รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 10/๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
จันทร
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
3. นายสุชัย
บุตรสาระ
4. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
5. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ
6. นายกัมปนาท จักรวาล วิเวศ ศรีพุทรา
7. นายณรงค์ชัย
หอมศรีประเสริฐ
8. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
9. นายเกษม
พงษ์เสน่ห์
10. นายสมิต
ประสันนาการ
11. นางณัฐกฤตา
ชาวดอน
๑2. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
13. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
14. นายนิติธร
เพชรคูหา
๑5. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
16. นายประเสริฐ
ฝุายชาวนา
17. นายณรงค์ชัย
ศรีดาวเรือง
18. นายบุญชนะ
สุทธิอาจ
19. นางสุวรรณี
ศิริวรรณ์หอม
20. นายชนะ
ไชยฮ้อย
๒1. นายวิสูตร
ศศิวิมล
๒2. นางลีลาวดี
ศรีภูธร
๒3. นางยุทธศาสตร์
ทูลกลาง
24. นายนันทชัย
ปัญญาสุรฤทธิ์
25. นางสมพร
นิลคัมภีร์
26. นายธงชัย
พลพวก
27. นายพิพัฒน์
เพ็ชรกระจ่าง
28. นายอนุชิต
บุญชม
29. นางวิลาสินี
เบ้าหล่อเพชร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
/30. พันโท...
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30. พันโทวัฒนา
31. นายสุพจน์
32. นางณิฐษดา
33. นายพลกฤษ
34. นายธนดร
35. นายพิชัย
36. น.ส.ทชากร
37. นายภูรเดช

หวังจุลกลาง
วงศ์พรหมท้าว
พานิคม
เรืองสุกใส
เบ็ญจจินดา
พาศรี
รอบรู้
สวัสดิรมย์

(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ปูองกันจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไป สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
38. นายวัชรินทร์
39. นายโชคชัย
40. นายชัยวัฒน์
41. นายพงษ์พันธ์
42. นายสุวชิ าญ
43. นายณัฐชนน
44. นายปภาวิน
45. นายสามารถ
46. นายวศิน
47. นายชัชวาลย์
48. นายเสกสรรค์
49. นายชัยรัตน์
50. นายรณยุทธ์
51. นายเดชา
52. นายณฐพล
53. นายวิโรจน์
54. นายปิยะพงษ์
55. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
56. นายวิมล

สุตลาวดี
วัฒนกุล
พราหมณ์ชูเอม
แสงสุวรรณ
ไชยโกมล
นามเคนอุโฆช
แสงสุริยา
หมั่นนอก
จันทพล
ปทานนท์
จูมพลหล้า
พัดประดิษฐ
พรหมายน
ปาณศรี
วิถี
อุทุมโภค
บุญส่ง
เลิศสุบิน
สุระเสน

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

ส่วนกลาง
57. ว่าที่ ร.ต.อมร
58. น.ส.พชรวรรณ
59. นายพรชัย

โฉมงาม
ศรีจานงค์
การิสุ

60. นายสามารถ
61. นายพิทยา
62. นางสุนีย์

หังสเนตร
กุดหอม
อินทร์ดี

อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
รก.อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ผอ.ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
/63. นายนิรนด์...
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63. นายนิรันด์
64. น.ส.ทิวารัตน์
65. นายธีรพล
66. นายสังคม
67. นายสมบัติ
68. นายเฉลียว
69. นายสวัสดิ์
70. นายกิตติภพ
71. น.ส.เพ็ญพรรณ
72. นางอัฉราวดี
73. น.ส.ปาริฉัตร
74. นางธัชรินทร์
75. นางพุทธมาตย์
76. นายพงศ์พิตร์
77. น.ส.นุชรา
78. นายไชยรัตน์
79. นางดรุณี
80. นายพูลศักดิ์
81. นายสมเด็จ
82. นายรัตนะ
83. นายเรืองเดช
84. นายวิชัย
85. นางสุภาพร
86. นางอนงค์ภัทร์
87. นายอดิศักดิ์
88. นายประกอบ
89. นายพรชัย
90. นายสมุทร
91. นายเกิดมี
92. น.ส.สิรินทร์
93. นายไพบูลย์
94. นายประยูร
95. นายอรุณ
96. นายศรชัย
97. น.ส.อุทุมพร

