รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 11/๒๕๕8
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕8
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสมหวัง
3. นายสิธิชัย
4. นายสุชัย
5. นายปราโมทย์
6. นายสุรศักดิ์
7. นายประจักษ์
8. นายณรงค์ชัย
9. นายก้าน
10. นายสรวุฒิ
11. นายดนัย
12. นายสมิต
13. นายธรรมนูญ
๑4. นางสุภาวดี
15. นายธนวรรธน์
16. นายนิติธร
17. นายภูมิพัฒน์
๑8. นายไพศาล
19. นายประเสริฐ
20. นายณรงค์ชัย
21. นายสรศักดิ์
22. นายรักสกุล
23. นายชนะ
24. นายเลิศศักดิ์
๒5. นายกาจัด
๒6. นายไพฑูรย์
๒7. นายภาณุ
๒8. นายพงศวัฒน์
29. น.ส.พรกมล
30. นางรวงทอง

จันทร
พ่วงบางโพ
จินดาหลวง
บุตรสาระ
ธัญญพืช
เกษมสุวรรณ
จอมทรักษ์
หอมศรีประเสริฐ
โคตรชมภู
ปาลวัฒน์
สุรารักษ์
ประสันนาการ
วิสิฐธนวรรธ
สิทธิมาลัยรัตน์
เลิศสุคนธ์
เพชรคูหา
ธนาสิทธิตานนท์
สถิตวิบูรณ์
ฝ่ายชาวนา
ศรีดาวเรือง
เปี่ยมสง่า
สุริโย
ไชยฮ้อย
สุขสวัสดิ์
ราชคา
มีมงคล
เหี้ยมหาญ
เพชรวิเชียร
เบ้าหล่อเพชร
พลธิราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั งหวัดอุ ดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
/ 31. นายธวัฒน์ชัย...
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31. นายธวัฒน์ชัย
32. นายชุติชาติ
33. นางนิสากร
34. นายสุพจน์
35. น.ส.ณิฐษดา
36. นายนนทพัฒน์
37. นายธนดร
38. นางรณิดา
39. นายชาญชัย
40. นายพิชัย
41. นายวิชา
42. น.ส.ทชากร
43. นายภูรเดช
อาเภอ
44. นายวัชรินทร์
45. นายนิติพัฒน์
46. นายโชคชัย
47. นายภูมิชัย ราชพิตร
48. นายพงษ์พันธ์
49. นายสุวิชาญ
50. นายวิศววัชร
51. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
52. นายสามารถ
53. นายธวัชชัย
54. นายชัชวาลย์
55. นายสุริยา
56. นายชัยรัตน์
57. นายรณยุทธ์
58. นายชนะศึก
59. นายณฐพล
60. นายบุญส่ง
61. นายปิยะพงษ์
62. นายปภาวิน
63. นายวิมล
ส่วนกลาง
64. นายนิพนธ์
65. ว่าที่ ร.ต.อมร

ทองสุกนอก
บุญชูวิทย์
ศักดิ์สง่าวงษ์
วงศ์พรหมท้าว
พานิคม
กิจรักษา
เบ็ญจจินดา
เหลืองฐิติสกุล
คงทัน
พาศรี
จันทร์กลม
รอบรู้
สวัสดิรมย์

(แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
วัฒนกุล
ภักดีวิเศษ
แสงสุวรรณ
ไชยโกมล
จันทสาร
เลิศสุบิน
หมั่นนอก
แปรงศรี
ปทานนท์
พานิชพงศ์
พัดประดิษฐ
พรหมายน
ศาตรรอด
วิถี
อารมณ์
บุญส่ง
แสงสุริยา
สุระเสน

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

ทิพยไกรศร
โฉมงาม

อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
/ 66. นายเธียรไท...
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66. นายเธียรไท
67. นายศราวุธ
68. นายสุรชัย
69. นายบรรพต
70. นางอาทิตยา
71. นางมณีรัตน์
72. น.ส.เอื้ออารี
73. น.ส.นุชจรี
74. นายภาสกร
75. นายวิทยา
76. นายทองปักษ์
77. นายโกเมท
78. นายชัยรัตน์
79. นางพุทธมาตย์
80. น.ส.ศิรินทิพย์
81. นางธัชรินทร์
82. นางพุทธมาตย์
83. นายศักย์
84. นายรังสรรค์
85. นางดรุณี
86. นายพูลศักดิ์
87. ว่าที่ ร.ต.อัธยา
88. นายเอนก
89. นายปราโมช
90. นายเรืองเดช
91. ภก.วรวิทย์
92. นางอุไรวรรณ
93. นายวีระชัย
94. นายประเวศ
95. นายสมาน
96. นายประสิทธิ์
97. นางนิธิยาภักด์
98. นายจักรพันธ์
99. นายเอกชัย
100. นายวสันต์

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
สุขแก้ว
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ชุ่มเกษร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
พิชคา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
ดวงจันทา
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
ปัตติยะ
(แทน) หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
บุญรักษ์
(แทน) ผอ.สานักตรวจบัญชีสหกรณ์ 5
กองพลพรหม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
แสงสุวรรณ
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
หม่องคาหมื่น (แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
ชิณศิริ
ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
แก้วคาแสน
(แทน) ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
รัตนเมือง
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ไตรดารง
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุ ดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ดาหาร
(แทน) คลังเขต ๔ อุดรธานี
จินตศิริ
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ลาภมาก
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
พิมพ์รัตน์
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบท ที่ 15
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
กิตติวงศ์สุนทร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ชัยศิริถาวรกุล (แทน) หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.2 อุดรธานี
บุญคามูล
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 20
รัตนวงศ์
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
บุญจะนะ
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ไชยวงษ์
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
รฐาธนัยวรินทร (แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
เพ็งประไพ
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ดอกสันเทียะ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
บุญมั่น
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
/ 101. น.ส.อุทุมพร...

