รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 8/๒๕๕8
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน ๒๕๕8
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายณรงค์
พลละเอียด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายอดุล
จันทนปุ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายนิคม
ศิริสิงห์สังชัย ปลัดจังหวัดอุดรธานี
4. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
5. นายประจักษ์
จอมทรักษ์
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
6. นายณรงค์ชัย
หอมศรีประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
7. นายทวีศักดิ์
สุริยะสิงห์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
8. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
9. นายดนัย
สุรารักษ์
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
10. นายสมิท
ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
11. นายสาราญ
พรหมแช่ม
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑2. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
13. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
14. นายนิติธร
เพชรคูหา
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
15. นายภูมิพัฒน์
ธนาสิทธิตานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑6. นางกุลญดา
ทอนมณี
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
17. นายสมยงค์
ตระกูลจึง
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
18. นายณรงค์ชัย
ศรีดาวเรือง
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
19. นายรักสกุล
สุริโย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
20. นายเสน่ห์
รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
21. นายมงคล
ทองจุ่น
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒2. นายทิวา
เจียวตั้ง
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒3. นางพรผกา
ศิริบุรี
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒4. นายภาณุ
เหี้ยมหาญ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒5. นายสุภกิจ
วิลาศรี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
๒6. นายดารงศักดิ์
ประจงพันธุ์
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
27. นางสุดารัตน์
ศรีจันทร์
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
28. นายณัฐสิทธิ์
วงค์ตลาด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
29. นายชุติชาติ
บุญชูวิทย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
30. นางนิสากร
ศักดิ์สง่าวงษ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
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31. นางวิลาสินี
32. พ.ต.รัชนัย
33. น.ส.สุขณกมล
34. นายทานาย
35. นายธนดร
36. นายชาญชัย
37. นายพิชัย
38. นายภูรเดช
อาเภอ
39. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
40. นายชาญชัย
41. นายเวียงชัย
42. นายเกียรติพันธ์
43. นายพงษ์พันธ์
44. นายนิติพัฒน์
45. นายปราโมทย์
46. นางศุภางค์
47. นายวัชรินทร์
48. นายธวัชชัย
49. นายสุริยา
50. นายวิศววัชร
51. นายสถิต
52. นายชัชวาลย์
53. นายชัยรัตน์
54. นายสามารถ
55. นายสมเกียรติ
56. นายวิโรจน์
ส่วนกลาง
57. นายนิพนธ์
58. ว่าที่ ร.ต.อมร
59. นายเจษฎางค์ภูมิ

เบ้าหล่อเพชร
บุตรอุดม
ศุขศาสตร์
โชคลา
เบ็ญจจินดา
คงทัน
พาศรี
สวัสดิรมย์

(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

เลิศสุบิน
บุญเสนอ
แก้วพินิจ
พิบูลย์
แสงสุวรรณ
ลีลาเลิศแล้ว
ธัญญพืช
เจริญดี
สุตลาวดี
แปรงศรี
พานิชพงศ์
จันทสาร
อาษาไชย
ปทานนท์
พัดประดิษฐ
หมั่นนอก
ศิลาโคตร
อุทุมโภค

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

ทิพยไกรศร
โฉมงาม
พรหมโชติชัย

60. นายศราวุธ

สุขแก้ว

61. นายสุรชัย
62. นายสุเทพ

ชุ่มเกษร
มณีโชติ

อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุดรธานี
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63. นางสุนีย์
64. นายธนิต
65. นายนิรันด์
66. นายธีรพล
67. น.ส.ทิวารัตน์
68. นางลดาวัลย์
69. น.ส.ภัทรมน
70. น.ส.เอื้ออารี
71. ว่าที่ ร.ท.อลงกต
72. นายสังคม
73. นายเพนิน
74. นางนิตยา
75. นายทวีสิทธิ์
76. นายภาสกร
77. นายเฉลียว
78. นายสวัสดิ์
79. ดร.ฤิทธิบาน
80. นายสุริน
81. นายโกเมท
82. นายชัยรัตน์
83. น.ส.เพ็ญพรรณ
84. นางวิจิตรา
85. น.ส.ปาริฉัตร
86. นางธัชรินทร์
87. นางพุทธมาตย์
88. นางวรจิตร์
89. นายวสันต์
90. นายบุรินทร์
91. น.ส.ธันยพร
92. นางดรุณี
93. นายนเรศ
94. นางทิพย์วรรณ
95. นายเอนก
96. นายสิริพงษ์
97. นายเรืองเดช
98. นายกัมปนาท

อินทร์ดี
สวนช่วย
ไชยพันธ์
พลภักดิ์
เถลิงเกียรติลีลา
สุวรรณศรี
พงส์พิสิฎฐ์
บุญรักษ์
ถนอมสุข
ออมอด