ไชยพันธ์
เถลิงเกียรติลีลา
พลภักดิ์
ออมอด

(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
แสนศรี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
อั้นเต้ง
ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
แสงฤทธิ์
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ไชยสว่าง
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
พรหมโท
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
อัศดร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ฤทธิ์แสง
คลังเขต ๔
ยิ่งยง
(แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
บุญปัญญโรจน์ (แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ภู่สกุลขจร
ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
ณรงค์พันธ์
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
มาตรา
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
มุ่งชู
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
จันทร์ทิพย์
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โพคันโย
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
สมปอง
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
สอนเมือง
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ย้วนใยดี
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
ไกรสีห์
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ฝีมือดี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ปานทรัพย์
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ศรีสถาน
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
อาไพวิทย์
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
/ทหาร/...
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ทหาร/ตารวจ
98. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
99. พ.ต.อ.ชัยพงษ์
ทรงพลนภจร
100. พ.อ.สมัคร
เอ็นดู
101. พ.อ.ศุภชัย
ศุภเมธี
102. น.อ.นิทัศน์
ยูประพัฒน์
103. น.ท.เชาวลิตร
สิงหรา
104. พ.ต.อ.สมบัติ
บุญโสภา
105. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
106. ร.ต.ท.ธงชัย
นามบุดดี
107. พ.ต.ท.ศิริชัย
กุลวิทิต
108. พ.ต.ท.จิรพงษ์ สิงหะสุธีพง
109. พ.ต.ท.ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย
110. พ.ต.ท.วชิระ
จาปาวงศ์
111. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
112. พ.ต.ท.อนุวรรตร ฆ้อนทอง
113. พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล
114. พ.ต.ท.ชัยชาญนนณฐ์ สุขเดช
115. พ.ต.ท.ธนากร หันจางสิทธิ์
116. พ.ต.อ.สมาน
ศรีสันต์
117. พ.ต.ท.ไกรสร
พาน้อย
118. พ.ต.ท.อรรถวิทย์ กันยา
119. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ นามแสง
120. พ.ต.ท.เพชรรัตน์ ศรีเมือง
121. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัตินันท์
122. พ.ต.ท.ภราดร
จุฬารี
123. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์
124. พ.ต.ท.อดิศักดิ์ เขียวทอง
125. พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์
126. พ.ต.อ.คมสันต์ เสืออินทร์
127. พ.ต.ท.นนทจิต บุดดีคา
สถาบันการศึกษา
128. นายธีระเดช
129. นายพิชิต
130. นางเยียรยง
131. นายรัตศักดิ์
132. นายประสิทธิ์

วงษ์ราชธ์
สนั่นเอื้อ
ไชยรัตน์
สมบัติ
อังกินันท์

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
(แทน) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
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133. นางศรีวรรณ
134. นายสรรเพชร
135. นายชานาญ
136. นายประวิทย์

เหรียญเจริญ
นุศรีอัน
อยู่แพ
บุรันนิตย์

(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
137. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
138. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
139. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
140. นายสุรศักดิ์
ภักดีไทย
(แทน) ปลัดเทศมนตรีนครอุดรธานี
141. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
142. นายพูลศักดิ์
สิทธิมาตย์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
143. น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
144. นายชอบ
ม่วงย้าย
ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
145. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
146. นายชฎาลม
วงศ์ด้วง
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
147. นายดารงศักดิ์ พราหมณี
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
148. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
149 น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สนง.เคหะชุมชนอุดรธานี
150. นายนเรนทร์
พรหมมินทร์ ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
151. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
152. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 4 (อุดรธานี)
153. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
154. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
155. นางฉายา
ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
156. นายธนัชชัย
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
186. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ)
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
4. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
6. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
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7. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
8. จ่าจังหวัดอุดรธานี
9. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
10. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อด.
11. ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อด.
12. หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
13. นายอาเภอกุมภวาปี
14. อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
15. ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
16. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
17. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
18. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
19. ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
20. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
21. ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
22. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
23. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
24. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
25. หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
26. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
27. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
28. หน.สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
29. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
30. ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
31. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
32. ผอ.สนง.สรรพสามิต ภาคที่ 4
33. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
34. หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
35. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
36. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
37. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
38. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
39. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
40. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
41. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
42. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
43. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
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44. ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
45. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย.
46. ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
47. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
48. รอง ผอ.สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
49. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
50. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
51. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
52. ผู้กากับการ ฝุายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
53. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
54. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
55. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
56. รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
57. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
58. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
59. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรานี
60. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
61. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
62. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
63. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
64. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
65. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
66. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
67. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
68. ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
69. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
70. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
71. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
72. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
73. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
74. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
74. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
76. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
77. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
78. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
79. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
80. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
/81. ผจก.สาขา...

