รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 10/๒๕๕8
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕8
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสมหวัง
3. นายสิธิชัย
4. นายสุชัย
5. นายปราโมทย์
6. นายสุรศักดิ์
7. นายประจักษ์
8. นายณรงค์ชัย
9. นายทวีศักดิ์
10. นายสรวุฒิ
11. นายดนัย
12. นายสมิต
13. นายสาราญ
๑4. นางสุภาวดี
15. นายธนวรรธน์
16. นายนิติธร
17. น.ส.วรางคณา
๑8. นายไพศาล
19. นายสมยงค์
20. นายยรรยง
21. นายประเดิม
22. นางสุวรรณี
23. นายชนะ
24. นายเกรียงศักดิ์
๒5. นายวิยะ
๒6. นายไพฑูรย์
๒7. นายภาณุ
๒8. นายสุวรรณ์
29. นางรวงทอง
30. นายณัฐสิทธิ์

จันทร
พ่วงบางโพ
จินดาหลวง
บุตรสาระ
ธัญญพืช
เกษมสุวรรณ
จอมทรักษ์
หอมศรีประเสริฐ
สุริยะสิงห์
ปาลวัฒน์
สุรารักษ์
ประสันนาการ
พรหมแช่ม
สิทธิมาลัยรัตน์
เลิศสุคนธ์
เพชรคูหา
วงศ์มหาชัย
สถิตวิบูรณ์
ตระกูลจึง
ภูจอมจิต
วงศ์กชสุวรรณ
ศิริวรรณหอม
ไชยฮ้อย
กิ่งสังวาล
ด้วงแพง
มีมงคล
เหี้ยมหาญ
ดวงตา
พลธิราช
วงค์ตลาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
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31. นางอุษณี
32. นางนิสากร
33. นางวิลาสินี
34. พ.อ.สอาด
35. นายสุพจน์
36. นายศิวเรศ
37. นายเข็มเพชร
38. นายธนดร
39. นางรณิดา
40. นายชาญชัย
41. นายพิชัย
42. นายภูรเดช
อาเภอ
43. นายสมภาพ
44. นายจรูญ
45. นายเวียงชัย
46. น.ส.สิริกัลยา
47. นายพงษ์พันธ์
48. นายนิติพัฒน์
49. นายพัสกร
50. นายเพชรัตน์
51. นายวัชรินทร์
52. นายธวัชชัย
53. นายสุริยา
54. นายวิศววัชร
55. นายรณยุทธ์
56. นายชัชวาลย์
57. นายชัยรัตน์
58. นายสามารถ
59. นายปภาวิน
60. นายวิโรจน์
ส่วนกลาง
61. นายนิพนธ์
62. ว่าที่ ร.ต.อมร
63. นายเธียรไท

ทองมี
ศักดิ์สง่าวงษ์
เบ้าหล่อเพชร
ยศพลเสนีย์
วงศ์พรหมท้าว
ธรรมวิเศษ
น้อยชนะ
เบ็ญจจินดา
เหลืองฐิติสกุล
คงทัน
พาศรี
สวัสดิรมย์

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

ตั้งอรุณสวัสดิ์
วิริยะสังวรณ์
แก้วพินิจ
กิจรักษา
แสงสุวรรณ
ลีลาเลิศแล้ว
ธนแสนไทย
จรูญนารถ
สุตลาวดี
แปรงศรี
พานิชพงศ์
จันทสาร
พรหมายน
ปทานนท์
พัดประดิษฐ
หมั่นนอก
แสงสุริยา
อุทุมโภค

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

ทิพยไกรศร
อัยการจังหวัดอุดรธานี
โฉมงาม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
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64. น.ส.พัชรา
65. นายสุรชัย
66. นายสุเทพ
67. นางสุนีย์
68. นายทวีศักดิ์
69. นายนิรันด์
70. น.ส.ศศิมา
71. นายบรรพต
72. นางอภิรดา
73. นางลดาวัลย์
74. นางมณีรัตน์
75. น.ส.เอื้ออารี
76. นางวิภาพร
77. นายวีรพล
78. น.ส.พรปวีณ์
79. นายประพาส
80. นายเพนิน
81. นางนิตยา
82. นายจีระศักดิ์
83. นายเฉลียว
84. นายวิทยา
85. นายวิเชียร
86. นายวิทยา
87. นายชัยรัตน์
88. น.ส.ทิวาพร
89. นางอัฉราวดี
90. น.ส.ปาริฉัตร
91. นางธัชรินทร์
92. นายอุดม
93. นายศักย์
94. นายไพบูลย์
95. นายบุรินทร์
96. นายอนันต์
97. นางดรุณี

