รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 12/๒๕๕8
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕8
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
จันทร
2. นายสมหวัง
พ่วงบางโพ
3. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
4. นายสุชัย
บุตรสาระ
5. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
6. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ
7. นายวิเศษ
ศรีวะสุทธิ์
8. นายณรงค์ชัย
หอมศรีประเสริฐ
9. นายอานาจ
เทียมวงศ์
10. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
11. นายดนัย
สุรารักษ์
12. นายสมิต
ประสันนาการ
13. นายธรรมนูญ
วิสิฐธนวรรธ
๑4. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
15. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
16. นายนิติธร
เพชรคูหา
17. นายภูมิพัฒน์
ธนาสิทธิตานนท์
๑8. นางกุลญดา
ทอนมณี
19. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
20. นายณรงค์ชัย
ศรีดาวเรือง
21. นายสรศักดิ์
เปี่ยมสง่า
22. นายรักสกุล
สุริโย
23. นายชนะ
ไชยฮ้อย
24. นายเกรียงศักดิ์
กิ่งสังวาล
๒5. นายกาจัด
ราชคา
๒6. นายไพฑูรย์
มีมงคล
๒7. นายภาณุ
เหี้ยมหาญ
๒8. นายพงศวัฒน์
เพชรวิเชียร
29. นายสินประเสริฐ เนาวโรจน์
30. นางรวงทอง
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
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
รก.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
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31. นายณัฐสิทธิ์
32. นายชุติชาติ
33. นางนิสากร
34. นางวันทนา
35. พันเอกสอาด
36. นายสุพจน์
37. นายอนุพงษ์
38. นายพลกฤษ
39. นายธนดร
40. นางรณิดา
41. นายชาญชัย
42. นายพิชัย
43. นายวิชา
44. น.ส.ทชากร
45. นายภูรเดช
อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายนิติพัฒน์
48. นายโชคชัย
49. นายภูมิชัย ราชพิตร
50. นายเรวัต
51. นายสุวชิ าญ
52. นายณัฐชนน
53. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
54. นายสามารถ
55. นายธวัชชัย
56. นายชัชวาลย์
57. นายอนันต์
58. นายชัยรัตน์
59. นายรณยุทธ์
60. นายชนะศึก
61. นายณฐพล
62. นายปภาวิน
63. นายวิมล
ส่วนกลาง
64. นายนิพนธ์
65. นายสราวุธ

วงค์ตลาด
บุญชูวิทย์
ศักดิ์สง่าวงษ์
คันธาเวช
ยศพลเสนีย์
วงศ์พรหมท้าว
บุญพบ
เรืองสุกใส
เบ็ญจจินดา
เหลืองฐิติสกุล
คงทัน
พาศรี
จันทร์กลม
รอบรู้
สวัสดิรมย์

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
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
คาภา
ไชยโกมล
นามเคน
เลิศสุบิน
หมั่นนอก
แปรงศรี
ปทานนท์
ศิริวงศ์กุล
พัดประดิษฐ
พรหมายน
ศาตรรอด
วิถี
แสงสุริยา
สุระเสน

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

ทิพยไกรศร
โฆษิตธนสาร

อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
/ 66. นายเธียรไท...

๓

66. นายเธียรไท
67. นายศราวุธ
68. นายสุรชัย
69. นายยอดชาย
70. นางสุนีย์
71. นายธนิต
72. นายนิรันดร์
73. นายวีระพงษ์
74. น.ส.ปวริศา
75. นายเพ็ชรรัตน์
76. นางลดาวัลย์
77. นายไพบูลย์
78. นายเอกสิทธิ์
79. ว่าที่ ร.ท.อลงกต
80. นายอดุลย์
81. นายประภาส
82. นายเพนิน
83. น.ส.นุชจรี
84. นายภาสกร
85. นายเฉลียว
86. นายวิทยา
87. นายวัฒนา
88. นายโกเมท
89. นางวิจิตรา
90. นางพุทธมาตย์
91. น.ส.ศิรินทิพย์
92. นางธัชรินทร์
93. นางสายสมร
94. นายพงศ์พิตร์
95. นายบุรินทร์
96. นายสามารถ
97. นางดรุณี

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
สุขแก้ว
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
ชุ่มเกษร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
พันธุ์สุระ
(แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
สวนช่วย
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
แต่งเนตร
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
ศิริกุล
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
โยวะบุตร
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
คาจันทร์ดี
(แทน) ผอ.สานักตรวจบัญชีสหกรณ์ 5
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
ถนอมสุข
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
บุตรชา
ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
กองพลพรหม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
แพร่งสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ไชยคุณ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
ชิณศิริ
ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
รัตนเมือง
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ไตรดารง
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
อ่อนแก้ว
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ฤทธิ์แสง
คลังเขต ๔
ประภาพรสุข (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ส่งเสริม
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
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98. นายพูลศักดิ์
จงเจริญ
99. ว่าที่ ร.ต.อัธยา
ลาภมาก
100. นายเอนก
สุวรรณภูเต
101. นายพงศยุทธ
หินเธาว์
102. นายปราโมช
พิมพ์รัตน์
103. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
104. นายกัมปนาท
ยุทธศิลป์
105. นายศุภาร
เสนาสิงห์
106. นายประสิทธิ์
วงษาเทียม
107. นางอุไรวรรณ
ชัยศิริถาวรกุล
108. นายสมเจษฎ์
ศรีสมจักร์
109. นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์
110. นายสมาน
บุญจะนะ
111. นายคมสัน
บุญอาจ
112. นายเกิดมี
สอนเมือง
113. นายคาพัน
บุตรราช
114. นายทวีศักดิ์
สารทรัพย์
115. นายประมูล
ประเสริฐสุข
116. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
117. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
118. นายชัยวัฒน์
อางคาสัย
119. ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร
ทหาร/ตารวจ
120. น.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
121. พ.ต.อ.จักรกฤษณ์ จันทรรัตน์
122. พ.อ.ณัฐวัฒน์
นิลภูผาทวีโชติ
123. พล.ต.ทศพล
คาสุพรหม
124. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
125. พ.ท.ประทีป
มีเกาะ
126. พ.ต.อ.สมบัติ
บุญโสภา
127. พ.ต.อ.บุรินทร์ ชื่นอารมณ์
128. พ.ต.อ.ประยุทธ์ พันธ์สีลา
129. พ.ต.อ.สรรธาน อินทจักร์
130. พ.ต.ท.ธานินทร์ อินทร์กอง
131. พ.ต.ท.ราเชนทร์ ฉลองธรรม
132. พ.ต.ท.นพดล
วิเศษศรี
133. พ.ต.อ.ประสาร ชนกนาพล
134. พ.ต.ท.นวกฤต นวการพาณิชย์

ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบท ที่ 15
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
(แทน) หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.2 อุดรธานี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้บังการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
135. พ.ต.ท.สิทธิพร...
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135. พ.ต.ท.สิทธิพร ธารากุลทิพย์ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
136. พ.ต.ท.พิชัยรัชช์ ภูขาว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
137. พ.ต.ท.พรมมี
โสระศรี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
138. พ.ต.อ.อารี
สินธุรา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
139. พ.ต.ท.อรรถวิทย์ กันยา
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
140. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ นามแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
141. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
142. พ.ต.อ.รัชพล
เสริมศรัณย์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
143. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
๑44. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
145. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
146. พ.ต.ท.คาปุน
คลังคาภา
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
147. ร.ต.ท.เดช
อามาตมนตรี (แทน) สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
148. พ.ต.ท.เดช
กองทอง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
149. พ.ต.ท.ชัยชาญนณฐ์ สุขเดช
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
สถาบันการศึกษา
150. นายธีระเดช
วงษ์ราชธ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
151. นางชยานันท์
สรวงศิริ
(แทน) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
152. นายเทพ
สงวนกิตติพันธ์ (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
153. นายสิทธิศักดิ์
ชาปฏิ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
154. นางกุลฐนัญจ์
ดีเอื้อ
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
155. นายพิชัย
วาจนสุนทร
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
156. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
157. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
158. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
159. นายเสริมชัย
ลี้เขียววงศ์
(แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
160. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
161. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
162. นายมานิต
แสงศิลา
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
163. นายวีระ
ตรีกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
164. นายรัฐสภา
ศรีลาพัฒน์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
165. นายคาคูณ
สุมาลย์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
166. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
167. นายสมัคร
จันทสาร
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
168. นายจีระศักดิ์
จันพลา
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
169. นางสุดาพร
ฤทธิ์มหันต์
(แทน) ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
/ 170. นางสมฤดี...
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170. นางสมฤดี
171. นายชฎาลม
172. นายประเสริฐ
173. นายไอศูนย์
174. นายอิทธิพล
175. นายนรเชษฐ
176. นายประเสริฐ

จิตรจง
วงศ์ด้วง
ประกอบศักดิ์
แสนคา
บุญปัญญโรจน์
พิทักษ์สฤษดิ์
ทัศนาวิวัฒน์

รก.ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
(แทน) ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 4 (อุดรธานี)
177. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
178. นายสวาท
ธีรรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
179. ดร.ชานนท์
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
180. นายเสริมศักดิ์ ชาโนสี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
181. นางปรียนันท์
ศรีกุลวงศ์
(แทน) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
182. นายจินดา
วรประเสริฐ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
183. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
184. นายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
185. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
186. นายเจริญฤทธิ์ กองปรีชารัตน์ (แทน) ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
187. นายธนดร
พุทธรักษ์
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
188. ว่าที่ ร.ท.อิศเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี ประธานร่วมช่วยด้วยใจ
189. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
2. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
3. นายอาเภอนายูง
4. นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
5. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาฝายกุมภวาปี
6. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
7. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
8. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
9. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
12. หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
13. สรรพากร ภาค 10
14. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
/ 15. ผอ.สานักงาน...
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15. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
16. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
18. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
19. ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
20. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
21. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
22. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
23. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
24. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
25. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
26. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
27. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
28. ผู้กากับสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
29. ผู้กากับการ.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
30. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
31. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
32. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
33. รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
34. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
35. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
36. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
37. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
39. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
40. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
41. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
42. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
43. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
44. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
45. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
47. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
48. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
49. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
50. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี ๑
51. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
/ 52. ผจก.สาขาอุดรธานี...
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52. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
53. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี/ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จก.(มหาชน) สาขาอุดรธานี
54. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
56. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
57. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
58. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
59. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
60. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
61. ผจก.สนง.สาขา อาวุโส สนง.จังหวัดอุดรธานี บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.:TCG)
62. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
64. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
65. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.

