รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสิธิชัย
3. นายปราโมทย์
4. นายพงษ์ศักดิ์
5. นายสุเมธ
6. นายชัชวาล
7. นายธีระภัทร์
8. นายจาลักษ์
9. นายสันติ
10. นางณัฐกฤตา
๑1. นางสุภาวดี
12. นายธนวรรธน์
13. นายนิติธร
14. นายภูมิพัฒน์
๑5. นางกุลญดา
16. นายประเสริฐ
17. นายธเนศ
18. นายบุญชนะ
19. นางวราภรณ์
20. นายชนะ
21. นายนภดล
๒2. นายณัฐพล
๒3. นายอาพัน
24. นางนพรัตน์
๒5. น.ส.วนิดา
26. นายนันทชัย
27. นางเกศินี
28. นายธงชัย
29. นายพิพัฒน์
30. นายศรชัย
31. นายไพบูลย์

จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ยศยิ่ง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ทองดี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เชิดไชยศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ผิวสวัสธ์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
กันเพ็ชร์
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ศรีนิล
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ชาวดอน
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
เลิศสุคนธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เพชรคูหา
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
ธนาสิทธิตานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ทอนมณี
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สุทธิอาจ
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ไชยฮ้อย
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ตันติเมฆิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ฤกษ์สังเกต
ประมงจังหวัดอุดรธานี
เอกทัตร
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จารีย์
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
พลพวก
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี
ศรีสถาน
รก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ภูชาดึก
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
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32. นายสาราญ
33. พันเอกสะอาด
34. นายศิวเรศ
35. นายสมศักดิ์
36. นายวุฒิพงษ์
37. น.ส.เพ็ญพงา
38. นายธนดร
39. นายพิชัย
40. นายภูรเดช

สกุลดี
ยศพลเสนีย์
ธรรมวิเศษ
แสนอินทร์
ใจยศ
พรมเทพ
เบ็ญจจินดา
พาศรี
สวัสดิรมย์

(แทน) ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
สัสดีจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
41. นายวัชรินทร์
42. นายนิติพัฒน์
43. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
44. นายเกรียงไกร
45. นายพงษ์พันธ์
46. นายวิสูติ
47. นายวิโรจน์
48. นายสถิต
49. นายสามารถ
50. นายวิมล
51. นายชัชวาลย์
52. นายประทีป
53. นายสุกิจจา
54. นางสุภาวดี
55. นายศรัณย์ศักด์
56. นายสุชาติ
57. นายสุพจน์
58. นายจรูญ
59. นายเฉลิมศักดิ์
60. น.ส.ศิริกัลยา

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
รัตนะ
แสงสุวรรณ
ซื่อพัฒนะ
อุทุมโภค
อาษาไชย
หมั่นนอก
สุรเสน
ปทานนท์
อุ่ยเจริญ
กิจรักษา
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
วงศ์วิวัฒน์
วิริยะสังวรณ์
อินทร์หา
กิจรักษา

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

ส่วนกลาง
61. ว่าที่ ร.ต.อมร
62. นายเธียรไท
63. นางอัจจิมา
64. นายสามารถ
66. นายชาตรี

โฉมงาม
อัยการจังหวัดอุดรธานี
วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
สุรสินธุ์
(แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
หังสเนตร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
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66. นางสุนีย์
67. นายทินกร
68. นายนิรันด์
69. นายวิชัย
70. นายสง่า
71. น.ส.ปวริศา
72. นางลดาวัลย์

74. นางมณีรัตน์

(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
ปัตติยะ
(แทน) หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

75. นางกนกอร
76. นายวีระวุฒิ
77. นายสังคม

ชรินทร์
อัครธราดุล
ออมอด

73. นางอภิรดา

78. น.ส.พรปวีณ์
79. นายสุดใจ
80. น.ส.นุชจรี
81. นายสุขุม
82. นายเฉลียว
83. นายอมร
84. นายสุธน
85. น.ส.สุพัดสอน
86. นายวัฒนชัย
87. นายไกรสิทธิ์
88. นางพุทธมาตย์
89. นางอรนุช
90. นายเวชชยันต์
91. น.ส.รจเรข
92. นางพุทธมาตย์
93. นางวรจิตร์
94. นางพิศวาท
95. นายไชยรัตน์
96. นายวิทยา
97. นางดรุณี
98. นายพูลศักดิ์
99. นางทิพย์วรรณ

