รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารสถานศึกษา นายอาเภอ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/๒๕๕9
เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายเสนีย์
จิตตเกษม
ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
3. นายสมหวัง
พ่วงบางโพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
5. นายสุชัย
บุตรสาระ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
6. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
7. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
8. นายสุเมธ
ทองดี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
9. นายณรงค์ชัย หอมศรีประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10. นายทวีศักดิ์
สุริยะสิงห์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
11. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
12. นายสุวิทย์
จันทร์หวร
รกท.ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
13. นายสมิต
ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
14. นายสาราญ
พรหมแช่ม
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑5. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
16. นายนิติธร
เพชรคูหา
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
17. นายภูมิพัฒน์
ธนาสิทธิตานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑8. นางกุลญดา
ทอนมณี
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
19. นายบวรศักดิ์
สิงห์เชิดชูวงศ์ (แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
20. นายณรงค์ชัย
ศรีดาวเรือง
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
21. นายรักสกุล
สุริโย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
22. นายนุศิษฎ์
วีรธนศิลป์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
23. นายนภดล
ตันติเมฆิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒4. นายกาจัด
ราชคา
ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒5. นางลีลาวดี
ศรีภูธร
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒6. นางวษมล
มณีสุต
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒7. นายวศิน
กลั่นจิตร
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
28. นายสินประเสริฐ เนาวโรจน์
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
29. นางรวงทอง
พลธิราช
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
30. นายณัฐสิทธิ์
วงค์ตลาด
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
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31. นายชุติชาติ
32. นางนิสากร
33. นางวันทนา
34. พันโทวัฒนา
35. นายสุพจน์
36. นายศิวเรศ
37. นายฉลอง
38. นายพลกฤษ
39. นายพิชัย
40. นายธนดร
41. นางรณิดา
42. นายณัฐพงศ์
43. นายภูรเดช
อาเภอ
44. นายวัชรินทร์
45. นายนิติพัฒน์
46. นายโชคชัย
47. นายพงษ์พันธ์
48. นายสุวชิ าญ
49. นายวิศววัชร
50. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
51. นายสามารถ
52. นายธวัชชัย
53. นายชัชวาลย์
54. นายสุริยา
55. นายชัยรัตน์
56. นายรณยุทธ์
57. นายชนะศึก
58. นายวิโรจน์
59. นายปิยะพงษ์
60. นายปภาวิน
61. นายวิมล
ส่วนกลาง
62. นายนิพนธ์
63. ว่าที่ ร.ต.อมร
64. นายเธียรไท
65. น.ส.พัชรา

บุญชูวิทย์
ศักดิ์สง่าวงษ์
คันธาเวช
หวังจุลกลาง
วงศ์พรหมท้าว
ธรรมวิเศษ
พึ่งโคกสูง
เรืองสุกใส
พาศรี
เบ็ญจจินดา
เหลืองฐิติสกุล
คาวงศ์ปิน
สวัสดิรมย์

สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

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

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

ทิพยไกรศร
โฉมงาม
วานิชชยุตพงศ์
ดีเพ็ง

อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
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66. นายสามารถ
67. นายสุเทพ
68. นางสุนีย์
69. นายทินกร
70. นายนิรันดร์
71. นายสาธิต
72. นายสง่า
73. นายบรรพต
74. นางเพ็ญศิริ
75. นางอภิรดา
76. นางรติกร
77. นายเอกสิทธิ์
78. นายวีระวุฒิ
79. นายประเสริฐ
80. นายสุทธาชีพ
81. นายเพนิน
82. นายปรีชา
83. นายชัยวัฒน์
84. นายสายัณห์
85. นายวิทยา
86. ดร.ฤิทธิบาน
87. นายสุริน
88. นายโกเมท
89. นายกิตติภพ
90. น.ส.ทิวาพร
91. นางวิจิตรา
92. น.ส.ปาริฉัตร
93. นางธัชรินทร์
94. นางพุทธมาตย์
95. นางวรจิตร์
96. นายวิบูลย์
97. นางรุ่งนภา
98. นางดรุณี
99. นางปุญชรัสมิ์
100. นางทิพย์วรรณ

หังสเนตร
มณีโชติ
อินทร์ดี
แสงอาวุธ
ไชยพันธ์
สินพานิช
คาศรี
พิชคา
วงษ์วาท
ปัญญาพงษ์เมธ

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
สว่างเพ็ชร
(แทน) หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
อัครธราดล
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
งามจบ
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ศุภเกษร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ยอดสง่า
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สมคุณา
(แทน) หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
หมีแก้ว
(แทน) ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
สุชีวกุล
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
แสงฤทธิ์
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
อิ่มทิพย์
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
อัศดร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔
ศรีณรงค์สถิตย์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ศรีพันธบุตร (แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
สินศักดิ์ชัย
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
วังศานุวัตร
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
/ 101 นายเอนก ...

