รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 7/๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายสมหวัง
พ่วงบางโพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายสุชัย
บุตรสาระ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
5. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
6. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
7. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา (แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
8. นายณรงค์ชัย
หอมศรีประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. นายก้าน
โคตรชมภู
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
10. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
11. นายสุวิทย์
จันทร์หวร
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
12. นายสมิต
ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
13. นายธรรมนูญ
วิสิฐธนวรรธ ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑4. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
15. นายสุรศักดิ์
ลาพา
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
16. นายนิติธร
เพชรคูหา
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
17. นางฐิติรัตน์
ดิศโยธิน
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑8. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
19. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
20. นายสุรพล
นรสิงห์ธาดา (แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
21. นายรักสกุล
สุริโย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
22. นายชนะ
ไชยฮ้อย
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
23. นายมงคล
ทองจุ่น
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒4. นายวิสูตร
ศศิวิมล
ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒5. นายไพฑูรย์
มีมงคล
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒6. นายภาณุ
เหี้ยมหาญ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒7. นายวศิน
กลั่นจิตร
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
28. นายนันทชัย
ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
29. นางรวงทอง
พลธิราช
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
/30. นายณัฐสิทธิ์...

๒

30. นายณัฐสิทธิ์
31. นางสุมลพร
32. นางนิสากร
33. นางวันทนา
34. พันโทวัฒนา
35. นายศิวเรศ
36. นายฉลอง
37. นางรณิดา
38. นายธนดร
39. นายพิชัย
40. นายทรงพล
41. นายจิรายุทธ
42. นายภูรเดช

วงค์ตลาด
ตะน่าน
ศักดิ์สง่าวงษ์
คันธาเวช
หวังจุลกลาง
ธรรมวิเศษ
พึ่งโคกสูง
เหลืองฐิติสกุล
เบ็ญจจินดา
พาศรี
ผดุงนึก
ชมพจนานันท์
สวัสดิรมย์

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
(แทน) หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
43. นายวัชรินทร์
44. นายนิติพัฒน์
45. นายขวัญชัย
46. นายเกรียงไกร
47. พ.จ.อ.วันชัย
48. นายสุวชิ าญ
49. นายณัฐชนน
50. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
51. นายสามารถ
52. นายธวัชชัย
53. นายฃัชวาลย์
54. นายเสกสรรค์
55. นายชัยรัตน์
56. นายกาจพน
57. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
58. นายณฐพล
59. นายวิโรจน์
60. นายปิยะพงษ์
61. นายปภาวิน
62. นายวิมล

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
ไวยศรีแสง
รัตนะ
พรมมาโอน
ไชยโกมล
นามเคนอุโฆช
เลิศสุบิน
หมั่นนอก
แปรงศรี
ปทานนท์
จูมพลหล้า
พัดประดิษฐ
วิบูลย์กุล
เปรยะโพธิเดชะ
วิถี
อุทุมโภค
บุญส่ง
แสงสุริยา
สุระเสน

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

ส่วนกลาง
63. ว่าที่ ร.ต.อมร

โฉมงาม

อัยการจังหวัดอุดรธานี
/64. นายเธียรไท...
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64. นายเธียรไท
65. นายพรชัย
66. นางวัชรา
67. นายสามารถ
68. นายสุเทพ
69. นางสุนีย์
70. นายทวีศักดิ์
71. นายนิรันด์
72. นายเฉลิมชัย
73. นายอนุพงษ์
74. นางเพ็ญศิริ
75. นางอภิรดา
76. นางลดาวัลย์
77. นายชวลิต
78. นายเอกสิทธิ์
79. นายวีระวุฒิ
80. นายสังคม
81. น.ส.พรปวีณ์
82. นายณัฐพงษ์
83. นายลุย
84. น.ส.นุชจรี
85. นายภาสกร
86. นายเฉลียว
87. นายวิทยา
88. นายสุธน
89. นายสุริน
90. น.ส.นิสา
91. นายกิตติภพ
92. น.ส.ทิวาพร
93. นางพิศมัย
94. น.ส.ปริฉัตร
95. นางธัชรินทร์