ดีเพ็ง

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ชุ่มเกษร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
มณีโชติ
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ชูแสงทอง
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทาน ที่ 5
สุริโยทัย
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
พิชคา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
ปัตติยะ
(แทน) หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
บุญรักษ์
(แทน) ผอ.สานักตรวจบัญชีสหกรณ์ 5
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สังขมาลย์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุตรชา
ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
พากุล
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
พวงจาปี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ศิริสุวรรณคูหา (แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
มีนิสัย
ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
แก้วคาแสน
(แทน) ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ลิ่มทิพย์
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
พรหมโท
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
อัสดร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
สละวาสี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ดาหาร
(แทน) คลังเขต ๔ อุดรธานี
ศุภวาทิน
สรรพากร ภาค 10
ประภาพรสุข (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
วงศ์ซิ้ม
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
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98. นายอิชวุฒิ
ฤทธาภัย
99. ว่าที่ ร.ต.อัธยา
ลาภมาก
100. นายเอนก
สุวรรณภูเต
101. นายสิริพงษ์
อินทรักษา
102. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
103. น.ส.ชณัฐกาญจน์ ยวนขุนทด
104. นายกัมปนาท
ยุทธศิลป์
105. นายอภิชาติ
ศิลปรัศมี
106. นายประสิทธิ์
วงษาเทียม
107. ภก.วรวิทย์
กิตติวงศ์สุนทร
108. นางอุไรวรรณ
ชัยศิริถาวรกุล
109. นายวีระชัย
บุญคามูล
110. นายประเวศ
รัตนวงศ์
111. นายสมาน
บุญจะนะ
112. นางนิภา
สุขวงศ์
113. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์
114. น.ส.ทิตยา
มัญญะหงส์
115. นายคาพัน
บุตรราช
116. นายอภิวัฒน์
กอมพนม
117. นายประมูล
ประเสริฐสุข
118. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
119. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
120. นายชัยวัฒน์
อางคาสัย
121. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
122. ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร
123. น.ส.จุฑามาศ
วรรณศิลป์
ทหาร/ตารวจ
124. พล.อ.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์
125. พล.ต.ทศพล
คาสุพล
126. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
127. พ.ต.ประทีป
มีเกาะ
128. พ.ต.ท.กุลทภัท อุทธิเสน
129. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
130. ร.ต.ท.เหรียญชัย แก้วเคน
131. พ.ต.อ.ประยุทธ์ พันธ์สีลา
132. พ.ต.อ.สรรธาน อินทจักร์
133. พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง

ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบท ที่ 15
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2
หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
/ 134. พ.ต.ท.ราเชนทร์...
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134. พ.ต.ท.ราเชนทร์ ฉลองธรรม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
135. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
136. พ.ต.ต.อนุวรรตร ฆ้อนทอง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
137. พ.ต.ท.นัฐเชษฐ์ โคตรนาม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
138. พ.ต.ท.นวกฤต นวการพาณิชย์ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
139. พ.ต.อ.อานาจ
ถนอมทรัพย์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
140. พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
141. พ.ต.ท.พรมมี
โสระศรี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
142. พ.ต.อ.อารี
สินธุรา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
143. พ.ต.อ.ทศพร
จิเนราวัต
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
144. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ นามแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
145. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
146. พ.ต.อ.รัชพล
เสริมศรัณย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
147. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
๑48. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
149. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
๑50. พ.ต.ท.อดิศร
เขียวทอง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
151. ร.ต.ท.เดช
อามาตมนตรี (แทน) สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
152. พ.ต.อ.คมสัน
เสืออินทร์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
153. พ.ต.อ.ณัฐ
สิงหศิริ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
สถาบันการศึกษา
154. นายธีระเดช
วงษ์ราชธ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155. พ.อ.ท.พิทยา
สันตะวงศ์
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
156. นางชยานันท์
สรวงศิริ
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
157. นางเยียรยง
ไชยรัตน์
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
๑58. นายสิทธิศักดิ์
ชาปฏิ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
159. นายสมัย
ศรีหาบุตรี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
160. นายสุรพล
อรุณศิรกุล
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
161. นายสมศักดิ์
กระจายศรี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
162. นายณัฎฐพล
พูนประสิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
163. นายปวิช
สุราลัย
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
164. นายชาญชัย
แสนจันทร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
165. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
166. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
167. น.ส.เทวา
น้อยนรินทร์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
168. นายวีระ
ตรีกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
/ 169. นายรัฐสภา...
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169. นายรัฐสภา
170. นางพรทิพย์
171. นายสมัคร
172. นายสมัคร
173. นายบุญเลิศ
174. นายชฎาลม
175. นายพฤหัส
176. นายวิชา
177. นายพยุงศักดิ์
178. น.ส.ปิยะพร
179. นายยุทธศาสตร์
180. นายอิทธิพล
181. นายศักดิ์ชาย
182. นายนรเชษฐ
183. นายธนัญชัย
184. นางวัชราภรณ์