อินทร์ดี
แสงอาวุธ
ไชยพันธ์
จาตุรงค์กร
คาศรี
ศิริกุล
สุวรรณศรี

(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ค้าคูณ
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
กองพลพรหม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
มิตตัสสา
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ต่อเจริญ
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
สีมืด
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
ทุมโคตร
ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ศรีสาราญ
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
รัตนเมือง
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
เลิศไกร
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ศีรษะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ไชยฮ้อย
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔
สมสอง
(แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
คุณาทร
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
วังศานุวัตร
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
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100. นายเอนก
101. นายพิจิตร
102. นายนฤชิต
103. นายกัมปนาท
104. นายรุ่งโรจน์
105. นายศุภชัย
106. นายศิริเดช
107. นางเกตุ
108. น.ส.ณัฐวรรธน์
109. นายพัฒนศักดิ์
110. นายภูริพัฒน์
111. นายฉลองศักดิ์
112. นายชาญชัย
113. นายคมสัน
114. นายสาราญ
115. นายบัณฑิต
116. นายไพบูลย์
117. นายทวีศักดิ์
118. นายอรุณ
119. นางฉอ้อน
120. นายศรชัย
121. น.ส.มณีพร
122. นายชัยวัฒน์
123. น.ส.กัลยา
124. นางนงนารถ
125. น.ส.จุฑามาศ

สุวรรณภูเต
สุโข
ชาตะบุตร
ยุทธศิลป์
อิฐรัตน์
พงษ์ศิริวรรณ์
ผ่านจังหาร
สินเทศ
ศิริเวชธารง
สกุลพันธุ์
ชาวเวียง
จัตุรัสพันธ์
ทองแสน
บุญอาจ
อินทนาม
ทองอร่าม
ไกรสีห์
สารทรัพย์
ตาลทรัพย์
สวยรูป
ศรีสถาน
ลีลาวรโสภณ
อางคาสัย
พรหมมา
ขันธะประโยชน์
วรรณศิลป์

ทหาร/ตารวจ
126. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
127. พ.อ.เทพชาตรี ฝั่งสระ
128. พ.อ.ศุภชัย
ศุภเมธี
129. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
130. ร.ต.อ.วริษฐ์
เจริญทอง
สถาบันการศึกษา
131. นายธีระเดช
132. รศ.บุญกิจ
133. นางชยานันต์
134. นางเพชรา

วงษ์ราชธ์
ว่องไวกิจไพศาล
สรวงศิริ
ทองเผ้า

ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
รก.ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
/ 135. นายบพิตร ...
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135. นายบพิตร
136. นายชาญชัย
137. นางศรีวรรณ
138. นายชาญชัย
139. นายสุรพงษ์
140. นายชานาญ
141. นายพัทธพล
142. นายเสน่ห์

วงศ์เจริญ
ชาญสุข
เหรียญเจริญ
แสนจันทร์
หงส์แพง
อยู่แพ
จารุจิตต์
วงษ์เล่ห์

ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
143. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
144. ว่าที่ ร.ต.วิทูร
จันทขันธ์
(แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
145. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
146. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
147. นายโชคเสมอ
คามุงคุณ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
148. นางดรุณี
คามีคร
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
149. นายสุพรรณ
ชัยมี
นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
150. นายพลชัย
กุลประกอบลาภ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
151. นายทวีวัฒน์
นิ่มวรพันธุ์
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
152. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผอ.การประปกส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
153. ว่าที่ พ.ต.พิทักษ์ พิลาวัลย์
โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
154. นายปิยฉัตร
มูลศรี
(แทน) ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
155. นายประภาส
พันธ์ชูเพชร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
156. นายชฎาลม
วงศ์ด้วง
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
157. นายพฤหัส
คุโณปถัมภ์
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
158. นายพยุงศักดิ์
อภิรัตนกุล
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
159 น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สนง.เคหะชุมชนอุดรธานี
160. นายโกวิท
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
161. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
162. นายประเวศ
รัตนวงศ์
ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
163. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 4 (อุดรธานี)
164. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
165. ดร.ชานนท์
เศรษฐแสงสี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
166. นายอนันต์
วรรณภินพงศ์ (แทน) นายกสโมสรลูกเสือกอุดรธานี
167. นายธนัชชัย
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
168. นายบุญศรี
สุขวาปี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
/ 169. นายประภาส ...
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169. นายประภาส
170. นางชนิตสิรี

ปราบพาล
แพงมา

นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4
(ขอนแก่น)

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ)
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
4. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
6. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
7. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
8. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
9. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
10. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
11. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
12. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
13. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
14. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
15. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
16. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
17. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
18. ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
19. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
20. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
21. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
22. ผู้กากับการตารวจตะเวนชายแดน ที่ 24
23. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
24. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
25. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
26. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
27. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
29. ผอ.วิทยาลัยการชีพกุมภวาปี
30. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
31. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
32. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
33. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
34. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
/ 35. ผอ.การท่องเที่ยว ...
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35. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
36. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
37. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
38. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
39. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี
40. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
41. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
42. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
43. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
44. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
45. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
46. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
47. ผอ.สนง.คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
48. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
49. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
50. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
51. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
52. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
53. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
54. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
55. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
56. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
57. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
58. นายกสมาคมกีฬาแห่งอุดรธานี
59. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
60. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอสรุปข่าวประจาเดือนมกราคม 2560 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานดาเนินการ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1) มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2559 /มอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจาปี 2559
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี )
2) มอบเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินโครงการอาหาร (กลางวัน)
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี )
3. มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)
/ 4. มอบโล่รางวัล ...