๔

101. นายเอนก
สุวรรณภูเต
102. น.ส.ชณัฐกาญจน์ ยวนขุนทด
103. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
104. นายยุทธนา
พุทธิมา
105. นายศุภกร
เสนาสิงห์
106. น.ส.ลัดดา
ต.วัฒนผล
107. นางอุไรวรรณ
ชัยศิริถาวรกุล
108. นายธิติ
อึ้งอารี
109. นายประเวศ
รัตนวงศ์
110. นายสมาน
บุญจะนะ
111. นายสุคิด
พันธุ์พรม
112. นายสมเกียรติ
ใจขาน
113. น.ส.ภัสตรา
ชัยวุฒิชูวงศ์
114. นายจักรพันธ์
เพ็ญประไพ
115. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
116. น.ส.จิราลักษณ์ จิตรพัฒน์
117. นายอรุณ
ตาลทรัพย์
118. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
119. นายโชคชัย
สาระภูมิ
120. นายศรชัย
ศรีสถาน
121. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
122. นายบดินทร์
วิชยานานนท์
123. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
124. น.ส.อารยา
จารึก
ทหาร/ตารวจ
125. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
126. พ.ต.อ.สม
วาโย
127. พ.อ.ณัฐวัฒน์
นิลภูผาทวีโชติ
128. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
129. น.ท.สมโภช
สิงห์คลาน
130. พ.ท.ประทีป
มีเกาะ
131. พ.ต.อ.สมบัติ
บุญโสภา
132. พ.ต.รณวัน
ปิ่นทอง
133. พ.ต.อ.ประยุทธ์ พันธ์สีลา
134. พ.ต.ท.มนัส
อัดโดดดร
135. พ.ต.ท.ราเชนทร์ ฉลองธรรม
136. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร

ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
/137. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ...
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137. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
138. พ.ต.ท.นัฐเชษฐ์ โคตรนาม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
139. พ.ต.ท.ต่อพันธุ์ ปุสันเทียะ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
140. พ.ต.ท.พิชัยรัชช์ ภูขาว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
141. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจะนะ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
142. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ นามแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
143. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ (แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
144. พ.ต.ท.ปรมัตถ์ นนทะบุตร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
145. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
146. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
147. พ.ต.ท.จาลอง
ปัญจนะ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
148. พ.ต.ต.อานาจ
พรมสาลี
(แทน) สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
149. พ.ต.ท.เดช
กองทอง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
150. พ.ต.ท.ชัยชาญนณฐ์ สุขเดช
(แทน) ผู้กากับสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
สถาบันการศึกษา
151. นายธีระเดช
วงษ์ราชธ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152. รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
153. นายพิชิต
สนั่นเอื้อ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
154. นางเยียรยง
ไชยรัตน์
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
155. ดร.จิราพร
วรวงศ์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
156. นายรัตศักดิ์
สมบัติ
รก.ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
157. นายประสิทธิ์
อังกินันท์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
158. นางมนัสนันท์
ราตรีหว่าง
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
159. นายวิทยา
นิลกาเนิด
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
160. นายประวิทย์
บุรันนิตย์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
161. นายเอกวิทย์
ธาตุไชย
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
162. นางนิ่มนวล
ทนวงศ์
(แทน) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
163. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
164. นายเสริมชัย
ลี้เขียววงศ์
(แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
165. นายอิทธิพล
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
166. นางลมัยภรณ์
แย้มยินดี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
167. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
168. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
169. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
170. นายประภาส
พันธ์ชูเพชร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
171. นายเสกสรร
ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
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172. นายชฎาลม
173. นายพฤหัส
174. นายไอศูรย์
175. นายศักดิ์ชัย
176. นายนรเชษฐ์
177. นางวัชราภรณ์

วงศ์ด้วง
คุโณปถัมภ์
แสนคา
จิตตนูนท์
พิทักษ์สฤษดิ์
สุปัญญา

ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
178. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 4 (อุดรธานี)
179. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
180. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
181. นางฉายา
ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
182. นางชนัญชิดา
ขันธิโภค
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
183. นางชนัญชิดา
ขันธิโภค
(แทน) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
184. นางฉัตรฤทัย
จันทร์สุริยพงษ์ นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
185. นายจินดา
วรประเสริฐ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
186. นายธนัชชัย
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
187. นายบุญศรี
สุขวาปี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
188. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
189. น.ส.ชนิตสิรี
แพงมา
(แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4
(ขอนแก่น)
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
2. สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
3. ประมงจังหวัดอุดรธานี
4. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
5. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
6. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
7. หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.อด.
8. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
9. นายอาเภอบ้านผือ
10. นายอาเภอหนองแสง
11. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
12. ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
13. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
14. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
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15. สรรพากร ภาค 10
16. ผอ.สานักทางหลวงชนทบที่ 15 (อุดรธานี)
17. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
18. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ เขต 2
19. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
20. ผอ.สานักงานศึกษาธิการ ภาค 7
21. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
22. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
23. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
24. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
25. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
26. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
27. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
28. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
30. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
29. ผู้กากับการ.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
30. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
31. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
32. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
33. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
34. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
35. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
36. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
37. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
38. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
39. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
40. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
41. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
42. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
43. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
44. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
45. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
47. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
48. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
49. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
50. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
/ 51. ผจก.ธนาคาร...

๘

51. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
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.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
58. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
59. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
60. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
61. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
62. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
63. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
64. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
65. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.

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

พิธีก่อนการประชุม

การมอบโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)

ประธาน

การมอบโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ให้กับผู้ได้รับรางวัล
จากการประกวด ฯ พร้อมชื่นชม และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) น.ส.จิราพร วรวงศ์
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
2) นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
/ 3. นายอนุพงษ์...

๙

3) นายอนุพงษ์ สนิทชน
4) นายนภดล ตันติเมฆิน
5) นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์
6) นายธนัชชัย สามเสน

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครพนม
ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

หน.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 4 ลาดับที่ 123 จาก
ข้อความ “น.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ (แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24”
แก้ไขเป็น “พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ (แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24”
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 35 จากข้อความ “ครั้งที่ 1/2558” แก้ไขข้อความเป็น
“ครั้งที่ 1/2559”
หน้าที่ 16 บรรทัดที่ 16 จากข้อความ “นโบบาย” แก้ไขข้อความเป็น “นโยบาย”
หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 35 จากข้อความ “เดือน ม.ค.58” แก้ไขข้อความเป็น
“เดือน ม.ค.59”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานี เสนอและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 สรุปผลการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ผลการประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลาภู) เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2559 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สรุปได้ดังนี้
/ 1.เรื่องการบริหาร...