(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทาน ที่ 5
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักตรวจบัญชีสหกรณ์ 5
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
พากุล
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ศิริเมฆา
หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แพร่งสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
อั้นเต้ง
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
สุชีวกุล
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
แก้วคาแสน
(แทน) ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ไชยสว่าง
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ชาลีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
อัสดร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔ อุดรธานี
วัฒนศิริ
สรรพากร ภาค 10
ประภาพรสุข (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
นาคะประวิง (แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
พรหมเสน
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
วังศานุวัตร
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
อินทรักษา
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบท ที่ 15
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ยุทธศิลป์
หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
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99. นายวิจักขณ์
รัตนสุวรรณ
100. นายศิริเดช
ผ่านจังหาร
101. นายธิติ
อึ้งอารี
102. นายภูริพัฒน์
ชาวเวียง
103. นางสุไพรินทร์ นันทะลัย
104. นายประกอบ
จันทรทิพย์
105. นายประสิทธิ์
ไชยวงษ์
106. น.ส.สิรินทร์
ย้วนใยดี
107. นายบัณฑิต
ทองอร่าม
108. นายคาพัน
บุตรราช
109. นายวสันต์
บุญมั่น
110. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
111. นายชัยวัฒน์
อางคาสัย
112. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
113. ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร
ทหาร/ตารวจ
114. พ.อ.สุทธิ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
115. พล.ต.ต.ชัยญัติ สายถิ่น
116. พ.อ.เถลิงศักดิ์ มูลประดับ
117. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
118. พ.ต.ประทีป
มีเกาะ
119. พ.ต.ท.กุลทภัท อุทธิเสน
120. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
121. พ.ต.อ.ประยุทธ์ พันธ์สีลา
122. พ.ต.อ.สรรธาน อินทจักร์
123. พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง
124. พ.ต.ท.ราเชนทร์ ฉลองธรรม
125. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
126. พ.ต.ต.อนุวรรตร ค้อนทอง
127. พ.ต.อ.นิวัฒน์
ดวงจรัส
128. พ.ต.ท.สมศักดิ์ สุทธรัตน์
129. พ.ต.ท.พรมมี
โสระศรี
130. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจนะ
131. พ.ต.ท.ยุทธนา พรหมโท
132. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ
133. พ.ต.อ.รัชพล
เสริมศรัณย์
134. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
๑35. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
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136. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
๑37. พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ วนไชยสงค์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
138. ร.ต.ท.เดช
อามาตมนตรี (แทน) สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
139. พ.ต.ท.เดช
กองทอง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
140. พ.ต.อ.ณัฐ
สิงหศิริ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
สถาบันการศึกษา
141. นายธีระเดช
วงษ์ราชธ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
142. รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
143. นางชยานันท์
สรวงศิริ
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
144. นางเยียรยง
ไชยรัตน์
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
๑45. นายธนภณ
สร้อยน้า
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
146. นางศรีวรรณ
เหรียญเจริญ (แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
147. นายมงคล
แก้วรอด
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
148. นายประวิทย์
บุรินนิตย์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
149. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
150. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
151. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
152. นายชุมชน
อุตมะ
(แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
153. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
154. นางพรทิทย์
ปานเดช
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
155. นายวีระ
ตรีกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
156. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
157. นายสมัคร
จันทสาร
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
158. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
159. นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.สานักงานอุดรธานี)
160. นายชฎาลม
วงศ์ด้วง
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
161. นายพยุงศักดิ์
อภิรัตนกุล
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
162. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
163. นายพีรพล
ศินาคม
(แทน) หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
164. นายนรเชษฐ
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
165. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ภาค 4 (อุดรธานี)
166. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ (แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
167. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
168. นางฉายา
ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
169. น.ส.นิตติยา
มารุตรมย์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
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170. นายจินดา
วรประเสริฐ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
171. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
172. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
173. ว่าที่ ร.ท.อิศเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
174. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ)
2. สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
3. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. จ่าจังหวัดอุดรธานี
6. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
7. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
8. หน.กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อุดรธานี
9. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อุดรธานี
10. นายอาเภอบ้านดุง
11. นายอาเภอโนนสะอาด
12. นายอาเภอนายูง
13. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
14. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
17. หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
18. ผอ.สานักงานบารุงทางอุดรธานี ที่ 2
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
20. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
21. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
22. หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.2 อุดรธานี
23. ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
24. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
25. ผอ.สานักงานยุตธรรมจังหวัดอุดรธานี
26. ผอ.ศูนย์อุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
27. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
28. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (อสมท.)
29. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
30. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
31. ผอ.สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
/ 32. สารวัตรสถานี...
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32. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
33. สารวัตร สถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
34. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
35. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
36. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
37. ผู้กากับการ.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
38. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
39. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
40. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
42. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
43. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
44. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
45. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
46. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
47. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
48. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
49. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
50. ผอ.การประปาภูมิภาค เขต 7
51. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
52. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
53. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
54. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
56. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
57. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
58. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
59. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
60. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
61. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี ๑
62. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
63. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
64. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี/ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จก.(มหาชน) สาขาอุดรธานี
65. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
66. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๖ จังหวัดอุดรธานี
67. ผอ.สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
68. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
/ 69. ผอ.สนง.หลักประกัน...
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69. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
70. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
71. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
72. ผจก.สนง.สาขา อาวุโส สนง.จังหวัดอุดรธานี บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.:TCG)
73. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
74. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
75. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
76. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
77. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.