ศรีลาพัฒน์
รอดบุญมา
จันทสาร
จันทสาร
กมลวิบูลย์
วงศ์ด้วง
คุโณปถัมภ์
เกษมพานิช
อภิรัตนกุล
จันทรสา
เรืองสิทธิ์
บุญปัญญโรจน์
จิตตนูนท์
พิทักษ์สฤษดิ์
จิวระโมไนย์กุล
สุปัญญา

(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
(แทน) หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
185. ดร.ชานนท์
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
186. นางชนัญชิดา
ขันธิโภค
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
187. นางพรพิมล
กังวานตระกูล (แทน) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
188. นายมโนฑ
ศรีพรหมทอง ผจก.สนง.สาขา อาวุโส สนง.จังหวัดอุดรธานี บรรษัท ประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.:TCG)
189. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
190. นายฉลอง
แสนโท
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
191. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
192. นายธนดร
พุทธรักษ์
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
193. ว่าที่ ร.ท.อิศเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
194. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. จ่าจังหวัดอุดรธานี
5. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
6. นายอาเภอหนองหาน
7. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
8. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาฝายกุมภวาปี
/ 9. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว...
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9. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
10. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
11. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
12. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
13. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
14. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
15. ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
16. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
17. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
18. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (อสมท.)
19. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
20. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
21. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
22. ผอ.สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
23. ผู้กากับการ.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
24. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
25. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
26. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
27. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
28. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
29. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
30. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
31. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
32. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
33. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
34. ผอ.การประปาภูมิภาค เขต 7
35. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
36. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
37. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
38. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
39. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.สานักงานอุดรธานี)
40. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
41. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
42. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี ๑
43. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
44 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี/ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จก.(มหาชน) สาขาอุดรธานี
/ 45. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ...

๘

45. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๖ จังหวัดอุดรธานี
47. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 4 (อุดรธานี)
48. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
49. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
50. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
51. ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
52. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
53. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
54. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
55. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
56. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
57. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.

ก่อนการประชุม สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นาเสนอสรุปข่าว
ประจาเดือนตุลาคม 2558 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้แทนสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธาน และเปิดการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

1) มอบรางวัลการประกวดโครงงานระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)
2) มอบเกียรติบัตรผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
3) มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังเป็นเลิศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

ประธาน

มอบรางวัลการประกวดโครงงานระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มอบเกียรติบัตรผู้ทาคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี) และ
มอบเกียรติบัตร สาหรับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังเป็นเลิศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชม และ
แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล และเกียรติบัตรดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายสุชัย บุตรสาระ
ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
/ 2) นายปราโมทย์ ...