๘

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ 2

4. มอบโล่รางวัลตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจาปี 2559
(สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี))
มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2559 และมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจาปี 2559 ของ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินโครงการ
อาหาร (กลางวัน) ของที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 และมอบโล่รางวัลตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจาปี
2559 ของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี) ชื่นชม และแสดงความยินดี
กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สถาบันดารงราชานุภาพ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
2) นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ เลขานุการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
3) นายอาพัน เอกทัตร
แรงงานจังหวัดเลย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
4) นายจาลักษ์ กันเพ็ชร์
ท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
5) นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
สานักงานชลประทานที่ 5 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รก.ผู้อานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
6) นายอมร ต่อเจริญ
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
7) นายวิชัย จาตุรงค์กร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559
/ ผอ.กลุ่มงานอานวยการ ...

๙

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 16 บรรทัดแรก จากข้อความ
“ปีงบประมาณ 2559” แก้ไขเป็น “ปีงบประมาณ 2560”
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ประธาน
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2559
เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 กาหนดการงานมหกรรมผ้าทอมือ (GMS TEXTILE EXPO 2017) และ
งานกาชาดจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2560
กาหนดการเปิดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GSM FABRIC EXPO
2017) วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระพุทธโพธิ์ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
กาหนดเป็นประธานในพิธีบวงสรวง บูชาดวงพระฤกษ์ศาลหลักเมือง และถวายเครื่อง
สักการบูชาพระพุทธโพธิ์ทอง
เวลา 09.09 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานประกอบพิธี
บวงสรวงอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี เป็น
ประธานประกอบพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ และผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการบูชาหลวงพ่อนาค ณ วัดมัชฌิมาวาส
เวลา 17.30 น. พิธีเปิดงานงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GSM
FABRIC EXPO 2017) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็น
ประธานในพิธีเปิดงานฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชยาวุธ จันทร) กล่าวรายงาน
พร้อมรับชมริ้วขบวนแห่ การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การแสดง
“มหัศจรรรย์วัฒนธรรมอุดรธานี พญาศรีสุทโธนาคราช ป่าคาชะโนด”
ประธานในพิธีฯ มอบโล่ขอบคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ
ประธานกล่าว และกดปุ่มเปิดงานฯ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตร ลานวัฒนธรรม
ร้านกาชาดจังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GSM
FABRIC EXPO 2017) และการแสดงภายในบริเวณงาน การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยไว้ทุกข์
เชิญชวนทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน แต่งผ้าไทย และร่วมงานฯ
ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อถือปฏิบัติ
3.2 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 จัดอบรมการดาเนินงาน
โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาล ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาล ได้รับอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน สะอาดปลอดภัย และถูกหลักสุขาภิบาล และเพื่อให้
/ 35. ชุมชน องค์กรปกครอง ...

