รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 1/๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายสมหวัง
พ่วงบางโพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายสุชัย
บุตรสาระ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
5. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
6. นายสุเมธ
ทองดี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
7. นายสมใจ
วงศ์พุฒ
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
8. นายก้าน
โคตรชมภู
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
9. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
10. นายดนัย
สุรารักษ์
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
11. นายสันติ
ศรีนิล
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
12. นายธรรมนูญ
วิสิฐธนวรรธ ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑3. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
14. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
15. นายไกรสร
แจ่มหอม
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
16. นายภูมิพัฒน์
ธนาสิทธิตานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑7. นางกุลญดา
ทอนมณี
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
18. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
19. นายธเนศ
ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
20. นายประเดิม
วงศ์กชสุวรรณ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
21. นายรักสกุล
สุริโย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
22. นายชนะ
ไชยฮ้อย
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
23. นายเกรียงศักดิ์
กิ่งสังวาล
รก.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒4. นายกาจัด
ราชคา
ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒5. นางพรผกา
ศิริบุรี
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒6. นายภาณุ
เหี้ยมหาญ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒7. นายสุภกิจ
วิลาศรี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
28. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร (แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
29. นางรวงทอง
พลธิราช
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
30. นายณัฐสิทธิ์
วงค์ตลาด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
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31. นายชุติชาติ
บุญชูวิทย์
32. นางนิสากร
ศักดิ์สง่าวงษ์
33. นางวันทนา
คันธาเวช
34. พันโทวัฒนา
หวังจุลกลาง
35. นายสุพจน์
วงศ์พรหมท้าว
36. นายศิวเรศ
ธรรมวิเศษ
37. นายสมศักดิ์
พวงศิริ
38. นายฉลอง
พึ่งโคกสูง
39. นายธนดร
เบ็ญจจินดา
40. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
41. นายพิชัย
พาศรี
42. น.ส.ทชากร
รอบรู้
43. นายภูรเดช
สวัสดิรมย์
อาเภอ
44. นายภาวิต
บุญภัทดอนซุยแป
45. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว
46. นายโชคชัย
วัฒนกุล
47. นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ
48. นายพงษ์พันธ์
แสงสุวรรณ
49. นายสุวชิ าญ
ไชยโกมล
50. นายณัฐชนน
นามเคนอุโฆช
51. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
เลิศสุบิน
52. นายสามารถ
หมั่นนอก
53. นายธวัชชัย
แปรงศรี
54. นายสุริยา
พานิชพงศ์
55. นายชัยรัตน์
พัดประดิษฐ
56. นายชนะศึก
ศาตรรอด
57. นายณฐพล
วิถี
58. นายมรกต
ดีจริง
59. นายปิยะพงษ์
บุญส่ง
60. นายปภาวิน
แสงสุริยา
61. นายวิมล
สุระเสน
ส่วนกลาง
62. นายนิพนธ์
ทิพยไกรศร
63. ว่าที่ ร.ต.อมร
โฉมงาม
64. นายเธียรไท
วานิชชยุตพงศ์

สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
รก.นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
รก.นายอาเภอสร้างคอม
รก.นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอนายูง
รก.นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอกู่แก้ว
รก.นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
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65. น.ส.พัชรา
66. นายบัวแสง
67. นายพิทักษ์ศิลป์
68. นางสุนีย์
69. นายรพีพงศ์
70. นายนิรันดร์
71. น.ส.ทิวารัตน์
72. น.ส.ศศิมา
73. นางอภิรดา
74. นางลดาวัลย์
75. นางวิภาพร
76. นายวีรพล
77. นายอมฤต
78. นายเพนิน
79. น.ส.ทัศนีย์
80. น.ส.คาหล้า
81. นายจีระศักดิ์
82. น.ส.รจนา
83. นายเฉลียว
84. นายวิทยา
85. นายทรงฤทธิ์
86. นายโกเมท
87. นายกิตติภพ
88. นางวิจิตรา
89. น.ส.ทิวาพร
90. นายสุธี
91. นายเวชชยันต์
92. นางธัชรินทร์
93. นางพุทธมาตย์
94. นางวรจิตร์
95. นางพิศวาท
96. นายบุรินทร์
97. น.ส.ธันยพร