๙

2) นายปราโมทย์ ธัญญพืช
3) นายไพศาล สถิตวิบูรณ์

4) นายไพฑูรย์ มีมงคล
5) นายไพบูลย์ ศุภวาทิน
6) นายปภาวิน แสงสุริยา

นายอาเภอกุดจับ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สรรพากรภาค 10
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ
ที่ทาการปกครองอาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอกู่แก้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก จากครั้งที่ 8/2558 เป็นครั้งที่ 9/2558
และลาดับที่ 10 จากข้อความ “นายสมิท ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี” แก้ไขเป็น “นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี”
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 71 จากข้อความ “ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวอุดรธานี” แก้ไขเป็น “ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข (แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี”
หน้าที่ 11 บรรทัดแรก จากข้อความ “ในการการประชาสัมพันธ์” แก้ไขเป็น
“ในการประชาสัมพันธ์” และบรรทัดที่ 3 จากข้อความ “หอกาค้า” แก้ไขเป็น “หอการค้า”
หน้าที่ 12 บรรทัดสุดท้าย จากข้อความ “เศรษฐกิจของจังหวัด” แก้ไขเป็น
“ระเบียบวาระที่ 3”
หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 11 จากข้อความ “คัดแปลง” แก้ไขเป็น “ดัดแปลง”
หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 35 จากข้อความ “1) มีหนังสือ” แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
“1) คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้มีหนังสือ”
หน้าที่19 บรรทัดที่ 9 จากข้อความ “สานักคลังจังหวัด” แก้ไขเป็น “สานักงานคลัง
จังหวัด”
/ หน้าที่ 22 ...

๑๐

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

คลังจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
คลังจังหวัดอุดรธานี

หน้าที่ 22 บรรทัดที่ 33 จากข้อความ “การแจ้งเบาะแส และ 3 เรื่อง” แก้ไขเป็น
“การแจ้งเบาะแส 3 เรื่อง”
ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่พาณิชย์จังหวัดอุดรธานีเสนอ และรับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนสิงหาคม 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีมี
สัญญาณหดตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทานหดตัว จากภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรม และปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของภาคเกษตรกรรมขยายตัว ด้านอุปสงค์ หดตัวจากการลงทุน
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ สาหรับอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะ
ที่การจ้างงานยังคงชะลอตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการปิดตัวลงของกิจการ
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณหดตัวจากเดือนก่อนหน้า
สะท้อนจาก เครื่องชี้ภาคบริการ หดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการ หดตัวร้อยละ 4.0
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามจานวนนักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจ
โรงแรมที่หดตัวร้อยละ 9.0 และ 21.3 ตามลาดับ ส่วนหนึง่ มาจากประชาชนยังกังวลต่อ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลทาให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและสินค้าที่ไม่จาเป็น เครื่องชี้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน หดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.6 ตามจานวนโรงงานและทุนจด
ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่หดตัวร้อยละ 6.6 และ 6.0 ตามลาดับ รวมทั้งปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.3 จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้มียอด
สั่งซื้อลดลง ในขณะที่ เครื่องชี้ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามปริมาณผลผลิตมัน
สาปะหลังที่ขยายตัวร้อยละ 11.5 จากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รับทราบ
3.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลัง
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือ ที่ อด 0003/ว 1479 ลงวันที่ 27
ตุลาคม 2558 สรุปการแจ้งเวียนหนังสือราชการประเภทกฎหมาย ระเบียบการเงินการ
คลัง และการพัสดุและข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนตุลาคม 2558 จานวน 6 เรื่อง
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการเพื่อทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน
จังหวัดอุดรธานี http://klang.cgd.go.th/und เฟซบุ๊คของสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
www.facebook.com/k.udonthani เฟซบุ๊คของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสานักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี www.facebook.com/egpgfmis ดังนี้
/ 1. หนังสือคณะกรรมการ...

๑๑

1. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว
299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของ
ส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 98 ลงวันที่ 4
กันยายน 2558 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.2/ว 353 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการ (Fleet Card)
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 369 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 117 ลงวันที่ 6
ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 118 ลงวันที่ 6
ตุลาคม 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ประธาน

ให้ส่วนราชการทุกแห่ง ดาเนินการตามแนวทางที่กรมบัญชีกลาง และกระทรวงการคลัง
กาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1) สรุปภาพรวมเปรียบเทียบการจัดสรร และเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
หน่วย : ล้านบาท

คลังจังหวัดอุดรธานี

ภาพรวม
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ(%)

2557
19,837.36
18,778.91
94.66

2558
18,570.12
17,390.85
93.65

รายจ่ายประจา
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ(%)