๑๐

ประธาน

มติที่ประชุม

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสะอาดปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์เด็กเล็กและครูชั้นอนุบาลพื้นที่เป้าหมาย รวมจานวน 60 แห่ง เพื่อให้ความรู้
ในการดาเนินงานโภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก อาหารและสาธิตอาหารในเด็กปฐมวัย
ในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาล การใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดถึง
18 ปี และการใช้โปรแกรมคานวณอาหาร school Lunch
และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ประชุมการจัดเก็บข้อมูล และกาหนด
แนวทางการดูแลเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นาเสนอสถานการณ์ และแบบเก็บข้อมูลและการดูแลเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง ป่วย
รายบุคคล
ความก้าวหน้าการดาเนินงานเกลือไอโอดีน
1. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือ รอบ 1/2560 จานวน 10 แห่ง ได้แก่
อาเภอบ้านดุง 4 แห่ง ได้แก่ อาเภอบ้านผือ 6 แห่ง ) ทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(คะแนนมาตรฐานไม่ต่ากว่าร้อยละ 50)
2. ตรวจปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน จานวน 6 ตัวอย่าง
จากสถานที่ผลิต 5 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง (ค่ามาตรฐานในเกลือบริโภค
20-40 ppm )
3. จัดประชุมผู้ผลิตเกลือ อาเภอบ้านดุง และอาเภอบ้านผือ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง มีนายสุชัย บุตรสาระ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการดาเนินงานจังหวัด
เกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ปี 2559 และผู้ประกอบการผลิตเกลือ อาเภอบ้านดุง
และอาเภอบ้านผือ รวม 49 คน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจและรับฟังปัญหา
เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ผลิตเกลือที่มีคุณภาพ และมีเครื่องหมายอาหาร
และยา(อย.) พร้อมส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดเกลือเสริมไอโอดีน
ประธานในที่ประชุมฯ รับทราบปัญหา ซึ่งจะได้นาเรียนผู้มีอานาจพิจารณาช่วยเหลือแก้ไข
4. คัดเลือกผู้ผลิตเกลือผสมไอโอดีน ส่งประกวดเกลือคุณภาพ ในโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเกลือบริโภคดีเด่น ประจาปี 2560 เพื่อเข้ารับรางวัล
เกลือคุณภาพ “อย.ควอลิตี้อวอร์ด” ปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการเกลือบริโภค
ดีเด่น ได้แก่เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ตราเกลือบ้านผือ สถานประกอบการชื่อเกลือบ้านผือ
เลขที่ 234 หมู่ที่ 7 ตาบลโนนทอง อาเภอบ้านผือ และได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล
“เกลือคุณภาพ” ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะมีหนังสือแจ้งผล และเชิญ
เข้ารับรางวัลอย่างเป็นทางการต่อไป
1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานสถานศึกษาทุกแห่ง
ในพื้นที่รับผิด ให้ใช้เกลือไอโอดีนเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทาน
2. ให้สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการในเรื่องใบอนุญาตผลิตเกลือ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้อถือปฏิบัติ
/ 3.4. การประชุม ...

๑๑

3.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 34 ASSA
(สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี)
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ด้วยในปี 2560 ประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมการประกันสังคมอาเซียน(ASEAN Social Security Association : ASSA) ได้
หมุนเวียนมาถึงประเทศไทยอีกครั้ง และเป็นครั้งที่ประไทยจะได้รับมอบตาแหน่งประธาน
สมาคม ASSA (ASSA Chairman) กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการประกันสังคม
ได้มีมติเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดการประชุม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม
2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนวั่น เซ็นเตอร์ ในการนี้สานักงานประกันสังคม
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทาคาสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 5394/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเตรียมการประประชุมคณะกรรมการการบริหารสมาคม
การประกันสังคมอาเซียน (ASEN Social Security Association : ASSA) ครั้งที่ 34 ณ
จังหวัดอุดรธานี และกาหนดจัดประชุมคณะทางานฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา
13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น
เจ้าภาพของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
มติที่ประชุม
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3.5 การดาเนินมาตรการด้านภาษี ของกรมสรรพากร
1) มาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
2) มาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาปี 2559
3) กาหนดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและช่องทางการยื่นแบบฯ
(สานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี)
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
มาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ประสบภัย(น้าท่วม) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึง 31 มีนาคม 2560 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี สาหรับบุคคลธรรมดาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่บริจาคเงินสามารถหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าแต่เมื่อรวมกับการบริจาคอื่นๆ ไม่เกิน ร้อยละ
10 ของเงินได้สุทธิ นิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหัก
รายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่ไม่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ
ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสาธารณกุศล ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือตัวแทนรับบริจาค ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร ซึง่ เอกสาร หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สิน และหลักฐาน
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุเป็นโครงการการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ภาคใต้ โดยนามาใช้ในปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม 2561
มาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาปี 2559 โดยนาค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ท่องเที่ยวภายในประเทศ ค่าบริการนาเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม ตลอดปี 2559
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท หลักฐาน : ใบเสร็จรับเงินหรือใบกากับภาษีเต็มรูปที่ระบุ
วันเดือนปีที่จ่าย จานวนเงิน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 316)
/ 2. กินและเที่ยว ...