ดีเพ็ง

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
เตโช
(แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ศรีพรหม
(แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
โชติธัญรัตน์
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
เถลิงเกียรติลีลา (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
สุริโยทัย
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สังขมาลย์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
วงษ์ศิริ
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
วัยคุณา
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ภูฉลอง
(แทน) หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
พวงจาปี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ทองไทย
(แทน) ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
จิตสว่าง
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
แสงฤทธิ์
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ลิ่มทิพย์
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ศรสวรรค์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ศรีษะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔
สมสอง
(แทน) สรรพากร ภาค 10
ประภาพรสุข (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
นาคะประวิง (แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
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98. นางดรุณี
จารุภูมิ
99. นายพูลศักดิ์
จงเจริญ
100. นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร
101. นายสุนทร
ทาสีดา
102. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
103. น.ส.ชณัฐกาญจน์ ยวนขุนทด
104. นายสุธีร์
บุญขันธ์
105. นายศุภกร
เสนาสิงห์
106. นายศิริเดช
ผ่านจังหาร
107. นางอุไรวรรณ
ชัยศิริถาวรกุล
108. นายสุดใจ
เหง้าเทศ
109. นายภูริพัฒน์
ชาวเวียง
110. นายเดือน
ทองกุล
111. นายวีระศักดิ์
บุญยะรัง
112. นายเกิดมี
สอนเมือง
113. น.ส.พรศิริ
เลิศเสถียรชัย
114. นายบัณฑิต
ทองอร่าม
115. นายเอกชัย
ดอกสันเทียะ
116. นายทวีศักดิ์
สารทรัพย์
117. นางสมสมร
จันโทวาท
118. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
119. นายบุญร่วม
วันนาพ่อ
120. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
121. นายบดินทร์
วิชยานานนท์
122. นางประคอง
หาไชย
ทหาร/ตารวจ
123. น.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
124. พ.ต.อ.พรหมณัฏฐเขต ฮามคาไพ
125. ร.ท.พิทักษ์
ไชยสงคราม
126. พล.ต.ทศพล
คาสุพรหม
127. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
128. พ.ท.ประทีป
มีเกาะ
129. พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ นกอยู่
130. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
131. พ.ต.อ.ประยุทธ์ พันธ์สีลา
132. พ.ต.อ.สรรธาน อินทจักร์
133. พ.ต.ท.ธานินทร์ อินทร์กอง

สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
(แทน) หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
(แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยา ที่ 9 อุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
(แทน) 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
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
/ 134. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์...
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134. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ วิเศษเลิศ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
135. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
136. พ.ต.ท.อนุวรรตร ค้อนทอง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
137. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์ มหาปัญญาวงศ์ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
138. พ.ต.ท.ธนัญภรณ์ แสนอุบล
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
139. พ.ต.ท.สิทธิพร ธารากุลทิพย์ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
140. พ.ต.ท.พิชัยรัชช์ ภูขาว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
141. พ.ต.ท.พรมมี
โสระศรี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
142. พ.ต.ท.สรายุทธ ฉ่าผิว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
143. พ.ต.อ.สามารถ แพงคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
144. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
145. พ.ต.ท.ปรมัตถ์ นนทะบุตร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
146. พ.ต.ท.ภราดร จุฬารี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
๑47. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
148. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
149. พ.ต.อ.นวาระ
จันนาวัน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
150. พ.ต.ต.อานาจ
พรมสาลี
(แทน) สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
151. พ.ต.ท.เดช
กองทอง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
152. พ.ต.อ.ณัฐ
สิงหศิริ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
สถาบันการศึกษา
153. นายวรพงศ์
มาลัยวงษ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
154. รศ.บัณฑิต
หาญธงชัย
รองอธิการบดี สถานการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
155. นางชยานันท์
สรวงศิริ
(แทน) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
156. นางพรรษชล
แข็งขัน
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
157. น.ส.รัตนา
ศิลาเดช
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
158. นายรัตศักดิ์
สมบัติ
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
159. นายธนภณ
สร้อยน้า
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
160. นางศรีวรรณ
เหรียญเจริญ (แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
161. นายชานาญ
อยู่แพ
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
162. นายบุญส่ง
จาปาบรรพ์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
163. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
164. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
165. นายสมเกียรติ สุขธนะ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
166. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
167. นางลมัยภรณ์
แย้มยินดี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
168. นายรัฐสภา
ศรีลาพัฒน์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
/ 169. นายคาคูณ...
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169. นายคาคูณ
170. นายขจรศักดิ์
171. นาบุญเลิศ
172. นายปลื้ม
173. นายสุริยา
174. นายปิยะฉัตร
175. นายประภาส
176. นายวิญญู
177. นายชฎาลม
178. นางจิตภรณ์
179. น.ส.ปิยะพร
180. นายอิทธิพล
181. นายเกียรติศักดิ์
182. นายเจษฎา
183. นายอานวย
184. นายประเสริฐ

สุมาลย์
เหลืองอาทิตย์
กมลวิบูลย์
สิทธิ
มาตย์แสง
มูลศรี
พันธ์ชูเพชร
ศรีบัว
วงศ์ด้วง
ใช้เทียมวงษ์
จันทรสา
บุญปัญญโรจน์
โชควรกุล
จิตติธาดา
เขียวประชุม
ทัศนาวิวัฒน์