2557
16,051.38
15,956.74
99.41

2558
13,310.28
13,203.51
99.2

/ รายจ่ายลงทุน...
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รายจ่ายลงทุน
2557
2558
งบประมาณ
3,785.98
5,259.84
เบิกจ่าย
2,822.17
4,187.34
ร้อยละ(%)
74.54
79.61
2) เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ (%) เป็ นดังนี ้
รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รายจ่ายประจา
33
55
76
98
รายจ่ายลงทุน
19
40
61
87
รายจ่ายภาพรวม
30
52
73
96
3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2559
หน่วย : ล้านบาท
งบประจา:เป้าหมายไตรมาส 1 ร้อยละ 33
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ(%)
ส่วนราชการ
1,732.49
755.28 43.6
งบกลุ่มจังหวัดฯ
38.78
งบกรม/จังหวัด
56.48
อปท.
2.45
รวม
1,830.20
755.28 41.27
รายการ
ส่วนราชการ
งบกลุ่มจังหวัดฯ
งบกรม/จังหวัด
อปท.
รวม
รายการ
ส่วนราชการ
งบกลุ่มจังหวัดฯ
งบกรม/จังหวัด
อปท.
รวม

งบลงทุน:เป้าหมายไตรมาส 1 ร้อยละ 19
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ(%)
2,055.10
42.27 2.06
421.35
208.15
32.53
2,717.13
42.27 1.56
รายภาพรวม:เป้าหมายไตรมาส 1 ร้อยละ 30
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ(%)
3,787.59
797.56 21.06
460.13
264.63
34.98
2,717.13
797.55 17.54
/ 4) สรุปผลการเบิกจ่าย...
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4) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ก่อนปี 2557 เงินกันปี 2558
งบประมาณ
351.11
1,226.78
เบิกจ่าย
38.34
86.64
ร้อยละ (%)
10.92
7.06
คงเหลือ
312.76
1,140.15
ประธาน
การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2559
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวด
ผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรมไทย Cultural Product Of Thailand หรื อ C-POT ซึง่ จังหวัด
อุดรธานี ได้ สง่ “ผ้ าทอมือ” ซึ่งเป็ นผ้ าฝ้ายย้ อมครามมัดหมี่ ที่คิดสร้ างสรรค์ลายผ้ าจาก
ลูกกลิ ้ง/ตราประทับดินเผาโบราณบ้ านเชียงเข้ าประกวด ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็ นหนึง่ ใน
สิบแปดจังหวัดทัว่ ประเทศที่ได้ รับรางวัลเหรี ยญทอง
ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็น “ปีรณรงค์ความเป็นไทย” ใน ๓ ด้าน ได้แก่
๑) วิถีถิ่น วิถีไทย ๒) วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และ ๓) มรดกไทย มรดกโลก โดย
“วิถีถิ่น วิถีไทย” นั้น เน้นการสร้างวัฒนธรรมไทยเรื่อง ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
และให้ความรู้เรื่องอาหารพื้นถิ่น ประเพณี การแสดง และดนตรีพื้นถิ่น การรณรงค์เรื่องผ้า
และการแต่งกายพื้นถิ่น และให้ความสาคัญเรื่องภาษาไทย และภาษาถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นเสน่ห์
และเป็นมรดกที่คนไทยภาคภูมิใจ และเพื่อสานต่อนโยบายในการนาทุนทางวัฒนธรรม
“ผ้าไทย” มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศตามลาดับ ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี ได้มีการส่งเสริมการทอผ้าย้อมครามด้วย
สีธรรมชาติอย่างหลากหลายในอาเภอต่าง ๆ เห็นควรรณรงค์ให้ประชาชนและส่วนราชการ
ต่าง ๆ สวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถานศึกษา
สวมใส่ผ้าไทยตามโอกาสเหมาะสม ดังนี้
๑. สวมใส่ผ้าไทยในวันอังคาร, วันพุธ, ส่วนวันพฤหัสบดี สวมใส่ผ้าไทยหรือเสื้อ
สีแสดตามความเหมาะสม และวันศุกร์ สวมใส่ผ้าไทย หรือผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