๑๐

1. เรื่องการบริหารจัดการนา
1) โครงการจัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริมการเกษตร
5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.1 โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านคาแก้ว
1.2 โครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้าบ้านโคกคอน-ห้วยลาน
ระยะ 2
1.3 โครงการแก้มลิงหนองโซงเซง พร้อมอาคารประกอบ
1.4 โครงการแก้มลิงหนองเอิบเอ้อ พร้อมอาคารประกอบ
1.5 โครงการแก้มลิงหนองปากกรวด พร้อมอาคารประกอบ
ข้อเสนอ
- ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อส่งเสริม
การเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่ /เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/การอนุรักษ์ดินและน้า /
การแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดหนองคาย จานวน 5 กิจกรรม วงเงินรวม 155 ล้านบาท
พื้นที่รับประโยชน์ 2,800 ไร่ จานวน 795 ครัวเรือน
มติที่ประชุม
- ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาในรายละเอียดถึง
ความพร้อมและความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนงานและดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล
ความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการอย่าง เป็นระบบ
2) โครงการพัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้าหนองสาโรง ให้มีความจุเต็มศักยภาพของ
พื้นที่ จากความจุเดิม 4.302 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็น 9 ล้านลูกบาศก์เมตร : ตาบล
หมูม่น อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3) โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองหมัด : ตาบลเวียงคา อาเภอกุมภวาปี
ข้อเสนอ
- ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแก้มลิงเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้าหนองสาโรง
โดยการขุดลอกลักษณะโครงการแก้มลิง (วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท) ขอรับการ
สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้มลิงบริเวณหนองหมัด ตาบลเวียงคา อาเภอกุมภวาปี
ให้สามารถเก็บกักน้าได้ 2.560 ล้านลูกบาศก์เมตร (วงเงินงบประมาณ 44.80 ล้านบาท)
มติที่ประชุม
- ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณา
ในรายละเอียดถึงความพร้อมและความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการ
เพื่อบรรจุไว้ในแผนงานและดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ.
2560 รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการอย่าง
เป็นระบบ
4 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อส่งเสริมการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัด
บึงกาฬจานวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
/ 4.1 ขุดลอกหนอง...

๑๑

4.1 ขุดลอกหนองส้มโฮง บ้านศรีอุดม ตาบลพรเจริญ อาเภอพรเจริญ
4.2 ปรับปรุงสถานีสูบน้าบ้านท่าศรีชมชื่น ตาบลหนองหัวช้าง อาเภอพรเจริญ
ข้อเสนอ
- ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมขุดลอกหนองส้มโฮง บ้านศรีอุดม ตาบลพรเจริญ
อาเภอพรเจริญ
- และปรับปรุงสถานีสูบน้าบ้านท่าศรีชมชื่น ตาบลหนองหัวช้าง อาเภอพรเจริญ
เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (วงเงินงบประมาณรวม 12 ล้านบาท)
- พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่/พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์รวม 370 ครัวเรือน
มติที่ประชุม
- ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาในรายละเอียด
ถึงความพร้อมและความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนงานและดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล
ความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบ
5) โครงการประตูระบายน้าลาพะเนียงหลวงปู่หลอด (จังหวัดหนองบัวลาภู)
ข้อเสนอ
- ขอรับการสนับสนุนโครงการประตูระบายน้าลาพะเนียงหลวงปู่หลอด และ
อาคารประกอบ บ้านโนนคูณ ตาบลบ้านขาม อาเภอเมือง (วงเงินงบประมาณ 121 ล้านบาท)
- พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 35,989ไร่ จานวนประชากร 17,211 คน
(4,149 ครัวเรือน)
มติที่ประชุม
- ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาในรายละเอียด
ถึงความพร้อมและความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนงานและดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล
ความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบ
2 เรื่องการค้า การลงทุน
6) โครงการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ข้อเสนอ
- ขอรับการสนับสนุน/เร่งรัดโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
มติที่ประชุม
- ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
BOI และกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาส่งเสริมการลงทุนในนิคมฯและให้กระทรวง
ทรัพยากรฯและกระทรวงเกษตรฯรับข้อเสนอการพัฒนาแหล่งน้าหนองตาล ไปพิจารณา
รายละเอียดตามความเหมาะสม
7) โครงการพัฒนาพื้นที่ทา Container yard ที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ สาหรับ
คลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส่งออก
/ ข้อเสนอ...