๔

101. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
102. นายชัยวัฒน์
อางคาสัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
ทหาร/ตารวจ
103. น.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
104. พล.อ.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
105. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
106. พ.ต.ประทีป
มีเกาะ
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
107. พ.ต.ท.ชาญชัย ผลเจริญ
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
108. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
109. พ.ต.อ.ประยุทธ์ พันธ์สีลา
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
110. พ.ต.อ.สรรธาน อินทจักร์
ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
111. พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
112. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ วิเศษเลิศ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
113. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
114. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์
รักษาศิลป์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
115. พ.ต.ท.นวกฤต
นวการพาณิชย์ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
116. พ.ต.ท.สิทธิพร
ธารากุลทิพย์ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
117. พ.ต.ท.พิชัยรัชช์ ภูขาว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
118. พ.ต.ท.พรมมี
โสระศรี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
119. พ.ต.ท.กีรติกร
กลัดกันแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
120. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ นามแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
121. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์
บูรณะบัญญัติ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
122. พ.ต.ท.ปรมัตถ์
นนทะบุตร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
123. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
๑24. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
125. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
126. พ.ต.ท.คาปุน
คลังคาภา
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
127. ร.ต.ท.เดช
อามาตมนตรี (แทน) สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
128. พ.ต.อ.คมสัน
เสืออินทร์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
129. พ.ต.ท.ชัยชาญนณฐ์ สุขเดช
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
สถาบันการศึกษา
130. นายธีระเดช
วงษ์ราชธ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
131. รศ.ดร.บัณฑิต
หาญธงชัย
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
132. นายรัตศักดิ์
สมบัติ
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
133. นายวิทยา
นิลกาเนิด
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์ กรอิ สระ/องค์กรการกุ ศล
134. นายสมเกียรติ
สุขธนะ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
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135. นางอรอนงค์
136. นายอิทธิพนธ์
137. นายสมัคร
138. นายสมัคร
139. นายบุญเลิศ
140. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์
141. นายภิญโญ
142. น.ส.วิกาญน์ดา
143. นายเกียรติศักดิ์
144.นายพยุงศักดิ์
145. นายโกเมนทร์
146. นางไพจิตร
147. นายธนัญชัย
148. นายสวาท
149. นายวิชัย
150. นายเสริมศักดิ์
151. นางพรสม
152. นายสมศักดิ์
153. นายสมศักดิ์
154. นายเจริญฤทธิ์
155. นายประภาส

ดาบสมศรี
ตรีวัฒนสุวรรณ
จันทสาร
จันทสาร
กมลวิบูลย์
พิลาวัลย์
แสงแก้ว
กิ่งสาร
ชูทอง
อภิรัตนกุล
โคตรศรีวงศ์
เภารังค์
จิวระโมไนย์กุล
ธีรรัตนนุกูลชัย
ประเสริฐสิทธิ์
ชาโนสี
นิลสอาด
ถนัดช่าง
ถนัดช่าง
กองปรีชารัตน์
ปราบพาล

(แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.สานักงานอุดรธานี)
(แทน) ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.การตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
(แทน) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติ ดภารกิ จ
1. ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. สัสดีจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. จ่าจังหวัดอุดรธานี
6. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
7. ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
8. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
9. ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
10. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
11. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
12. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาฝายกุมภวาปี
13. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
14. ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติส มเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
/ 16. ผอ.ศูนย์วิจัย...

๖

16. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัด อุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
19. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
20. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
21. หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
22. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
23. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
24. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
25. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
26. คลังเขต 4
27. สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
28. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
29. หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
30. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
31. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราบ ภาคที่ 4
32. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
33. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
34. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
35. ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
36. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุ ดรธานี เขต 3
37. ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
38. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวั ดอุดรธานี
39. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด อุดรธานี (สวท.)
40. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัด อุดรธานี (อสมท.)
41. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
42. สานักงาน.กศน.จังหวัดอุดรธานี
43. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
44. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
45. ผอ.สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
46. รอง ผอ.รมน.จว.อด.
47. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
48. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
49. ผู้กากับสถานีตารวจภูธรน้าโสม
50. ผู้กากับสถานีตารวจภูธรหนองหาน
51. ผู้กากับการ.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
52. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
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53. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
54. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
56. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
57. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
58. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
59. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
60. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
61. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
62. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
63. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
64. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
65. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
66. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
67. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
68. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
69. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
70. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
71. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
72. ผอ.การประปาภูมิภาค เขต 7
73. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
74. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
75. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
76. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
77. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
78. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวั ดอุดรธานี
79. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุ ดรธานี
80. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี ๑
81. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
82. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
83. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี/ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จก.(มหาชน) สาขาอุดรธานี
84. ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
85. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
86. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
87. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 4 (อุดรธานี)
88. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจั งหวัดอุ ดรธานี
89. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
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90. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
91. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
92. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
93. ผจก.สนง.สาขา อาวุโส สนง.จังหวัดอุดรธานี บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.:TCG)
94. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
95. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัด อุดรธานี
96. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
97. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
98. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
99. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
เริ่มประชุม 09.30 น.