ก่อนการประชุม สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นาเสนอสรุปข่าว
ประจาเดือนกันยายน 2558 และเมื่อที่ประชุมพร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน และเปิดการประชุมฯ โดยมีการถ่ายทอดสดของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น FM ๙๓.๗๕ เมกกะเฮิร์ต และการถ่ายทอดสด
ทางโฮม เคเบิ้ล ทีวี ถ่ายทอดไปยังเครือข่ายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (ใช้เวลาในการ
ถ่ายทอดสดประมาณ ๑ ชั่วโมง) มีประเด็นถ่ายทอดสด ดังนี้

ประเด็นที่ 1

สรุปผลการดาเนินงานสาคัญของจังหวัด ในรอบปีงบประมาณ 2558

ประธาน

จากวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” และเป้าประสงค์ “จังหวัด
อุดรธานี มีการพัฒนาแบบยั่งยืน มีความสมดุล ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนา
สังคมคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการพัฒนา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ที่มีความสงบเรียบร้อย สะดวก สะอาด ปลอดภัยน่าอยู่ และ
น่าท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ มีการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ”
จังหวัดอุดรธานีได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จานวน 6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
1) ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
2) ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
3) ด้านการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
5) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ
จังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
พ.ศ. 2558 รวม 4 ยุทธศาสตร์ จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 197,517,800 บาท
โดยแบ่ง ออกเป็น
/ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ...

๙

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี งบประมาณ 4,250,000 บาท
มีโครงการที่สาคัญ ได้แก่
โครงการอบรมความรู้อาสาสมัครดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 - ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานในรูปแบบ
เกษตรปลอดภัย งบประมาณ 32,617,000 บาท มีโครงการ
ที่สาคัญ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้ได้มาตรฐาน
2) โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรปลอดภัยทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 - ด้านการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน งบประมาณ 108,590,000 บาท มีโครงการ
ที่สาคัญ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาระบบการขนส่งฯ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME จังหวัดอุดรธานี
3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
4) โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 - ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งบประมาณ 39,442,000 บาท
มีโครงการที่สาคัญ ได้แก่
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองอุดรธานีน่าอยู่
2) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2558)
- จังหวัดอุดรธานี มีผลการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 153,071,574.10 บาท
คิดเป็นร้อยละ 79
- คงเหลือ 41,827,425.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 21
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประเด็นที่ 2

การประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ 2558 (Miss Teen Thailand 2015)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยจังหวัดอุดรธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กาหนด
จัดกิจกรรมการเก็บตัวสาวงามผู้เข้าประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ 2558 (Miss Teen Thailand
2015) ระหว่างวันที่ 16 ถึง 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โดยมีสาวงามผู้เข้าประกวด จานวน 50 คน
โดยกิจกรรมเก็บตัวสาวงามผู้เข้าประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ 2558 ที่จังหวัดอุดรธานี
มีดังนี้
/ วันที่ 16 ตุลาคม ...

๑๐

วันที่ 16 ตุลาคม 2558
ช่วงเช้าสาวงามผู้เข้าประกวดร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดป่าบ้านตาด อาเภอเมือง
อุดรธานี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
สักการะพระพุทธโพธิ์ทอง สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สักการะท้าวเวสสุวรรณ สักการะ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และสักการะศาลเจ้าปู่-ย่า ในช่วงเวลาบ่าย
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
สาวงามผู้เข้าประกวดเดินทางไปทากิจกรรมที่วัดป่าภูก้อน อาเภอนายูง จังหวัด
อุดรธานี และในตอนบ่ายร่วมกิจกรรมแนะนาจังหวัดอุดรธานี ณ อุทยานประวัติศาสตร์
ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 ตุลาคม 2558
ผู้เข้าประกวดเดินทางไปทากิจกรรมที่ภูฝอยลม อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
และในช่วงบ่ายซ้อมการแสดงงานประกวด มิสทีน ไทยแลนด์ 2558 “ขวัญใจชาวจังหวัด
อุดรธานี” ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
ผู้เข้าประกวดเดินทางไปทากิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อาเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
การประกวดขวัญใจชาวจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐและ
เอกชน สามารถประชาสัมพันธ์หน่วยงานห้างร้านต่างๆ โดยให้การสนับสนุนสายสะพาย
สาหรับผู้เข้าประกวด แจ้งความประสงค์ได้ที่ สานักงานจังหวัดอุดรธานี และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วน
ราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมชมและ
เชียร์สาวงามผู้เข้าประกวดในรอบขวัญใจชาวจังหวัดอุดรธานี ในคืนวันอาทิตย์ที่ 18
ตุลาคม 2558 ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประเด็นที่ 3

