รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 11/๒๕๕9
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายสมหวัง
2. นายสิธิชัย
3. นายปราโมทย์
4. นายสุรศักดิ์
5. นายสุเมธ
6. นายชัชวาล
7. นายทวีศักดิ์
8. นายธีระภัทร์
9. นายสมิต
10. นางณัฐกฤตา
๑1. นางสุภาวดี
12. นางอัญชลี
13. นายนิติธร
14. นางเอื้อมพร
๑5. นายมนต์สังข์
16. นายประเสริฐ
17. นายณรงค์ชัย
18. นายสรศักดิ์
19. นางสุวรรณี
20. นายชนะ
21. นานนภดล
๒2. นายณัฐพล
๒3. นายนพดล
24. นางวษมล
๒5. น.ส.วนิดา
26. น.ส.พรกมล
27. นางสมพร
28. นางประวิว

พ่วงบางโพ
จินดาหลวง
ธัญญพืช
เกษมสุวรรณ
ทองดี
เชิดไชยศักดา
สุริยะสิงห์
ผิวสวัสธ์
ประสันนาการ
ชาวดอน
สิทธิมาลัยรัตน์
พลคชา
เพชรคูหา
กาเนิดกาญจน์
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
ศรีดาวเรือง
เปี่ยมสง่า
ศิริวรรณ์หอม
ไชยฮ้อย
ตันติเมฆิน
ฤกษ์สังเกต
จงสมชัย
มณีสุต
จารีย์
เบ้าหล่อเพชร
นิลคัมภีร์
พรมมานอก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
รก.แรงงานจังหวัดอุดรธานี
รก.ท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
รก.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
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29. นายพิพัฒน์
30. นายศรชัย
31. นายไพบูลย์
32. พันโทเฉลิมเกียรติ
33. นายสุพจน์
34. นายศิวเรศ
35. นายธนดร
36. นายพิชัย
37. น.ส.ทชากร
38. นายจิรายุทธ

เพ็ชรกระจ่าง
ศรีสถาน
ภูชาดึก
อังคพนมไพร
วงศ์พรหมท้าว
ธรรมวิเศษ
เบ็ญจจินดา
พาศรี
รอบรู้
ชมพจนานันท์

สถิติจังหวัดอุดรธานี
รก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อุดรธานี
(แทน) หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

อาเภอ
39. นายวัชรินทร์
40. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
41. นายณฐพล
42. นายพงษ์พันธ์
43. นายสุวชิ าญ
44. นายวิโรจน์
45. นายปิยะพงษ์
46. นายสามารถ
47. นายพิเชษฐ์
48. นายชัชวาลย์
49. นายประทีป
50. นายชัยรัตน์
51. นางสุภาวดี
52. นายศรัณย์ศักด์
53. นายสุชาติ
54. นายสุพจน์
55. นายจรูญ
56. นายเฉลิมศักดิ์
57. น.ส.ศิริกัลยา

สุตลาวดี
เลิศสุบิน
วิถี
แสงสุวรรณ
ไชยโกมล
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
เอี่ยมกลิ่น
ปทานนท์
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
วงศ์วิวัฒน์
วิริยะสังวรณ์
อินทร์หา
กิจรักษา

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

ส่วนกลาง
58. ว่าที่ ร.ต.อมร
59. นายเธียรไท
60. นางอัจจิมา

โฉมงาม
อัยการจังหวัดอุดรธานี
วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
สุรสินธุ์
(แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
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61. นางบัวเรียน
62. นายวิรัตน์
63. นายพิทยา
64. นางสุนีย์
65. นายนิรันด์
66. นายบรรพต
67. น.ส.ปวริศา
68. นางลดาวัลย์
69. นายเพ็ชรรัตน์
70. น.ส.เบญจพร
71. นายเอกสิทธิ์
72. นางสุนันทา
73. นายอดุลย์
74. นายสุทธาชีพ
75. นายสมบัติ
76. นายเพนิน
77. นายปรมัตถ์
78. นายเฉลียว
79. นายวิทยา
80. นายสุธน
81. นายกิตติภพ
82. น.ส.เพ็ญพรรณ
83. นางพิสมัย
84. นายเวชชยันต์
85. น.ส.รจเรข
86. นางพุทธมาตย์
87. นายพงศ์พิตร์
88. น.ส.ชัชฎา
89. นายไชยรัตน์
90. นายอาคา
91. นางดรุณี
92. นายพูลศักดิ์
93. นายสมเด็จ