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

พิธีก่อนการประชุม

1) มอบเกียรติบัตรโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 2
(สานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
2) มอบเกียรติบัตรผู้ประพันธ์บทร้อยกรองคากล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
3) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจัง หวัดอุ ดรธานี ปี 2558
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)

ประธาน

มอบเกียรติบัตรโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 2
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรผู้ประพันธ์บทร้อยกรองคากล่าว
อาเศียรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ปี 2558 ของสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชม และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบเกียรติบัตร และประกาศ
เกียรติคุณดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายพงศวัฒน์ เพชรวิเชียร
จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
/ 2) นายประเสริฐ...

๙

2) นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา

พาณิชย์จังหวัดนครพนม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
3) นายวีระวุฒิ อัครธราดล
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
4) นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
นายอาเภอน้าโสม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอเมืองอุดรธานี
5) นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
นายอาเภอบ้านดุง
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอกุมภวาปี
6) นายสุวิชาญ ไชยโกมล
นายอาเภอนายูง ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอบ้านดุง
7) นายวิโรจน์ อุทุมโภค
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอนายูง
8) นายสามารถ หมั่นนอก
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์ ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอน้าโสม
9) นายชัชวาลย์ ปทานนท์
นายอาเภอสร้างคอม ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอโนนสะอาด
10) นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ
นายอาเภอหนองแสง ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอไชยวาน
11) นายโชคชัย วัฒนกุล
นายอาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอหนองหาน
12) นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ
นายอาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอบ้านผือ
13) นายณฐพล วิถี
หน.กลุ่มงานปกครองที่ทาการปกครอง
อาเภอเพ็ญ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ
ในตาแหน่งนายอาเภอหนองแสง
14) นายวิมล สุระเสน
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี ได้รับแต่งตั้ง
ให้รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม
15) ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน
หน.กลุ่มงานปกครอง ที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองอุดรธานี ได้รับแต่งตั้ง
ให้รักษาการในตาแหน่ง นายอาเภอศรีธาตุ
/ 16) นายปิยะพงษ์...
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16) นายปิยะพงษ์ บุญส่ง
17) นายชนะศึก ศาตรรอด

18) นายพูลศักดิ์ จงเจริญ

ผอ.ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง
กรมการปกครอง ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ
ในตาแหน่ง นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
หน.กลุ่มงานปกครอง ที่ทาการปกครอง
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอสร้างคอม
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่
อุดรธานี

-การตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่(พระชัยมงคลเทวาสยามอุดร) บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
ด้วยคณะทางานการจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่
(พระชัยมงคลเทวาสยามอุดร) ของศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตามคาสั่งของผู้ว่ าราชการ
จังหวัด ซึ่งในโอกาสวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี 123 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2559 จังหวัด
อุดรธานีกาหนดจะจัดให้มีการยกศาลพระภูมิเจ้าที่(พระชัย มงคลเทวาสยามอุดร) ขึ้นใน
บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานีด้านทิศตะวันออก ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี และประชาชนทั่วไปได้เคารพและสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ศาลพระภูมิเจ้าที่ (พระชัยมงคลเทวาสยามอุดร) ของศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
สร้างขึ้นจากไม้มงคลทั้ง 9 ชนิด (ไม้ทั้ง ๙ ชนิด มีชื่อเป็นมงคลนาม ได้แก่ ไม้ราชพฤกษ์
ไม้ขนุน ไม้ชัยพฤกษ์ ไม้ทองหลาง ไม้ไผ่สีสุก ไม้ทรงบาดาล ไม้สัก ไม้พะยูง และไม้กันเกรา)
มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมลาวโบราณ มีเสาเดียว ซึ่งการก่อสร้าง
ไม่ใช้งบประมาณภาคจากภาครัฐ และได้เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน ร่วมบริจาคตามกาลังศรัทธาร่วมทาบุญในการนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สนจ.อด.
ขอแก้ไขรายงานการประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 4
ให้ตัดข้อความในลาดับที่ 121 ออกทั้งหมด
หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 3 จากข้อความ “หวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น “จังหวัดอุดรธานี”
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
เสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
/ 17) นายปิยะพงษ์...
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คลังจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวั ด เดื อ นกั น ยายน 2558 บ่ ง ชี้ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทานขยายตั ว จากภาคเกษตรกรรม
ตามปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาด เป็นจานวนมาก ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการปรับตัวดีขึ้น ด้านอุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคภาคเอกชนตามภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม
ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัว สาหรั บ
อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง ส่วนของการจ้างงานขยายตั ว จากมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
ขนาดเล็กของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวั ด
รับทราบ
3.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ
3.2.2 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2558

คลังจังหวัดอุดรธานี

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู กพัน ปีงบประมาณ 2558 ขณะนี้
กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเงินกันของปีงบประมาณ 2558 ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันแล้ว ส่วนราชการที่กันเงินกรณีดังกล่าว สามารถตรวจสอบข้อมูล
ในระบบของการกันเงิน GFMIS ในกรณีที่ไม่มีหนี้ผูกพันที่กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติแล้วนั้น
จะเป็นการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่จะสามารถลงนามได้ทันตามกาหนดเวลาในเดือน
ธันวาคม 2558 และให้ทาการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2559
การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 2555-2557
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายจ่ายการเยียวยาฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย รายจ่าย
ในโครงการพระราชดาริ รายการเงินชดเชยสิ่งก่อสร้าง รายการงบกลางเงินสารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น รายจ่ายตามระเบียบพัสดุ ที่จะต้องลงนามในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
3.2.1 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล
กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 424 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2558 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล ซึ่งกระทรวงการคลังได้กาหนด
เรื่อง การนับอายุบุคคล ให้เริ่มนับแต่วันเกิด...ฯลฯตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากการกาหนดอายุบุคคลดังกล่าวมีมานานแล้ว ตั้งแต่ปี 2537
แล้วอาจทาให้ส่วนราชการหลายแห่งไม่ทราบถึงเรื่องดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงได้ซ้อม
ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ดังนี้
1. บุคคลซึ่งเกิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2499 จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ วันที่ 30
กันยายน 2559 ตามนัยมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ที่ใช้บังคับ
ในปัจจุบัน) ให้บุคคลผู้นั้น พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 (รับราชการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)
สาหรับผู้ที่เกิดในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีต่อๆ ไป ก็ให้ถือหลักการนับอายุครบ 60
ปีบริบูรณ์และพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการตามนั ย
ดังกล่าวข้างต้น
/ 2.การนับอายุ...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