(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตฺโย)
โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
(แทน) ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
(แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 4 (อุดรธานี)
185. น.ส.ชนิตสิรี
แพงมา
(แทน) ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต ๔
(ขอนแก่น)
186. นายสวาท
ธีรรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
187. นางฉายา
ตยางคนนท์ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
188. นางฉัตรฤทัย
จันทร์สุริยพงษ์ (แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
189. นายจินดา
วรประเสริฐ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
190. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
191. นายสมศักดิ์
ถนัดช่าง
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
192. นายเจริญฤทธิ์ กองปรีชารัตน์ (แทน) ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
193. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
4. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
5. หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
6. นายอาเภอโนนสะอาด
7. นายอาเภอทุ่งฝน
8. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
9. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาฝายกุมภวาปี
/ 10. หน.สนง.ตรวจบัญชี...
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10. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
11. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
12. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
13. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
14. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
15. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
16. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
17. ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
19. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
20. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
21. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
22. ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
23. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
24. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
25. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
26. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
27. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
28. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
29. ผู้กากับสถานีตารวจภูธรกุดจับ
30. ผู้กากับสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
31. ผู้กากับการ.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
32. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
33. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
34. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
35. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
36. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
37. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
38. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
39. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
40. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
41. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
42. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
43. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
44. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
45. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
46. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
/ 47. ผอ.สนง.กองทุน...

๘

47. ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
48. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
49. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
50. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี/ผจก.ธนาคารกรุงเทพ จก.(มหาชน) สาขาอุดรธานี
51. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
52. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
55. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
56. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
57. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
58. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
59. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
60. ผจก.สนง.สาขาอาวุโส สนง.จังหวัดอุดรธานี บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.: TCG)
61. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
62. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
64. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
65. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
66. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
เริ่มประชุม 09.30 น.

ก่อนการประชุม สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นาเสนอสรุปข่าว
ประจาเดือนมกราคม 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้แทนสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธาน และเปิดการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

1. การมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาว ประจาปี 2558/59
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี)
2. การมอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1)
3. มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานในการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)

ประธาน

มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาว ประจาปี 2558/59
ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี มอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 และ
/ มอบรางวัล...

๙

มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุคคล และ
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายธเนศ ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
2) นายสุเมธ ทองดี
พัฒนาการจังหวัดยะลา
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
3) นายกิตติภพ แสงฤทธิ์
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 3 ลาดับที่ 88 จากข้อความ
“นายโกเมท ชิณศิริ ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี” แก้ไขเป็น
“นายโกเมท ชิณศิริ (แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี”
หน้าที่ 4 ลาดับที่ 101 จากข้อความ “นายพงศยุทธ หินเธาว์ (แทน)
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1” แก้ไขเป็น “นายพงศยุทธ หินเธาว์ (แทน)
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2” และลาดับที่ 105 จากข้อความ “นายศุภการ เสนาสิงห์
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4” แก้ไขเป็น “นายศุภกร เสนาสิงห์ (แทน)
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4”
หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 9 จากข้อความ “รัฐบาลกาหนดกาหนด” แก้ไขเป็นเป็น
“รัฐบาลกาหนด”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานี เสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2558

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี)

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 และมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 9
/ กันยายน...

๑๐

กันยายน 2548 เห็นชอบให้มีการก่อสร้างศาสนสถานในทางพระพุทธศาสนาที่มีลักษณะ
เดียวกันกับพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ในส่วนภูมิภาคให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ปี 2556 จังหวัดอุดรธานี ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายเสนีย์ จิตตเกษม) เป็นประธาน สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี เป็นฝ่ายเลขานุการ การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยได้กาหนดไว้ในพื้นที่ 95 ไร่ ติดกับวัดนิโรธพิมพาราม บ้านจาปา
อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันพระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) ให้การ
อุปถัมภ์ที่ดินในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จานวนรวมกว่า 120 ไร่ และมี ดร.ไพศาล แน่นอุดร จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้าง
พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นรูปเจดีย์ และพระพุทธรูปปางลีลา
(สัญลักษณ์ของพุทธมณฑล) บริเวณโดยรอบมีศาลาที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ)
การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี ณ วัด
นิโรธพิมพาราม บ้านจาปา และพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ
วัดป่าบ้านตาด ศาสนาสถานสาคัญทั้ง 2 แห่ง เป็นเหมือนพุทธมณฑล ของจังหวัดอุดรธานี
ที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทุกแห่ง
จะได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างควบคู่กันให้สาเร็จลุล่วงต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 การจัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุดรธานี/สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี)

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี งานเทศกาลตรุษจีนอุดร ปี 2559 "มหัศจรรย์วันตรุษจีนอุดรธานี” The Wonder
of AEC UDT Chinese New Year 2016 ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559
ณ บริเวณวงเวียนเฉลิมพระเกียรติ (หอนาฬิกา) และถนนประจักษ์ศิลปาคม
เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
กาหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจาปี 2559 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล
ขึ้นปีใหม่คนไทยเชื้อสายจีน และแสดงศักยภาพการเติบโตของจังหวัดอุดรธานี กระตุ้น
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม รองรับการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ภายใต้คอนเซ็ปงาน “มหัศจรรย์วันตรุษจีน อุดรธานี”
The Wonder of AEC UDT Chinese New Year 2016” AEC
จังหวัดอุดรธานี เริ่มต้นจัดงานประเพณีตรุษจีนครั้งแรกเมื่อปี 2547 เป็นต้นมา
ถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 13 ภายในงานประกอบด้วย ซุ้มวัฒนธรรมจีน ซุม้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมจีนจากชมรม 8 องค์กร 11 ตระกูลแซ่ ในจังหวัด การเชิดสิงโต
การแสดงมังกรทองจากศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น
/ ผู้แทน ผอ.ททท....