จิระสมบูรณ์โชค (แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
การบังคับคดี
ธรรมเสถียร (แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
กุดหอม
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
พิชคา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
ศิริกุล
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
โยวะบุตร
(แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
รักขพันธ์
(แทน) หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
สุวรรณเทศ
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ศุภเกษร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
แสนศรี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
หน.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
วิมุติพงษ์
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
แสงฤทธิ์
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ไชยสว่าง
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ลีพฤติ
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ศีรษะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ไชยฮ้อย
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ฤทธิ์แสง
คลังเขต ๔
ประทุมาทิพย์ (แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ยอดโพธิ์
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
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94. นายประจักษ์
95. นายเรืองเดช
96. นายนฤชิต
97. นายยุทธนา
98. นางประภาพร
99. นางสุภาพร
100. นายภูริพัฒน์
101. นายฉลองศักดิ์
102. นายพรชัย
103. นายคมสัน
104. นายประสิทธิ์
105. นายบัณฑิต
106. นายไพบูลย์
107. นายทวีศักดิ์
108. นางเพียงใจ
109. นางอารยา
110. นายศรชัย
111. น.ส.อุทุมพร
112. นายอนุชิต
113. นายอภิสิทธิ์
114. นางนงนารถ

ปุกสันเทียะ
ประวัตรวโรดม
ชาตะบุตร
พุทธิมา
อุณชาติ
ณรงค์พันธ์
ชาวเวียง
จัตุรัสพันธ์
โพคันโย
บุญอาจ
ชัยวงษ์
ทองอร่าม
ไกรสีห์
สารทรัพย์
แสงวิจิตร
สิทธิเชียงพิณ
ศรีสถาน
อาไพวิทย์
สุวรรณสุทธิ์
คาภิโร
ขันธะประโยชน์

ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
115. พ.ท.พรพจน์
116. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
117. พ.อ.สมัคร
118. พ.ท.มาโนชย์
119. น.อ.พนิต
120. พ.ต.ท.ชาญชัย
121. พ.ต.อ.สุนทร

พรหมวงศ์
เหมือนโพธิ์
เอ็นดู
นนท์ตุลา
แสงทับทิม
ผลเจริญ
ประดิษฐ์แท่น

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ

สถาบันการศึกษา
122. นายธีระเดช
123. รศ.ดร.บัณฑิต
124. นายเทพ
125. นายสมัย
126. นายอดิศักดิ์
127. นายเดชวิชัย

วงษ์ราชธ์
หาญธงชัย
สงวนกิตติพันธุ์
ศรีหาบุตรี
ปัญญาสิม
พิมพ์โคตร

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
/128. นายประวิทย์...
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128. นายประวิทย์
129. นายพัทธพล
130. นายเสน่ห์

บุรันนิตย์
จารุจิตต์
วงษ์เล่ห์

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
131. นายสมเกียรติ สุขธนะ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
132. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
133. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
134. นายดาวเรือง
หากันได้
(แทน) ปลัดเทศมนตรีนครอุดรธานี
135. น.ส.อัจฉรา
นาคทน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
136. นางสิริพรรณ
ชัยประสงค์สุข (แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
137. นายพลชัย
กุลประกอบลาภ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
138. นายชอบ
ม่วงย้าย
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
139. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
140. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์ พิลาวัลย์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
141. นายประพาส
พันธ์ชูเพชร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
142. นายภิญโญ
แสงแก้ว
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
143. นายชฎาลม
วงศ์ด้วง
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
144. น.ส.ทศพร
ชยานุเคราะห์ (แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
145. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
146 น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สนง.เคหะชุมชนอุดรธานี
147. นายเกรียงศักดิ์ เทียนไชย
(แทน) ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
148. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
149. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 4 (อุดรธานี)
150. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
151. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
152. นางพัชรียา
พลับแก้ว
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
153. นายอนันต์
วรรณภินพงศ์ นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
154. นายจินดา
วรประเสริฐ (แทน) ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
155. นายธนัชชัย
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
156. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
157. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
158. นางชนิตสิรี
แพงมา
(แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานงาน ประจาเขต 4
159. นายจุฬา
ทวีปรีดา
ผจก.สายการบิน ไทยไลอ้อนส์ แอร์
/ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจาก...
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ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ)
3. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
4. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
5. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
6. จ่าจังหวัดอุดรธานี
7. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
8. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
9. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อด.
10. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
11. หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
12. นายอาเภอกุมภวาปี
13. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
14. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
15. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
16. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
17. ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
18. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
19. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
20. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
21. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
22. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
23. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
24. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
25. ศึกษาธิการภาค 10
26. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
27. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
29. ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
30. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
31. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
32. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
33. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
34. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
35. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
36. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
/37. ผอ.ศูนย์การศึกษา...
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37. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
39. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
42. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
43. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
44. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
45. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
46. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
47. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
48. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
49. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
50. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
51. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
52. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
53. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
54. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
55. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
56. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
57. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
58. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
59. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
60. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
61. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
62. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
63. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
64. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
65. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
66. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
68. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
69. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
70. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
71. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
72. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
/73. ประธานชมรม...
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73. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
74. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
75. ผจก.บริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุดรธานี จากัด
เริ่มประชุม 10.00 น.