๑๒

ข้อเสนอ
- ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ทา Container yard ที่สถานีรถไฟ
หนองตะไก้ สาหรับ คลังกระจายสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน
มติที่ประชุม
- ให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ในการดาเนินโครงการตามที่ภาคเอกชนเสนอต่อไป
3. เรื่องการท่องเที่ยว
8) โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย
ข้อเสนอ
- ขอรับการสนับสนุนเร่งรัดโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในครั้งนี้ และมีความเห็นว่า
เรื่องนี้ยังมีความคิดเห็นต่างระหว่างคนที่ต้องการ กับคนที่ไม่เห็นด้วย ดังนั้นจึงต้องทาความ
เข้าใจ และศึกษาถึงปัญหาต่างๆ หากต้องสร้างกระเช้า เช่น การบริหารจัดการเรื่อง
นักท่องเที่ยว ควรจากัดจานวนแบบต่างประเทศ หรือไม่ และกระเช้าฯ ตอบโจทย์ความ
ต้องการจริงหรือไม่อย่างไร
ทังนี นายกรัฐมนตรีต้องการสร้างความยั่งยืนของประเทศทั้งต้นทาง กลางทาง
และปลายทางตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่กาหนดไว้ พร้อมกับการสร้างความ เชื่อมโยง
ของ 18 กลุ่มจังหวัดอย่างสอดคล้องกัน
• การวางแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดขอให้มองศักยภาพของกลุ่มจังหวัดใน
ภูมิภาคเป็นหลักตามความแตกต่างของพื้นที่ และให้กาหนดวิธีการดาเนินการว่า
อะไรต้องร่วมมือ อะไรที่ต้องชูเป็นจุดเด่นของภูมิภาค
• รวมไปการกาหนดสินค้าบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ต้องระบุแหล่งที่มา เพื่อสร้างจุด
สนใจให้สินค้ามากขึ้น
• ฝากให้ กรอ.และภาคราชการว่าอย่าคานึงถึงความเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียวขอให้ทางานเพื่อผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และ
ต้องพัฒนาความมั่นคงไปพร้อมกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 การจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
และวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2559
หน.สนง.จังหวัดอุดรธานี
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยขานนาม
วันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ
กาหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน สาหรับปี 2559 จังหวัด
อุดรธานี กาหนดจัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า โดยจัดให้มีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ พร้อมกับพิธีวันข้าราชการ
พลเรือนในวันเดียวกัน ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี
/ เชิญชวน...

๑๓

เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ข้าราชการ พนักงานเจ้าที่ ในสังกัดร่วมพิธีในวัน และสถานที่ ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน.สนง.จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีกาหนดจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดง
ความกตัญญูกตเวที น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่อง
ในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2
เมษายน 2559 ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยในวันที่ดังกล่าว จัดให้มีงานเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จากบริเวณด้านหน้าศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ริ้วขบวนเดิน
เทิดพระเกียรติ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าสู่วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุน
แม่ของแผ่นดิน และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ การเทศน์มหาชาติ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

ประธาน

เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกแห่งร่วมงานพิธีดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.4 การจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2559

หน.สนง.จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2559 โดยจัดให้มีการถวาย
พานพุ่มดอกไม้สดสักการะ ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมทองใหญ่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ข้าราชการ พนักงานเจ้าที่ ในสังกัดร่วมพิธีในวัน และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 การจัดงานสงกรานต์เทศบาลนครอุดรธานี ประจาปี 2559
“ซิดกันสนั่นเมือง ม่วนซื่นอุดร”

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี กาหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2559
ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2559 ภายใต้คอนเซ็ป “ซิดกันสนั่นเมือง ม่วนซื่น
อุดร” ให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และได้รับความ
สนุกสนานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ตลอดจนสนองนโยบายรัฐบาล และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งปีนี้
นับเป็นปีที่ 19 ของการจัดงานที่มีรูปแบบงานแบบย้อนยุคแบบไทยๆ
/ วันที่ 13...

๑๔

วันที่ 13 เมษายน 255๙ (ภาคเช้า) ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ สรงน้า
พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพิธีรดน้าขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี และ
พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 250 รูป ในภาคบ่ายชมขบวนแห่งสงกรานต์ของส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด และพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ณ ถนนเทศา หน้างาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และชมกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านที่หลากหลาย อาทิ
ราวงย้อนยุค มวยทะเล เดินกะลา ขาโถกเถก การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดเทพี
นางฟ้าจาแลง การประกวดส้มตายกครก ฯลฯ
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกแห่ง
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2559 “ซิดกันสนั่นเมือง ม่วนซื่นอุดร”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการ (zoning)
สถานที่เล่นน้าสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ณ บริเวณหนองประจักษ์ศิลปาคม
หนองสิม และบริเวณถนนอดุลยเดช และถนนโพนพิสัย ซึ่งในเขต (zoning) ดังกล่าว
อนุญาตให้เล่นน้าสงกรานต์ถึง 3 ทุ่ม และห้ามมิให้มีการโชว์อนาจาร จาหน่ายหรือดื่ม
แอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยในการเล่นสงกรานต์
ประธาน

ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง เน้นย้าผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ซึง่ ในช่วงวันสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะมีการตรวจอย่างเข้มข้น
หากพบว่าเมาแล้วขับถูกจับ พร้อมดาเนินการทางวินัยทันที และในห้วงวันหยุดยาว ระหว่าง
วันที่ 13 ถึง 17 เมษายน 2559 และให้ตรวจตราความเรียบร้อยของเครื่องใช้สานักงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ กระติกน้าร้อน เป็นต้น โดยให้
ถอดปลั๊กออกหลังจากเลิกงานแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.6 การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน)

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ประสานงานโครงการฯ
จังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบแปลนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จากคณะทางาน
ฝ่ายออกแบบฯ เตรียมจะดาเนินการก่อสร้างในที่ดินแปลง เลขโฉนดที่ดินเลขที่ 204478
ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง เพื่อให้เป็นศาสนสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน) ที่จะดาเนินการก่อสร้าง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยยุครัตนโกสินทร์
สมัยรัชกาลที่ 9 ที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนา โดยกาหนดก่อสร้างในเนื้อที่
181 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา ประกอบด้วยส่วนของเจดีย์ วิหาร และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเจดีย์
จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระวิหาร จัดแสดง
รูปเหมือนหลวงตาบัว และพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนจัดแสดงชีวประวัติหลวงตา ประกอบด้วย
/ 1) วิถีฆราวาส...