๒. การแต่งผ้าไทยในงานรัฐพิธี งานพิธีการและในโอกาสสาคัญแทนการแต่งกาย
ด้วยชุดสากล
ประธาน
เชิญชวนทุกภาคส่วน สวมใส่ผา้ ไทยทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ให้แต่งชุดเครื่องแบบ
ตามเหล่าสังกัด
มติที่ประชุม
รับทราบ ถือปฏิบัติ และเห็นชอบการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทย
/ 4.3 การปรับปรุง...
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4.3 การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลาน้าห้วยหลวง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี)
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ตามคาสั่งจังหวัดอุดรธานีที่
787/2556 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 และมีประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องนโยบายการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2556 กาหนด
นโยบายและมาตรการ ดังนี้
1) เร่งรัดและส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวง ในลักษณะ
การบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2) เร่งรัดการป้องกัน และควบคุมการชะล้างระบายสิ่งสกปรก และมลพิษลงสู่
ลาน้าห้วยหลวง
3) ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่
ข้อมูลสู่สาธารณชน เพื่อสร้างจิตสานึก และก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อน
แผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 25562559 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของลาน้าห้วยหลวงบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนงานด้านการสร้างจิตสานึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของลาน้าห้วยหลวง
และแผนงานด้านการลด และควบคุมป้องกันมลพิษลงสู่ลาน้าห้วยหลวง
ประธาน
ให้ทบทวนคาสั่งจังหวัดอุดรธานีฯ และเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และส่วนราชการ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ นาไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.4 การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีได้มีคาสั่ง ที่ 4920/2558 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558
เรื่องการมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
และนายอาเภอปฏิบัติราชการแทน โดยจังหวัดได้มีหนังสือ ที่ อด 0017.3/ว 3372
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 แจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ และดาวน์โหลดคาสั่งจังหวัด
อุดรธานีดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี ที่ http://www.udonthani.go.th หัวข้อ
ข่าวสารจังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
ให้ทุกส่วนราชการดาวน์โหลดคาสั่งจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว และดาเนินการ
ตรวจสอบว่า รายชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงาน อานาจในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ
การสั่งการ หรือดาเนินการอื่นใด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบอานาจให้
ปฏิบัติราชการแทนมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน หรือไม่ และส่วนราชการ
มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขคาสั่งจังหวัดอุดรธานีดังกล่าวหรือไม่อย่างไร หากมี
ข้อเสนอแนะ ให้แจ้งสานักงานจังหวัดอุดรธานี (นิติกร สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
/ สาหรับงาน...