พิธีก่อนการประชุม

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอสรุปข่าวประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง
พ่วงบางโพ)เป็นประธานดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
1. มอบประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจาปี 2559
และมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
2. มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ปี 2559
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
3. มอบรางวัลการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 31
และการรับมอบเงินสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2)
มอบประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจาปี 2559 และ
มอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ของสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของ
แผ่นดินดีเด่น ปี 2559 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี มอบรางวัลการแข่งขัน
ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 31 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา ในนามผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานีจานวนเงิน 5,000 บาท แสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ
และร้านค้าที่ได้รับป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ด้วย
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายณัฐพล ฤกษ์สังเกต ประมงจังหวัดราชบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประมงจังหวัดอุดรธานี
2) นายชัชวาล เชิดไชยศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
3) น.ส.วนิดา จารีย์
จัดหางานจังหวัดเชียงราย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
4) นายวิโรจน์ อุทุมโภค
นายอาเภอนายูง ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอกุดจับ
/5) นางสุภาวดี ...

๙

5) นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์

นายอาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอทุ่งฝน
6) นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอาเภอปากชม จังหวัดเลย
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอสร้างคอม
7) นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์
นายอาเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอนายูง
8) นายปิยะพงษ์ บุญส่ง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ
ในตาแหน่ง นายอาเภอศรีธาตุ
9) ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบนิ นายอาเภอกู่แก้ว ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอหนองหาน
10) นายณฐพล วิถี
นายอาเภอหนองแสง ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการใน
ตาแหน่ง นายอาเภอบ้านผือ
11) นายวิมล สุรเสน
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอหนองวัวซอ
12) นายจรูญ วิริยะสังวร
หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ทปค.อาเภอกุมภวาปี
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
13) น.ส.ศิริกัลยา กิจรักษา หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ทปค.อาเภอบ้านผือ
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
14) นายสุชาติ ทอนมณี
หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ทปค.อาเภอหนองแสง
(ช่วยราชการสานักงานรัฐมนตรี)
ได้รับแต่งตั้งให้รกั ษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอหนองแสง
15) นางเพียงใจ แสงวิจิตร ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดจันทบุรี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
16) นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 2 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1
17) นายพรชัย โพคันโย
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 2
/18) นายอดิศักดิ์ ...

๑๐

18) นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลาพูน
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
และการท่องเที่ยวอุดรธานี
19) นายวิทยา รัตนสินศรีรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME
ครบวงจร จังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop

Service Center : OSS )

20) นายประทีป อุ่ยเจริญ

ระเบียบวาระที่ 2

นายอาเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอวังสามหมอ
ข้าราชการ/ผู้บริหาร ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
นายกิตติภพ แสงฤทธิ์
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงฯ ท
(อุดรธานี) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงฯ
(ขอนแก่น)
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก ลาดับที่ 30 จากข้อความ
“นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขข้อความเป็น “นายชนะ ไชยฮ้อย
เกษตรจังหวัดอุดรธานี”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายตามมติคณะรัฐมนตรี
(สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุม ให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกาลังกายทุกวันพุธ
ของสัปดาห์ เวลา 15.00-16.30 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และกระตุ้นให้มีความพร้อม
ในการทางาน ของข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เริ่มต้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 โดยกิจกรรมการออกกาลังกาย ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ แอโรบิค
เดิน หรือยืนแกว่งแขน เล่นโยนห่วง และจานร่อน
จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดกิจกรรมการออกกาลังกายตามมติคณะรัฐมนตรี ใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง เริ่มเวลา 13.00 น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน และทดสอบสมรรถภาพทางกาย และในเวลา 14.45 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกกาลังกาย (เต้นแอโรบิค)
/เชิญชวนหัวหน้า...