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
การิสุ
รก.อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
ดีเพ็ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดี
หังสเนตร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
มณีโชติ
รก.ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ชูแสงทอง
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ม่วงไหมแพร ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
สนิทชน
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
วงษ์วาท
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
ภัทธิยะนันท์ (แทน) ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
อัครธราดล
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ออมอด
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
หม้อทอง
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
สุริอาจ
(แทน) หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
กองพลพรหม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
แพร่งสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
กันธิยะ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
แสงฤทธิ์
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
อิ่มทิพย์
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ลีพฤติ
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
อัศดร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
/96. นางพุทธมาตย์...
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96. นางพุทธมาตย์
รัตนเมือง
97. นางสุภาพ
อินทวงศ์
98. นางพิศวาท
สมสอง
99. นายบุรินทร์
ประภาพรสุข
100. นางจุไรรัตน์
เคนหาญ
101. นางดรุณี
จารุภูมิ
102. นายพูลศักดิ์
จงเจริญ
103. นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร
104. นายเอนก
สุวรรณภูเต
105. นายประจักษ์
ปุกสันเทียะ
106. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
107. นายนฤชิต
ชาตะบุตร
108. นายสุธีร์
บุญขันธ์
109. นางประภาพร อุณชาติ
110. นางสุภาพร
ณรงค์พันธ์
111. นางอุไรวรรณ
ชัยศิริถาวรกุล
112. นายวิชัย
แก้วคูนอก
113. นายวีระชัย
บุญคามูล
114. นายจรินทร์
สุรเสรีวงษ์
115. นายสมาน
บุญจะนะ
116. นายสุคิด
พันธุ์พรม
117. นายประเสริฐ
ไชยวงษ์
118. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
119. นายประยูร
ฝีมือดี
120. นายพนมกร
พจนา
121. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
122. นายโชคชัย
สาระภูมิ
123. นายกิตติพงษ์
ถวายชัย
124. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
125. นายชัยวัฒน์
อางคาสัย
126. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
127. น.ส.อภิญญา
บัวระภา
ทหาร/ตารวจ
128. พ.อ.วุฒิชัย
สุคนธวัฒน์
129. พ.ต.อ.ศักดา
เหมือนโพธิ์
130. พ.ต.เสถียร
รวมธรรม
131. พ.อ.หญิงปภัสสร พงษ์ประเทศ

(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
(แทน) คลังเขต ๔
(แทน) สรรพากร ภาค 10
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.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.
/132. น.อ.พนิต...
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132. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
133. พ.ต.ต.เบญจรงค์ ใบใหญ่
134. พ.ต.อ.สุนทร
ประดิษฐ์แท่น
135. พ.ต.อ.พิเชษ
วงษ์บุรี
136. พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง
137. พ.ต.ท.พสิษฐ์
คาสุข
138. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
139. พ.ต.ท.อนุวรรตร ฆ้อนทอง
140. พ.ต.ท.อรรถวิทย์ กันยา
141. พ.ต.ท.ธนัญกรณ์ แสนอุบล
142. พ.ต.ท.ธนากร หันจางสิทธิ์
143. พ.ต.ท.ปรมัตถ์ นนทะบุตร
144. พ.ต.ต.พรไพฑูรย์ ศรีวรรณะโชติ
145. พ.ต.อ.กิตเตชินฐ์ บารุง
146. พ.ต.ท.ชัยศักดิ์ บูรณะบัญญัติ
147. พ.ต.อ.เสกสรร สุขประเสริฐ
148. พ.ต.ท.ภราดร จุฬารี
149. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์
150. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
151. พ.ต.ท.อดิศร
เขียวทอง
152. พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์
153. พ.ต.ท.เดช
กองทอง
154. พ.ต.อ.วรพงษ์ นันทลักษณ์
155. พ.ต.ท.วัลลภ
ขุนหมื่น
สถาบันการศึกษา
156. นายธีระเดช
วงษ์ราชธ์
157. รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย
158. นางชยานันต์
สรวงศิริ
159. นายรัตศักดิ์
สมบัติ
160. ดร.สิทธิศักดิ์
ซาปฏิ
161. นางศรีวรรณ
เหรียญเจริญ
162. นายทองจันทร์ ประทุมโฉม
163. นางสุรีย์
อ้วนโพธิ์กลาง
164. นายสมศักดิ์
กระจายศรี
165. นายประวิทย์
บุรันนิตย์
166. นายปวิช
สุราลัย
167. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์

(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
สวญ. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
/ ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ...
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ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
168. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
169. นายเสริมชัย
ลี้เขียววงศ์
(แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
170. นายสุพจน์
วงศ์ใหญ่
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
171. นางลมัยภรณ์
แย้มยินดี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
172. นายมานิต
แสงศิลา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
173. นายเรืองเดช
กาญจนศร
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
174. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
175. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
176. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
177. นายปาลพงศ์
ณรงค์ใย
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
178. นายสุรเดช
หล้าวงศ์
(แทน) หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
179. นายภิญโญ
แสงแก้ว
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
180. นายชฎาลม
วงศ์ด้วง
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
181. นางสุกัลยา
แสงชาติ
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
182. น.ส.พัชรี
ผ่องศิริ
(แทน) หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
183. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
(แทน) หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
184. นายศักดิ์ชาย
จิตตนูนท์
ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
185. นางภิรุณ
กัลป์ยาณวิสุทธิ์ ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
186. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
187. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
188. นายธนัชชัย
สามเสน
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
189. ดร.ชานนท์
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
190. นายทินกร
ทองเผ้า
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
191. นายธนัชชัย
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
192. นายบุญศรี
สุขวาปี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
193. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
194. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
6. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
7. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
/8. หน.สนง.ตรวจบัญชี...
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8. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
9. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
11. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
13. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
14. หน.พิพิธภัณฑ์สถานบ้านเชียง
15. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
16. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
17. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
18. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
19. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
20. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
21. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
22. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
23. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
24. ผู้กากับการ ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
25. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
26. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
27. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
28. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
29. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
30. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
31. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
32. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
33. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
34. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
35. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
36. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
37. ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
38. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
39. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
40. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
41. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
42. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
43. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
44. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
/45. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ...