๑๑

ผู้แทน ผอ.ททท.สานักงานอุดรธานี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจีน
ขอเชิญชมสุดยอดการแสดงจากมณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ปีที่ 13 "มหัศจรรย์วันตรุษจีน อุดรธานี " ณ เวทีกลาง
ถนนประจักษ์ศิลปาคม และเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นหัวเมืองที่มีชาวไทยเชื้อสายจีน
เข้ามาตั้งรกรากจานวนมาก และเป็นกาลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ส่งผลให้
จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการลงทุนที่เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน
ทั้งนีก้ ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้บรรจุงานมหัศจรรย์วันตรุษจีน
อุดรธานี ไว้ในปฏิทินกิจกรรมนานาชาติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล
ณ 22 มกราคม 2559)
เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม
ร้อยละ
ลาดับการเบิกจ่ายของระเทศ
รายการ
เฉลี
ย
่
เบิกจ่าย
(76 จังหวัด)
สูง/-ต่า
ม.ค. 59
งบลงทุน 17.03
26
-8.97
17
ภาพรวม 47.97
37
10.97
15
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม
ร้อยละ
รายการ
เบิกจ่าย
เฉลี่ย ม.ค. 59
สูง/-ต่า
งบลงทุน 0.40
26
-25.60
ภาพรวม 2.73
37
-34.27
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)
เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม
ร้อยละ
รายการ
เบิกจ่าย
เฉลี่ย ม.ค. 59
สูง/-ต่า
งบลงทุน
ภาพรวม

0.17
5.10

26
37

/ ผลการเบิกจ่าย...

-25.83
-31.90

๑๒

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (หน่วย: ล้านบาท)
ก่อนปี 2558
ปี 2558
ภาพรวม
รายการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
งบประมาณ 1,264.26
- 1,469.90
- 2,716.17
ก่อหนี้ผูกพัน
343.56 27.57 1,218.09 82.87 1,561.65 57.49
เบิกจ่าย
192.60 15.45 801.62 54.54 994.22 36.60
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือเช่า
ทรัพย์สิน และลงนามในสัญญาได้ทันภายใน 31 ธันวาคม 2558 ให้สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
ประธาน

ให้ส่วนราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ประจาปี
2559 ให้เป็นไปตามนโบบายและเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.4 การรณรงค์การใส่ผ้าไทยผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
สืบเนื่องจากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชยาวุธ จันทร)
ที่มุ่งรณรงค์ให้ชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่าใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรม
การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองให้ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าทอ ได้มีงานทา มีรายได้ และสืบสาน
ภูมิปัญญาของชาวอุดรธานีให้มีการรักษาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม
ในการนี้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุดรธานี จากอาเภอ เมืองอุดรธานี
พิบูลย์รักษ์ หนองหาน เพ็ญ บ้านดุง และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม ได้นาเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ
จากผ้าฝ้ายย้อมคราม มาให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
ใส่เดินแบบโชว์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดอุดรธานี เพื่อรณรงค์เชิญชวน
ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้
นาไปตัดเย็บสวมใส่ เพื่อรณรงค์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยต่อไป
ประธาน

ชวนเชิญหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ให้การสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย
ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

3.5 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจาปี 2559
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี/สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี)
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์"
แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคาสอนนี้เป็น
หลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ใจความสาคัญ คือ "ทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจ
ให้บริสุทธิ์" ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
/ 1. วันนั้น...

๑๓

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. มีพระสงฆ์จานวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน
เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ
"เอหิภิกขุอุปสัมปทา"
ในการนี้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดจัดงานลานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดป่าบ้านค้อ ตาบล
เขือน้า อาเภอบ้านผือ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านจากชุมชน
บ้าน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ และการแสดงหมอลากลอนย้อนยุค ฯลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจาปี
2559 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคเช้าร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดใกล้บ้าน
ในภาคค่าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน
รอบพระอุโบสถ ณ วัดมัชฌิมาวาท พระอารามหลวง และวัดโพธิสมภรณ์ พระอาราม
อาเภอเมืองอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
และที่วัดป่าบ้านค้อ ตาบลเขือน้า อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธี
สรงน้าพระบรมสารีริกธาตุ เวลา 14.00 น. เวียนเทียนรอบลานพระมหาธาตุเจดีย์ และพิธี
สดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในเวลา 19.30 น.
เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
มาฆบูชา ประจาปี 2559 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ให้พุทธศาสนิกชนและ
ประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.6 สรุปผลการประชุมเปิดเวทีจุดประกายความคิด “มองอุดรอย่างรอบด้านเพื่อการเติบโต
ที่ยั่งยืน” (สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร)

หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อด.
จากผู้เข้าร่วมประชุมซึง่ ประกอบด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ประจากลุ่มงานข้อมูลฯ สานักงานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งแยกตาม
ประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ แยกเป็น
1) ส่วนการประชุมสรุปผลการเปิดเวทีจุดประกายความคิด“มองอุดรอย่าง
รอบด้าน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”โดย ดร.เดชรัต สุขกาเนิด อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์
/ มหาวิทยาลัย...

