5.1 ถึง 5.3 ได้แจกจ่ายเอกสารรายละเอียดประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ประชาสัมพันธ์พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสื่อมวลชนที่ให้
การสนับสนุนกิจกรรม“Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” จังหวัดอุดรธานี

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณ
หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม“Bike for MOM
ปั่นเพื่อแม่” ดังกล่าวให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี พิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าว กาหนดจัดขึ้น
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
และเชิญชวนทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
*************************