๘

45. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
47. ผอ.สนง.การตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
48. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
49. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 4 (จังหวัดอุดรธานี)
50. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
51. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
52. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
53. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
54. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
55. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
56. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
57. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
58. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
59. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
60. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
61. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
เริ่มประชุม 10.00 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอสรุปข่าวประจาเดือนกรกฎาคม 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2554 จากนั้นนายชยาวุธ จันทร ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธาน
เริ่มประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

1. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(หอการค้าจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบโล่รางวัลกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”
ประจาปี 2559 (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี)
3. มอบเกียรติบัตรหน่วยงานมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และมอบรางวัล
การดาเนินงานอาหารปลอดภัย ลดโรคที่มีสาเหตุจากอาหาร และน้า ปี 2559
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
4. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการนาร่องสนองนโยบาย Digital Thailand
(สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี)
5. มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทุ่งปอเทือง งามเมลืองรองที่หนองแสง
(อาเภอหนองแสง)
6. มอบรางวัลนักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34
(การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี)
/ ประธาน...

๙

ประธาน

รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
จากผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยดี” ประจาปี 2559 ของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
อุดรธานี มอบเกียรติบัตรหน่วยงานมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และ
มอบรางวัลการดาเนินงานอาหารปลอดภัย ลดโรคที่มีสาเหตุจากอาหาร และน้า ปี 2559
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ
นาร่องสนองนโยบาย Digital Thailand ของสานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทุ่งปอเทือง งามเมลืองรองที่หนองแสง ของอาเภอ
หนองแสง และมอบรางวัลนักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34
“ปากน้าโพเกมส์”ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชม และแสดง
ความยินดีกับผู้ได้รับโล่ รางวัล และเกียรติบัตรทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่ง
นายวิสูตร ศศิวิมล
ประมงจังหวัดเชียงราย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประมงจังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก จากข้อความ “ครั้งที่ 9/2559”
แก้ไขเป็น “ครั้งที่ 6/2559” ลาดับที่ 25 จากข้อความ “พัทธ์นทัย วีรธนศิลป์ (แทน)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น “พัทธ์หทัย วีรธนศิลป์ (แทน)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี”
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 83 “นายสุธน กมลบูรณ์ ผอ.สานักทรัพยากรน้าภาค 3”
แก้ไขเป็น “นายสุธน กมลบูรณ์ หน.ศูนยเพาะชากล้าไม้อุดรธานี”
หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 13 จากข้อความในตาราง
รวม

2,736.34 2,457.9777 2,034.41

รวม

2,736.34

74.35

แก้ ไขเป็ น

2,457.97 2,034.41

74.35

มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 การจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจาปี 2559 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
/ หน.สานักงาน...

๑๐

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นับเป็นมหามงคลอันพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยจังหวัดอุดรธานีได้กาหนดให้มีพิธีทาบุญตักบาตร
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร
แม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี และพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ์” ประจาปี 2559
โดยในภาคเช้า ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุธานี และในภาคค่าจัดพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกมะลิ) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องอุดรธานี
ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
และสมาชิกในสังกัด ร่วมประกอบพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง
ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ
ภาคเช้า เวลา 07.00 น.จัดให้มีพิธีทาบุญตักบาตร พระสงฆ์ 65 รูป
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และในเวลา 14.00 น. จัดพิธีถวาย
พระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์
เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ (ตู้ยาสามัญประจาวัด)
ณ ศาลาการเปรียญ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อาเภอเมืองอุดรธานี
ภาคค่า เวลา 18.00 น. เริ่มพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดง
ความจงรักภักดี ในการประกอบพิธีฯ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 การสั่งจองเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ขอเชิญผู้ที่สนใจเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทย
ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ รายได้สมทบทุนมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และบารุงรักษาดูแลองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ
/ สานักงาน...

๑๑

สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้จัดตั้งโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ
คันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดสร้าง
พระพุทธเมตตาฯ องค์จาลอง และเหรียญที่ระลึก และพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยอักษร ภ.ป.ร. และพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญ
พระนามาภิไธยอักษร ส.ก. ประดับไว้ที่เหรียญที่ระลึกฯ เพื่อนารายได้สมทบทุนมูลนิธิ
พระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และบารุงรักษาดูแลองค์พระพุทธ
เมตตาประชาไทยฯ ณ บริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ
วัดทิพย์สุคนธาราม ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี ให้มีความสวยงาม ยั่งยืน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสืบต่อไป
เหรียญที่ระลึกฯ ที่ให้เช่าบูชามี 2 ประเภท คือ เหรียญที่ระลึก เนื้อชิน (ตะกั่ว)
องค์ละ 300 บาท เนื้อทองแดง องค์ละ 200 บาท สามารถสั่งจองเหรียญที่ระลึก พร้อม
ทั้งเงินค่าเช่าบูชา ให้กับสานักงานจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
เพื่อแจ้งยอดการสั่งจองให้กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบต่อไป
ประธาน

เชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่งร่วมทาบุญเป็นเจ้าของ
เหรียญที่ระลึกฯ ดังกล่าว เนื่องจากมีการจัดสร้างจานวนไม่มาก และโครงการจัดสร้าง
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ มีความสาคัญยิ่งใหญ่ และ
งดงาม มีวัตถุประสงค์และเจตนาดี ยังประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชน ตาบลดอนแสลบ
ให้ดีขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี)