๑๒

2. กินและเที่ยวช่วงสงกรานต์ ค่าอาหาร ค่าที่พักโรงแรม ระหว่างวันที่ 9 ถึง 17
เมษายน 2559 ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท หลักฐาน : ใบกากับภาษีเต็มรูปเท่านั้น
ยกเว้น ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 315)
3. ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 2559
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท หลักฐาน : ใบกากับภาษีเต็มรูปเท่านั้น (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 318)
4. ท่องเที่ยวภายในประเทศ ค่าบริการนาเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม ระหว่างวันที่ 1
ถึง 31 ธันวาคม 2559 ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท หลักฐาน : ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบกากับภาษีเต็มรูปก็ได้ ระบุชื่อ วันเดือนปีที่จ่าย จานวนเงิน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 322)
5. ซื้อสินค้าหรือบริการมาตรการลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างวันที่ 14 ถึง
31 ธันวาคม 2559 ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท หลักฐาน : ใบกากับภาษีเต็มรูป
เท่านั้น ยกเว้น ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ (กฎกระทรวง ฉบับ323)
กาหนดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและช่องทางการยื่นแบบ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ยื่นแบบฯ ด้วยเอกสาร
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หากยื่นแบบเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี
2559 ผ่านอินเทอร์เนต ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 10 เมษายน 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161
มติที่ประชุม
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3.6 การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ มีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/259 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้เห็นชอบ
แผน และขั้นตอนการดาเนินงานในการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด ซึ่งจะต้องดาเนินการ
เพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจะต้องมอบหมายหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ซึ่งเป็นเจ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในทิศทางที่เป็น
พื้นที่สาธารณะทั้งภายใน และภายนอกอาคาร และ/หรือ หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้ สารวจ ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน
สภาพปัญหา ประสิทธิภาพของกล้อง ความเพียงพอในการใช้งาน การเชื่อมโยงระบบ
เครือข่าย สารวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม สภาพปัญหาในการใช้งาน และ
ข้อเสนอแนะ พร้อมกับบันทึกข้อมูลดังกล่าว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสานัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น และได้กาหนดบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และ
รหัสผ่าน (Pass word) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
/ บันทึกข้อมูล ...

๑๓

บันทึกข้อมูลตามรายการที่กาหนด เพื่อจะได้ประมวลผลข้อมูล และนาเสนอคณะกรรมการ
บริการการบรูณาการแผน และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
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3.7 การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
จังหวัดอุดรธานี (สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระดับจังหวัด ตั้งอยู่ที่สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ชั้น 7 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อบูรณาการ
ทุกภาคส่วนในการดาเนินงานเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ในช่วงปฏิบัติการเข้มข้น
และสรุปผลและปรับแนวทางการดาเนินงานทุกวัน รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระดับอาเภอ และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อบูรณาการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
จานวน 20 อาเภอ รวม 40 จุด
สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
จานวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ (Admit) และผู้เสียชีวิต
เปรียบเทียบ ปี 2560 กับ ปี 2559
ปี
เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) บาดเจ็บ (Admit) เสียชีวิต (คน)
2559
91
87
14
2560
135
161
25
เพิ่มขึ้น
62
74
11
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น
68.1
85
78.6
ประธาน

มอบหมายให้ที่ทาการปกครองจังหวัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดอุดรธานี (บก.อส.จ.) เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายจราจรภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี โดยให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ให้จอดรถจักรยานยนต์ภายในบริเวณศาลากลาง
จังหวัด และส่งรายชื่อผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรให้ต้นสังกัดรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานีทราบ

มติที่ประชุม
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คลังจังหวัดอุดรธานี

3.8 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕60
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 27 มกราคม 2560)
/ หน่วย : ล้านบาท ...

๑๔

หน่วย:ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ

ยอด
คงเหลือ

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

4,131.89 3,124.70 75.62 1,007.19
5,544.19 1,267.08 22.85 4,277.12
รวม 9,676.08 4,391.78 45.39 5,284.30
งบกลุ่มจังหวัด (ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
รายจ่ายประจา
24.81
5.46 21.99 19.35
รายจ่ายลงทุน
355.73
5.99 1.68 349.74
รวม 380.53
11.44 3.01 369.09
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
รายจ่ายประจา
92.64
22.14 23.90 70.50
รายจ่ายลงทุน
217.35
4.22 1.94 213.13
รวม 309.99
26.36 8.50 283.64
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันปี 2559
1,781.41 1,197.02 67.20 584.39
เงินกันก่อนปี 59
236.94
30.36 12.81 206.58
รวม
2,018.35 1,227.38 60.81 790.97
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม
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3.9 การจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2559
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

คลังจังหวัดอุดรธานี

ด้วยจังหวัดอุดรธานี โดยคณะทางานการจัดทางานการจัดทาสถิติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุดรธานี ตามคาสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่
2054/2559 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 จะดาเนินการจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) อุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการจัดทาข้อมูลปี
พ.ศ. 2559 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี (GPP)
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมข้อมูลเศรษฐกิจในจังหวัดและสะท้อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สามารถนาไปใช้ใน
การวางแผนและปรับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดต่อไป
/ ขอความร่วมมือ ...