๑๕

1) วิถีฆราวาส บอกเล่าถึงกาหนดผู้มีบุญ ดีได้เพราะการอบรม ส่อแววเป็นคนดี
เหตุแห่งการบวช
2) สู่ร่มเงาพระพุทธศาสนา (ปริยัติ) บอกเล่าถึงการตั้งสัจจอธิษฐาน ตั้งมั่นศึกษา
แรงบันดาลใจ และทาตามคาสัญญา
3) ออกปฏิบัติกรรมฐาน(ปฏิบัติ) เล่าถึงการเดินหน้าปฏิบัติ ถวายชีวิตหลวงปู่มั่น
พากเพียรปฏิบัติ ตั้งหลักดีจึงได้ชัย รับใช้ครูบาอาจารย์ เหมือนว่าหมดที่พึ่ง
4) ผลสาเร็จแห่งการปฏิบัติ(ปฏิเวก) ที่บอกเล่าถึง การปฏิบัติตามลาพัง และค่าคืน
แห่งความสาเร็จ
5) สั่งสอนหมู่สงฆ์และฆราวาส เล่าถึงตามรอยปฏิปทา อบรมพระเณร สายใยแห่ง
วงกรรมฐาน
6) เมตตาธรรมสงเคราะห์โลก เล่าถึงปณิธานของหลวงตา และการสงเคราะห์โลก
7) ช่วยชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บอกเล่าเรื่องราวภูมิหลังโครงการช่วยชาติ รวมน้าใจ
ชาวไทย ปกป้องศาสนา พระผู้ทรงธรรม
8) ช่วงละสังขาร บอกเล่าถึงกิจวัตรของหลวงตา โอวาทธรรม การอาพาธ และ
สู่แดนนิพพาน
ประธาน

ขอบคุณผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างฯ ที่ได้นาเสนอความคืบหน้าล่าสุด
ทั้งแบบแปลน และหนังสือพระบัญชาที่มอบให้จังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ดาเนินการตาม
เจตนารมณ์ของเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ซึ่งคณะกรรมการอานวยการ โครงการสร้าง
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)จะได้
เริ่มดาเนินการต่อไปตามลาดับ

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 การเตรียมการยกร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี/ แผนพัฒนาจังหวัด ปี 61 แบบประชารัฐ

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดเป้าหมายดาเนินการพัฒนาจังหวัดให้สอดรับ
กับนโยบายรัฐบาล และวาระของจังหวัด โดยสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ของทุกอาเภอ ได้สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดประชุมประชาคม
ทาแผนชุมชนให้มีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ตรงจุดตรง
ประเด็น และตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ในอันที่จะส่งผลให้หมู่บ้าน/
ชุมชน มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชน รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม มีความสุขอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ จัดตั้งทีม คปต.(คณะทางานปฏิบัติการพัฒนาตาบลจังหวัด
อุดรธานี) ให้ช่วยสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน โดยดาเนินการ
1) จัดทากรอบโครงสร้างกลไกในการขับเคลื่อนงานและ Road Map ประชารัฐ
พัฒนาอุดรธานี ก้าวหน้าด้วยแผนชุมชน
2) จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน ระดับจังหวัด และโครงสร้างคณะทางานฯ ระดับอาเภอ/ตาบล เพื่อแจ้งให้ทุกอาเภอ
ทราบและดาเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง
/ 3) ส่งเสริม...

๑๖

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด และมอบหมายให้ทุกส่วน
ราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี และให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
ประธาน
ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประสานเทศนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง
ทั้งสามแห่ง จัดทีมตั้ง คปต.พลัส ตามเขตชุมชนต่าง ๆ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันในการแบ่งโซนเพื่อขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับ
จังหวัด และโครงสร้างคณะทางานฯ ระดับอาเภอ/ตาบล ในการประชาคมหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เดือนละ 1 ครั้ง ในการประชุมประชาคมในแต่ละครั้งจะประกอบด้วยกรรมการ
หมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนครัวเรือน เพื่อร่วมกันปฏิบัติงาน และในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองทั้งสามแห่งนั้น
ให้หัวหน้าส่วนราชการ แจ้งประสานข้อราชการต่าง ๆ ในคราวเดียวกันกับการประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน นั้น ๆ ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.8 พิธีสวดมนต์ข้ามวันเนื่องในเทศกาลสงกรานต์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์
และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ และโครงการผู้ว่าฯ พาทาบุญ
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2559 เพื่อเฉลิมฉลองวันสงกรานต์และเพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตและครอบครัว โยจังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ใน
วันที่ 13 เมษายน 2559 ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตาบลหมากแข้ง อาเภอ
เมืองอุดรธานี และกาหนดให้จัดพิธีในทุกอาเภอ วัดทุกวัดโดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ ที่ผ่านมา
จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดไว้ ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อาเภอเมืองอุดรธานี
สาหรับในปีงบประมาณ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีดาริที่จะให้ทุกอาเภอได้
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยเริ่มที่อาเภอศรีธาตุ ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ วัดชัยภูมิ
บ้านท่าไฮ หมู่ที่ 1 ตาบลจาปี
โครงการผู้ว่าฯ พาทาบุญ พร้อมขับเคลื่อนโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในห้วงเดือนเมษายน ได้กาหนด
วันที่ และสถานที่ ดังต่อไปนี้
วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ วัดถ้าผาดา อาเภอน้าโสม
วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ วัดโพธิ์ชัยศรี อาเภอบ้านผือ
วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ วัดอาสาพัฒนา อาเภอบ้านดุง
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทุกแห่ง ร่วมพิธีฯ
สวดมนต์ข้ามวันเนื่องในเทศกาลสงกรานต์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา
ถวายพระพรชัยมงคลฯ และโครงการผู้ว่าฯ พาทาบุญ ในครั้งนี้ด้วย
/ ประธาน...