๑๕

สาหรับงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) ซึ่งย้าย
ไปดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมาย
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(นายสุชัย บุตรสาระ) กากับดูแลแทน
ประธาน
ให้ส่วนราชการทุกแห่ง ดาวน์โหลด พร้อมกับดาเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่ง
จังหวัดอุดรธานีดังกล่าว ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.5 การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2557-2560) รอบปี พ.ศ. 2560
และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัด
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี/สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ (OSM))
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบ นโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และกาหนดให้จังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ทบทวนใหม่ (รอบปี
พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในวันที่
15 ตุลาคม 2558
กรอบนโยบายที่สาคัญ เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ได้แก่
1. นโยบายยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่
(มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558)
2. นโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
3. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้า (พ.ศ. 2558-2569)
5. Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อ 9 มิถุนายน 2558
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล
(พ.ศ. 2559-2563)
7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8. ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (กพช.)กับภาคเอกชน
9. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560)
10. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2561)
11. ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (จังหวัดอุดรธานี)
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ได้มีมติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2557 –
2560 รอบปี พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี
และจากวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” โดยเป้าประสงค์ เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทั้งด้านการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคงและปลอดภัย และ
มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
/ จากประเด็น...

๑๖

จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี รวม 6 ด้าน ดังกล่าวได้นาไป
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือความเจริญรุ่งเรืองและความ
ผาสุกของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกคน
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560 จังหวัด
อุดรธานี รวมทั้งสิ้น 222 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,263,570,053 บาท
ประกอบด้วย
1) งบประมาณจังหวัด รวม 57 โครงการ งบประมาณ 593,560,100 บาท
2) งบประมาณของกระทรวง/กรม (Function) รวม 53 โครงการ งบประมาณ
1,096,894,550 บาท
3) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 112 โครงการ งบประมาณ
563,115,403 บาท
ประธาน
ให้สานักงานจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการจังหวัดประจาปี พ.ศ. 2561 นาภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.6 การจัดงานประจาปี “งานทุ่งศรีเมือง” (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัด
อุดรธานี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แล้ว และกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ อีกครั้ง
ในวันที่ 10, 20 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เพื่อติดตามความคืบหน้า
สาหรับแนวทางการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี พ.ศ. 2558
ในเบื้องต้นคือ
1. ห้ามจาหน่าย และมีการโฆษณาส่งเสริมการดื่มสุราโดยเด็ดขาด
2. ห้ามให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทภายในในงาน
3. ห้ามใช้พื้นที่ผิวจราจร เป็นที่จัดเก็บหรือสถานที่รับฝากรถโดยเด็ดขาด
ประธาน
ให้คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดหาของดีเมืองอุดรธานี และนามาจัดแสดงให้ประชาชน
ได้รับรู้ รับทราบ ทั้งนี้การจัดนิทรรศการ มี 3 หลักการปฏิบัติ ได้แก่ น่าสนใจและมีชีวิตชีวา
ยืนระยะได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องงบประมาณ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.7 การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 33 (หอการค้าจังหวัดอุดรธานี)
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ขอความกรุณา และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี พร้อมให้การต้อนรับสมาชิกหอการค้าทั่ว
ประเทศ เข้าสู่จังหวัดอุดรธานีในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 ในครั้งนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 4.8 ติดตามผลการ...

๑๗

4.8 ติดตามผลการเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกรุ่น “รวมพลัง” (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ตามทีก่ องทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) ภาค 2 และจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือจาหน่าย และเช่าบูชา เหรียญ
ที่ระลึกรุ่น “รวมพลัง” เพื่อนารายได้ร่วมสมทบทุน ในการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา (ค่ายรามสูร) อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึง่
กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประสาน เร่งรัดให้จังหวัดอุดรธานีปิดบัญชีการจาหน่าย และเช่าบูชา
เหรียญที่ระลึกฯ ดังกล่าวแล้ว และ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ และอาเภอ ที่ยังไม่
จัดส่งรายได้ในการจาหน่าย และเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกฯ ดังกล่าว ขอให้ประสานสานักงาน
จังหวัดอุดรธานี โทร. 042 248777
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.9 การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุดรธานี และ
การทาบุญศาลากลางจังหวัด (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานจังหวัดกาหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2498 ครบ 60 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน
2558 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 และเพื่อให้การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินจังหวัดอุดรธานี ครบ 60 ปี
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ในการนี้จังหวัดอุดรธานีได้มีคาสั่งมอบหมาย
ภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมปฏิบัติแล้ว
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทุกแห่ง
ร่วมพิธีดังกล่าวฯ โดยพร้อมเพรียง ซึง่ กาหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสการเสด็จพระราชดาเนินจังหวัดอุดรธานี ครบ 60 ปี
ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 (หลังใหม่) ในเวลา 07.30 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.10 การทอดถวายกฐินตกค้าง ประจาปี 2558 จังหวัด
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี)

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินตกค้าง ประจาปี 2558 โดยติดต่อขอทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด
อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 042 223143 และ 08 8327 6581 โดยจะมีการทอด
ถวายกฐินตกค้าง ประจาปี 2558 ของจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งปัจจัย
ในการเป็นเจ้าภาพทอดถวาย วัดละ 5,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 4.11 โครงการบรรพชา...