คลังจังหวัดอุดรธานี

2. การนับอายุของบุคคลในกรณีอื่น ๆ เช่น การลาออกจากราชการเพราะอายุ
ครบห้าสิบปีบริบูรณ์ หรือการเบิกจ่ายบานาญพิเศษและบาเหน็จตกทอดในส่วนของบุตร
ข้าราชการผู้ตาม ให้ถือปฏิบัติการนับอายุของบุคคลตามนัยมาตรา 16 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ที่บังคับในปัจจุบัน)
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2559
หน่วย : ล้านบาท
งบประจา : เป้าหมายไตรมาส 1 ร้อยละ 33
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ(%)
ส่วนราชการ
1,116.44 1,905.33 61.14
งบกลุ่มจังหวัดฯ
38.78
4.46 11.15
งบกรม/จังหวัด
56.48
3.57 6.32
อปท.
2.45
0.30 10.52
รวม
1,214.55 1,913.66 59.53
รายการ
ส่วนราชการ
งบกลุ่มจังหวัดฯ
งบกรม/จังหวัด
อปท.
รวม
รายการ
ส่วนราชการ
งบกลุ่มจังหวัดฯ
งบกรม/จังหวัด
อปท.
รวม

งบลงทุน : เป้าหมายไตรมาส 1 ร้อยละ 19
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ(%)
2,900.37
221.56 7.64
421.35
208.15
807.64
4,337.51
221.56 5.11
รายภาพรวม :เป้าหมายไตรมาส 1 ร้อยละ 30
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ(%)
6,016.81 2,126.89 35.35
460.13
4.46 0.96
264.63
3.57 1.35
34.98
0.30 0.04
7,552.06 2,135.22 28.27

/ 2) สรุปผล...
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2) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ (%)
ประธาน
มติที่ประชุม

คงเหลือ

ก่อนปี 2557
1,203.01
62.39
5.19
1,140.62

หน่วย : ล้านบาท
เงินกันปี 2558
1,429.11
214.22
14.99
1,214.89

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕9 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