๑๗

ประธาน

มติที่ประชุม

ให้ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หัวหน้าสานักงานจังหวัด หัวหน้า
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้อานวยการโครงการ
ชลประทานจังหวัด ผู้อานวยการสานักทรัพยากรน้า ภาค 3 เดินทางไปร่วมโครงการ
ผู้ว่าฯ พาทาบุญ พร้อมขับเคลื่อนโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในแต่ละครั้งด้วย เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ด้วย
รับทราบ ส่วนเกีย่ วข้องถือปฏิบัติ
3.9 การจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย

ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ในเทศกาลวันอนุรักษ์มรดกไทย
และเทศกาลสงกรานต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมใจ” ประกอบด้วยกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ
ในวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
อาเภอเมืองอุดรธานี โดยการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อลายดอก/ผ้าขาวม้าพื้นถิ่น
(ใช้ผ้าขาวม้าเป็นส่วนประกอบของการแต่งกาย) สุภาพสตรีเน้นใส่ผ้าซิ่น (สวมผ้าไทย ใส่ผ้าถุง
และถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมไทย ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 เมษายน 2559 และ
รณรงค์เล่นน้าอย่างไทย ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า “ซิดแทนสาด” (พรมมือ)
ในงานประเพณีสงกรานต์ประจาปี 2559 จัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีใหม่ไทย
วันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
อาเภอเมืองอุดรธานี และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ก่อเจดีย์ทราย ขาโถกเถก
วิ่งสามขา วิ่งเปี้ยว ฯลฯ อีกด้วย
เชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทุกแห่งร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอนุรักษ์มรดกไทย และเทศกาลสงกรานต์ ร่วม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด
“สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้ารวมใจ” เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

3.10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ GovChanel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน
หน.สนง.จังหวัดอุดรธานี
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หน่วยงานภายใต้การ
กากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนา
“ศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ
GovChannel” เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐต่าง ๆ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จากจุดเดียว ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการยกระดับ
การให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง
และเท่าเทียม GovChannel สามารถให้บริการผ่านหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์
www.govchannel.go.th แอปพลิเคชั่น GAC บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ตู้ Government
Kiosk และ Smart Box ที่ติดตั้งตามพื้นที่ต่าง ๆ
/ GovChannel...

๑๘

GovChannel ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ
เพื่อให้ GovChannel เป็นอีกหนึ่งโครงการสาคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐต่าง ๆ สู่ประชาชนผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สรอ.ในฐานะ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบดาเนินโครงการดังกล่าว โดย
การนาเข้าข้อมูล และบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานมาเผยแพร่และ
ให้บริการผ่าน GovChannel ในช่องทางต่าง ๆ และขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ โดยขึ้นแบนเนอร์ GovChannel ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ www.govchannel.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.11 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9

คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ ก่อหนีผูกพัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

อันดับ
ประเทศ

รายจ่ายประจา 7,045.88 6,021.81 5,986.09 84.96
รายจ่ายลงทุน
5,483.20 3,771.57 1,794.29 32.72
46
รวม 12,529.08 9,793.38 7,780.38 62.10
26
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนีผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
40.38
15.76
15.39 38.12
รายจ่ายลงทุน
419.76
141.90
68.15 16.24
8
รวม
460.14
157.66
83.54 18.16
12
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนีผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
65.43
25.92
24.93 38.10
รายจ่ายลงทุน
199.20
144.84
1.33 0.67
75
รวม
264.63
170.76
26.26 9.92
67

/รายงานผลการเบิกจ่าย...

๑๙

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รายการ

งบประมาณ ก่อหนีผูกพัน

หน่วย:ล้านบาท
เบิกจ่าย
ร้อยละ

เงินกันปี 2558
ก่อนปีที่แล้ว

1,434.07 1,265.87 1,006.30
70.17
1,274.04 1,110.70 349.25
27.41
รวม 2,708.11 2,376.57 1,355.55
50.06
รายงานผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วย:ล้านบาท)
1. โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จานวน 117 โครงการ งบประมาณ
40.41 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 33.56 ล้านบาท เบิกจ่าย 26.91 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 49.52
2. โครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล(ตาบลละ 5 ล้านบาท)
จานวน 2,777 โครงการ งบประมาณ 750.87 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 722.27 ล้านบาท
เบิกจ่าย 121.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.17
ประธาน

ให้ส่วนราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ประจาปี
2559 ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย และเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
4.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ

คลังจังหวัดอุดรธานี

4.1 เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดเดือนมกราคม 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปสงค์ขยายตัวตามการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน จากนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่าย
ภาครัฐยังคงหดตัว ด้านอุปทาน หดตัวในอัตราที่ลดลงจากภาคบริการที่ขยายตัวตามจานวน
นักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรม เนื่องจากมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัด สาหรับภาคเกษตรกรรมหดตัวตามผลผลิตมันสาปะหลังที่ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง
และภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวต่อเนื่อง สาหรับอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงจากหมวดน้ามัน
เชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลง ส่วนการจ้างงานขยายตัว เป็นผลจากการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น

คลังจังหวัดอุดรธานี

4.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ
4.2.1. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน แต่ยังมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
/ ไม่สามารถ...