๑๑

เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดร่วม
กิจกรรมการออกกาลังกายตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ เวลา และสถานที่ดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย : ชุดออกกาลังกาย ชุดวอร์มขาวหรือดา หรือสีสุภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 พิธีเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
เนื่องในการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดประกอบพิธีบาเพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในระหว่างวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม
2559 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เริ่มเวลา 16.30 น. การแต่งกาย : ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ : เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือ
สายสะพายมงกุฎไทย ประชาชนทั่วไป : ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ :
เครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้า หรือสายสะพายมงกุฎไทย ประชาชน
ทั่วไป : ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนโดยทั่วไป
ร่วมบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การขับเคลื่อนวาระจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยความเห็นชอบของมติ
ที่ประชุมกรมการจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนวาระ
การพัฒนาจังหวัดที่สาคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยมอบให้สานักงานจังหวัดอุดรธานีเป็น
หน่วยงานเลขานุการในการขับเคลื่อน โดยประเด็นทั้ง 9 วาระ ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการในการขับเคลื่อนในแต่ละประเด็น คือ
๑) เรื่องการส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการรู้รัก สามัคคีปรองดองสมานฉันท์
๒) เรื่องการขยายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรอินทรีย์ )
และอาหารปลอดภัยตามแนวพระราชดาริ
๓) เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาและหลักธรรมาภิบาล
๔) เรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ และ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๕) เรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในรูปแบบ
ประชารัฐ
/ 6) เรื่องการเสริมสร้าง...
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๖) เรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
๗) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘) เรื่องการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจร
๙) เรื่องการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ไตรมาสที่ 1 ห้วงเดือน (ตุลาคม-ธันวาคม) เป็นห้วงของการจัดการประชุม
คณะทางานฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในคาสั่ง เพื่อให้คณะทางานทบทวนความคิด
และตรวจสอบนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับการทา Road Map ในการขับเคลื่อน รวมถึง
การตรวจสอบแผนงาน และงบประมาณที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับ ถึงความสอดคล้องกับ
วาระจังหวัดทั้ง 9 วาระ
ไตรมาสที่ 2-3 (มกราคม-มิถุนายน) รวมระยะเวลา 6 เดือน ก็จะเป็นช่วงของ
เวลาของการขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นไปตามแผนงาน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ให้ดาเนินการ
ในช่วงของไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน) เป็นการดาเนินการต่อเนื่องกับ
โครงการต่าง ๆ ที่เหลือและการติดตามประเมินผล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค
และข้อขัดข้องในการดาเนินการ เพื่อนาเสนอเป็นแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัด
ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานทุกแห่ง บูรณาการการทางานและ
ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด โดยคณะทางานฯ ต่าง ๆ จะประชุมตรวจสอบแนวคิด และ
งบประมาณ หากหน่วยงานได้รับงบประมาณแล้ว ให้เสนอมาที่ฝ่ายเลขานุการของแต่ละคณะ
หลักการทางานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดจะใช้หลักทฤษฎีห่วงโซ่ (Value Chain) ในการ
อธิบายโครงการฯ และกิจกรรม ทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า สาหรับหน่วยงานใด
ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดได้ในบางส่วน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.4 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แผนระบบบริหารจัดการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนยั่งยืน พ.ศ.
2560-2564 ของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการเกลือเสริมไอโอดีน แบบบูรณาการ ตั้งแต่ ต้นทาง
โดยส่งเสริมให้ผู้ผลิตเกลือต้ม ผลิตเกลือเสริมไอโอดีน และให้ชมรมผู้ประกอบการเกลือ
เสริมไอโอดีน รับซื้อเกลือจากผู้ผลิตเกลือต้ม รวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัด และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ควบคุมการผลิตเกลือไอโอดีนให้มีคุณภาพเพียงพอเนื่องจากปัจจุบันยัง
มีพื้นที่ผลิตเกลือที่ไม่ได้เสริมไอโอดีน และมีการจาหน่ายโดยพ่อค้าเร่ ซึ่งชาวบ้านนิยม
นามาใช้ในการทาปลาร้า เพราะเชื่อว่าเกลือเสริมไอโอดีจะทาให้ปลาร้ามีสีคล้า ไม่สวยงาม
ซึ่งสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัย จะต้องทาการศึกษาวิจัยเชิงลึกในเรื่องนี้ต่อไป
กลางทาง ชมรมผู้ประกอบการเกลือไอโอดีน กระจายเกลือสู่ชุมชนให้คลอบคลุม หาซื้อได้
ง่ายและมีวิสาหกิจเพื่อสังคมเชื่อมโยงเกลือไอโอดีนสู่การตลาด รวมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อ
ประชารัฐให้ผู้ผลิตเกลือไอโอดีน และปลายทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเกลือ
/ไอโอดีน ให้แก่...
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มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ไอโอดีน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครัวเรือน โรงเรียนทุกแห่งใช้เกลือเสริมไอโอดีนใน
โครงการอาหารกลางวัน บรรจุความรู้เรื่องเกลือไอโอดีนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดจัดระบบการเฝ้าระวังการขาดารไอโอดีน รวมทั้งจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
2) พัฒนาระบบจัดการความรู้ นวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ ชี้แจงนโยบายผ่าน
เวทีต่างๆ ทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ GIS การบริหารข้อมูล
MISและการคืนข้อมูลให้อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
4) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง คุณภาพ และการควบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีน
ระดับไอโอดีนในปัสสาวะ ภาวะการขาดสารไอโอดีนในทารกแรกเกิด และระดับสติปัญญาเด็ก
รับทราบ
3.5 งานมหกรรมผ้าทอมือ (GMS TEXTILE EXPO 2016) และงานกาชาด
จังหวัดอุดรธานี วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานประจาปี และมีมติงดจัดงาน
ทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2559 ในห้วงแห่งการสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเมื่อผ่านพ้นเหตุห้วงเหตุการณ์สาคัญในช่วง 100 วัน แล้วจึงกาหนดให้มีการจัดงาน
ประจาปีของจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2559 ภายใต้ชื่องานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง GMS Textile Expo 2016 และงานกาชาดประจาปี 2559 ซึ่งกาหนดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 14 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในงานดังกล่าว จัดให้มีการแสดงผลงานด้านเกษตร ร้านมัจฉากาชาด
งานแสดง และจาหน่ายสินค้า ความบันเทิง หรือสวนสนุก ยังมีเหมือนทุกปี สาหรับขบวน
แห่บายศรีวัฒนธรรมดีศรีอุดร ภายใต้คาขวัญจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมการดาเนินงาน
โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับห้วงสถานการณ์ปัจจุบัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
จากประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 26
ตุลาคม 2559 เรื่องงดจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2559 ซึง่ จะกาหนดให้มีการจัดงาน
อีกครั้ง ผ่านห้วงระยะเวลา 100 วัน แห่งการสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมปรึกษาหารือกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว และได้กาหนดให้มีการจัดงานภายใต้ชื่อ งานมหกรรมผ้าทอมือ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง GMS Textile Expo และงานกาชาดประจาปี ระหว่างวันที่ 14-25
มกราคม 2560 12 วัน 12 คืน โดยมีแนวทางการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจาปี 2559
เป็นแนวทางหลัก โดยปรับรูปแบบในบางกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
คณะกรรมการจัดงานที่จังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งในแต่ละฝ่าย จะต้องพิจารณาดาเนินการใน
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกิจกรรมการจัดงานฯ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นาเรียนที่ประชุมเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นในการจัดงานครั้งนี้ หากไม่มีความเห็น
เป็นอย่างอื่น ก็จะขอเป็นมติที่ประชุมในความเห็นพ้องต้องกันในการจัดงานครั้งนี้
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้มีการจัดงานฯ ดังกล่าว
/ 3.6 มาตรการช่วยเหลือ...
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3.6 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร “งานตลาดนัดข้าวเปลือก ปี 2559/60
จังหวัดอุดรธานี” (สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี)
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ตระหนักถึงปัญหา
ราคาข้าวของชาวนา จึงได้จัด “ตลาดนัดข้าวสารสู่ผู้บริโภค” เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ หรือสั่งซื้อ ข้าวสารหลากหลายชนิดจากชาวนา โดยไม่ผ่าน
คนกลางทั้งปลีก และส่ง รวมถึงเป็นของขวัญ และของฝากในเทศกาลปีใหม่ ได้ที่
- ตลาดเกษตรกร (หน้าสานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ) ทุกวันศุกร์ และเสาร์
เวลา 06.00-12.00 น.
- เซ็นทรัล อุดรธานี บริเวณด้านหน้า ระหว่าง 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2559
เวลา 11.00 ถึง 21.00 น.
- บริเวณถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 17.30 น.
- ทีท่ าการไปรษณีย์อุดรธานี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
- บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา 1 และ สาขา 2 ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์แรก
ของเดือน เริ่มเวลา 08.00 น.
- ท๊อปมาร์เก็ต เซ็นทรัล อุดรธานี ทุกวัน เวลา 11.00 ถึง 21.00 น.
- ตึกคอม แลนด์มาร์ค พลาซ่า อุดรธานี
- ศูนย์การค้า UD ทาวน์ (30 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559)
- โพธิ์ศรี วิลเลจ ทุกวัน เวลา 10.30 ถึง 21.00 น.
- ไทวัสดุ อุดรธานี ทุกวัน เวลา 10.30 ถึง 21.00 น.
- ปั๊มนามัน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปั๊ม ปตท.) ในพื้นที่อาเภอเมือง
อุดรธานีทุกแห่ง ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 มาตรการช่วยชาวนา และชาวไร่มันสาปะหลัง
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี/สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี)
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้มีการปรับเพิ่ม
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคาข้าวปีการผลิต
2559/2560 ในส่วนของโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก โดยมีการขยายกลุ่มผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการจากเกษตรกรรายคน และสหกรณ์การเกษตร ให้ครอบคลุมถึงกลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และขยายพื้นที่ดาเนินโครงการให้ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวเปลือกหอมมะลิ(ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15) ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือก
ปทุมธานี 1 ในทุกพื้นที่ โดยกาหนดวงเงินในสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือก ความชื้นต้องไม่เกิน
ร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกิน ร้อยละ 2 สาหรับข้าวหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 36 กรัม
ขึ้นไปตันละ 9,500 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7ม000 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1
ตันละ 7,800 บาท
นอกจากนี้ยังช่วยเหลือด้านเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
รายย่อย ผู้ปลูกข้าว ซึ่งประสบปัญหา ราคาข้าวเปลือกตกต่าอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรผู้ปลูกข้าวทั้ง 3 ชนิด ตันละ 2,000 บาท
ไม่เกินครัวเรือนละ 12,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ไร่ละ 800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ข้าวเจ้า
/ไร่ละ 1,000 บาท...