๘

81. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
82. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
83. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
84. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
85. ผอ.สนง.การตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
86. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
87. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
88. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
89. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
90. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
91. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
92. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
93. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
94. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
95. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
96. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
97. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
98. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
99. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
100. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
101. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
102. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอสรุปข่าวประจาเดือนตุลาคม 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานดาเนินการ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

1. อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลีตาห้า” ตามมาตรา 9
(สานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรตาบลดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี 2559
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
3. มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)
4. มอบโล่รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจาปี 2559
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
/5. มอบประกาศ...

๙

5. มอบประกาศเกียรติคุณ คณะทางานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:400 (One Map) จังหวัดอุดรธานี
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
6. มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเป็นเลิศประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
7. มอบริบบิ้นสีดาให้จังหวัดอุดรธานี (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี)สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประธาน

มอบใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลีตาห้า” ตามมาตรา 9 ของสานักงาน
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ให้กับผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานี มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณเกษตรตาบลดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี 2559 ของสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัล
สร้างเสริมคนดี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มอบโล่
รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประจาปี 2559 ของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบประกาศเกียรติคุณ คณะทางานการปรับปรุงแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:400 (One Map) จังหวัดอุดรธานี
ทีท่ าการปกครองจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังเป็นเลิศประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี และรับมอบริบบิ้นสีดาให้จังหวัดอุดรธานี จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18
อุดรธานี พร้อมชื่นชม และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่ และประกาศเกียรติคุณฯ ทุกคน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานี
2) นายธงชัย พลพวก
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
หนองคาย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
3) นายวิชัย ภู่สกุลขจร
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สนง.ทางหลวงชนบทที่ 12
(สงขลา) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาการ
ในตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบท
ที่ 15 (อุดรธานี)
4) น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ นายทหารฝุายเสนาธิการ ประจาเสนาธิการ
ทหารอากาศ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับการกองบิน 23
/5) นายสุทัศน์...

๑๐

5) นายสุทัศน์ เผือกจีน

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้าจืด เขต 4 อุดรธานี
6) นายพลชัย กุลประกอบลาภ ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2
(มะลิวัลย์) ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
7) นายชอบ ม่วงย้าย
รองผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผจก.การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
8) นายพิทยา กุดหอม
หน.สนง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๔ อุดรธานี
9) พ.อ.ศุภชัย ศุภเมธี

รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลาภู(ฝุายทหาร)
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี (ฝุายทหาร)

- ข้าราชการ/ผู้บริหาร ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
นายวิสูตร ศศิวิมล
ประมงจังหวัดอุดรธานี
ได้รับแต่งตั้งให้ ย้ายไปดารง
ตาแหน่งประมงจังหวัดพังงา
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 4 ลาดับที่ 100. จากข้อความ
“นายรัตนะ บุญปัญยโรจน์ (แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2” แก้ไขเป็น
“นายรัตนะ บุญปัญญโรจน์ (แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2”
ลาดับที่ 117 จากข้อความ “นายประมูข ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการเรือนจากลาง
อุดรธานี” แก้ไขเป็น “นายประมูล ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี”
หน้าที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
- รอง ผอ.รมน.จว.อด.
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 9 จากข้อความ “ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2559” แก้ไขเป็น “ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559”
มติที่ประชุม

ให้ฝุายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
/ ระเบียบวาระ...

๑๑

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 พิธีการเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพ (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดจัดพิธีบาเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วม
จุดเทียนชัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ วัดมัชฌิมาวาส
พระอารามหลวง และศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง สนามทุ่งศรีเมือง มีกาหนดการ โดยสรุป คือ
06.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ ศาลาบุญสิงห์ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
15.00 น. การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/กิจกรรมบริการสาธารณกุศล
17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี ร่วม
จุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(การแต่งกาย : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์)
ประธาน

เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ร่วมพิธีบาเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