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33

ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยหอการค้าจังหวัด ได้รับการคัดเลือกจากหอการค้าไทย
และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 ณ
โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
คณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย หอการค้าต่างประเทศ
ประธาน เลขาธิการ กรรมการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ สื่อมวลชนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมประมาณ 3,000 คน
การเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 ที่จังหวัดอุดรธานี
เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นวาระแห่งปี ที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นงานระดับประเทศ
ซึ่งจังหวัดอุดรธานี จะได้แสดงศักยภาพความพร้อมเพรียง อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบ
/ เศรษฐกิจของจังหวัด ...

๑๑

เศรษฐกิจของจังหวัด ในการการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม และเผยแพร่สินค้า และบริการ
ของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ของหอการค้าจังหวัด ภายใน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวมถึงหอกาค้าจังหวัด ทุกจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
ประธาน

ขอบคุณประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ที่ได้มีการผลักดันในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 ที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ และขอความร่วมมือ
จากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจังหวัดอุดรธานีทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการ
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 ที่จงั หวัดอุดรธานีในครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

พิธีก่อนการประชุม

1) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ และ
มอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2558
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
2) มอบทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
3) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ
ประจาปี 2558 (ศูนย์พัฒนาแรงงานจังหวัดอุดรธานี)
4) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะปัญหายาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก
(ศูนย์อานวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี)

ประธาน

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ และมอบโล่รางวัลโครงการ
คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2558 ของที่ทาการปกครองจังหวัด
อุดรธานี มอบทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถาน
ประกอบกิจการ ประจาปีงบประมาณ 2558 ของศูนย์พัฒนาแรงงานจังหวัดอุดรธานี
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหา
ยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับจังหวัด ของ
ศูนย์อานวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชมและแสดง
ความยินดีกับผู้ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล และทุนการศึกษา จากโครงการฯ
ต่าง ๆ ดังกล่าว
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายสุริยา มาตย์แสง
โทรศัพท์จังหวัดหนองคาย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
2) นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10
/ 3) นายชัยวัฒน์ ...

ระเบียบวาระที่ ๑

๑๒

3) นายชัยวัฒน์ อางคาสัย

ผู้ช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 4 ลาดับที่ 111 “พล.ต.ธนกร จงอุตส่าห์
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24” แก้ไขเป็น “พ.อ.สุทธิ์พิชญพงษ์ สุธีรวุธ (แทน)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24”
หน้าที่ 7 ลาดับที่ 64 จากข้อความ “หน.สน.กอทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
อุดรธานี” แก้ไขเป็น “หน.สน.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี”
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 6 จากข้อความ “เกิดในใน” แก้ไขเป็น “เกิดใน” บรรทัดที่
11 จากข้อความ “ที่จาก” แก้ไขเป็น “ที่ได้จาก” บรรทัดที่ 13 จากข้อความ “พ้นจาก
พ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ” แกไขเป็น “พ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ” บรรทัดที่ 20 จากข้อความ
“พระสถาบันมหากษัตริย์” แก้ไขเป็น “สถาบันพระมหากษัตริย์” บรรทัดที่ 28 จากข้อความ
“หลวงตาหลวงตาพระมหาบัวฯ” แก้ไขเป็น “หลวงตาพระมหาบัวฯ” และบรรทัดที่ 33
จากข้อความ “ของของธรรมยุต” แก้ไขเป็น “ของธรรมยุต”
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 11 จากข้อความ “กระบวนวางแผน” แก้ไขเป็น “กระบวนการ
วางแผน” บรรทัดที่ 17 จากข้อความ “สักการะที่เป็นในส่วน” แก้ไขเป็น “สักการะในส่วน”
บรรทัดที่ 27 จากข้อความ “60 เมตรไม่เกิน” แก้ไขเป็น “ไม่เกิน 60 เมตร” และบรรทัดที่
36 จากข้อความ “ระกอบด้วย” แก้ไขเป็น “ประกอบด้วย”
หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 19 จากข้อความ “ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี”
แก้ไขเป็น “หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี” และบรรทัดที่ 33 จากข้อความ “สร้างสมุด
ประชาชน” แก้ไขเป็น “สร้างห้องสมุดประชาชน”
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 3 จากข้อความ “ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม” แก้ไขเป็น
“เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม”
หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 24 จากข้อความ “สานักคลังจังหวัด” แก้ไขเป็น “สานักงาน
คลังจังหวัด”
หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 23 จากข้อความ “วันที่ 17 ถึง 13 สิงหาคม” แก้ไขเป็น
“วันที่ 19 ถึง 23 สิงหาคม 2558”
หน้าที่ 20 บรรทัดที่ 3 จากข้อความ “แหล่งใหญ่” แก้ไขเป็น “แปลงใหญ่” และ
บรรทัดที่ 14 จากข้อความ “พื้นที่ 3 ตาบล” แก้ไขเป็น “พื้นที่ 4 ตาบล”

มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่พาณิชย์จังหวัดอุดรธานีเสนอ และรับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
/ เศรษฐกิจของจังหวัด ...

๑๓

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

คลังจังหวัดอุดรธานี

“เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนกรกฎาคม 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
มีสัญญาณหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทานหดตัวจากภาคบริการ สะท้อน
จากจานวนนักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว สาหรับด้านอุปสงค์หดตัวจากการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ สาหรับอัตรา เงินเฟ้อปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากการลดลงของหมวดน้ามันเชื้อเพลิงเป็นสาคัญ ในขณะที่การจ้างงาน
ยังคงชะลอตัว”
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณหดตัวจากเดือนก่อนหน้า
สะท้อนจาก เครื่องชี้ภาคบริการ หดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการ หดตัวร้อยละ 5.4
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ทีห่ ดตัวร้อยละ 1.3
ตามจานวนนักท่องเที่ยว ที่หดตัวร้อยละ 7.1 และภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมที่หดตัว
ร้อยละ 7.5 ส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความกังวลต่อปัญหาค่าครองชีพ
ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ในขณะที่ เครื่องชี้ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว โดย
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ที่ขยายตัวร้อยละ 10.8 ตามปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง
ที่ขยายตัวร้อยละ 44.9 เนื่องจากเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายฤดูกาล เครื่องชี้
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ
0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว
ร้อยละ 3.6 ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 19.6 เป็นผลมาจาก
การเร่งผลิตสินค้าตามคาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ
4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ
3.2 สะท้อนจากจานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละ 21.0
และ 12.9 ตามลาดับ และจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ชะลอตัวร้อยละ 3.0 เป็นผลจาก
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่าและมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ ทาให้ระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายมากขึ้น การลงทุนภาคเอกชน หดตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน หดตัว
ร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน จากจานวนพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม
และสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่หดตัวร้อยละ 62.9 และ 8.3 ตามลาดับ เป็นผลมาจากความ
กังวลของผู้ประกอบการต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและชะลอการลงทุน เพื่อรอความ
ชัดเจนของโครงการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อ การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ 1.1 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการเบิกรายจ่ายประจามีการเบิกจ่ายลดลง
/ ร้อยละ 8.6 ...

๑๔

ร้อยละ 8.6 เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตามโครงการประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ในขณะที่ผลการ
เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 เป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

คลังจังหวัดอุดรธานี

หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายเดิม งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ หมายถึง
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรไม่เกิน 5,000 บาท
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท
4. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมที่ดิน สิ่งก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน
50,000 บาท
5. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่
ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์
-รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมปรับปรุงครุภัณฑ์เกินกว่า
5,000 บาท
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน
20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน
เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
4. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
-รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง หมายถึง
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน
2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่มีมูลค่าเกินกว่า
50,000 บาท
4. รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าประปา อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคาร ทั้งที่เป็นการดาเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้ง
ครั้งแรกในสถานที่ราชการ
5. รายจ่ายเพื่อออกแบบ การจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล
/ รายจ่ายเพื่อจ้าง ...

๑๕
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6. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง
7. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายใหม่ ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เป็นดังนี้
งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ หมายถึง
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
2. รายจ่ายเพื่อการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาต่อหน่วย/ต่อชุดเกินกว่า
20,000 บาท
3. การซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นเครื่องบิน เครื่องจักร
ยานพาหนะ เป็นต้น
4. การจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
5. การชาระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย เป็นต้น
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง หมายถึง
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้าง
2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเติม ซึ่งทาให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
3. รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้งแรก/พร้อมกัน/ภายหลัง ในอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ
4. รายจ่ายเพื่อออกแบบ การจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล
5. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง
6. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อง
3.3 การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนี้
หลักเกณฑ์
วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา

ระเบียบพัสดุฯ 2535 (เดิม)
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
วงเงินเกิน 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

/ หลักเกณฑ์ ...