๑๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงานฯ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัด 13 กลุ่ม
ได้แก่ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา การมีงานทา เศรษฐกิจ สุขภาพ ที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค
ความปลอดภัย ครอบครัวและชุมชน ความเหลื่อมล้า ระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
ความพึงพอใจในชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังได้นาเสนอข้อมูล “ตรวจชีพจรเมืองอุดรธานี”ด้านต่าง ๆ ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของจังหวัดอุดรธานี ชีวิตของเกษตรกรอุดรธานี การพัฒนาคน สุขภาพ ครอบครัวและ
ชุมชน สิ่งแวดล้อมความพึงพอใจในชีวิต สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดอุดรธานี
มีโอกาส และความท้าทายที่เด่นชัด
สรุปผลการเปิดเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการเปิดเวทีจุดประกาย
ความคิด “มองอุดรอย่างรอบด้าน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ให้
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสและข้อจากัดในการพัฒนา
ที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นสาคัญ ๆ ได้แก่
-ปัญหาความเหลื่อมล้า การบริหารจัดการน้า รายได้ภาคการเกษตรต่า
-ดินได้แก่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดิน คุณภาพน้า ขยะ การอนุรักษ์ป่าไม้
-การแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้ไขความยากจน
-การสร้างโอกาส สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งก๊าซธรรมชาติ
๒) ส่วนการสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Application LINE
ด้านความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาในจังหวัดอุดรธานี และด้านความคิดเห็นต่อ
ความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการไขปัญหา
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรุนแรกของปัญหาและเปรียบเทียบ
ระดับความพร้อมในการแก้ไขปัญหา สรุปได้ ดังนี้
 การแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะจะสามารถดาเนินการได้ดีเป็นอันดับ 1
รองลงมาคือ คุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษา น้าท่วม/น้าแล้ง/
น้าเสีย ความปลอดภัยในชุมชน ระบบบริการสุขภาพและการเจ็บป่วย
ของประชากร ทั้งนี้เนื่องจากระดับความพร้อมในการจัดการปัญหา มี
มากกว่าระดับความรุนแรงของปัญหา
 การแก้ปัญหาด้านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้า และความ
ยากจนอาจจะไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากระดับ
ปัญหามีความรุนแรงมากกว่าความพร้อมในการจัดการปัญหา
 ปัญหาด้านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้า และความยากจน
มีความจาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้
ประชากรในจังหวัดอุดรธานีมีคุณภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น
 การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยกลไกภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน ใน
การจัดการปัญหาดังกล่าวร่วมกันต่อไป
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเปิดเวทีจุดประกายความคิด “มองอุดรอย่างรอบด้าน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คือเห็นจุดร่วมในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นการเปิดมุมมอง
/ อย่างรอบคอบ...

๑๕

อย่างรอบด้าน และร่วมกันกาหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อนาไปสู่การกาหนด
อนาคตเมืองอุดร ในเบื้องต้น คือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (การวิเคราะห์เชิงประเด็น)
ที่น่าสนใจ โดยดาเนินการก่อนใน 4 ประเด็น ดังนี้
1) ประเด็นเศรษฐกิจ เน้นเรื่องทุน รายได้ของเกษตรกร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตร เกิดการกระจายรายได้ไปสู่คนกลุ่มใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี และลดปัญหา
ความเหลื่อมล้า
2) ประเด็นสุขภาพ เน้นให้ประชาชนคนอุดรมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การตาย
ของประชากร สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ และอาหารปลอดภัย
3) ประเด็นเรื่องน้า โดยจะเน้นการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอกับความต้องการ
ได้แก่น้าเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม และเรื่องคุณภาพของน้า
4) ประเด็นเรื่องการศึกษา โดยเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบศึกษา
ประธาน.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 042 244576
หรือที่เว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี www.udonthani.go.th

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 สรุปผลการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของปลัดกระทรวงพาณิชย์
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี)