4.2 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558
(สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี)
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้กาหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี
2558 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวั ฒนธรรมประเพณีอัน ดีงามของ
คนไทย ให้คงอยู่สืบไป และเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558 เทศบาลนครอุดรธานี จัดให้
มีกิจกรรม ขบวนแห่การประกวดกระทง ของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และสถาบันการศึกษา
การประกวดกระทงของชุมชน การประกวดนางนพมาศ การแสดงดนตรี และการแสดง
บนเวทีของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมกับเชิญชวนหน่วยงาน
สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานประเพณี
ลอยกระทง ประจาปี 2558 ในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 การดาเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ๆ ละ 5 ล้านบาท
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๘ กัน ยายน
๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้ น้ อ ย และมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรั ฐ บาลทั่ ว ประเทศ ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอ และ
เห็นชอบในหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางและคู่มือ การด าเนิ น งานมาตรการส่ ง เสริ มความ
เป็นอยู่ระดับตาบลตามที่กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้ มีร ายได้ น้ อ ยใน
ต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสิ น ค้ า ตกต่ า ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
กาลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยมาตรการส่ ง เสริ มความเป็ น อยู่ ใ นระดั บ ต าบล
จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
๑. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดาเนินมาตรการส่งเสริ มความเป็ น อยู่
ระดับตาบล โดยจัดสรรงบประมาณในระดับตาบล ตาบลละ ๕ ล้านบาท ในลักษณะ
/ 1) โครงการซ่อมแซม...
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๑) โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๒) โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
๒. ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือกรรมการชุมชน จัดทาโครงการและเสนอต่อ
คณะกรรมการระดับอาเภอรวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด และส่ ง ให้ ส านั ก
งบประมาณพิจารณาอนุมัติโครงการ
๓. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ให้ดาเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายตามโครงการให้
เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
โครงการตามมาตรการส่ ง เสริ มความเป็ นอยู่ ระดั บต าบล (ต าบลละ ๕ ล้ านบาท)
จังหวัดอุดรธานี ทั้งสิ้นจานวน ๒,๗๔๙ โครงการ งบประมาณ ๗๗๐,๓๖๖,๙๕๗.๘๐ บาท
๒. แยกประเภทของโครงการฯ ในจังหวัดอุดรธานี ได้ดังนี้
โครงการประเภทที่ ๑ โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็น ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ
จานวน ๒,๓๖๐ โครงการ
โครงการประเภทที่ 2 โครงการส่ งเสริ มพั ฒนาชุ มชนตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยง จ านวน
๒๔๕ โครงการ
โครงการประเภทที่ 3 โครงการด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม เช่ น การเพิ่ มศั ก ยภาพในการ
ประกอบอาชีพ จานวน ๑๔๔ โครงการ
๓. จังหวัดอุดรธานีได้รับการพิจ ารณาอนุ มัติ ง บประมาณจากส านั ก งบประมาณ
ครั้งที่ ๑ จานวน ๔๘๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓๔,๒๔๖,๙๕๐ บาท
๔. จังหวัดอุดรธานีแจ้งอาเภอที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดาเนินโครงการให้ แ ล้ ว
เสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ สาหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณขอให้
ปรับแก้ไขโครงการส่งให้สานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ งบประมาณต่อไป
๕. จังหวัดอุดรธานีได้รับการพิจ ารณาอนุ มัติ ง บประมาณจากส านั ก งบประมาณ
ครั้งที่ ๒ จานวน ๔๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒๒,๔๔๘,๙๒๔ บาท
๖. จังหวัดอุดรธานีได้รับการพิจ ารณาอนุ มัติ ง บประมาณจากส านั ก งบประมาณ
ครั้งที่ ๓ จานวน ๑๗๒ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๙๖๙,๗๖๐ บาท
๗. จังหวัดอุดรธานีได้รับการพิจ ารณาอนุ มัติ ง บประมาณจากส านั ก งบประมาณ
ครั้งที่ ๔ จานวน ๑๖๓ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๓๑๖,๙๐๐ บาท
๘. จังหวัดอุดรธานีได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสานักงบประมาณแล้ ว
รวม ๑,๒๓๒ โครงการ งบประมาณ 3๔1,๙๘๒,๕34 บาท
๙. จังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือแจ้งเร่งรัดทุกอาเภอดาเนิ น โครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ต าบลละ ๕ ล้ า นบาท) ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
จากการประมวลสรุปสาระสาคัญผลการ
ดาเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ๆ ละ 5 ล้านบาท จังหวัดอุดรธานีในเรื่อง
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการเตรียมความพร้อม ของสานักงานคลังจังหวัด พบว่า
/ 1. การอนุมัติ...
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๑. การอนุมัติงบประมาณโครงการตาบลละ ๕ ล้าน ของจังหวัดอุดรธานีค่อนข้าง
ล่าช้า อาเภอต่าง ๆ คงต้องเตรียมความพร้อมกรณี โครงการที่เ สนอไปไม่ได้รับ การอนุมัติ
อาจต้องเตรียมโครงการสารองไว้ทดแทน
๒. ด้านการพัสดุ อาเภอต่าง ๆ อาจจะมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัสดุ
ไม่เพียงพอ สามารถขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นเข้ามาร่วมปฏิบัติงานได้
๓. ในกรณีที่ต้องใช้พื้นที่ หรือสถานที่ในการดาเนินการ ที่ต้องขออนุมัติเป็นกรณี
พิเศษ ขอให้เตรียมการในเรื่องการขอใช้พื้นที่ไว้ให้พร้อ มก่อนการดาเนิน การ
๔. และควรมีการสารวจเรื่องราคากลางไว้ให้พร้อม รวมถึงเร่งรัดการเปิดบัญชี เพื่อ
รองรับเงินฝากฯ ให้เรียบร้อย
ในการนี้สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้
มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการติดตาม และตรวจสอบการดาเนินการโครงการสาคัญของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะดาเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล ๆ ละ 5 ล้านบาท
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
ประธาน

ให้หน่วยปฏิบัติดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และ
เพื่อให้การควบคุมมีประสิทฺธิภาพมากยิ่ งขึ้น ควรมีการวางกลไกในส่วนเกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบไว้ด้วย

คลังจังหวัดอุดรธานี

ในส่วนของการก่อหนี้ผูกพัน การเตรียมการในการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถบูรณาการ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น รวมถึงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดาเนินพื้นที่
ของท่านได้ โดยการดาเนินการในรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเว้นให้แล้ว โดยสามารถแต่งตั้งได้หลายคน ทั้งนี้สานักงานคลัง
จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือแจ้งอาเภอต่าง ๆ ให้ได้รับทราบ และแจ้งความประสงค์ผ่าน
ระบบ e-GP พร้อมส่งเอกสารให้สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานีอนุมัติ ภายในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.4 การตรวจสอบโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่อง
อุทยานไดโนเสาร์ภูเวียง (สานักงานจังหวัดอุดรธานี/หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด)

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น
ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา กรณีการตรวจสอบโครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่อง อุทยานไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการ
ตรวจสอบมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้สั่ งการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กาชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติตามนัยข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
ดังนี้
/ 1. สั่งการและกาชับ...

๑๖

1. สั่งการและกาชับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยในการจัดทาโครงการใดๆ
ต้องสารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอบถามความเห็นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ประเมินความเหมาะสม และความคุ้มค่า ก่อนที่จะเสนอของบประมาณ
เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ
2. พิจารณาทบทวน การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในการดาเนินโครงการพัฒนาที่ไม่อยู่ในข่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่บนพื้นฐานของความสอดคล้อ ง และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการใช้เงินงบกลาง โดยใช้ความระมัดระวังรอบคอบ และคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามประเภทรายจ่าย เพื่อการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.5 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกและ
ลูกจ้างในสังกัด ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมประกอบพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
2558 ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้กาหนดให้มีพิธีทาบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรในภาคเช้า ณ หอประชุมทองใหญ่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พุ่ มเงิน)
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในภาคค่า ณ เวทีกลาง ในบริเวณงานทุ่งศรีเมื อง
จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 และขอความร่วมมือ
จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเครื่อง
ราชสักการะพร้อมประดับธงชานไทยคู่กับธงตราสัญลัก ษณ์ “ภปร” ประดับไฟฟ้า แสงสว่าง
ตามสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับพิจารณา
จัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการขยายผลกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการพระราชดาริ และขอให้แจ้งบุคลากรในหน่วยงานแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือ ง
ซึ่งเป็นสี ประจาวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม
2558
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.6 การจาหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ งานประจาปีทุ่งศรีเมือง พ.ศ. 2558
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้จัดสรรสลากกาชาดให้กับทุกภาคส่วน
ในจังหวัดอุดรธานี ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 178 หน่วยงาน ในการจาหน่ายสลาก
กาชาดจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว และขอเชิญชวนร่วมทาบุญ โดยการซื้อสลากกาชาดของ
/ สานักงานเหล่ากาชาด...