มาตรการตามหนังสือเวียน (ว 299)
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท

๑๖

หลักเกณฑ์
ระเบียบพัสดุฯ 2535 (เดิม)
วิธีประกวดราคา วงเงินเกิน 2,000,000 บาท
การซื้อโดย
วงเงินเกิน 100,000 บาท
วิธีพิเศษ
ให้กระทาได้เฉพาะกรณี
ตามระเบียบฯ ข้อ 23
กาหนด
การจ้างโดย
วงเงินเกิน 500,000 บาท
วิธีพิเศษ
ให้กระทาได้เฉพาะกรณี
ตามระเบียบฯ ข้อ 24
กาหนด

มาตรการตามหนังสือเวียน (ว 299)
วงเงินเกิน 2,000,000 บาท
วงเงินเกิน 500,000 บาท
ให้กระทาได้เฉพาะกรณี
ตามระเบียบฯ ข้อ 23 กาหนด
วงเงินเกิน 500,000 บาท
ให้กระทาได้เฉพาะกรณี
ตามระเบียบฯ ข้อ 24 กาหนด
 การจัดหาพัสดุที่มีราคาเกิน
500,000 บาท แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท ให้ดาเนินการ
จัดหาโดยวิธสี อบราคา
ตามระเบียบฯ 2535
 การจัดหาพัสดุที่มีราคาเกิน
2,000,000 บาท ให้ดาเนินการ
โดยวิธี e-market และวิธี ebidding

มติที่ประชุม
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ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สาหรับงานที่
ดาเนินการก่อนวันที่ 15 กันยายน 2558 และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเดิมต่อไป
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อง
3.4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 285
ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 ได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
ภาพรวม

30

22

21

23

96

รายจ่ายประจา

33

22

21

22

98

รายจ่ายลงทุน

19

21
21
/ แนวทางการ ...

26

87

๑๗

แนวทางการดาเนินงานตามมาตรการ
1. ให้ส่วนราชการจัดทาแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายส่งสานัก
งบประมาณพิจารณาภายใน 4 กันยายน 2558 โดยมีเงื่อนไข
1) รายจ่ายประจา ต้องเร่งรัดให้เริ่มดาเนินงาน และเริ่มเบิกจ่าย
งบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
สาหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้เบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2) รายจ่ายลงทุน
- กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์
- กรณีสิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกาหนด และขอบเขต
ของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง
3) ให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พิจารณาแล้วเสร็จ (14 สิงหาคม 2558) โดยแยกเป็น
วงเงิน
ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1 (ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย)

เกิน 2 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1 (ก่อหนี้ผูกพัน)

เกิน 500 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 2 (ก่อหนี้ผูกพัน)
2. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเป็นรายเดือน และรายไตรมาส ต่อสานักงบประมาณ
3. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและ
กากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยเคร่งครัด
4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัด
การก่อหนี้ และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว
มติที่ประชุม
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รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อง
3.5 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ โดยมีแนวทางการดาเนินงานกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ดังนี้
1. อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ถึงวันทาการสุดท้ายของ
เดือนมีนาคม 2559 เฉพาะรายการ ดังนี้
1) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนิน
/ 2) งบกลาง รายการ ...

๑๘

มติที่ประชุม
คลังจังหวัดอุดรธานี

2) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
2. การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
2.1) กรณีมีหนี้ผูกพัน
- อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี งบประมาณ 2552-2557 ทุกรายการ
ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2559 และ
- ไม่อนุมัติขยายเวลา ปีงบประมาณ 2548-2551
2.2) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
2.2.1 อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง
วันทาการสุดท้ายของเดือน มีนาคม 2559 ตามรายการ ดังนี้
(1) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 รายการเงินสมทบโครงการ
เงินกู้ต่างประเทศ
(2) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2557 ดังนี้
- งบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
2.2.2 ไม่อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2550-2557 ที่อยู่นอกเหนือ ข้อ 2.2.1
3. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสาหรับรายการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.2
ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ แจ้งข้อมูลขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ให้กรมบัญชีกลางภายในเดือนตุลาคม 2558 เพื่อดาเนินการในระบบ GFMIS
4. ให้ส่วนราชการ ตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMIS
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อง
3.6 มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/01496 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 สรุปดังนี้
โครงการตาบลละ 5 ล้านบาท (รวม 7,255 ตาบล) วงเงิน 37,913 ล้านบาท
โดยกระทรวงมหาดไทยใช้เงินจากงบกลางรายการสารองจ่ายฯ ปี 2556-2558
(โครงการละ 500,000 บาท จะมีประมาณ 70,000 โครงการ)
โครงการลงทุน ไม่เกิน 1 ล้านบาท วงเงิน 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณ ปี 2559 วงเงิน 16,000 ล้านบาท (จานวน 60,000 โครงการ) และงบกลาง
รายการสารองจ่ายฯ ปี 2558 วงเงิน 24,000 ล้านบาท จากทั้ง 2 โครงการ จะมีการ
จัดทาโครงการย่อย ๆ ประมาณ 130,000 โครงการ (ไม่รวมงบกลางฯ 24,000 ล้านบาท)
กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย
1) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2558 ผ่อนคลายวิธีการจัดทาจัดจ้าง โดยให้โครงการไม่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีตกลง
ราคา และโครงการเกิน 500,000 บาท ใช้วธิ ีสอบราคา
/ 1) มอบหมายให้ ...
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2) มอบหมายให้สานักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สาหรับส่วนภูมิภาค)
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา และสอบราคา
ตามข้อ 1 ให้แก่ส่วนราชการ จังหวัด และนายอาเภอ
3) จัดหาคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้ จังหวัด และอาเภอ
ดาเนินการได้รวดเร็ว และถูกต้อง ได้แก่แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
กรณีตาบลละ 5 ล้านบาท และมอบหมายให้คลังจังหวัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกแก่อาเภอ กรณีที่มีปัญหาในการดาเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และการเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS โดยให้อาเภอขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สานักคลังจังหวัดได้ กรณีเครื่องที่อาเภอ
ไม่เพียงพอ หรือเจ้าหน้าที่ของอาเภอไม่มีความเชี่ยวชาญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4224
3171
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อง
3.7 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินของผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ UNDO