ผอ.การเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ ให้ไปใช้สิทธิ์
ออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 แสดงความพร้อมของคณะกรรมการ
ทุกฝ่ายสาหรับการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบผลการดาเนินการ และแผนการดาเนินการ เพื่อให้พี่น้องชาวอุดรธานี
เชื่อมั่นว่าการไปออกเสียงประชามติครั้งนี้จะเป็นการออกเสียงที่เป็นไปด้วยความสุจริต
และเที่ยงธรรม ปราศจากการทุจริต และหากมีการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ก็จะมี
การดาเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด และเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ
การออกเสียงประจาเขตออกเสียงอุดรธานีทั้ง 5 คนที่อาสาเข้ามาทาหน้าที่ ว่า ทุกคนยินดี
และเต็มใจที่จะเข้ามาทาหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้การออกเสียงประชามติ
ของจังหวัดอุดรธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มาออกเสียงทุกครัวเรือนออกมาใช้สิทธิ์ใน
วันออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 3.5 การดาเนินการ...

๑๒

3.5 การดาเนินการตามแนวทางจังหวัดสะอาด “3RS-ประชารัฐ”
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี)
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสะอาด “3Rs ประชารัฐ”
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
23.93 ล้านตันในปี 2551 เป็น 26.85 ล้านตัน ในปี 2558 และมีอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และมีขยะอันตราย อาทิ
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ จากเครื่องใช้ไฟฟ้า กระป๋องสเปรย์ ถูกทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น
ในปี 2558 มีปริมาณขยะอันตราย 590,000 ตัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนคือ “การลดการคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะ
ที่คัดแยก ณ แหล่งกาเนิดที่ต้นทาง”
หลักการ 3Rs ประชารัฐ คือ Reduce : การลดปริมาณการผลิตขยะจากการ
บริโภคน้อยลง Reuse: การใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และ Recycle: การแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน โดยมีมีเป้าหมาย คือ
1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5
จากปี 2559
2. ทุกภาคส่วนในชุมชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้อง
3. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านและชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย”
ในการขับเคลื่อน จังหวัดสะอาด “3Rs ประชารัฐ” ซึง่ บทบาทหน้าที่ของกลไก
ในระดับจังหวัดในการตัง้ คณะทางานฯ จัดทาแผนปฏิบัติการ กาหนดทิศทางและเป้าหมาย
ระดับจังหวัด จัดประชุมมอบนโยบายและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านและชุมชน
ยึดหลักการการมีส่วนร่วมตามการดาเนินงานแบบ “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม รณรงค์
ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.6 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ 22 กรกฎาคม 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

รายจ่ายประจา 11,178.44 10,255.95 10,235.24 91.56
รายจ่ายลงทุน
5,626.44 4,960.50 3,889.19 69.12
รวม 16,804.88 15,126.45 14,124.42 48.05
/ ผลการเบิกจ่าย...

อันดับ
ประเทศ
38
25

๑๓

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
38.63
22.01
21.28 55.08
รายจ่ายลงทุน
367.95
366.79 167.88 45.63
7
รวม
460.58
388.80 189.16 46.52
9
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
65.43
46.14
43.47 66.44
รายจ่ายลงทุน
183.60
170.28
79.22 43.15
60
รวม
249.03
216.42 122.69 49.27
60
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย
ร้อยละ
เงินกันปี 2558
ก่อนปีที่แล้ว

1,460.00 1,345.58 1,179.17
80.77
1,276.44 1,121.32 1,002.56
78.54
รวม 2,736.44 2,466.90 2,181.73
79.73
ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 181 แห่ง
จานวน 244 โครงการ รวม 715.18 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน 82 โครงการ
รวม 328.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 142 โครงการ รวม 386.49 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 54.04
ผลการเบิกจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วย:ล้านบาท)
1. โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จานวน 116 โครงการ งบประมาณ
48.39 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 48.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.35 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.26
2. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล(ตาบลละ 5 ล้านบาท)
จานวน 2,777 โครงการ งบประมาณ 750.87 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 735.91 ล้านบาท
เบิกจ่าย 691.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.12

/ รองผู้ว่าราชการ...

๑๔

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบฟังก์ชั่น Function
ส่วนใหญ่ทุกส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด มีเพียงบาง
โครงการที่ติดขัดในเรื่องของความล่าช้า คงต้องเร่งรัดการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
งบยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดฯ ตัวเลขของการเบิกจ่ายยังเป็นจานวน
ไม่มาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งก็จะได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทัน
กาหนดต่อไป งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแก้ไขสัญญา การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ มีการแก้ไขแบบ
ทาให้เกิดความล่าช้า ซึ่งจะได้เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาหรับ
งบกระเตื้องเศรษฐกิจ ตาบลละ 5 ล้าน เหลือเฉพาะโครงการที่ผู้ประกอบการ(ผู้รับเหมา)
ไม่สามารถดาเนินการได้ ก็อาจจะมีการยกเลิกสัญญา งบการแก้ไขปัญหาความยากจน
เหลือเพียงโครงการเดียวที่อาเภอสร้างคอม มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โครงการหมู่บ้านละ
2 แสน ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายเป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดับที่ดี ผลงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นที่ต้องการของพี่น้อง ประชาชนโดยทั่วไป
ขอบคุณส่วนราชการทุกแห่ง ที่ช่วยกรุณาเร่งรัด การดาเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ประธาน