๒๐

ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เสร็จสิ้นภายในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2559 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบริหารการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
1) อนุมัตใิ ห้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินดังกล่าวต่อไปถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2559 ดังนี้
1.1 กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549-2558 ที่ได้รับ
อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันทาการสุดท้ายของ
เดือนมีนาคม 2559 ทุกรายการ
1.2 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เฉพาะเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม
2559 ดังนี้
(1) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2558 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
(2) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557-2558 งบกลาง รายการเงิน
ชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
(3) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2557 เงินงบประมาณรายการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(4) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 รายการเงินงบประมาณสมทบ
โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
(5) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552-2558 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุน
ต่างๆ ที่มีสัญญาในการรับทุนแล้ว เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย เป็นต้น
2) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณสาหรับรายการที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ 1.2 (3) – (5) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐแจ้งข้อมูลการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม “แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. .......กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน” จานวน 3 ชุด ส่งให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายในเดือนเมษายน 2559 เพื่อดาเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป
3) ให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตรวจสอบผลการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMIS โดยใช้คาสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
4.2.2 การขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-Market) ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดังนี้

/ วิธีการจัดหา...

๒๑

ขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน
2559
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
- แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี

นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด รณรงค์ “สงกรานต์
ปลอดภัย 2559” โดยประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง และการบังคับใช้กฎหมาย บริเวณเส้นทางหลัก
เส้นทางรอง มาตรการด่านชุมชน และขอความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
สถานที่ห้ามขาย และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 คือ
สถานที่ห้ามขาย “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
1 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
2 สวนสาธารณะของราชการ
3 วัด หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
4 สถานที่ราชการ
5 รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
6 สถานศึกษา
7 สถานีบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล และร้านขายยา
/ สถานที่ห้ามขาย...

๒๒

สถานที่ห้ามขาย “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (ต่อ)
8 พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน
9 สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ
10 บนทาง (ถนน) ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
11 หอพัก
สถานที่ห้ามดื่ม “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
1 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
2 สวนสาธารณะของราชการ
3 วัด หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
4 สถานที่ราชการ
5 รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
6 สถานีบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล และร้านขายยา
7 พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน
8 สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ
9 สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ
10 บนทาง (ถนน) ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ฝ่าฝืนมีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 จังหวัดอุดรธานี ภายใต้ชื่อที่ใช้ในการรณรงค์
“สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
ดาเนินการ คือช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ถึง 17 เมษายน 2559 และดาเนินการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2559 โดยมีเป้าหมายลดการเกิด
อุบัติเหตุ และการสูญเสียที่เกิดจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 และตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ณ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ชั้น 7 อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เพื่ออานวยการและประสานการปฏิบัติงานดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)

สนง.จังหวัดอุดรธานี

6.1 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ถึงเดือนมีนาคม
2559 มีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งหมด 1,681 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 1,312 เรื่อง
/ คงเหลือ...

๒๓

คงเหลือ 369 เรื่อง ประกอบด้วย การบริการเบ็ดเสร็จ 19,485 เรื่อง การรับเรื่องส่งต่อ
๒4 เรื่อง ให้คาปรึกษา 899 เรื่อง ให้บริการข้อมูล ๑๐ เรื่อง และหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน ๓ เรื่อง
ผลการดาเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๕9 รับเรื่องร้องเรียน จานวน 10 เรื่อง
แล้วเสร็จ 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 เรื่อง แยกเป็น ความเดือดร้อน 1 เรื่อง
การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 3 เรื่อง การขอความช่วยเหลือ 6 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมีนาคม 2559 สรุปได้ ดังนี้
จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ยกมาจากเดือน ก.พ.59 =1,349 ราย 539,600 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน มี.ค.59 =1,256 ราย 502,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 966 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 28,980 บาท
3. ในห้วงเดือนเมษายน 2559 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มีกาหนด
กาหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด จานวน 11 ครั้ง
รวม 11 แห่ง (ข้อมูล 25 มีนาคม 2559)
4. การรับบริจาค (มีนาคม 2559) ดวงตา 87 ราย อวัยวะ 80 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
285,550 บาท
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ด้อยโอกาส มอบจักรยาน 2 คัน
- บาท
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้พิการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น
3,500 บาท
- การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
12,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี

สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้าตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สถานีเก็บตัวอย่างนา ลานาห้วยหลวง
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
บ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมือง
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
/ สถานีเก็บตัวอย่าง...