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา
บุณยประภัศร)
1. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาแนวทางการทาการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร
1.1 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มการผลิตบ้านโนนทอง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ เป็นการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการส่งเสริมจากสานักงานเกษตรอาเภอกุดจับ
จากอดีตมีการปลูกข้าวตามวิถีปกติ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียว พันธุ์ กข.6 และข้าวหอม
มะลิ พันธุ์ กข. 15 มีการใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างมาก ผลผลิตประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่
ทาให้สภาพดินเสื่อมโทรม ศัตรูและโรคพืชระบาด จึงได้ร่วมกับทางราชการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตและพัฒนาด้านต่าง ๆ คือ
๑) พัฒนาดูแลคุณภาพในการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ทดแทน และกาจัดแมลงและศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ และยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นเป็นรายได้เสริม
๒) การตลาด มีการจัดตั้งโรงสีชุมชน จัดทาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
นาออกจาหน่ายสู่ท้องตลาด และจัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์รวมทั้ง จาหน่าย
และส่งสินค้าทางไปรษณีย์
๓) ข้อเสนอของเกษตรกร ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจัดสร้างลานตากข้าว และ
ยุ้งฉาง เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้รอการแปรรูป ต้องการให้ ธ.ก.ส. ยืดกาหนดระยะเวลาการ
ชาระหนี้ของเกษตรกรออกไป และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่
ที่มีการปลูกในพื้นที่ แต่จาหน่ายได้ในราคาค่อนข้างต่า
/ 1.2 ศูนย์เรียนรู้...

๑๖

๑.๒ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มการผลิตชุมชนอุทุมพร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี เป็น
ชุมชนในเมืองที่มีการเลี้ยงไส้เดือนเป็นสัตว์เศรษฐกิจ มีการรีไซเคิล และกาจัดขยะในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไส้เดือนมีประโยชน์ในการใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน กาจัดศัตรูพืช
กันแมลง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพ ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น ปลาสวยงาม นก เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักสวนครัวสาหรับบริโภคและจาหน่ายเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
การนาขยะเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์สาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน และการเลี้ยงแพะ
เพื่อกาจัดขยะอินทรีย์ประเภทอาหารในชุมชนอีกด้วย
2. การสารวจตลาดชุมชน
1) ตลาดโพศรี วิลเลจ เป็นตลาดที่มีรูปแบบที่สะอาด มีการจัดโซนวางสินค้า
ที่หลากหลาย มีความทันสมัย มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดศูนย์กลางการค้า และ
จุดนัดพบ (Landmark) ของจังหวัด มีการจัดเตรียมพื้นที่สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะ
นามาจาหน่าย เช่น อาหารแปรรูป เสื้อผ้า และผลิตผลทางการเกษตร ให้ความร่วมมือกับ
ทางราชการ ในการลดค่าครองชีพของประชาชน โดยการจัดพื้นที่ขายอาหารปรุงสาเร็จ
(Food Center) มีผู้จาหน่ายอาหารเข้าร่วมโครงการหนูณิชย์พาชิมของกระทรวงพาณิชย์
หลายราย
๒) ตลาดอุดรเมืองทอง เป็นตลาดค้าส่งผลผลิตทางการเกษตร และอาหารทะเล
เป็นจุดรวบรวมสินค้าจากแหล่งผลิต มีพ่อค้าทั้งในและต่างจังหวัด ตามแนวชายแดน
เข้ามารับซื้อแล้วนาไปจาหน่ายต่อยังประเทศสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. การตรวจติดตามผลการดาเนินงานแบบบูรณาการ ภารกิจในภูมิภาค
(One Roof) ณ สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
1) การจัดกิจกรรมและการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยมีข้อท้วงติงไปยังกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศว่าการดาเนินงานไม่คุ้มค่า กับการใช้จ่ายงบประมาณขอให้มีการปรับปรุง
ในส่วนของสานักงานพาณิชย์จังหวัด จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนให้สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น การขยายธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นหน่วยงาน
ที่รู้ข้อมูลเชิงลึก ในพื้นที่จังหวัด เช่น ศักยภาพทางด้านการตลาดของสินค้า ธุรกิจหรือ
สินค้าเด่นของจังหวัด
2) กระทรวงพาณิชย์ มีหน่วยงานสนับสนุน (Back Stop) ให้กับสานักงาน
พาณิชย์จังหวัด ดังนั้น หากต้องการข้อมูล เอกสารประชาสัมพันธ์ มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที ที่กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายภาค และรายสินค้าเกษตรที่สาคัญ
3) การเชื่อมโยงตลาด
๑) โครงการหนูณิชย์พาชิม และตลาดนัดชุมชน จะต้องดาเนินการ
ในรูปแบบประชารัฐ โดยการให้ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ เช่น
ส่งเสริมและสนับสนุน ในการลดต้นทุนวัตถุดิบให้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการหนูณิชย์พาชิม
จัดหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก การเจราจาเพื่อช่วยลดค่าเช่าพื้นที่ส่งเสริมให้ร้านหนูณิชย์พาชิม
/ มีการวางจาหน่าย...