๑๕

ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี พ.ศ. 2559
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งสานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ทางโทรสารหมายเลข 0 4222 2561 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : udn@cgd.go.th
เพื่อประมวลผลจัดทาภาพรวมสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานีต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
4.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 5 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 กาหนด
แนวทางการดาเนินงาน ส่วนราชการทีอ่ ยูใ่ นพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ดังนี้
1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ เพื่อใช้ในการรับเงิน และเก็บ
รักษาเงินบริจาค คือเมื่อรับเงินแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงิน (ยกเว้นไม่แจ้งชื่อ)
2. การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปด้วยความจาเป็น เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
3. เงินบริจาคไม่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถดาเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ให้ความ
ช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
4. วิธีปฏิบัติด้านบัญชี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
5. เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้นาเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
สาหรับส่วนราชการทีไ่ ม่อยูใ่ นพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ เพื่อใช้ในการ รับเงินและเก็บ
รักษาเงินบริจาค คือเมื่อรับเงินแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงิน (ยกเว้นไม่แจ้งชื่อ)
2. ส่วนราชการหรือจังหวัดมิได้มีอานาจโดยตรง ให้ส่งเงินให้ ส่วนราชการในพื้นที่
หรือส่งให้กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สานักนายกรัฐมนตรี
3. วิธีปฏิบัติด้านบัญชี ให้มีการบันทึกควบคุมการรับและนาส่งเงินและจัดทา
รายงานสรุปเสนอหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวัน
*โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายผู้ตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
4.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560
แนวทางการดาเนินงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับงานราชพิธี กาหนดให้เป็นการจัดงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
/ 1. การเบิกจ่ายเงิน ...

๑๖

1. การเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
2. การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หัวหน้าส่วนราชการ อนุมัติเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น
เหมาะสม และประหยัด
4.3 การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ จากหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 491 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2559 สาระสาคัญ คือตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การขอขยายระยะเวลา
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสานัก
งบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอ
ความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย นั้น
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ลงมติว่า
1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันภายในวันทาการสุดท้ายของ
เดือนธันวาคม 2559 โดยให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม
2560 ทั้งนี้ ในส่วนของรายการงบลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและเห็นว่าเป็นรายการที่มี
ความจาเป็นจะต้องดาเนินการต่อ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเสนอรอง
นายกรัฐมนตรีที่กากับและหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะต้อง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
2560 แต่หากเห็นว่าไม่มีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อ หรือดาเนินการไม่ทันภายในเดือน
มีนาคม 2560 ให้ส่งงบประมาณ คืนสานักงบประมาณโดยเร็ว
2. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

- การอนุรักษ์ และเพิ่มจานวนต้นชะโนดอย่างเป็นรูปธรรม
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี)
ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
จากการประชุมคณะทางานแก้ไขปัญหาการ
ลดลงของจานวนต้นชะโนดในพื้นที่ป่าคาชะโนด ตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านดุง ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคาชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ที่ประชุมได้มีมติให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
/ สานักจัดการ ...

๑๗

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อาเภอบ้านดุง และ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านม่วง ดาเนินการสารวจต้นชะโนด ในพื้นที่ป่าคาชะโนด
เนื่องจากปัจจุบันป่าคาชะโนด ตาบลบ้านม่วง อาเภอบ้านดุง เป็นป่าคาชะโนด
ผืนสุดท้ายแห่งเดียวในภูมิเอเชีย และถือเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือ
ของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะราษฎรในอาเภอบ้านดุง มีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่
อาศัยของพญานาคที่มีชื่อว่า “พ่อปู่ศรีสุทโธ” พื้นที่ป่าคาชะโนด ประสบปัญหาต้นชะโนด
เหี่ยวเฉาตาย และลดจานวนลงมาก จังหวัดอุดรธานีได้ดาเนินการสารวจในเชิงวิชาการของ
ต้นชะโนด เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และพบว่ามีจานวน
ต้นชะโนดรวมทั้งสิ้น 1,944 ต้น แยกเป็นต้นใหญ่ จานวน 1,275 ต้น และต้นกล้าชะโนด
จานวน 669 ต้น
ประธาน

๑) ให้แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี เพิ่มเติมในคณะทางาน
แก้ไขปัญหาการลดลงของจานวนต้นชะโนดในพื้นที่ป่าคาชะโนดฯ
๒) ห้ามหน่วยงานราชการสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งใน และโดยรอบพื้นที่คาชะโนด
๓) ให้มีการจัดระเบียบเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาคาชะโนด
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืน โดยมอบหมายให้
- ที่ทาการปกครองจังหวัด หน่วยทหาร และอาเภอบ้านดุงดาเนินการ
จัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่คาชะโนด และบริเวณโดยรอบ เช่น
ลานจอดรถ การจุดธูปและเครื่องสักการะ เป็นต้น
- ให้คณะทางานแก้ไขปัญหาการลดลงของจานวนต้นชะโนดในพื้นที่
ป่าคาชะโนดฯ ดาเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าคาชะโนด
รวมทั้งระบบน้าและชลประทานในพื้นที่รอบคาชะโนด
- ให้สานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี สานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี อาเภอบ้านดุง และองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านม่วง ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
รวมทั้งพิจารณาแนวทางการออกประกาศจังหวัด เรื่อง การห้ามก่อสร้าง ต่อเติม
เปลี่ยนแปลงสภาพ และทาลายต้นไม้ ในบริเวณคาชะโนด
๔) ให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สารวจต้นชะโนดในพื้นที่อาเภอน้าโสม

มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่างหลากหลาย พร้อม
รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนพฤศจิกายน 2559 มีสัญญาณขยายตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทานขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ตามภาคเกษตรกรรมที่
ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตข้าวเจ้านาปี ข้าวเหนียวนาปี และยางพารา ในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว และภาคบริการหดตัวในอัตราที่ลดลง สาหรับด้านอุปสงค์
/ ขยายตัวจาก ...

๑๘

ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ตามการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว
ในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวในอัตราที่ลดลง ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัด
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 ทิศทางของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลก และของไทย ในปี 2560

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและ
ผันผวนอย่างต่อเนื่อง จากผลของหลายปัจจัยทั้งนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
การปรับตัวเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคง
ขยายตัว ในอัตราที่ต่าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะการลงทุนในประเทศยังไม่ฟื้นตัว
เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ ร้อยละ3.4 โดยได้รับ
แรงส่งจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมใหม่ๆ ประกอบกับแนวโน้มรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นตามราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก คาดว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัว
นอกจากนี้ภาวะการเงินที่ผ่อนคลาย ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือน ด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ
2.1 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2559 ตามแนวโน้มราคาน้ามันในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น
และการอ่อนค่าของเงินบาท สาหรับปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยปี 2560 ได้แก่
1. การเร่งเบิกจ่ายของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ตลอดจนความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
2. การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขึ้นต่า (ฉบับที่ 8)

สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และมีมติเห็นชอบ ใหกาหนดอัตราคาจางขั้นต่า เพื่อใช
บังคับแกนายจาง และลูกจางทุกคนอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา
๘๘ แหงพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการคาจาง จึงออกประกาศให้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่า (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕4 และประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจาง
ขั้นต่า(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕5
ขอ ๒ ใหกาหนดอัตราคาจางขัน้ ต่า เปนเงินวันละ สามรอยสิบบาท ในทองที่
กรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
/ ข้อ 3. ให้กาหนด ...

๑๙

ขอ 3 ใหกาหนดอัตราคาจางขั้นต่า เปนเงิน วันละสามรอยแปดบาท ในทองที่
จังหวัดกระบี่ ขอนแกน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง สงขลา สระบุรี และสุราษฎรธานี
ขอ 4 ใหกาหนดอัตราคาจางขั้นต่า เปนเงินวันละสามรอยหาบาท ในทองที่จังหวัด
กาญจนบุรี กาฬสินธุ กาแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก
นครพนม นครสวรรค นาน บึงกาฬ บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร รอยเอ็ด ราชบุรี
ลพบุรี ลาปาง ลาพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแกว สุโขทัย
สุพรรณบุรี สุรินทร หนองคาย หนองบัวลาภู อางทอง อานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ
อุทัยธานี และอุบลราชธานี
ขอ 5 ใหกาหนดอัตราคาจางขั้นต่า เปนเงินวันละสามรอยบาท ในทองที่จังหวัด
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี ยะลา ระนอง และสิงหบุรี
ขอ 6 เพื่อประโยชนตามขอ 2 ถึงขอ 5 คาวา “วัน” หมายถึง เวลาทางานปกติ
ของลูกจาง ซึ่งไมเกินชั่วโมงทางาน ดังตอไปนี้ แมนายจาง จะใหลูกจางทางานนอยกวาเวลา
ทางานปกติเพียงใดก็ตาม
(๑) เจ็ดชั่วโมงสาหรับงาน ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของลูกจาง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(2) แปดชั่วโมง สาหรับงานอื่นซึ่งไมใชงานตาม (1)
ขอ 7 หามมิให นายจางจายคาจาง เปนเงินแก ลูกจางนอยกวา อัตราคาจางขั้นต่า
ขอ 8 ประกาศคณะกรรมการคาจาง ฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2560 เปนตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน ธันวาคม 2559 มีดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
บ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมือง
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ

/ จุดสูบน้า

คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์ ปัญหา
ดี
2
พอใช้ DO,BOD
3
เสื่อมโทรมมาก
NH3
5
เสื่อมโทรมมาก
NH3
5
NH3
พอใช้
3
พอใช้
DO
3

๒๐

พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
3
พอใช้
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
3
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
พอใช้
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
พอใช้
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
3
พอใช้
(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 8 ธันวาคม 2559)