เหลือเวลาอีก 2 เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง
เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ประจาปี 2559 ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
และเป้าหมายที่กาหนดของรัฐบาลต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.7 ขอรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี เขต 1)

ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี เขต 1
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัด
นครราชสีมา จะดาเนินการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษาระดับภาค
ครั้งที่ 14/2559 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ในวันที่ 17 ถึง 18 สิงหาคม
2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้กบั นักเรียน นักศึกษา ภายในเดือนกันยายน 2559 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
โดยได้ดาเนินการปฏิบัติเป็นประจาในทุกๆ ปี ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรร
ทุนการศึกษาทั้งทุนแบบต่อเนื่องและทุนแบบรายปี จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
มูลนิธิเปรมฯ โดยบริจาคร่วมกับจังหวัดหรือมามอบด้วยตนเอง ในพิธีมอบทุนการศึกษา
ในห้วงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งเอกสารสาคัญที่ทางมูลนิธิเปรมฯ ออกให้สามารถนาไป
หักลดหย่อนภาษีได้
ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมสมทบเงินทุนการศึกษา
ดังกล่าว ได้ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนสิงหาคม 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ระเบียบวาระที่ 4...

๑๕

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม
2559 และเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 9 และ ข้อ 14 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27
กันยายน 2553
2. ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับ
เงินอุดหนุนเสนอโครงการตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนด (ตามที่ส่งมาด้วย)
เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ยกเว้นกรณีการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการไฟฟ้าและการประปา ให้แจ้งรัฐวิสาหกิจจัดทาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายจัดส่งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
2.2 การบริหารงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการ
บริหารภายใต้ปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของ
ปีถัดไป ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบสถานะทางการคลังของตนเอง
แล้วเห็นว่ามีรายได้เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น
2.3 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนมีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพียงพอที่จะนาเงินอุดหนุนที่ได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหากหน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่มีหลักฐานแสดงในเรื่องดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถ
พิจารณาไม่ตั้งงบประมาณหรือเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานดังกล่าวได้
2.4 ก่อนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนกับหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนตามแบบฯ
/ 2.5 เมื่อหน่วยงาน...

๑๖

2.5 เมื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้รับเงินจาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว จะต้องออกใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เป็น
หลักฐาน เว้นแต่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่มีใบเสร็จรับเงินใช้ในลักษณะงานปกติ
ให้ออกใบสาคัญรับเงินแทน
2.6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทางานติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน โดยมีองค์ประกอบและจานวน
ตามที่เห็นสมควร เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินโครงการจนแล้วเสร็จ แล้วรายงานให้
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินเท่าจานวน
ที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว
2.7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
รายงานผลการดาเนินงานตามแบบฯ พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงการ
แล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือ ให้ส่งคืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน
3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง
การกากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
4.2.1 ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

คลังจังหวัดอุดรธานี

ด้วยกรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2559 แจ้งรายละเอียดประเภท และอัตราเงินบารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทาง
ราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน มาเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้
สถานศึกษาของทางราชการ
อนุบาล หรือไม่เทียบเท่า
ไม่เกินปีละ 5,800 บาท
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ไม่เกินปีละ 4,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ 4,800 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ไม่เกินปีละ 4,800 บาท
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ไม่เกินปีละ 13,700 บาท
ปริญญาตรี
ไม่เกินปีละ 25,000 บาท
/ ประเภทและอัตรา...

๑๗

ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา
สถานศึกษาของเอกชนประเภทไม่รับเงินอุดหนุน
อนุบาล หรือเทียบเท่า
ไม่เกินปีละ 13,600 บาท
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ไม่เกินปีละ 13,200 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ 15,800 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่เกินปีละ 16,200 บาท
หลักสูตรประกาศวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ฯ ไม่เกินประเภทวิชาหรือสายวิชา
สถานศึกษาเอกชนประเภทรับเงินอุดหนุน
อนุบาล หรือไม่เทียบเท่า
ไม่เกินปีละ 4,800 บาท
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ไม่เกินปีละ 4,200 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ 3,300 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่เกินปีละ 3,200 บาท
หลักสูตรประกาศวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ฯ ไม่เกินประเภทวิชาหรือสายวิชา
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
1. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง ไม่เกินปีละ 25,000 บาท
หรือ 30,000 บาท (ในประเภทหรือสายวิชา)
2. ปริญญาตรี ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง
ไม่เกินปีละ 25,000 บาท
ค่าเล่าเรียน ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
มหาวิทยาลัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4222 2561
4.2.2 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
คลังจังหวัดอุดรธานี