๑๗

มีการวางจาหน่ายสินค้าให้กับชุมชน สินค้า OTOP เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ต้องกาหนดเป้าหมาย
การดาเนินงานให้มากกว่าจังหวัดขนาดเล็ก
๒) การเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้ง จะต้องสารวจ ติดตาม และ
เชื่อมโยงตลาดสินค้าให้ผู้ผลิต จะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนทั้งปริมาณ ผลผลิต และความต้องการ
ของตลาด ทั้งนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลราคาสินค้าเกษตรของตลาด กลางเพื่อ
เผยแพร่และเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับต่างจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

คลังจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม
คลังจังหวัดอุดรธานี

4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนพฤศจิกายน 2558 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
มีสัญญาณหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน หดตัวจากภาคเกษตรกรรม
และภาคบริการ สาหรับภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นตามกาลังการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้านอุปสงค์ หดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน
เป็นผลมาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่า และภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว สาหรับอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง
จากหมวดน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนของการจ้างงานขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลก่อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น
รับทราบ
4.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ
แจ้งกฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ คือ
4.2.1 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จากหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/
ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
1. แนวทางในการจาแนกประเภทสิ่งของที่เป็นวัสดุ
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว ซองเอกสาร ลวดเย็บ
กระดาษ ตลับผงหมึก ฯลฯ
/ ค. ประเภทวัสดุ...

๑๘

ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้ เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ข้อต่อ
ลาโพง หน่วยประมวลผล (CPU) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ หม้อ ฯลฯ
2. แนวทางในการจาแนกประเภทสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน
เมื่อชาชุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้งานได้ดังเดิม เช่น รถยนต์นั่ง เครื่องคอมพิวเตอร์
โต๊ะทางาน โต๊ะรับแขก โต๊ะหมู่บูชา ตู้เก็บเอกสาร ตู้นิรภัย เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน เครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เตาไมโครเวฟ ฯลฯ
3. เพื่อประโยชน์ในการจาแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ สานักงบประมาณ
อาจกาหนดให้ถือว่าสิ่งของรายการใดเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ขึ้นเป็นการเฉพาะตามความ
จาเป็นและเหมาะสม
4. หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายการค่าวัสดุและรายการค่าครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับงบรายจ่ายตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่ ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
สาหรับรายจ่ายค่าวัสดุและรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามงบรายจ่ายที่กาหนด ก่อน
ลงนามในสัญญาจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์ โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ตามนัยข้อ 24 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
5. กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ไปแล้ว ก่อนวันที่ได้รับหนังสือ
ฉบับนี้ โดยเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจดาเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสาหรับรายจ่ายค่าวัสดุและรายจ่ายครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง
ตามงบรายจ่ายที่กาหนด
4.2.2 การแก้ไขสัญญางวดงาน งวดเงินระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0421.4/ว503 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558
แต่เดิม ให้ส่วนราชการสามารถบันทึกข้อมูลการแก้ไขสัญญาได้บางส่วน
ยกเว้นกรณีการแก้ไขงวดงานงวดเงินในสัญญาต้องส่งแบบแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อให้
ดาเนินการแก้ไขงวดงานงวดเงิน
ปัจจุบัน ให้ส่วนราชการที่ต้องการแก้ไขงวดงานงวดเงินสามารถบันทึกข้อมูล
ได้เองโดยไม่ต้องส่งแบบแจ้งปัญหามายังกรมบัญชีกลาง สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th => หัวข้อ ดาวน์โหลดแนะนา =>แนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบ e-GP =>คู่มือแก้ไขสัญญางวดงานงวดเงิน
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่ 5 ...

๑๙

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
5.1 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ถึงเดือนมกราคม
2559 มีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมด 1,615 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 1,190 เรื่อง
คงเหลือ 425 เรื่อง ประกอบด้วย การบริการเบ็ดเสร็จ 17,449 เรื่อง การรับเรื่องส่งต่อ
๒4 เรื่อง ให้คาปรึกษา 791 เรื่อง ให้บริการข้อมูล ๑๐ เรื่อง และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน ๓ เรื่อง
ผลการดาเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕9 รับเรื่องร้องเรียน จานวน 19 เรื่อง
แล้วเสร็จ 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 14 เรื่อง ดังนี้
- ปัญหาความเดือดร้อน
1
เรื่อง
- การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
11 เรื่อง
- การขอความช่วยเหลือ
7
เรื่อง
- การแจ้งเบาะแส
เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานรณรงค์ใส่ผ้าไทย (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ภายใต้นโยบายของรัฐบาล “ไทยทา ไทยใช้ ไทยมั่งคั่ง” จังหวัด
อุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มโี ครงการรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดความรักหวงแหน รู้คุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์
สืบสานทางวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยพื้นบ้าน โดยได้แจ้งประสาน ไปยังทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง อาเภอทุกอาเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือในการรณรงค์แต่งกาย
ผ้าไทย และมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดาเนินโครงการฯ รวม 357 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการฯ รวม 15,750 คน ทั้งนี้จะได้มีการรณรงค์โครงการฯ ตามแนวทางและนโยบาย
ของรัฐบาล และจังหวัดอุดรธานีอย่างต่อเนื่องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.3 รายงานภาพรวมกิจกรรมสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง ปี 2559
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด รายงานภาพรวม
กิจกรรม สู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง ปี 2559 ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดให้ “พานบายศรี”
เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัด เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีบายศรี สู่ขวัญ ให้ซึมซับสู่วิถีชีวิต
ชาวอุดรธานี และเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง หล่อหลอมจิตใจประชาชนให้เกิดความรักษ์ถิ่น
รู้รักสามัคคี และเกิดความสมานฉันท์ในหมู่คณะ การจัดกิจกรรมสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง เพื่อ
น้อมราลึกถึงพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 112 และได้กาหนดวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งเมือง
อุดรธานีสืบมาถึงปัจจุบัน
/ พลตรีพระเจ้า...