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

พิธีก่อนการประชุม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง
คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง คลังเขต 4
2) นางวันทนา คันธาเวช
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
3) นางสายสมร อ่อนแก้ว
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
4) นายเกิดมี สอนเมือง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4
/1.2 ขอขอบคุณที่...
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1.2 ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33
ประธาน

จากการทีจ่ ังหวัดอุดรธานี โดยหอการค้าจังหวัด ได้รับการคัดเลือกจากหอการค้า
ไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เป็นสถานที่จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อุดรธานี เพื่อระดมความคิดและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
ทางเศรษฐกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ
สื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมประมาณ 3,000 คน เข้าร่วมสัมมนา
ขอขอบคุณทุกส่วนราชการซึ่งได้รับการสนับสนุน ทาให้การจัดสัมมนาหอการค้าฯ
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 3 ลาดับที่ 34 “นายภาสกร
แสงสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าม้าที่ 6 อุดรธานี” แก้ไขเป็น “นายภาสกร
แพร่งสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าม้าที่ 6 อุดรธานี”
หน้าที่ 6 ลาดับที่ 31 “ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราบ ภาคที่ 4”
แก้ไขเป็น “ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4”
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
เสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี

เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนตุลาคม 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทานขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม
และภาคบริการ สาหรับภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นตามการเร่งผลิตสินค้าในช่วงท้ายปี
ด้านอุปสงค์หดตัวจากการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ในขณะที่การบริโภค
ภาคเอกชนชะลอตัวจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า และภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง
สาหรับอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงจากหมวดน้ามันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่วนของการจ้างงานขยายตัวจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆ ของรัฐบาลที่มีอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ
คลังจังหวัดอุดรธานี

3.2.1 กระทรวงการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว144 ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2558 แจ้งเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.1.14 (กรณี
ภัยหนาว) ดังนี้
หลักเกณฑ์ฯ (เดิม)
หลักเกณฑ์ฯ (ใหม่)
1. อุณหภูมิต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส
1. อุณหภูมิต่ากว่า 8 องศาเซลเซียส
2. อากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน
2. อากาศหนาวยาวนานติดต่อกันเกิน
3 วัน
3 วัน
3. จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวเท่าที่
3. จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวเท่าที่
จ่ายจริงไม่เกินคนละ 240 บาท
จ่ายจริงไม่เกินคนละ 240 บาท
4. จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ
4. จังหวัดหนึ่งไม่เกินงบประมาณปีละ
1 ล้านบาท
1 ล้านบาท
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558
3.2.2 กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/01058 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2558 แจ้งเรื่องการตั้งรหัสผ่านใหม่ (reset password) ของผู้ใช้งานในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP)
รายละเอียดกาหนดการเริ่ม reset password
ที่
กลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดการ
วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ
เริ่มดาเนินการ
กลุ่มที่ 1 รหัสส่วนราชการที่ไม่มี ระงับการใช้งาน
30 พฤศจิกายน 2558
การใช้งานตั้งแต่ 1 ปี ชั่วคราว
ขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 รหัสส่วนราชการที่ใช้ Reset password
22 ธันวาคม 2558
งานเกิน 6 เดือน แต่
ไม่เกิน 1 ปีขึ้นไป
กลุ่มที่ 3 รหัสส่วนราชการที่ไม่มี Reset password
2 กุมภาพันธ์ 2559
การใช้งานเกิน 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 6 เดือน
3.2.3 กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/48364 ลงวันที่ 3
ธันวาคม 2558 แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ชคบ.)
สาหรับผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 มาตรา 13
กาหนดให้ผู้กลับไปใช้สิทธิคืนเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และประโยชน์ตอบแทน
/3.2 กฎหมายระเบียบ...
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ของเงินดังกล่าว รวมทั้งเงินบานาญที่ได้รับหรือพึงได้รับตามพระราชบัญญัติกองทุน
บาเหน็จ บานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยวิธีหักกลบลบกันกับเงินบานาญที่พึง
ได้รับตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ พ.ศ. 2494 ตั้งแต่วันออกจากราชการ
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมิได้มีบทบัญญัติให้รวมไปถึงเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ชคบ.) ดังนั้น บานาญและ ชคบ. จึงเป็นคนละเรื่องกัน
3.2.4 กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว447 ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2558 แจ้งเรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและ
ค่าบริการการให้การบาบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ดังนี้
1. ยกเลิกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก และให้ถือปฏิบัติตามอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็ม
และค่าบริการการให้การบาบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2559
2. ให้สถานพยาบาลของทางราชการดาเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีการออกเอกสารการรับเงิน หรือใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล
ให้ผู้มีสิทธินาไปยื่นเบิกกับต้นสังกัด ให้สถานพยาบาลออกใบรับรองการรักษาโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกต่อไป
2.2 กรณีระบบเบิกจ่ายตรง ในการส่งข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สถานพยาบาลระบุรหัสรายการทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ให้แก่สานักงานกลางสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) หรือสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) และแต่กรณีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
2.3 บันทึกข้อมูลการรักษาตามแนวเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกไว้ในเวชระเบียนเพื่อประโยชน์การตรวจสอบ
3. ให้ส่วนราชการตรวจสอบคาขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กาหนดอย่างเคร่งครัด
3.2.5 กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว137 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2558 แจ้งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดรายชื่อคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
และรายครั้งสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการอ้างอิง
ของส่วนราชการจึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดรายชื่อคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นราย
เดือนและเป็นรายครั้งสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ และ
/ กาหนดขึ้นใหม่...