๑๕

ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ และข้าวปทุมธานี 1 ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่
รวมที่เกษตรกรได้รับคือ ข้าวเปลือกข้าวหอมมะลิ 16,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้านาปี
13,500 บาท ต่อตัน ข้าวเปลือกประทุมธานี 1 13,900 บาท ต่อตัน และทางเลือกใน
การชาระหนี้ของชาวนา หากครบกาหนด 6 เดือน ราคาข้าวในตลาดต่ากว่าเงินกู้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินกู้ ธ.ก.ส.) จะได้รับการขยายขยายเวลาชาระหนี้
ให้อีก 3 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย ในกรณีเกษตรกรที่เกี่ยวข้าวนาไปขายในตลาดแล้ว ก็ยัง
สามารถติดต่อรับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ได้ที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวง
เกษตรตามฐานข้อมูลโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต
เกษตรการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ในจังหวัดทุกแห่ง หรือสายด่วน 1569
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
การช่วยเหลือชาวนาเป็นเรื่องสาคัญของรัฐบาล
จังหวัดอุดรธานี มีผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาด 9 แสนกว่าตัน เมื่อหักจากการเก็บไว้ทาพันธุ์
และรับประทานระหว่างปีแล้ว จะเหลือข้าวออกสู่ตลาดประมาณ 5 แสนกว่าตันเศษ เมื่อ
รวมผลผลิตทั่วประเทศแล้วจะมีข้าวออกสู่ตลาดเป็นจานวนมาก จากหลักการอุปสงค์ และ
อุปทาน เมื่อปริมาณอุปทานมากกว่าอุปสงค์ โอกาสที่จะได้ราคาดี ค่อนข้างยาก แต่อย่างไร
ก็ตามรัฐบาลและจังหวัดก็จะต้องหามาตรการออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือ เพื่อให้ได้ราคา
ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ (ในราคาที่เป็นธรรม) การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เป็นอีกทางหนึ่ง
ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ กับผู้ขายได้พบปะซื้อ-ขาย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ขอความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมและมาตรการดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.8 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
คลังจังหวัดอุดรธานี
จากมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการการ
ดาเนินมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์
เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และ
เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในปี 2558 โดยมีการตรวจสอบ
สถานะบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้นจากกรมสรรพากร และกรมการ
ปกครองแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้วไม่ปรากฏ
ชื่อให้นาเอกสารหลักฐานที่ธนาคารผู้รับลงทะเบียนให้ไว้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารที่ตนไป
ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จานวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่
เกษตรกรจานวน 5.4 ล้านคน
เกณฑ์การช่วยเหลือ ใช้เส้นทางความยากจนที่คานวณโดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเกณฑ์ โดยกาหนดอัตราเงินช่วยเหลือ ซึ่งมี
จานวนผู้มีสิทธิ์และวงเงินงบประมาณที่ใช้ ดังนี้
/1. ผู้ที่ไม่มีรายได้...