๒๐

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระนามเดิม พระองค์เจ้า
ทองกอง ก้อนใหญ่ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแด่
เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2399 เป็น
พระเจ้าลูกเธอองค์ที่ 25 ในรัชกาลที่ 4 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2467
สิริพระชันษา 67 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2559 มีดังนี้
จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ยกมาจากเดือน ธ.ค.58 =1,805 ราย 722,400 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ม.ค.59 =1,139 ราย 455,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,195 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 35,850 บาท
3. ในห้วงเดือนมกราคม 2558 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มีกาหนด
กาหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด จานวน 13 ครั้ง
รวม 13 แห่ง (ข้อมูล 25 มกราคม 2559)
4. การรับบริจาค ดวงตา 125 ราย อวัยวะ 153 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
44,000 บาท
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
53,600 บาท
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่าทั้งสิ้น
4,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้าตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนธันวาคม 2558
คุณภาพนา
สถานีเก็บตัวอย่างนา ลานาห้วยหลวง
ประเภท เกณฑ์
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
2
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
3
พอใช้
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
4
เสื่อมโทรม
4
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
เสื่อมโทรม
2
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
ดี
2
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
ดี
/ สะพานบ้านหนอง...

๒๑

คุณภาพนา
ประเภท เกณฑ์
4
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ
เสื่อมโทรม
2
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ
ดี
2
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
2
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
ดี
คุณภาพนาโดยรวมของลานาห้วยหลวง
2
ดี
ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 2
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ ดี
สถานีเก็บตัวอย่างนา ลานาห้วยหลวง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 การคาดหมายสภาวะอากาศบริเวณจังหวัดอุดรประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้แทน ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
รายงานคาดหมายสภาวะอากาศบริเวณจังหวัดอุดรประจาเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน
ลักษณะอากาศค่อนข้างจะแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวันโดยบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ
แต่จะมีกาลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่องทาให้เริ่มมีอากาศอุ่นขึ้นกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
และจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือนแต่หลายพื้นที่ของ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สาหรับภาคใต้จะมีลม
ตะวันเฉียงใต้หรือลมตะวันออกพัดปกคลุม ทาให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และเริ่ม
มีอากาศร้อนในบางวัน ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ข้อควรระวัง คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน
ทาให้บริเวณดังกล่าวมีฝนคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และอาจมีลูกเห็บตก ลงมาได้
จึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม
นายอาเภอหนองหาน
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6.2 การจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลก-บ้านเชียง ประจาปี 2559
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัด
อุดรธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ทาการปกครองอาเภอหนองหาน
เทศบาลตาบลบ้านเชียง กาหนดจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจาปี 2559 ระหว่าง
วันที่ 12 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ แหล่งมรดกโลก-บ้านเชียง อาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคเอเชีย อาคเนย์
กรมศิลปากรได้ทาการ สารวจ และขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จากหลักฐานต่าง ๆ
/ พบว่าบ้านเชียง...
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พบว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 5,600-1,800 ปี
โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO ) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นมรดกโลก
ทางประวัติศาสตร์เมื่อเดือนธันวาคม 2535
กิจกรรมภายในงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจาปี 2559 ประกอบด้วยกิจกรรม
7 Amazing in Ban Chiang และรับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ขบวนแห่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม ชมและสัมผัสวิถีชีวิต ชิมอาหาร
พื้นบ้านไทยพวน รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง และชมการแสดงแสงสีเสียง
ม่านน้าพุ ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทาการปกครองอาเภอหนองหาน
โทรศัพท์ 0 4226 1275
มติที่ประชุม
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6.3 บริการ TOT Cloud - Conference
โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
แจ้งการใช้บริการระบบการประชุม Online (Cloud Conference) ขอเพียง
มี Internet เท่านั้น หน่วยงานของท่านจะได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และประหยัด จาก
การใช้งานระบบดังกล่าว ทั้ง PC และสมาร์ทโฟน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทดสอบ
บริการได้ที่ศูนย์การขาย และลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 042 242766 มือถือ 08 9753 5989
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
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(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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(ภูรเดช สวัสดิรมย์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๒๔

๒๕

๒๖