๑๒

กาหนดขึ้นใหม่ โดยมีอัตราเบี้ยประชุมรายครั้งสาหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ คือ
ประเภท
อัตราไม่เกิน (บาท:คน:ครั้ง)
กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา 6 (2)
1,600
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
1,600
ตามมาตรา 6
กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา 7 (2)
1,000
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
1,000
ตามมาตรา 7
3.2.6 กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว475 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2558 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จ
ตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม ดังนี้
กรณียื่นกู้ไม่เต็มจานวน
หลักเกณฑ์
1. สามารถกู้เทในส่วนที่เหลือจากสถาบันการเงินเดิม ที่เคยขอกู้ไว้
2. ใช้หนังสือรับรองฉบับเดิมในการยื่นขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน
3. จานวยเงินที่กู้เดิม กับจานวนเงินที่กู้เพิ่มรวมกันแล้วต้องไม่เกินจานวนเงินที่ระบุ
ไว้ในหนังสือรับรองฯ
4. หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเป็นไปตามที่สถาบันการเงินกาหนด
ติดต่อได้ที่: สถาบันการเงินที่เคยยื่นขอกู้ไว้แล้ว
กรณียื่นกู้เต็มจานวน และขอกู้เพิ่มในส่วนที่ชาระแล้ว
หลักเกณฑ์
1. สามารถกู้เพิ่มในส่วนที่ได้มีการชาระหนี้กับสถาบันการเงินที่เคยยื่นขอกู้ไว้แล้ว
2. ใช้หนังสือรับรองฉบับเดิมในการยื่นขอกู้เงินกับสถาบันการเงินนั้น
3. จานวนเงินที่กู้เดิม กับจานวนเงินที่กู้เพิ่มรวมกันแล้วต้องไม่เกินจานวนเงินที่ระบุ
ไว้ในหนังสือรับรองฯ
4. หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเป็นไปตามที่สถาบันการเงินกาหนด
ติดต่อได้ที่: สถาบันการเงินที่เคยยื่นขอกู้ไว้แล้ว
กรณีได้รับบานาญเพิ่มจากโครงการ UNDO (บาเหน็จค้าประกัน)
- การยื่นเรื่องขอบาเหน็จค้าประกัน ผู้รับบานาญที่ได้รับเงินเพิ่มจากการกลับไป
รับบานาญตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)
ที่เคยขอกู้เงินกับสถาบันการเงินไปแล้ว ประสงค์จะขอกู้เงินเพิ่มให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
/ หลักเกณฑ์...

๑๓

หลักเกณฑ์
1) ผู้รับบานาญยื่นขอหนังสือรับรองฯ เฉพาะส่วนที่เพิ่มได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัด
2) ผู้รับบานาญที่ขอหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงินเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้น จะไม่มีสิทธิยื่นขอบาเหน็จดารงชีพ
ส่วนที่เพิ่มได้อีก
3) ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ติดต่อได้ที่: ส่วนราชการผู้เบิกยื่นขอรับบานาญ
กรณีได้รับบานาญเพิ่มจากโครงการ UNDO (บาเหน็จดารงชีพ)
- การยื่นเรื่องขอรับเงิน ผู้รับบานาญได้รับบานาญเพิ่มจากการ UNDO ที่ยังไม่เคย
ขอรับบาเหน็จดารงชีพ ประสงค์จะขอรับบาเหน็จดารงชีพ ให้ยื่นเรื่องได้ที่
ส่วนราชการผู้เบิกบาเหน็จบานาญตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์
1) กรณีขอบาเหน็จดารงชีพครั้งแรก ให้ยื่นแบบ 5300 ต่อส่วนราชการผู้เบิก
ภายในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
2) กรณีขอบาเหน็จดารงชีพเพิ่ม ให้ยื่นแบบ 5316 ต่อส่วนราชการผู้เบิกได้ทุกวัน
เวลาราชการ
ติดต่อได้ที่: ส่วนราชการผู้เบิกยื่นขอรับบานาญ
3.2.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) จากเว็บไซต์สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี : www.thaigov.go.th มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
จุดมุ่งหมาย
1. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงิน (Payment Infrastructure
Development)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System)
3. การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare)
4. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และ
5. การส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) อันจะทาให้
ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดาเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เป็นกลไกสาคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของ
ประเทศไทย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับ
ระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ประชาชน : จะช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและบริการ
e-Payment ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2) ภาคธุรกิจ : จะสามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
/ 3) ภาครัฐบาล...

๑๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

คลังจังหวัดอุดรธานี

3) ภาครัฐบาล : จะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลทะเบียนที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
4) ประเทศในภาพรวม : แผนยุทธศาสตร์นี้คาดว่าจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนของ
ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปี
รับทราบ ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : เป้าหมายเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภาพรวมร้อยละ 96
งบลงทุนร้อยละ 87
งบลงทุน : รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 รายการที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป
จะต้องก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท
ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์
ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศจะต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว ข้อมูล
จากหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 285 ลงวันที่ 3
กันยายน 2558
ข้อมูลสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

/ การกันเงิน...