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีวัตถุประสงค์รับสมัครสมาชิกสัญชาติไทย
อายุระหว่าง 15 – 60 ปี และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบ
จากรัฐ หรือนายจ้าง และไม่อยู่ในระบบกองทุนบาเหน็จ บานาญของภาครัฐและเอกชน
สมัครเข้าร่วมกองทุนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และในห้วง 1 ปีแรก
ที่เปิดรับสมาชิก ผู้สมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิออมกับกองทุนได้สูงสุด 10 ปี
รวมถึงผู้มีอายุเกิน 60 ปี ที่ไม่อยู่ในระบบบาเหน็จบานาญใด มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก
และออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้สูงสุด 10 ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันที่ 25 กันยายน 2559
เงินสะสมและเงินที่รัฐบาลสมทบให้ ดังนี้
อายุสมาชิก 15-30 ปี รัฐสมทบร้อยละ 50 ของเงินสะสม แต่สูงสุดไม่เกิน
600 บาท ต่อปี อายุสมาชิก 30-50 ปี รัฐสมทบร้อยละ 80 ของเงินสะสม แต่สูงสุด
ไม่เกิน 960 บาท ต่อปี อายุสมาชิก 50 ปีขึ้นไป รัฐสมทบร้อยละ 100 แต่สูงสุดไม่เกิน
1,200 บาท ต่อปี
/ สมาชิกกองทุน...

๑๘

สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งรัฐบาลรับประกันผลตอบแทนโดย
ยึดผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยต่อปี เป็นเงินสมทบแบบยืดหยุ่น
(ไม่เป็นการบังคับ) สมาชิกภาพไม่ขาดอายุ สามารถส่งเงินสมทบได้ทั้งรายปี และรายเดือน
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จะได้รับเงินผลประโยชน์ เมื่อมีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ ได้รับเงินสารองเลี้ยงชีพรายเดือน ทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปี (ได้รับเงินสะสม
สมทบพร้อมผลประโยชน์) ลาออก (ได้รับเงินสะสมสมทบพร้อมผลประโยชน์) เมื่อสะสมเงิน
จนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามเงื่อนไขของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กอช.จะจ่าย
บานาญให้ท่านเดือนละเท่า ๆ กันไปตลอดชีวิต
สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และส่งเงินสะสม ได้ที่ ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ทุกสาขา
มติที่ประชุม
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4.3 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี)

ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ประชาสัมพันธ์สาระสาคัญของ
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยสรุป ดังนี้
จากนิยามของการขอทาน คือ การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่า
จะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ หรือกิริยาอาการใดๆ อีกทั้งการกระทาเพื่อให้ผู้อื่นเกิด
ความสงสาร และส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้
การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ
1. การคัดกรองผู้ทาการขอทานที่เป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต
คนพิการหรือทุพพลภาพ ไปรับการคุ้มครองฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ถ้ามีกรณี
จาเป็นอาจไม่ส่งไปรับการคุ้มครองตามกาหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ให้อยู่รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายนี้
2. กรณีผู้ทาการขอทานไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1 แต่เป็นผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ไม่มีญาติอุปการะ ไม่มีทางเลี้ยงชีพอื่น หรืออยู่ในภาวะยากลาบาก ก็ให้ได้รับการคุ้มครองฯ
ตามกฎหมายนี้
3. ถ้าผู้ทาการขอทานปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุ้มครองและพัฒนาชีวิตที่กาหนด
ก็ให้พ้นผิด
โทษของผู้ทาการขอทาน ผู้ทาการขอทานมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
1 เดือน หรือปรับไม่เกิด 10,000 บาท แต่ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุ้มครองและพัฒนาชีวิต
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเฉพาะ หรือเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามกฎหมายฉบับนี้ ให้ถือว่าพ้นผิด แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามหรือออกจากสถาน
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องระว่างโทษจาคุกไม่เกิด 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
/ โทษของผู้ช่วย...

๑๙

โทษของผู้ช่วยให้ผู้ทาการขอทานหลบหนี คือ จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรับไม่เกิน
20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ กรณีช่วยนั้นมีการใช้กาลังประทุษร้าย หรือมีการใช้อาวุธ
จาคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้ทาการขอทาน ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ทาการ
ขอทาน โดยใช้ จ้างวาน สนับสนุน ยุยง ส่งเสริม หรือกระทาด้วยวิธีอื่นใดให้ผู้อื่นทาการ
ขอทาน โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
โทษหนักที่สุดของผู้แสวงหาผลประโยชน์ แสวงประโยชน์จากหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
คนวิกลจริต คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้เจ็บป่วย ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล แสวงหาประโยชน์
จากบุคคลที่อยู่ในความดูแล นาผู้อื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทานในราชอาณาจักร
ร่วมกันกระทาหรือกระทากับบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ดูแลหรือให้คาปรึกษา แสวงหาประโยชน์จากผู้ทาการขอทานที่ดูแล
มีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4221 1601 และ 0 4225
1254
มติที่ประชุม
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เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การจัดงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3
(สานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี)

ประมงจังหวัดอุดรธานี

กรมประมง และจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมประมงไทย
ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3 ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระราชหฤทัย
มุ่งมั่นต่อการพัฒนาด้านการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการประมงเพื่อ
ช่วยเหลือพสกนิกร และเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพด้านการส่งเสริม ด้านการพัฒนาและ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ด้านการประมง โดยเฉพาะการเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 19 ถึง 28
สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ภายในงานจัดให้มี นิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด การจาหน่าย
สินค้า OTOP ของจังหวัดโดยเฉพาะสินค้าด้านประมง และการร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบ
ทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