DO,BOD

DO

BOD
DO

DO

ปัญหาคุณภาพน้าพบว่า มีค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) ค่อนข้างสูง
ซึ่งค่า BOD เป็นค่าที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในแหล่งน้า แหล่งน้าที่มีค่า BOD มาก ย่อมแสดงว่ามีความสกปรกมาก เนื่องจากจุลินทรีย์
ต้องใช้ออกซิเจนจานวนมากในการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในแหล่งน้าลดลง และอาจเกิดความเน่าเสียได้ และ DO (Dissolved
Oxygen) เป็นค่าที่มีความจาเป็นต่อการหายใจของพืชปละสัตว์น้า แหล่งน้าที่เหมาะแก่
การดารงชีวิต การขยายพันธุ์ และการอนุรักษ์สัตว์น้า ควรมีค่า DO ไม่ต่ากว่า 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และสัตว์น้าส่วนใหญ่ จะดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่ระดับของค่า DO ไม่ต่ากว่า 3
มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่า NH3 (แอมโมเนีย) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า NH3 เป็นค่าที่บ่งบอกถึง
ความสกปรกของแหล่งน้้าที่เกิดจากของเสียหรือน้้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจนโดยเฉพาะ
น้้าทิ้งจากชุมชน ฟาร์มสุกร เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้
ร้องเรียน จานวน 79 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คงเหลือ 73 เรื่อง
บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 1,366 เรื่อง รับเรื่องส่งต่อ - ให้คาปรึกษา จานวน 27 เรื่อง
ไม่มีจานวนการให้บริการข้อมูล และงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จานวน 9 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนมกราคม 2560 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ธ.ค.59 =2,188 ราย 875,200 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ม.ค.60 =1,069 ราย 427,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 750 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 37,500 บาท
/ 3. ในห้วงเดือน...

๒๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

3. ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 15 ครั้ง รวม 15 แห่ง
(ข้อมูล ณ 26 มกราคม 2560)
4. การรับบริจาค (มกราคม 2560) ดวงตา 65 ราย อวัยวะ 70 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
65,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
3,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยอื่น รวมมูลค่า
10,500 บาท
สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ (โครงการน้าพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ประจาปี 2559 กิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัด
อุดรธานี และกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560 รวมมูลค่า 80,000 บาท)
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
กระบวนการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งศรีเมือง

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
เนื่องจากทุ่งศรีเมืองเป็นพื้นที่กิจกรรมหลักของเมืองอุดรธานี
ทั้งในกิจกรรมของส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ทาให้การใช้งานพื้นที่มีความเข้มข้นสูง
และเกิดความเสื่อมโทรมในพื้นที่ และจากการศึกษาสภาพปัญหาการใช้พื้นที่มีประเด็นหลัก
ดังนี้
1. การใช้งานในสภาวะปรกติที่ไม่มีการจัดงานยังไม่ตอบรับกับกิจกรรมของชุมชน
โดยรอบเช่น การพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมสันทนาการต่าง เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อานวย
2. การจัดระบบการจอดรถทั้งภายในและบริเวณโดยรอบพื้นที่ยังขาดระเบียบและ
พื้นที่รองรับที่เพียงพอ
3. การเข้าถึงพื้นที่โดยทางเท้าและประชาชนโดยรอบไม่สะดวกเนื่องจากถูกปิดกั้น
โดยรั้ว
4. สภาพพื้นที่บางส่วนเสื่อมโทรมและขาดระบบเรื่องความปลอดภัยในการเข้าใช้
พื้นที่ในยามวิกาลโดยเฉพาะเรื่องแสงสว่างและการจัดการพื้นที่มุมอับ
ปัญหาดังกล่าวได้นามาซึ่งแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ โดยเทศบาลนครอุดรธานี
ร่วมกับสานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทาแบบร่างเบื้องต้นในการปรับปรุงพื้นที่ และ
จัดทาประชาพิจารณ์เบื้องต้น ซึ่งผลการประชาพิจารณ์ก็ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
แนวคิดการออกแบบปรับปรุง
1. ปรับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถให้เป็นระเบียบและเปิดพื้นที่โดยรอบให้มีการ
เข้าถึงได้ง่ายจากผู้คนโดยรอบ
2. คงพื้นที่กิจกรรมเดิมด้านการกิจกรรมเมือง และเพิ่มเติมองค์ประกอบทาง
ภูมิทัศน์ให้เกิดการใช้งานในการพักผ่อน และนันทนาการของผู้คนโดยรอบในช่วงเวลาที่
ไม่ได้ใช้ในกิจกรรมเมือง
/ 3. จัดสภาพแวดล้อม...
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3. จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย มีพื้นที่กิจกรรมที่หลากหลาย รองรับ
กิจกรรมต่างๆของเมืองได้มากขึ้น และเป็นพื้นที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมือง
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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