๑๕

การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี พ.ศ.2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้ดาเนินการดังนี้
1. รายการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเช่าทรัพย์สิน และสามารถลงนามใน
สัญญาได้ทันภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2558 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ถึง
วันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2559
2. รายการที่ดาเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันทาการสุดท้าย
ของเดือนธันวาคม 2558 ข้อมูลจากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/
ว 130 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ประธาน

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปี
2559 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวนโยบายที่รัฐบาลกาหนดกาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2 การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี)

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
กาหนดการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ในวันพฤหัสบดีที่
31 ธันวาคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 ณ ศาลหลักเมือง และสนามทุ่งศรีเมือง
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ใน
เวลา 24.00 น. เทศบาลนครอุดรธานีกาหนดให้มีการจุดพลุสวยงาม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2559 และพิธีสวดมนต์ข้ามปี โดยพระสงฆ์
จากวัดทุกแห่งภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และวัดใกล้เคียงเจริญชัยมงคลคาถา และ
ย่าฆ้อง ระฆัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว และวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559
(วันขึ้นปีใหม่) ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดให้มีการทาบุญตักบาตร พระภิกษุ-สามเณร จาก
วัดต่าง ๆ จานวน 399 รูป
เรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ร่วมงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559
ณ ศาลหลักเมือง และสนามทุ่งศรีเมือง ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 การจัดงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจาปี ๒๕๕9

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
เรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทุกแห่ง
ร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจาปี ๒๕๕๙ ” เพื่อน้อมราลึกและสานึก
ในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึง่ นับถึงปัจจุบัน
เป็นปีที่ ๑๒๓ ของการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในการนี้จังหวัดอุดรธานี กาหนดให้มีพิธีการ
และกิจกรรมสาคัญ ๆ ได้แก่ พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๒๔ รูป พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
สักการะ พิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง พิธีบวงสรวงสดุดี พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
/ และการแสดง...

๑๖

และการแสดงฟ้อนราบวงสรวงสดุดี โดยภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และสุภาพสตรี
ชาวจังหวัดอุดรธานี
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี
ครบรอบ 123 ปี ณ ลานแอโรบิค สวนสาธารณหนองประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 16-18
มกราคม 2559 มีกาหนดการโดยสรุป ดังนี้
วันที่ 16 มกราคม 2559
หลังจากพิธีเปิดงาน ชมการแสดงวงดนตรีชิงช้าสวรรค์ ชุด ม่วนชื่นถิ่นอีสาน
เสน่ห์ลูกทุ่งแห่งอีสาน การแสดงน้าพุเต้นระบามัลติวิชั่นประกอบดนตรีร่วมสมัย ชุด
“น้าพุเริงระบาใต้แสงจันทรา 123 ปี เรืองรองบนผืนแผ่นดินทองอุดรธานี” รอบที่ 1
การแสดงโปงลางศิลป์ไทพวน การแสดงน้าพุเต้นระบามัลติวิชั่นประกอบดนตรีร่วมสมัย
ชุด “น้าพุเริงระบาใต้แสงจันทรา 123 ปี เรืองรองบนผืนแผ่นดินทองอุดรธานี” รอบที่ 2
วันที่ 17 มกราคม 2559
เริ่มกิจกรรมด้วยการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางนาฏศิลป์ ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน อาเภอเมืองอุดรธานี ชุด พื้นถิ่นอารยธรรม 123 ปี เรืองรองอุดรธานี รอบที่ 1
การแสดงน้าพุเต้นระบามัลติวิชั่นประกอบดนตรีร่วมสมัย ชุด “น้าพุเริงระบาใต้แสงจันทรา
123 ปี เรืองรองบนผืนแผ่นดินทองอุดรธานี” รอบที่ 1 การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
นาฏศิลป์ การศึกษานอโรงเรียนอาเภอเมืองอุดรธานี ชุด พื้นถิ่นอารยธรรม 123 ปี
เรืองรองอุดรธานี รอบที่ 2 การแสดงน้าพุเต้นระบามัลติวิชั่นประกอบดนตรีร่วมสมัย ชุด
“น้าพุเริงระบาใต้แสงจันทรา 123 ปี เรืองรองบนผืนแผ่นดินทองอุดรธานี” รอบที่ 2
การแสดงลาดัดจากศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ ชุด “มรดกล้าแห่งศิลปะ อารยธรรม
คู่แผ่นดิน” และในวันเดียวกันนี้เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "123 ปี
อุดรธานี มาราธอน 2016" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และถ้วยรางวัลจาก นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี
18 มกราคม 2559 บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และบริเวณหนองประจักษ์ศิลปาคม
กิจกรรมภาคเช้า จัดให้มีการทาบุญตักบาตร การถวายพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายสักการะของหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และคณะทายาทราชนิกุลทองใหญ่
ต่อด้วยพิธีสงฆ์ บายศรีสู่ขวัญเมือง ราบายศรีสู่ขวัญเมือง และการฟ้อนราบวงสรวงสดุดี
กิจกรรมภาคค่า มีการแสดงน้าพุเต้นระบามัลติวิชั่นประกอบดนตรีร่วมสมัย
ชุด “น้าพุเริงระบาใต้แสงจันทรา 123 ปี เรืองรองบนผืนแผ่นดินทองอุดรธานี” การแสดง
วงดนตรีคีตกวี ร่วมกับอาจารย์ธนิสร์ กลิ่นสี ประชันกับอาจารย์สมบัติ สิมหล้า ชุด
"มนต์เพลงสราญใจวิถีไทยแห่งสยาม" และชมการแสดงต่างๆ เช่น
-ชุดที่ 1 ลั่นกลองรบปราบอริศัตรูพ่าย และการแสดงพลุชุดที่ 1 เกียรติภูมิไทยเป็นไทย
-ชุดที่ 2 สามัคคีชุมนุม และการแสดงพลุชุดที่ 2 รวมใจสามัคคี
-ชุดที่ 3 อาเซียนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว และการแสดงพลุชุดที่ 3 ทวีความรุ่งเรือง
-ชุดที่ 4 อารยนครอุดรธานี และการแสดงพลุชุดที่ 4 อารยธรรมเฟื่องฟูเรืองงาม
/ -ชุดที่ 5 ...