๑๗

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารายได้สมทบทุนกิจการสาธารณประโยชน์
ชิงรางวัลกว่า 278 รางวัล รวมมูลค่า 1,526,723 บาท
ประธาน

ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันงาน “วันชาวอุดรรวมน้าใจให้กาชาด ประจาปี พ.ศ. 2558” เมื่อ
วันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัด (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย โดยสานักระบาด
วิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558
จานวน 111,826 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 171.71 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 108 ราย
คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.10 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-45 ปี จังหวัดที่พบ
ผู้ป่วยมากที่สุด อันดับ คือจังหวัดระยอง เพชรบุรี ราชบุรี อุทัยธานี และจังหวัดปราจีนบุรี
ตามลาดับ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยเป็นอันดับที่ 19 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ในอันดับที่ 77 ของประเทศ และจากข้อมูลผู้ป่วย ปี พ.ศ.
2557 พบผู้ป่วยทั้งหมด จานวน 62 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.07 ต่อแสนประชากร
ไม่พบผู้เสียชีวิต จากรายงานพบผู้ป่วยตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558
จานวน 315 ราย คิดเป็นอันราป่วย 19.84 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุ
ที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี(จานวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.79) อาเภอที่พบผู้ป่วย
มากที่สุดคืออาเภอเมืองอุดรธานี จานวน 195 ราย 46.11 ต่อแสนประชากร และอาเภอ
ที่ยังไม่พบผู้ป่วย คือ อาเภอศรีธาตุ และอาเภอกู่แก้ ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.8 การดาเนินงานอาหารปลอดภัย เพื่อลดโรคที่เกิดจากอาหารและน้า
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “เที่ยวทะเลบัวแดง ปลอดโรค
อาหารเป็นพิษจังหวัดอุดธานี” จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 ในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับการดูแลสุขภาพจากปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล สนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย ใน 12 เมือง
ต้องห้ามพลาด และจากการประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนา “เที่ยวทะเล
บัวแดง ปลอดโรคอาหารเป็นพิษ ปี 2559” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตาบลเชียงแหว อาเภอกุมภวาปี ที่ประชุมมีมติ
1. ให้มีการจัดระเบียบร้านค้า เน้นการจัดโซนนิ่ง (Zoning) ตามประเภทของ
อาหาร และสินค้าที่นามาจาหน่าย จัดระเบียบชุมชนและการจราจร มอบหมายให้ชุมชน
เทศบาล และคณะกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบ
2. เรื่องส้วมสาธารณะ แบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่ เช่นโรงเรียน และวัด
/ 3. เรื่องการจัดการ...

๑๘

3. เรื่องการจัดการขยะ มอบหมายผู้รับผิดชอบคือ เทศบาลตาบลเชียงแหว
ชุมชน และกลุ่มเรือเช่า
4. อบรมผู้ประกอบอาหาร โดยมอบหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ รับผิดชอบดาเนินการ
5. ให้อาเภอกุมภวาปีรับผิดชอบ จัดให้มีศูนย์อานวยการบริการนักท่องเที่ยว
ทะเลบัวแดง
และให้มีการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานผู้รับผิดชอบระดับอาเภอ หรือ
จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับอาเภอ ระบุชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจน ทั้งนี้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการควบคุมกากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.9 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ 2558
(สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี )

ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่น ดินจังหวั ดอุ ดรธานี
เนื่องจากการปฏิบัติงานที่เร่งรัด อาจเกิดความผิดพลาด
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือแจ้งกาชับให้ส่วนราชการต่าง ๆ ให้
ดาเนินการตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อยู่ในกรอบและ
หลักเกณฑ์วัตถุประสงค์หลัก ไม่ซ้าซ้อนกับแผนงานโครงการส่วนราชการ หน่วยงาน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งจะพบการดาเนินการที่ซ้าซ้อน
ในการนี้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับหน่วยงานหลักต่าง ๆ ในการ
ตรวจสอบ เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ดี เอส ไอ และองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้าง
ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการตาบลละ ๕ ล้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สาหรับแนวทางปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากความ
เข้าใจผิดเกิดจากการใช้ดุลยพินิจ การตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนมากพบ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการส่วนกลาง โดยจะมุ่งเน้นด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง แยกเป็นโครงการใหญ่ๆ ในลักษณะ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ประโยชน์
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความสาคัญกับการบริหารการใช้งบกลาง งบสารอง
ฉุกเฉินต่าง ๆ ต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ เป็นเรื่องสาคัญ
เพราะการปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนิน การให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่แยกเป็นหน้าที่หลัก และหน้าที่เสริม หากมีการดาเนินการผิดลักษณะแล้วก็จะ
เกิดผลกระทบเกี่ยวพันกันคือไม่ มีอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติ และจะต้องมีระเบียบแบบแผน
ข้อบังคับในการดาเนินการ เพราะอาจเกิดปัญหาในในการปฏิบัติ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินก็จะต้องทาการทักท้วงและดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ดังนั้นหน่วยผู้รับตรวจก็
/ ต้องปฏิบัติตาม...