๑๘

4.11 โครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติฯ
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี)
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
หวัดอุดรธานี โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2558 ในห้วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2558 ณ วัดนาหลวง (อภิญญา
เทสิตธรรม) ตาบลคาด้วง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5
โทรศัพท์ 042 223143 และ 08 8327 6581 และ สานักงานสังฆกิจวัดนาหลวง
โทรศัพท์ 09 7319 4115 และ 08 88569 2049
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ถึงเดือนตุลาคม
2558 มีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมด 1,378 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 1,024 เรื่อง
คงเหลือ 354 เรื่อง ประกอบด้วย การบริการเบ็ดเสร็จ 14,573 เรื่อง การรับเรื่องส่งต่อ
๒3 เรื่อง ให้คาปรึกษา 638 เรื่อง ให้บริการข้อมูล ๑๐ เรื่อง และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน ๓ เรื่อง
ผลการดาเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รับเรื่องร้องเรียน จานวน 70 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง อยู่ระหว่างการดาเนินการ 61 เรื่อง แยกเป็น
- เรื่องความเดือดร้อน 6 เรื่อง
- กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 34 เรื่อง
- ขอความช่วยเหลือ 22 เรื่อง
- การแจ้งเบาะแส 4 เรื่อง และ
- เรื่องปัญหาที่ดิน 4 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้าในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนกันยายน 2558 คือ

/ สถานีเก็บตัวอย่างน้า...

๑๙

คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง อาเภอกุดจับ
4
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหัวขัว ตาบลเมืองเพีย อาเภอกุดจับ
3
พอใช้
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม อาเภอเมือง
4
เสื่อมโทรม
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง
2
ดี
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ตาบลนาบัว อาเภอเพ็ญ
3
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อาเภอพิบูลย์รักษ์
3
พอใช้
สะพานบ้านหนองบัวบาน ตาบลสุ่มเส้า อาเภอพิบูลย์รักษ์
3
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ
3
พอใช้
สะพานบ้านวังช้าง ตาบลสร้างคอม อาเภอสร้างคอม
4
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านโนนนกหอ ตาบลสร้างคอม อาเภอสร้างคอม
2
ดี
คุณภาพน้าโดยรวม
3
พอใช้
ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 3
หรือเกณฑ์คุณภาพน้า พอใช้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม 2558 โดยสรุป มีดังนี้
จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ยกมาจากกันยายน
1,840 ราย 736,000
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาตุลาคม
1,473 ราย 589,200
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต
จานวน 1,369 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,070 บาท
3. ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2558 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้มีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รวม จานวน 11 ครั้ง
4. การรับบริจาค ดวงตา และอวัยวะ จานวน 65 ราย และ 58 ราย ตามลาดับ
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์
- ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
4,000
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย รวมมูลค่า
7,000
- ให้การสนับสนุนกิจกรรรมอื่นๆ รวม
11,884
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ 5.4 การพิจารณา...
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5.4 การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปี พ.ศ. 2559
เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษแล้ว ลงมติเห็นชอบกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ในปี พ.ศ. 2559 ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. กาหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม
2559 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวมจานวน 2 วัน
2. ในส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ในกรณีหน่วยงานใด ที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจาเป็น
หรือมีราชการสาคัญในวันดังกล่าว โดยได้กาหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิก
หรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้า
หน่วยงานนั้นพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
1) การวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ในปี 2559 คาดว่าวิกฤติภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จะมี
ความรุนแรงเพิ่มมากขั้น ซึ่งในปี 2556 นั้นถือเป็นวิกฤติภัยแล้งทีร่ ุนแรงที่สุดในรอบ 30 ปี
ดังนั้น จึงจะประสานความร่วมมือ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ สาหรับส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

2) การบูรณะ และปรับปรุงอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
การบูรณะ และปรับปรุงอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้เทศบาล
นครอุดรธานีดูแล และบารุงรักษา สมควรที่จะได้รับการการบูรณะ และปรับปรุง เพื่อเป็น
สถานที่สาคัญของจังหวัดอุดรธานีสืบไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี นาโครงการบูรณะและ
ปรับปรุง อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม แจ้งในที่ประชุมฯ
เพื่อทราบ และรับคาแนะนา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบูรณะ และปรับปรุงอนุสาวรีย์
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในครั้งนี้ด้วย

/ มติที่ประชุม...

๒๑

มติที่ประชุม

รับทราบ เห็นชอบในหลักการการบูรณะ และปรับปรุงอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในครั้งนี้ และขอให้มีการสืบค้นข้อมูลตราประจาพระองค์พลตรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจะจารึกและ
คงอยู่คู่กับพระอนุสาวรีย์ฯ และจังหวัดอุดรธานีสืบไป

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

……………………………………………

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