ประธาน

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี
ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ครั้งนี้ ให้สาเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม
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5.2 ความคืบหน้าการดาเนินงานบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี อุดรธานี จากัด
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
(ปตท.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
ได้ร่วมดาเนินการร้านค้าประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะในการจัดการร้านค้า
ที่เป็นระบบ เป็นสถานที่จาหน่วยสินค้าชุมชน และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการ
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ชุมชนมีความมั่นคง และยั่งยืน
ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐสุขใจ SHOP” จานวน 148 แห่งทั่วประเทศ
จังหวัดอุดรธานี ได้รับสนับสนุนพื้นที่ดาเนินการจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
จานวน 2 แห่ง คือ ปั้มน้ามันการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบ้านจั่น ตาบลบ้านจั่น อาเภอ
เมืองอุดรธานี และปั้มน้ามัน บริษัทจากัดพัฒนาชัยยนต์ ตาบลนาดี อาเภอเมืองอุดรธานี
นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานีได้ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ทั้ง 12 คณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการในทุกระดับอย่างเป็น
รูปธรรม และมีมติที่ประชุม ให้มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพทั้ง 12 คณะ คือ กลุ่ม 7D
กลุ่มขับเคลื่อน (Value Driver) และกลุ่ม 5E กลุ่มสนับสนุน (Enable Drivern) โดยได้
มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักทั้ง 12 คณะ แต่งตั้งคณะทางานฯ ในการขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐ อย่างต่อเนื่องต่อไป
รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
จากการประชุมของคณะกรรมการฯ กาหนดเป้าหมายในเรื่อง ผ้า
และสิ่งทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน และที่อาเภอบ้านดุง
พบว่ามีปัญหาในเรื่องปริมาณของเกลือ (เกลือสินเธาว์) ค้างสต๊อกอยู่เป็นจานวนมาก รวมถึง
เรื่องของการสปาเกลือ และการเลี้ยงปลากะพงในพื้นที่อีกด้วย สาหรับ อาเภออื่น ๆ หากมี
ปัญหาในด้านเศรษฐกิจฐานราก ให้แจ้งขอความช่วยเหลือมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้
ความช่วยเหลือต่อไป
ปัจจุบันหุ้นของบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี อุดรธานี จากัด จานวน 4,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 1,000 บาท และพร้อมจะกระจายออกสู่ผู้สนใจทั่วไปได้เป็นเจ้าของ ติดต่อ
ซื้อหุ้นของบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี อุดรธานี จากัด ได้ที่สานักงานหอการค้าจังหวัด
อุดรธานี โทร. 042 242 693 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ประธาน

มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ท่านสิธิชัย จินดาหลวง) พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด
และประมงจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาในเรื่องของการแปรรูป
ผลผลิตดังกล่าวให้เป็น OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวไป
พร้อมกันด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ แบรนด์อุดรธานี...