๑๗

-ชุดที่ 5 แผ่นดินของเรา และการแสดงพลุชุดที่ 5 เจริญรอยตามองค์ราชัน
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ทุกแห่ง ร่วมงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 123 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 การจัดงานพิธีวันยุทธหัตถีจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2559
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี/เทศบาลนครอุดรธานี)

หน.สานักงานจังหวัดอุดธานี
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กาหนด
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และกาหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี
เป็นวันยุทธหัตถี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
ในการนี้จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงินถวายราชสักการะ
เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 255๙
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมพิธีฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.5 งบประมาณรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นตามอานาจ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด)

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
สานักนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี กากับติดตามการปฏิบัติงานราชการส่วนภูมิภาคและ
ได้กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณงบกลางรายการสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตาม
อานาจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติให้
หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 จัดสรรตาม
เขตตรวจราชการ เขตละ 50,000,000 บาท โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองบัวลาภู
หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี) การกาหนดกรอบงบประมาณดังกล่าวเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเตรียม
จัดทาโครงการไว้ให้พร้อมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑ์สาคัญ
๓ ประการ คือ การตอบสนองความต้องการของประชาชน การดาเนินการด้วยความ
โปร่งใส และไม่ซ้าซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่น
ทั้งนีจ้ ังหวัดได้มีหนังสือที่ อด 0017.2/ว 4837 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
แจ้งส่วนราชการทุกส่วนราชการและอาเภอทุกอาเภอจัดทาโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว มีส่วนราชการและอาเภอในจังหวัดอุดรธานีจัดทาโครงการ
เพื่อขอรับงบประมาณรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน และจาเป็นตามอานาจ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
/ รวม 60 โครงการ...

๑๘

รวม 60 โครงการ ได้แก่ อาเภอเพ็ญ จานวน 56 โครงการ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
อุดรธานี จานวน 1 โครงการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
จานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 57,066,500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.6 ร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี)

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ด้วยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง
โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เพื่อ
เป็นมงคลแก่ชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง
วันที่ 1 มกราคม 2559 ในการนี้ได้แจ้งมติมหาเถรสมาคม ให้ทุกวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคลข้ามปีใน วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกาหนดให้พระอารามหลวง
2 แห่ง คือวัดโพธิสมภรณ์ และวัดมัชฌิมาวาส ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
จัดกิจกรรมสวดมนต์ดังกล่าว
เรียนเชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์
และร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ ณ วัดที่จัดเป็นศูนย์กลางของจังหวัด หรือวัดทุกแห่งใกล้บ้าน
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 กิจกรรมโครงการสาคัญของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
- โครงการสวดมนต์ข้ามปี และการแสดงพื้นบ้านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)

ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลงนาม
ในหนังสือแจ้งทุกอาเภอในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2558 ของจังหวัดอุดรธานี
รวม 185 วัด และขอความร่วมมือวิทยุชุมชนต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง การดาเนินกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปีเป็นกุศโลบาย
ที่สาคัญของรัฐบาลในการเชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมนาไปสู่การ ลด ละ เลิก อบายมุข และ
ลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่
สาหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00-17.30 น. ได้กาหนดจัดงาน
การแสดงพื้นบ้านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม
ณ ศาลากลางบ้าน ตาบลนาข่า อาเภอเมือง อุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานเปิดงาน การแสดงภายในงานประกอบด้วยการขับลาพวน การเดินแบบผ้าไทย
และการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ สาหรับกิจกรรมการสู่ขวัญ
บ้านสู่ขวัญเมือง กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2559 ในการเฉลิมฉลองการก่อตั้ง
เมืองอุดรธานี ครบรอบ 123 ปี
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 4.8 การรักษา...
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4.8 การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องธันวาคม 2558-มกราคม 2559
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยในห้วงเดือนธันวาคม 2558-เดือนมกราคม 2559 เป็นห้วงที่มี
วันหยุดราชการต่อเนื่อง โดยเฉพาะห้วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่มีประชาชนจานวนมาก
เดินทางกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมรื่นเริง
ของชาวไทย และชาวต่างชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแล ความสงบเรียบร้อยให้
เกิดบรรยากาศที่ดีของบ้านเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ
ทุกแห่งดาเนินการ
1. ปรับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรอบคอบและรัดกุมในสถานที่
ต่าง ๆ อาทิ สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง จุดที่
มีประชาชนรวมตัวเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ให้พิจารณารูปแบบ/แนวทางดาเนินการที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว
2. จัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับเมื่อปรากฏสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจานวนมาก
3. ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจก่อเหตุ/สร้างสถานการณ์
ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4. ขอความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ข้าราชการ อาสาสมัคร นักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย์ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พัก และ
ร้านอาหาร ประชาชนทั่วไป รวมถึงเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวร่วมสอดส่งดูแลและ
เฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมทั้งสามารถแจ้งรายละเอียดสาคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบ และระงับยับยั้งมิให้เหตุร้ายเกิดขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.9 มาตรการความปลอดภัยทางถนน
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และมีการดาเนินมาตรการความปลอดภัยทางถนน
ประจาปี และมีกาหนดเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
แบบบูรณาการ มีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ รวม 40 จุดทั้งจังหวัด โดยกาหนดให้ห้วงวันที่
29 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 เป็นช่วงรณรงค์เข้มข้นใช้ชื่อว่า “สุขกาย
สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และ
มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
จังหวัดอุดรธานี กาหนดให้ผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ อุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน 55 ครั้ง
ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 56 ครั้ง และได้สั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลความปลอดภัย
ของประชาชนที่สัญจรตามเส้นทางจุดตัดทางรถไฟทีส่ าคัญ ในพื้นที่ 5 อาเภอของจังหวัด
ประกอบด้วย อาเภอโนนสะอาด กุมภวาปี ประจักษ์ศิลปาคม เมืองอุดรธานี และอาเภอ
เพ็ญ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ารอยเหมือนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ ประธาน...
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ประธาน

ขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการดาเนินมาตรการเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ
ในจังหวัด สาหรับวันสุดท้ายของการทางานในปี 2558 ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง
และให้เน้นย้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ และตรวจตรา
ดูแลความเรียบร้อย ของอาคารสถานที่เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วง
วันหยุดยาว โดยเฉพาะเรื่องของอัคคีภัย และให้อาเภอทุกแห่งเน้นย้าและระมัดระวังในเรื่อง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ในหน่วยงานรัฐ ซึง่ ประกอบประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งหมายรวมถึงอาคารหอประชุมไม่สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ ยกเว้นงานแต่งงาน และให้รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลบังคับใช้ ในเรื่อง
เมาแล้วขับ กรณีที่เป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ให้รายงานจังหวัดทราบ
เพื่อแจ้งต้นสังกัดดาเนินการทางวินัยด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.10 การแข่งขันจักรยาน Tour of Udon (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เนื่องจากการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Tour of Udon”
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 123 ปี โดยดาริของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มีการบูรณาการการจัดการแข่งขัน
ร่วมกันหลายหน่วยงาน ได้แก่สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี สานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี และมอบให้นายก
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการ การจัดการแข่งขันฯ แจ้งในรายละเอียด
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ และได้กาหนดให้ใช้ชื่อ
“Tour of Udon” โดยจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 ถึง 16 มกราคม 2559 และใน
วันที่ 17 มกราคม 2559 จะเป็นการแข่งขันจักรยานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมือง
อุดรธานี 123 ปี
วัตถุประสงค์หลักในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติของจังหวัดอุดรธานี
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 123 ปี ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยใช้เส้นทางการแข่งขันที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
และเป็นกิจกรรมปฏิทินการแข่งขันจักรยานสตรีนานาชาติ ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ
(UCI) ในการเก็บคะแนนสะสมเพื่อให้ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31
ที่ประเทศบราซิล
ในการนี้สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ขอพระราชทาน
ถ้วยรางวัลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การแข่งขันมีทั้งหมด 3 เส้นทาง คือ เส้นทางท่องเที่ยว ระยะทาง
ประมาณ 96 กิโลเมตร เริ่มจากสานักงานเทศบาลนครอุดรธานี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
บ้านเชียง อาเภอหนองหาน สิ้นสุดที่ทะเลบัวแดง อาเภอกุมภวาปี เส้นทางที่ 2 เริ่มจาก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ถึงอุทธยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อาเภอบ้านผือ
รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 3 การแข่งขัน One day races ระยะทางรวม
10.6 กิโลเมตร รอบเมืองอุดรธานี จานวน 10 รอบ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
และภาคเอกชน ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันฯ
/ รองผู้ว่าราชการ...
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Tour
of Udon” เป็นกิจกรรมที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดขึ้นใน
ห้วงระยะเวลา 3 วัน เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองอุดรธานี 123 ปี
ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน คือ
วันที่ 15 มกราคม 2559 จากจุดเริ่มต้นหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถึงทะเล
บัวแดงหนองหาน ตาบลบ้านเดียม อาเภอกุมภวาปี ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร
วันที่ 16 มกราคม 2559 จากจุดเริ่มต้นหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถึงอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท รวมระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
วันที่ 17 มกราคม 2559 (One day races ) รอบตัวเมืองอุดรธานี จากจุดเริ่มต้น
ต้นหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เข้าถนนโพศรี ผ่านหนองประจักษ์ศิลปาคม กลับมาสิ้นสุด
ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (1 รอบ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) จะมีการแข่งขัน
ทั้งหมด 8 รอบ ในรายการนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด้วย
การเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “Tour of
Udon” ในครั้งนี้จะมีนักกีฬาจักรยานจากจากนานาชาติ รวม 20 ประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขัน ดังนั้นสถานที่พัก การต้อนรับ ขั้นตอนพิธีการ เส้นทางความปลอดภัย การแพทย์
และการสาธารณสุขต่างๆ จะต้องมีความพร้อมให้การต้อนรับ จังหวัดอุดรธานีได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายและได้ประสานรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานแล้ว
จึงขอความกรุณาคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่จังหวัดได้แต่งตั้งไว้แล้ว ช่วยพิจารณาดาเนินการ
ให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