๑๖

มติที่ประชุม

คลังจังหวัดอุดรธานี

1. ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี อัตราเงินช่วยเหลือ
(ให้เพียงครังเดียว) 3,000 บาท/คน ประมาณการจานวนผู้มีสิทธิ์ 3.1 ล้านคน ประมาณ
การวงเงินที่ใช้ 9,300 ล้านบาท
2. ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท / ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
อัตราเงินช่วยเหลือ (ให้เพียงครังเดียว) 1,500 บาท/คน ประมาณการจานวนผู้มีสิทธิ์
2.3 ล้านคน ประมาณการวงเงินที่ใช้ 3,450 ล้านบาท ประมาณการจานวนผู้มีสิทธิ์
5.4 ล้านคน และวงเงินที่ใช้ 12,750 ล้านบาท
วิธีการโอนเงิน ให้ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่
เกษตรกรที่ลงทะเบียนตามโครงการฯ ไว้กับธนาคาร โดยจาแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีผู้มีสิทธิ์เป็นลูกค้าของธนาคาร : ให้ธนาคารโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์
โดยตรง โดยให้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินในบัญชีของตนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ธนาคารแจ้งการโอนเงินหากไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ไปยืนยันสิทธิ์กับธนาคารที่ได้
ลงทะเบียนไว้ และหากผู้สิทธิ์มีบัญชีเงินฝากมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะทาการโอนเงิน
เข้าในบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุด
2. กรณีผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร : ให้ผู้มีสิทธิ์ไปแสดงตัวและเปิดบัญชี
เงินฝากที่สาขาธนาคารที่ไปลงทะเบียนตามโครงการฯ และสามารถตรวจสอบเงินในบัญชี
หลังจากเปิดบัญชีภายใน 7 วัน หากไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ไปยืนยันสิทธิกับธนาคารที่ได้
ลงทะเบียนไว้
ทั้งนี้ ให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์การโอนเงินข้างต้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการโอนเงินให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ตามมาตรการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยด้วย
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559
รับทราบ
3.9 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 29 พฤศจิกายน 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบกลุ่มจังหวัด (ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

8,182.17
3,189.56
4,992.62
380.53
24.81
355.73
309.99
92.64
217.35

/เป้าหมาย...

ผลการเบิกจ่าย
อันดับ
จานวนเงิน ร้อยละ ประเทศ
1,971.77 24.10 29
1,678.48 52.62
293.30 5.87
23
0.35 0.09
15
0.35 1.42
7
3.55 1.14
34
3.55 3.83
44

๑๗

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

คลังจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2560 ภาพรวม ร้อยละ 96 งบลงทุน
ร้อยละ 87 งบรายจ่ายลงทุน รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน และต้อง
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 1 สาหรับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม การสัมมนา
ให้เบิกจ่ายได้ในไตรมาส ที่ 1 หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
จานวนเงิน
ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,006.24
326.11 16.25
เงินกันปี 2559
1,775.54
311.82 17.56
เงินกันก่อนปี 59
230.70
14.29 6.19
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้
ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ตามที่รัฐบาลได้ออกประกาศสานักรัฐมนตรี เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์มีกาหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัย หรือจัด
กิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
ในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งว่าการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือ
จัดกิจกรรม เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
ในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนโยบายของ
รัฐบาลให้ดาเนินการดังกล่าวได้ จึงเป็นการจัดงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 414 ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2559
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระที่ ...

๑๘

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง เพื่อพิจารณา
(ไม่มี)
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 รายงานผลการดาเนินงานป้องกัน และลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถิติอุบัติเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดอุดรธานี จากแหล่งข้อมูล 3 ฐาน (โรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และบริษัทกลางคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถจากัด)
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 พฤศจิกายน 2559) จานวนผู้เสียชีวิต ทั้งหมด
66 ราย คิดเป็นอัตราตาย 4.19 ต่อแสนประชากร อาเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่อาเภอ
นายูง สร้างคอม พิบูลย์รักษ์ หนองแสง และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนกันยายน 2559 มีสัญญาณชะลอตัวจาก
เดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน ชะลอตัวจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ ด้านอุปสงค์ชะลอตัวตามการลงทุนภาคเอกชน สาหรับการบริโภคภาคเอกชนหดตัว
ในอัตราที่ลดลง เนื่องจากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายจากภาระหนี้ครัวเรือนยังอยู่ใน
ระดับสูง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ และคุ้มครองคนไทยในต่างแดน
(สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี)
สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือ และคุ้มครองคนไทยในต่างแดน
ให้ทราบถึงขึ้นตอนการให้บริการ และเอกสารประกอบการยื่นคาร้อง รายละเอียดต่าง ๆ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุล โทร. 02 572 8442
และทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล (wwwconsula.go.th) หรือติดต่อ กองคุ้มครองและ
ดูแล ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โทร 02 575 1047 – 51
ทั้งนี้สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ยังได้รับมอบหมายภารกิจ
นอกเหนือจาก การให้บริการทาหนังสือเดินทาง ในการเป็นช่องทางในการประสานกับ
กรมการกงสุล ในเรื่องการช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในต่างแดนอีกภารกิจหนึ่งด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีดังนี้
/1. ร้องเรียน ...