3.2 การปฏิบัติตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริง
(สถานบริการ)/การอานวยความสะดวกประชาชนไปสักการะพระบรมศพ
(ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
1. กระทรวงมหาดไทย ได้มขี ้อสั่งการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการ
ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ โดยให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติกรณีการอนุมัติ อนุญาต
จัดให้มีการเล่นการพนัน จะยังให้งดเว้นการอนุมัติโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่มีมาก่อนหน้านี้ โดยให้ทุกอาเภอพิจารณางดการอนุมัติ อนุญาต
จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป กรณีที่ได้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไปแล้วนั้น
ให้ขอความร่วมมือกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ งดจัดให้มีการเล่นการพนันตามระยะเวลา
ที่ว่านี้ด้วย สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 และสถานประกอบการ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการ อนุโลมให้สถานบริการ สถานบันเทิงในอาคารปิด สามารถ
ประกอบธุรกิจตามปกติได้ แต่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเน้นย้า ห้ามมิให้มีการเปิด-ปิด
เกินกว่าเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนกวดขันการปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่า
18 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ และห้ามให้มีการแสดงลามก อนาจารในสถานที่ดังกล่าว
2. ตามที่สานักพระราชวังได้ประกาศให้ประชาชนได้เข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ภายหลังจากพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นั้น
/ กระทรวงมหาดไทย ...

๑๒

กระทรวงมหาดไทยได้รับภารกิจในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนจากต่างจังหวัด โดยมอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยหลักในการประสาน
การดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้ รวบรวมประชาชนที่มีความ
ประสงค์จะเดินทางมาเข้าเฝูาฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ จังหวัดละ 600 คน รวมวัน
ละ 3,000 คน เป็นเวลา 79 วัน และรวมวันละ 3,600 คน เป็นเวลา 5 วัน รวม 84 วัน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสามารถอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดรวม 255,000 คน กาหนดเส้นทางการเดินทาง ให้มี
จุดพักระหว่างทาง กาหนดให้เดินทางวันละ 5 จังหวัด ให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ตามลาดับ
ตัวอักษรของชื่อจังหวัดแต่ละภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ และพยาบาลประจารถ รวมทั้งการ
จัดบริการอาหาร น้าดื่ม ห้องสุขา ประจาจุดพักระหว่างทาง
ทั้งนี้ที่ทาการปกครองจะได้แจ้งส่วนราชการ และหน่วยงานเกี่ยวเพื่อประสานการ
ปฏิบัติตามแนวทางต่อไป
ประธาน

มอบส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามแผนฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยจังหวัดอุดรธานีได้
จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอานวยการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
ร่วมกับคณะทางานกาหนดแนวเขตและปักหลักเขตการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
คณะทางานด้านการปรับสภาพพื้นที่และการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ฯ คณะทางานด้านตรวจสอบ
ราคาค่าก่อสร้าง และกาหนดราคากลาง คณะทางานด้านการเงินและบัญชี และ
คณะกรรมการกลั่นกรองการออกหนังสือสาคัญเกี่ยวกับโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี ทีป่ ระชุมได้มีมติให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศิษยานุศิษย์
เข้าไปดาเนินงานในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
โดยการปักหลักแนวเขตให้ชัดเจน สารวจและวางแผนการย้ายต้นไม้ รวมถึงเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายต้นไม้ โดยก่อนเข้าดาเนินงาน จังหวัดอุดรธานีได้ทาหนังสือ
ขออนุญาตจากพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดปุาบ้านตาด เพื่อพิจารณา
อนุญาตแล้ว และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้นัดหมาย
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ผู้อานวยการกองกาลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะทางานกาหนดแนวเขตและปักหลักเขต
การก่อสร้างฯ พร้อมคณะ ประธานคณะทางานด้านการปรับสภาพพื้นที่และอนุรักษ์ภูมิทัศน์ฯ
พร้อมคณะ ประธานคณะทางานด้านการเงินและบัญชี พร้อมคณะร่วมประชุม ณ บริเวณ
พื้นที่โครงการก่อสร้างฯ เพื่อให้เห็นสภาพภูมิประเทศจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้
/ กราบนมัสการ...