๑๙

ต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ และระเบียบปฏิบัติ ส่วนการปฏิบัติโดยไม่มีกฎหมายกาหนด
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทาการทักท้วงโดยการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งทาให้เกิดปัญหา
มากมาย การใช้ดุลยพินิจก็ต้องใช้ในส่วนที่จาเป็น เหมาะสมและประหยัดไม่เอื้อ ประโยชน์
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ในเรื่องเงินอุดหนุน (ในภาพรวมของทุกหน่วยงาน) การจ่ายเงินอุดหนุนของ
องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไปสัมพันธ์กับหน่ วยงานราชการต่าง ๆ ต้องอยู่ใน
อานาจหน้าที่ ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ องค์กรบริหาร
การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดูระเบียบแบบแผนการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามข้อกฎหมาย
และต้องเข้าใจว่ากฎมีหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณกาหนดไว้ หากการดาเนินการดังกล่าวไม่มีข้อห้ามของกฎหมายทั้งสองประเภท
ห้ามไว้ก็สามารถใช้เงินงบประมาณในส่วนนั้นได้ ในการจัดซื้อ จัดจ้างเรื่องการกาหนดราคา
กลางที่เกินราคา มาตรฐาน อาจถูกทักท้วงและเรียกเงินคืน รวมถึงการข้ามขั้นตอนการ
การดาเนินงาน
คลังจังหวัดอุดรธานี

ยืนราคากลางได้ ๓๐ วัน สามารถเตรียมการได้ก่อนล่วงหน้า โดยใช้ราคาในพื้นที่
ตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดประกาศ เรื่องราคาของวัสดุก่อสร้างไว้ และหากสานัก
งบประมาณได้กาหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไว้ ก็ต้องดูประกอบด้วย ซึ่งได้หนังสือแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบแล้ว

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี มาตรฐานราคากลางสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ ในเพจ (Page)
สานักดัชนี ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Update) ราคากลางที่เก็บรวบรวม
จากพื้นที่จังหวัดเป็นประจาทุกเดือน
ประธาน

ในประเด็นนี้รัฐบาลให้ความสาคัญที่จะกับผู้นาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ระวังอย่าให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ และให้สานักงานจังหวัดอุดรธานี เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร (Web link)
กับสานักงบประมาณ และกระทรวงพาณิชย์ ในเพจ (Page)บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ไว้ใน
เว็บไซต์ของจังหวัดอุดรธานีด้วย
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เรื่องเพื่อพิจารณา
- เสนอให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นวาระสาคัญของจังหวัด (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกจังหวัด ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับผลผลิต ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่
สานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกาหนดให้นากรอบ
แนวทางการดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ให้ทุก
/ จังหวัดดาเนินการ...

๒๐

จังหวัดดาเนินการ และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกั บพันธกิ จ
“มหาดไทยใสสะอาด”
จังหวัดอุดรธานีได้มีการพิจารณาดาเนินโครงการเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่าย และการปลูกจิตสานึก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในแนวทาง คือ
๑. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ บ าลในเชิ ง ปฏิ บั ติ
ให้เน้นหนักด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลราคากลางและกระบวนการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ ก าหนดจั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ส่ ว นราชการ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 4 รุ่นๆ ละ 475 คน
๒. การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น เน้ น หนั ก การรณรงค์ และการ
สร้างเครือข่ายการแสดงความจงรักภักดี เพื่อสนองพระราชปณิ ธ านต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเผยแพร่พระราชดารัสซึ่ง ทรงพระราชทานแก่ ค ณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยให้ทุกจังหวั ด อ าเภอ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และก าหนดจั ด งานวั น ต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ระหว่ า งวั น ที่ ๘ ถึ ง ๙ ธั น วาคม ๒๕๕๘ “Transparent
THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” มีการจัดนิทรรศการ การเสวนา การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ให้เน้นหนักการปลูกจิตสานึก คุณธรรม จริ ย ธรรม รวมทั้ ง ขอให้ มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นการเสริ มสร้ า งคุ ณธรรม
จริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และผู้บริหารองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด/อาเภอ เป็นประจาและต่อเนื่อง
ประธาน

เห็นด้วยในหลักการ และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่เห็นด้วยกรณีการนานักเรียน นักศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรรมต่าง ๆ ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนั้น ไม่เห็นด้วย สาหรับการจัดอบรมให้ความรู้แก่ส่วนราชการ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 4 รุ่นๆ ละ 475 คน ในพื้นที่ 20 อาเภอ
ของจังหวัด ขอให้นาทีมวิทยาจากจังหวัดเข้าเสริมเพิ่มเติมวิชาในการอบรมดั งกล่าว อาทิ
กิจกรรมในที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบด้ วย
โดยให้คานาหรือช่วยตรวจสอบการดาเนินการโครงการของรัฐ และองค์กรบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึ ก ษา เขต 20
เห็นด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
สาหรับกรณีการนานักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม
กิจกรรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น เพราะทาให้ชั่วโมงเรียนของนักเรียน นักศึกษา
เหล่านั้นขาดหายไป เพราะโดยปกตินักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ จะมีช่วงเวลา
เรียนเต็มกาหนดเวลาทุกวัน และเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องลดเวลาเรียน
/ เพิ่มเวลารู้...