๑๙

ร้องเรียน จานวน 58 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 12 เรื่อง คงเหลือ 46 เรื่อง
บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 965 เรื่อง รับเรื่องส่งต่อไม่มี ให้คาปรึกษา จานวน 41 เรื่อง
ไม่มีจานวนการให้บริการข้อมูล และงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จานวน 11 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ต.ค.59 =1,362 ราย 544,800 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน พ.ย.59 =796
ราย 39,200 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 621 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 31,050 บาท
3. ในห้วงเดือนธันวาคม 2559 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ จานวน 15 ครั้ง รวม 15 แห่ง
(ข้อมูล ณ 28 พฤศจิกายน 2559)
4. การรับบริจาค (พฤศจิกายน 2559) ดวงตา 53 ราย อวัยวะ 40 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
35,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัย รวมมูลค่า
966,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
60,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยอื่น รวมมูลค่า
11,000 บาท
ให้ความช่วยเหลือราษฎรในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้
ถวายแม่ของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย รวมมูลค่า 95,000 บาท
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
1) สิทธิประโยชน์สาหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์)
ผู้จัดการสายการบิน ไทยไลอ้อน แอร์
สายการบิน ไทยไลอ้อนส์ แอร์ มอบสิทธิพิเศษ ให้ข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถโหลดสัมภาระ และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการแก้ไขชื่อ
ผู้โดยสารในครั้งแรก โดยดาเนินการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินและวันเดินทางได้ 1 ครั้ง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และสิทธิพิเศษ
อื่น ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายการบิน ไทยไลอ้อนส์ แอร์ Call Center :
02 529 9933 E-mail : government@lionairthai.com
มติที่ประชุม
รับทราบ
/2) การพิจารณา...
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ขนส่งจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

2) การพิจารณากาหนดเส้นทางรถโดยสารประจาทาง (หมวด 1) ปรับอากาศ (ปอ.สาย ...)
เส้นทางห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอุดรธานี - ท่าอากาศยานอุดรธานี (สายสีน้าเงิน :
สาย A) และเส้นทางรถโดยสารประจาทาง (หมวด 1) ปรับอากาศ (ปอ.สาย...) เส้นทาง
สี่แยกบ้านจั่น - สี่แยกตลาดรังษิณา (สายสีเขียว : สาย B) เพื่ออานวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชน (สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี)
เทศบาลนครอุดรธานี ได้ว่าจ้างบริษัท โปรเฟสชั่นนัลเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น
(พี.อี.เอส.) จากัด ทาการศึกษา สารวจ และออกแบบระบบขนส่งมวลชนและแนวทางแก้ไข
ปัญหาจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี ผลการศึกษาดังกล่าวที่ปรึกษามีข้อเสนอ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรถโดยสารประจาทางว่า ควรมีรถโดยสารประจาทาง
ปรับอากาศ 2 สาย ก่อนพัฒนาไปสู่ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในอนาคต
ในการนี้สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี ได้เสนอผลการศึกษา
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดอุดรธานี (กรอ. จังหวัดอุดรธานี) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ประชุมเห็นชอบ
ในหลักการและมอบหมายให้สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้นาเสนอ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(นายสมหวัง พ่วงบางโพ) เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
1. กาหนดเส้นทางรถโดยสารประจาทางปรับอากาศ ปอ. สาย...(สายสีน้าเงิน :
สาย A) เริ่มจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาอุดรธานี ถึงท่าอากาศยานอุดรธานี ด้วยรถยนต์
โดยสารมาตรฐาน 2ง อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 15 บาท เด็ก/นักเรียน 10 บาท ตลอดสาย
จานวนรถสาหรับการขนส่งประจาทาง ๔-๑๐ คัน
2. กาหนดเส้นทางรถโดยสารประจาทางปรับอากาศ ปอ.สาย...(สายสีเขียว :
สาย B) เริ่มต้นจากสี่แยกตลาดรังษิณา ไปสุดเส้นทางที่สี่แยกบ้านจั่น ด้วยรถยนต์โดยสาร
มาตรฐาน 2ง อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 15 บาท เด็ก/นักเรียน 10 บาท ตลอดสาย จานวน
รถสาหรับการขนส่งประจาทาง ๔-๑๐ คัน
๓. ให้มีจานวนผู้ประกอบการขนส่งรายเดียว เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง นารถที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหนึ่งไปใช้ทาการ
ขนส่งอีกเส้นทางหนึ่งที่ตนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในลักษณะหมุนเวียนได้
ให้สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี นาเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลาง พิจารณาอนุมัติก่อนใช้บังคับตามนัยมาตรา ๒๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นกรณีเร่งด่วน และเมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กาหนด
เส้นทางจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้ว กรมการขนส่งทางบก แจ้ง
มติการกาหนดเส้นทางแล้ว สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี จัดทาประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัด เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และประกาศ
ให้ผู้สนใจยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไป
รับทราบ
/เลิกประชุมเวลา...
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เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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