๒๑

5.3 อุดรธานีแบรนด์
(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4)
ผู้แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 แบรนด์สัญลักษณ์สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงการบริการ
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของจังหวัดอุดรธานี ยังไม่มีการออกแบบ จึงได้กาหนดให้ออกแบบ
แบรนด์สัญลักษณ์ดังกล่าว มาเพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณา รวมจานวน 3 แบบ
แบรนด์สัญลักษณ์ดังกล่าวนั้น ประกอบด้วยสีที่ใช้ในการออกแบบ โดย สีส้ม
หมายถึงสีประจาจังหวัด สีเขียวบนสีที่บ่งบอกถึงสินค้าทางการเกษตร และสีขาวหมายถึง
จังหวัดอุดรธานี (เมืองแห่งธรรมะ) ทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ
ในเบื้องต้นแล้ว
ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ได้ร่วมกันพิจารณา โดยแบรนด์สัญลักษณ์ จะไม่มี wording กากับ ทั้ง 3 แบบ จึงนาเสนอ
ที่ประชุมกรมการฯ จังหวัดเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยเห็นควรให้มี
wording กากับเพื่อสื่อถึงจังหวัดอุดรธานี และมีมติเห็นชอบ แบรนด์สัญลักษณ์ แบบที่ 3
และให้หน่วยรับผิดชอบปรับรูปแบบตามแนวทางที่กาหนดเสนอ ในที่ประชุมฯ ครัง้ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 กิจกรรมสาคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2559
(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ในห้วง
เดือนกรกฎาคม 2559 มีดังนี้
1) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 8 กาหนดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
เวลา 14.00 น. ณ วัดภูทองเทพนิมิต บ้านโนนเชียงค้า ตาบลทับกุง อาเภอหนองแสง
2) การดาเนินงานตามโครงการผู้ว่าฯ พาทาบุญ และการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5”
ครั้งที่ 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ
วัดป่ารวมธรรม บ้านห้วยวังโตน หมู่ที่ 15 ตาบลสุมเส้า อาเภอเพ็ญ
ครั้งที่ 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ
บัวบาน บ้านกุดสระ หมู่ที่ 1 ตาบลกุดสระ อาเภอเมืองอุดรธานี
เชิญชวนบุคลากรของส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทราบและช่วย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฯ ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดย
พร้อมเพรียง
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 6.2 ขอเชิญร่วม...
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6.2 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินตามกาลังศรัทธาเนื่องในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 31 ประจาปี 2559
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี เขต 1)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี เขต 1
ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ
จะจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้ง 31 ประจาปี
2559 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
โดยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จทรงเป็นประธานงาน
จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิ
อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตามกาลังศรัทธา โดยส่งเงินบริจาคได้ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงเดือนสิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042 222041 ต่อ 32
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี เดือนพฤษภาคม 2559
มีสัญญาณขยายตัว โดยด้านอุปทาน ขยายตัวตามภาคเกษตรกรรมจากผลผลิตยางพารา
ภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว ในขณะที่ภาคบริการหดตัวจากผลกระทบพายุฤดูร้อน
สาหรับด้านอุปสงค์ขยายตัวตามการใช้จ่ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชน ในส่วนการ
ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
เศรษฐกิจด้านอุปทาน Supply (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนหน้า ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 8 สะท้อนจากปริมาณยางพาราที่ขยายตัว
ร้อยละ 18.6 เป็นผลมาจากการเพิ่มพื้นที่กรีดยาง ในส่วนของรายได้เกษตรกรขยายตัว
ร้อยละ 15.9 ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ร้อยละ 3.7 สะท้อนจากปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ร้อยละ 2.1
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ Demand (การใช้จ่าย) มีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้า การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว ร้อยละ 22.8 ประเภทรายจ่ายประจา ร้อยละ
8.8 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 79.3 การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว ร้อยละ 5.3 สะท้อน
จากสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวมชะลอตัว ร้อยละ 5 การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ
1.5 สะท้อนจากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มและจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัว
ร้อยละ 1.9 และ ร้อยละ 20.2 ตามลาดับ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/ 6.4 รายงานผลการ...
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6.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1. ร้องเรียน 63 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คงเหลือ 58 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
1,102 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
9
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกรกฎาคม 2559 โดยสรุป ดังนี้
จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ยกมาจากเดือน มิ.ย.59 =1,073 ราย 749,200 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ก.ค.59 =862
ราย 344,800 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 902 ราย รวมเป็นเงินจานวน
ทัง้ สิ้น 45,100 บาท
3. ในห้วงเดือนสิงหาคม 2559 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนด
การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด จานวน 14 ครั้ง
รวม 14 แห่ง (ข้อมูล ณ 25 กรกฎาคม 2559)
4. การรับบริจาค (กรกฎาคม 2559) ดวงตา 74 ราย อวัยวะ 80 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
47,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
33,300 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้พิการ รวมมูลค่า
14,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน มิถุนายน 2559 มีดังนี้
/ สถานีเก็บตัวอย่างน้า...
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คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
บ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมือง
5
เสื่อมโทรมมาก
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
5
เสื่อมโทรมมาก
4
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
เสื่อมโทรม
4
เสื่อมโทรม
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
2
เสื่อมโทรม
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
3
พอใช้
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
2
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
2
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
4
เสื่อมโทรม
(ตาราง:คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 26 พฤษภาคม 2559)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 4
เกณฑ์คุณภาพ เสื่อมโทรม ปัญหาคุณภาพน้าที่พบ มีค่า BOD (Biochemical Oxygen
Demand) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า BOD เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้า แหล่งน้าที่มีค่า BOD มาก ย่อมแสดงว่ามีความ
สกปรกมาก เนื่องจากจุลินทรีย์ ต้องใช้ออกซิเจนจานวนมาก ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
หรือสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในแหล่งน้าลดลง และอาจเกิดการเน่าเสีย
และได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย
รายงานความก้าวหน้าตามแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง ตาม
ห้วงระยะเวลาที่กาหนดด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.7 ผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี
จากปี 2546 ถึงปัจจุบัน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีกิจกรรม
สร้างสรรค์เชิงบวกมาอย่างสม่าเสมอ และในปี 2559 จังหวัดอุดรธานีได้ร่วมการประกวด
กิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ส่งชมรมฯ เข้าร่วมการประกวด จานวน 9 ชมรม และผ่าน
การคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้ารอบประกวดในระดับประเทศ
/ ผลการประกวด...
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ผลการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 14 ถึง 15
กรกฎาคม 2559 ณ IMPACT เมืองทองธานี มีดงั นี้
จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ระดับประเทศ
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ
โรงเรียนพันดอนวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ
บริษัท เซ็นทรัลเวิล์ด จากัด สาขาอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประเภทดีเด่น ระดับประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เสนอแนวคิดอุดรโมเดล ในเรื่องของการนากลุ่มพ่อค้า แม่ค้า(โรงอาหาร)
ในสถานศึกษาพบปะกับกลุ่มผู้ผลิตข้าว เนื่องจากการดาเนินการพบว่าในโรงอาหารของ
สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี มีกาลังซื้อวันละประมาณ 2 ถึง 3 หมื่นคน ใช้ข้าวสาร
เดือนละประมาณ 7 ตัน และจะได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานต่อไป เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอีกทางหนึ่งด้วย
พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ทุกแห่งร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ถนนวัฒนานุวงศ์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โทร. 042 248 592 และ 221 538
ประธาน

มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป พร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชนร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
……………………………