คลังจังหวัดอุดรธานี

โดยกรมบัญชีกลาง ได้มหี นังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0420.7/ว 341 ลงวันที่ 23
กันยายน 2558 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินคืนจากผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ ดังนี้
1. กรณีผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ UNDO คืนเงินให้ส่วนราชการ และส่วนราชการออก
ใบเสร็จรับเงินแล้ว ให้บันทึกในระบบ e-Pension ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25
กันยายน 2558
2. กรณีผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ UNDO ที่ต้องคืนเงินแก่ราชการให้ส่วนราชการแจ้งให้
ผู้ UNDO คืนเงินภายใน 30 กันยายน 2558
จังหวัดอุดรธานีมีผู้ UNDO ยังไม่คืนเงินของส่วนราชการ รวมจานวน 1,693 คน
จาก 52 หน่วยงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โทร.
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มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8
1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 (ภาพรวม) ( 29 กันยายน 2558)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
13,811.15 13,616.23 98.59
งบลงทุน
5,863.14
4,108.06 81.14
ภาพรวม
18,874.29 17,724.29 93.91

คลังจังหวัดอุดรธานี

/ 2) สรุปผลการเบิกจ่าย ...
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ประธาน
มติที่ประชุม
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

2) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 (งบกรมจังหวัด)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
51.50
47.13 91.51
งบลงลงทุน
143.40
106.78 74.46
ภาพรวม
194.90
153.91 78.97
3) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558
(งบกรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประจา
81.66
65.59 80.32
งบลงทุน
242.81
183.33 75.50
ภาพรวม
324.47
248.92 76.72
4) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
ปี 2557
2,689.16 1,455.97 54.14
ก่อนปี 2557
453.53
314.33 69.31
ภาพรวม
3,142.69 1,770.30 56.33
การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2558
ด้วยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี อารยธรรม และ
วัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ปัจจัยการพัฒนา
หลายประการที่ส่งผลให้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการละเล่น
พื้นบ้านของชาวอีสานและชาวจังหวัดอุดรธานีเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน จังหวัดอุดรธานี จึงได้กาหนด
จัดงานประจาปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็นประจาทุกปีในห้วงเดือนธันวาคม ณ บริเวณ
สนามทุ่งศรี เมืองอุดรธานี โดยภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปะ และการละเล่น
พื้นบ้านของชาวอีสาน และชาวอุดรธานี และกาหนดให้งานทุ่งศรีเมือง เป็นงานประจาปีของ
ชาวจังหวัดอุดรธานี ภายหลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
การจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานการจัดงาน
ให้คงอยู่กับสังคม และวิถีชีวิตของชาวอุดรธานี มีการบวงสรวง สักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมือง ที่ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และครอบครัว เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่น
/ พื้นบ้านชาวอีสาน ...
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พื้นบ้านชาวอีสาน รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โดยให้ส่วนราชการหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และภารกิจของส่วนราชการหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่
ร่วมการจัดงาน และเข้ามามีส่วนร่วม และให้บริการประชาชน
มติที่ประชุม
รับทราบ และอนุมัติในหลักการ การจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2558 ซึ่งที่ทาการ
ปกครองจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี จะได้
ประสานรายละเอียด แจ้งให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป
4.3 ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
การวางผังเมืองรวมจังหวัด เป็นมาตรการทางผังเมืองที่มุ่ง
กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้ง ของการใช้พื้นที่
อยู่อาศัย กับพื้นที่การประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนในเมืองและชนบท และเตรียม
พื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนและประชากรที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอในอนาคต ส่งเสริม
ให้ท้องถิ่นมีแนวทางตามกรอบการพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน
กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายเร่งรัดให้กรมโยธาธิการ และผังเมืองดาเนินการ
วางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานีเริ่มดาเนินการตั้งแต่
พ.ศ. 2547 และดาเนินการตามขั้นตอนในการจัดทาผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 มาโดยลาดับ เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับเป็น
ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 กรมโยธาธิการ และผังเมือง
ให้จังหวัดที่ยังไม่ประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด พิจารณาและให้ความเห็น
ต่อกรณีประเด็นปัญหาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง ผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของ
จังหวัด และการทบทวนแก้ไขหรือปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด โดยนาเข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการผังเมือง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ให้ถอน
ร่างกฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดอุดรธานี เพื่อปรับปรุงและแก้ไข
ขอบเขตพื้นที่ในการวางผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ใช้เขตการปกครองจังหวัด
อุดรธานีครอบคลุม 20 อาเภอ 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 61 เทศบาลตาบล และ
115 องค์การบริหารส่วนตาบล ครอบคลุมพื้นที่ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร ในการ
วางผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็น 6 ประเภท ได้แก่
1) ที่ดินประเภทชุมชน
2) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
3) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
4) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม
5) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
6) ที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินตามขั้นตอนการ
ดาเนินการวางผังตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จานวน 18 ขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จะมีผลทาให้
/ 1) ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ ...
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1) ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือประชาชน เพื่อ
ก่อสร้างอาคาร หรือประกอบกิจการใด ๆ ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดได้กาหนดไว้
2) เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด จะทาให้
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน และถมดิน มีผลใช้บังคับ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
3) ผู้มีอานาจหน้าที่ในการควบคุม อนุมัติ อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือประกอบ
กิจการใดๆ ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อการนั้น ๆ ก่อนที่จะดาเนินการอนุมัติ อนุญาต จะต้อง
ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาหนด ดังนี้
3.1 กรณีมีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอานาจ
หน้าที่ในการอนุญาตจะต้องตรวจสอบประเภทของอาคารที่ขออนุญาตว่าสามารถ
ดาเนินการในประเภทของที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดกาหนดหรือไม่
3.2 กรณีมีผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม หรือจัดสรร
ที่ดิน ผู้ที่มีอานาจหน้าที่ในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ก็จะต้องตรวจสอบกับผังเมืองรวมจังหวัดเสียก่อนที่จะ
พิจารณาอนุญาต
ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เนื่องจาก
การวางผังเมืองรวมจังหวัด เป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ จึงให้มีการนาเข้า
ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด เพื่อรับทราบขั้นตอนการดาเนินการวางผังเมือง
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตามลาดับขั้นตอน โดยให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาเห็นชอบใน
หลักการเป็นเบื้องต้น
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.4 รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี/หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
-รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ถึงเดือนกันยายน
2558 มีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมด 1,304 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 882 เรื่อง
คงเหลือ 422 เรื่อง ประกอบด้วยการบริการเบ็ดเสร็จ 13,388 เรื่อง การรับเรื่องส่งต่อ
๒3 เรื่อง ให้คาปรึกษา 579 เรื่อง ให้บริการข้อมูล ๑๐ เรื่อง และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน ๓ เรื่อง
ผลการดาเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ รับเรื่องร้องเรียน จานวน 68 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง อยู่ระหว่างการดาเนินการ 60 เรื่อง แยกเป็นความเดือดร้อน
3 เรื่อง กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 18 เรื่อง ขอความช่วยเหลือ 42 เรื่อง การแจ้งเบาะแส และ
3 เรื่อง และปัญหาที่ดิน 2 เรื่อง
ประธาน
เร่งรัดให้ส่วนราชการและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดาเนินการเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่ 5 ...

๒๓

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 สรุปภาพรวมการสารวจความเดือดร้อนของประชาชน และสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี)
5.2 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
ได้แจกจ่ายเอกสาร รายละเอียดประกอบระเบียบวาระที่ 5.1 ถึง 5.3
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดให้ดาเนินการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. ในการนี้จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งกระทรวง
มหาดไทยทราบแล้ว
โดยจังหวัดอุดรธานีได้กาหนดสถานที่ ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
เป็นศูนย์กลางของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ของจังหวัด สาหรับอาเภอต่าง ๆ ให้
กาหนดสถานที่เป็น หน้าที่ว่าการอาเภอทุกแห่ง แต่หากอาเภอใดมีสถานที่ที่เหมาะใน
การจัดพิธีฯ สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2558
เพื่อแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ สาหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ จะได้เชิญประชุม
ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
********************