5.1 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ถึงเดือนธันวาคม
2558 มีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมด 1,549 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 1,154 เรื่อง
คงเหลือ 395 เรื่อง ประกอบด้วย การบริการเบ็ดเสร็จ 16,245 เรื่อง การรับเรื่องส่งต่อ
๒3 เรื่อง ให้คาปรึกษา 740 เรื่อง ให้บริการข้อมูล ๑๐ เรื่อง และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน ๓ เรื่อง
ผลการดาเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ รับเรื่องร้องเรียน จานวน 22 เรื่อง
แล้วเสร็จ 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 17 เรื่อง ดังนี้
- ปัญหาความเดือดร้อน
3
เรื่อง
- การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
8
เรื่อง
- การขอความช่วยเหลือ
10 เรื่อง
- การแจ้งเบาะแส
1
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.2 สถานการณ์...
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5.2 สถานการณ์โรคติดต่อสาคัญของจังหวัดอุดรธานี ปี 2559
โรคไข้หวัดนก อหิวาห์ตกโรค วัณโรค และการประกาศสงครามไข้เลือดออก
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคไข้เลือดออก อหิวาตกโรค
วัณโรค และโรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นปัญหาต่อสุขภาพประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ส่งผล
กระทบต่อร่างกาย จิตใจ และด้านสังคมและเศรษฐกิจ โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาสาธารณะสุขที่สาคัญของประเทศไทย เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตก
นอกฤดูกาลประกอบกับสภาพอากาศร้อน จึงเป็นสาเหตุให้ลูกน้ายุงลายเจริญเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกที่สาคัญคือการกาจัดลูกน้ายุงลายพาหนะให้
เหลือน้อยที่สุดจนไม่อาจะแพร่กระจายเชื้อโรคได้
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญ และส่งเสริมการมีส่วนรวมในการ
ป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานควบคุมโรคภัยและภัยสุขภาพ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคติดต่อและประกาศสงครามต่อสู้โรค
ไข้เลือดออก เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขประจาปีงบประมาณประจาปี 2559 เพื่อเป็น
สัญญาความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ซึ่งมีนายอาเภอ และ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 240 หน่วยงาน กาหนดให้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงและประกาศสงครามต่อสู้โรคไข้เลือดออก การประชุมบูรณาการโรคติดต่อเพื่อ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข การจัดนิทรรศการโรคไข้เลือดออก โรคอหิวาตกโรค โรควัณโรค
และโรคไข้หวัดใหญ่ ในห้วงเดือนมกราคม 2559
เพื่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และนาความรู้ทีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และประสานความร่วมมือกันในการดาเนินงาน ให้จังหวัดอุดรธานี
ปลอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกในปี 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

5.3 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้าในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2558
คุณภาพน้า
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง
ประเภท เกณฑ์
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
3
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
3
พอใช้
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
2
ดี
4
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
เสื่อมโทรม
/ สะพานข้าม...
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4
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
เสื่อมโทรม
4
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
เสื่อมโทรม
4
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ
เสื่อมโทรม
4
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ
เสื่อมโทรม
4
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
เสื่อมโทรม
4
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
เสื่อมโทรม
คุณภาพน้าโดยรวม
4
เสื่อมโทรม
ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 4
หรือเกณฑ์คุณภาพน้า เสื่อมโทรม
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 สรุปกิจกรรมงานประจาปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานวัฒธรรมจังหวัดอุดรธานี
ในห้วงเดือนธันวาคม 2558 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จัดกิจกรรมการออกร้าน และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติบ้านเชียง ในงานประจาปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจาปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยการ
ประกวดหมอลากลอนย้อนยุค การประกวดศิลปะประดิษฐ์ การเดินแบบผ้าไทย “จากเส้นใย
สู่ผืนผ้า จากปัญญาสู่อาภรณ์” โดยผู้มาเที่ยวชมงานประจาปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ให้ความ
สนใจเป็นจานวนมาก และขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และภริยา นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ทุกท่าน
ที่ร่วมเดินแบบผ้าไทย “จากเส้นใยสู่ผืนผ้า จากปัญญาสู่อาภรณ์” ภายในงานทุ่งศรีเมือง
ประจาปี 2559 ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนธันวาคม 2558 มีดังนี้
จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ยกมาจากเดือน พ.ย.58 =1,120 ราย 417,400 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือนธ.ค.58 =1,111 ราย 444,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต
จานวน 755 ราย รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 22,650 บาท
3. ในห้วงเดือนมกราคม 2558 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มีกาหนด
การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ จานวน 11 ครั้ง รวม 11 แห่ง
4. การรับบริจาค ดวงตา จานวน 42 ราย
/ 5. กิจกรรม...
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5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
60,000 บาท
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้พิการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น
4,000 บาท
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
11,000 บาท
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่าทั้งสิ้น
4,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าเกษตร (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้า เกษตร (ศพก.)
คือแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสมสาหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลาง
การบริการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรใน
ชุมชน โดยดาเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จ สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สาคัญของ
พื้นที่ ตั้งแต่การผลิตเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร การบริหารจัดการ รวมถึงด้านการตลาด
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าเกษตร ดาเนินการในพื้นที่อาเภอละ
1 ศูนย์ รวม 882 แห่ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อยู่ระหว่าง
เริ่มการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการ สามารถให้บริการทางการเกษตร ถ่ายทอด
ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาด้านเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะ
และบูรณาการการทางาน ของอาสาสมัครเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 ศูนย์บริการประชาชนในห้วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดให้ที่ว่าการอาเภอสาคัญ 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ได้แก่อาเภอเมืองอุดรธานี กุมภวาปี บ้านผือ หนองหาน และอาเภอโนนสะอาด เปิดศูนย์
เพื่อให้บริการประชาชนเรื่องงานทะเบียนต่างๆ เนื่องในวันหยุดส่งท้ายปีเก่า 2558 และ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 3 มกราคม
2559 ตั้งแต่เวลา 08.360-16.30 น.
ประธาน
ให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน
ในห้วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ของที่ว่าการอาเภอทั้ง 5 แห่ง
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
(นายทองคา ดาคา)
เลิกประชุมเวลา
12.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
………………………………………
(นายภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