๒๑

เพิ่มเวลารู้ ในช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นโอกาสดี ที่สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช) หรือส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จะได้นาความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ หรือ
เรื่องอื่น ๆ เข้าไปเสริมเพิ่มเติมในช่วงเวลาดัง กล่าวนี้ได้ทุ กโรงเรียนหากได้มีการติ ดต่อ
ประสานงานก่อนเข้าดาเนินกิจกรรม คาดว่าจะได้ผลการเรียนรู้ที่เข้าถึงเยาวชนมากยิ่งขึ้น
หากมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ประธาน

ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) บูรณาการในเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ยาเสพติด การพนัน ขยะ กิจกรรมการสหกรณ์ และกิจกรรมในการ
แนะแนว โดยการเชิญส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
เพื่อหารือการกาหนดชื่อ และกิจกรรมโครงการ นิว ยัง อุดรธานี เจเนเรชั่น (New Young
Udonthani Genaretion) หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสม พร้อมกับหารือแนวทางการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย และกาหนดกลุ่มเป้าหมายการดาเนินการให้ชัดเจนใน
การจัดกิจกรรม โดยพัฒนารูปแบบและเทคนิคการนาเสนอ หากจาเป็นก็ใช้งบประมาณจาก
งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในส่วนของการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

๖.1 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ถึงเดือนพฤศจิกายน
2558 มีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมด 1,459 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 1,097 เรื่อง
คงเหลือ 362 เรื่อง ประกอบด้วย การบริการเบ็ดเสร็จ 15,322 เรื่อง การรับเรื่องส่งต่อ
๒3 เรื่อง ให้คาปรึกษา 684 เรื่อง ให้บริการข้อมูล ๑๐ เรื่อง และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน ๓ เรื่อง
ผลการดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับเรื่องร้องเรียน จานวน 16 เรื่อง
ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ แยกเป็น
- เรื่องความเดือดร้อน 1 เรื่อง
- กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 2 เรื่อง
- ขอความช่วยเหลือ 12 เรื่อง
- การแจ้งเบาะแส 1 เรื่อง และไม่มีร้องเรียนเรื่องปัญหาที่ดิน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๖.2 การจัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้าน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”
สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ ก ษาอุ ดธานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดธานี เขต 1 ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอาเภอ กาหนดจัดกิจกรรมโครงการ
สร้างบ้าน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เพื่อมุ่งเน้นความตระหนักในการช่วยเหลือนั กเรียน
ที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและจูงใจให้ทุกส่วนของสังคมได้ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
นักเรียน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย
/ และได้กาหนด...

๒๒

และได้กาหนดสร้างบ้านให้นักเรียนในเขตพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
อุดรธานี หนองวัวซอ สร้างคอม และอาเภอเพ็ญ และเชิญชวนส่วนราชการ และหน่วยงาน
ทุกแห่งและร่วมบริจาคเงินสมทบการสร้างบ้านให้นักเรียนในโครงการดัง กล่าวฯ ตามกาลัง
ศรัทธาได้ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดธานี เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา โทรศัพท์ 08 1262 5930
มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน 2558 มีดังนี้
จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ยกมาจากเดือนตุลาคม 1,704
ราย 681,600 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือนตุลาคม 923
ราย 369,200 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต
จานวน 688 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,640 บาท
3. ในห้วงเดือนธันวาคม 2558 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ได้มีกาหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ รวม จานวน 15 ครั้ง
4. การรับบริจาค ดวงตา และอวัยวะ จานวน 53 ราย และ 46 ราย ตามลาดับ
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์
- ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
24,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59

สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์ของโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
2558/59 เพื่อการชะลอผลผลิตข้าวเปลือกนาปีออกสู่ตลาด บรรเทาความเดือดร้อน และ
เพื่อยกระดับราคาของผลิต เป็นโดยมีพื้นที่เป้าหมาย ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 2.0 ล้านตัน(ข้าวเปลือก) ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร 1.5 และสหกรณ์การเกษตร
0.5 ล้านตัน(ข้าวเปลือก) ตามลาดับ ผลผลิตข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ข้าวเปลือก
หอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละ
วงเงินสินเชื่อจานวน (บาทต่อตัน) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,500 บาท
ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ตันละ 11,300 บาท และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละ ตันละ
10,300 บาท ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2559 วงเงินสินเชื่อ เกษตรกรแต่ละราย สูงสุดไม่เกินรายละ 300,000 บาท
และสหกรณ์การเกษตร สูงสุดไม่เกินแห่งละ 30 ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 จานวนผู้ขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
/ สานักงานพัฒนา...

๒๓

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ดอุ ดรธานี
จานวนผู้ขอสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ 2559 จังหวัดอุดรธานี จากข้อมูล ณ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2558 ในพื้นที่ 20 อาเภอ มีสตรีผู้ตั้งครรภ์ รวม 281 คน และทารกแรกเกิด
จานวน 49 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.6 การจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ 6

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ดอุ ดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการ
จัดระเบียบขอทานระดับจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดระเบียบ
คนขอทาน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์
จังหวัดอุดรธานเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของภาคอีสาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงการให้เงินคนขอทาน พร้อมสารวจกลุ่มเป้าหมาย ดาเนินการคัดกรอง สอบ
ประวัติ และส่งคนขอทานเข้าสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือต่อ ไป
ในการดาเนินการดังกล่าว พบคนขอทานรวมทั้งสิ้น 6 คน เป็นชายไทย 3 คน และ
หญิงไทย 3 คน ไม่พบขอทานที่เป็นชาวต่างด้าว และขอทานที่ เป็นเด็ก นอกจากนี้ยังพบ
คนไร้ที่พึ่ง จานวน 7 คน เป็นชาย 6 คน และเป็นหญิง 1 คน และไม่ปรากฏเด็กไร้ที่พึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

……………………………………………

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