คุณภาพนา
ประเภท เกณฑ์
4
เสื่อมโทรม
3
พอใช้
3
พอใช้
4
เสื่อมโทรม

๒๔

คุณภาพนา
ประเภท เกณฑ์
4
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
เสื่อมโทรม
2
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
ดี
3
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
พอใช้
3
พอใช้
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ
3
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ
3
พอใช้
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
พอใช้
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพนาโดยรวมของลานาห้วยหลวง
3
พอใช้
ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 3
เกณฑ์คุณภาพ พอใช้
สถานีเก็บตัวอย่างนา ลานาห้วยหลวง

มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

สนง.สรรพสามิตพืนที่อุดรธานี
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 เรื่อง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และ
การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการ โดยระบุว่า จากกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและอันตรายจากการรวมตัว
แข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จึงต้องกาหนดมาตรการป้องกันแก้ปัญหาการมั่วสุมและ
ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปี เข้าสถานบริการ แก้ไขปัญหาการ
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและลงโทษผู้ประกอบการ
ที่กระทาผิด อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 สรุปได้ ดังนี้
ห้ามรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะที่น่าจะนาไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิด
ซึ่งต้องรับโทษตามกฎหมายหากมีให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับยับยั้งตามที่เห็นสมควร เช่นการนา
รถที่สงสัยว่าจะใช้แข่งขันมาเก็บรักษาไว้ชั่วคราว
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องยับยั้ง พฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลย
ให้เยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หากมีการกระทาผิด
ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย นอกจากนี้ยังให้แจ้งการกระทาของเด็ก
ในปกครองให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อป้องกัน ตักเตือน หรืออาจให้วางประกันตามสมควร
ไม่เกิน 2 ปี แต่ถ้าการกระทาผิดซ้าอีก ให้ผู้ปกครองต้องโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็ก
/ ผู้ใดผลิต...

๒๕

ผู้ใดผลิตครอบครอง จาหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ หากการกระทาเชื่อได้ว่าเป็นการยุยง ส่งเสริมให้กระทาผิดตามคาสั่งนี้
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ หากเป็นผู้ประกอบการ
ให้สั่งผิดหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ผู้ประกอบกิจการ สถานบริการหรือสถานประกอบการ ต้องกระทา ดังนี้
1. ห้ามให้ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ
2. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ห้ามเปิดทาการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
4. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากาหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
5. ห้ามยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธในสถานที่ของตน หาก
ฝ่าฝืน ให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายสามารถเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิด และ
ห้ามไม่ให้เปิดสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี ในกรณีที่สถานบริการ
หรือสถานประกอบการใดสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงนั้น
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสั่งปรับปรุงแก้ไขเหตุในเวลา 30 วัน นอกจากนี้ห้ามไม่ให้มีสถานที่
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หากฝ่าฝืน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอานาจสั่งปิดทันที อีกทั้งให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับคาสั่งนี้
ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ถ้าเพิกเฉย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการ
ทางแพ่งทางอาญาและทางปกครอง รวมถึงให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับคาสั่งนี้
ดาเนินคดีกับความผิดที่เกี่ยวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางและการควบคุม
สถานบริการ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติความผิดไว้หรือตามคาสั่งนี้ ตลอดจนให้ทุกส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับคาสั่งนี้กวดขันและเร่งรัดจัดทามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการจัดระเบียบ และลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน ฯลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.5 การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี กาหนดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่
ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.6 การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มอบหมายให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ดาเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนในระดับชุมชน
ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินลงทุนให้แกองทุนหมู่บ้านและ
/ ชุมชนเมือง...

๒๖

ชุมชนเมือง กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในชุมชน และเพื่อดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น เช่นยุ้ง ฉางชุมชน
โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจาชุมชน การจัดทาแหล่ง
เก็บน้าชุมชน และเครื่องจักรสาหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.7 Road map การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
การลงทะเบียน OTOP ผู้ผลิตชุมชน จานวน 540 ราย ผู้ประกอบการ
รายเดียว จานวน 598 ราย SMEs จานวน 13 ราย รวม 752 ราย เป้าหมายการ
จาหน่าย : 3,067,000 บาท ยอดจาหน่ายรวม 1,227,916,010 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.8 การดาเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเกษตรและชนบทจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมายให้ดาเนิน
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร
และชนบท : กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทาแผนชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเก็บข้อมูล และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาและปรับปรุงแผนชุมชน ให้ได้แผนงาน/โครงการ ในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งกาหนดให้มีการจัดเวที
ประชาคม จานวน 2 ครั้ง ในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย 20 อาเภอ 521
หมู่บ้าน คือ ครั้งที่ 1 ชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 ประชาคมวิเคราะห์
ข้อมูลและปรับแผนชุมชน
ขณะนี้การดาเนินงานตามโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
และกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา สาหรับเวทีประชาคมจัดทาแผนชุมชน เพื่อสรุป
วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแผนชุมชน (เวทีที่ 2) ในทุกหมู่บ้าน เป้าหมายรวมทั้ง 521
หมู่บ้าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7.1 การจัดระเบียบสังคม (Zoning) ร้านจาหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
สรรพสามิตพืนที่อุดรธานี
การจัดระเบียบสังคม (Zoning) ร้านจาหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ได้ดาเนินการแล้วในส่วนโรงเรียนมัธยม สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และสถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดทา
(Zoning) ในระดับโรงเรียนประถมศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน
/ จึงกาหนดให้...

๒๗

จึงกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดระเบียบสังคม (Zoning)
ร้านจาหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม
กรมหลวงประจักษ์ อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และขอเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการและหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
7.2 เปิดให้บริการรับแบบ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91 นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ

สรรพากรพืนที่อุดรธานี

สานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี เปิดให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91) ประจาปีภาษี 2558 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีที่ไม่สามารถ
ไปบริการยื่นแบบฯ ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้ในวัน เวลาราชการ สาหรับสถานที่
ที่ให้บริการนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้แก่
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาอุดรธานี (แยกไปจังหวัดสกลนคร) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี
(ตลาดรังษิณา) โดยให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. วันเสาร์วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น.
ทั้งนี้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด.
91) ประจาปีภาษี 2558 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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