๑๓

กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) เจ้าคณะตาบลบ้านตาด และพระอาจารย์สุดใจฯ
เจ้าอาวาสวัดปุาบ้านตาด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยหลังจากการประชุมและต่อเนื่องมาถึง
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ความก้าวหน้าการดาเนินงาน สรุปดังนี้
1. การย้ายต้นไม้ (ข้อมูล ณ 25 ตุลาคม 2559) ต้นไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลาต้นน้อยกว่า 4 นิ้ว จานวน 1,415 ต้น ซึ่งอยู่ในแนวก่อสร้างฯ ได้มอบให้ชาวบ้านตาด
และศิษยานุศิษย์ ดาเนินการย้ายไปปลูก ณ จุดที่พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน กาหนด
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 181 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา ต้นไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นตั้งแต่ 4 นิ้ว
ขึ้นไป จานวน 214 ต้น ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างขุดย้ายโดย พระอาจารย์สุดใจฯ ได้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย จานวน 258,000 บาท ปัจจุบันดาเนินการขุดย้ายแล้ว 143 ต้น และตามแผน
จะขุดย้ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2559 การย้ายสิ่งปลูกสร้าง จานวน 7 หลัง
(กุฎิและอาคาร) ย้ายเข้าไปในเขตสังฆาวาส จานวน 4 หลัง (ย้ายเสร็จแล้วจานวน 3 หลัง
เหลืออีก 1 หลัง) รื้อถอน จานวน 2 หลัง คงไว้สาหรับเก็บวัสดุ จานวน 1 หลัง
2. การปักหลักแนวเขตก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ได้ดาเนินการปักหลัก
แนวเขตอาคารทั้ง 3 ส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. การเปิดบัญชีเพื่อรณรงค์รับบริจาคเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสิธิชัย
จินดาหลวง) นายกอบเกียรติ กาญจนะ ไวยาวัจกร คลังจังหวัดอุดรธานี และคณะ ได้เข้า
นมัสการหารือแนวทางดาเนินงานเพื่อเปิดบัญชีในส่วนของจังหวัดอุดรธานี เพื่อรณรงค์
รับบริจาคเงินกับพระอาจารย์สุดใจฯ ซึ่งพระอาจารย์สุดใจฯ ได้อนุญาตตามแนวทาง
กล่าวคือ ในส่วนของจังหวัด ได้มอบให้สานักงานคลังจังหวัด เป็นหน่วยรับบริจาคเงิน และ
รับผิดชอบบัญชีที่จะเปิด โดยในชั้นต้นจะเปิดบัญชีกับธนาคารต่าง ๆ ที่มีสาขาอยู่ที่จังหวัด
อุดรธานี
4. จังหวัดอุดรธานีได้ยก (ร่าง) ประกาศวัดเกษรศีลคุณ (วัดปุาบ้านตาด) เรื่อง
แต่งตัง้ คณะกรรมการอานวยการและคณะอนุกรรมการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 แล้ว ซึ่งในขั้นตอนต่อไป
จะได้เสนอพระอาจารย์สุดใจฯ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ
5. จังหวัดอุดรธานี ได้เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบงานข่าว ด้านความมั่นคงมา
ประชุมหารือ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้ข้อสรุปว่า ยังไม่ปรากฏสิ่งบอกเหตุว่าจะมีการเคลื่อนไหว
ของมวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี
ได้ขอให้หน่วยงานการข่าวได้เฝูาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
มติที่ประชุม
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3.4 รายงานผลการดาเนินงานปูองกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)

นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถิติอุบัติเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวนและอัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี อัตราตายมากกว่า 16 ต่อประชากรแสนคน
(รวมทั้งหมด 14 อาเภอ) จานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 396 ราย คิดเป็นอัตราตาย 25.18
/สถิติอุบัติเหตุ...

๑๔

สถิติอุบัติเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดอุดรธานี จากแหล่งข้อมูล 3 ฐาน (โรงพยาบาลสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด)
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 26 ตุลาคม 2559) จานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด
26 ราย คิดเป็นอัตราตาย 1.65 (ต่ากว่า 18 ต่อประชากรแสนคน)
ประธาน

กาหนดเรื่องการดาเนินงานปูองกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ให้เป็นวาระจังหวัด โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
ประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ต่อไป โดยวาระจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย
1. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
พระประมุข และการรู้รัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ โดย กองอานวยการกลางรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
2. การขยายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่(เกษตรอินทรีย์) และ
อาหารปลอดภัยตามแนวพระราชดาริ โดย สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
3. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาและหลักธรรมาภิบาล
โดย สานักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล(ทุนมนุษย์) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในรูปแบบ
ประชารัฐ โดย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
6. การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดย สานักงาน.
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
7. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
และศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก
8. การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจร โดย สานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
โดยให้สานักงานจังหวัดอุดรธานี (กลุ่มงานอานวยการ) เป็นผู้ประสานงานและ
รวบรวมข้อมูลในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.5 กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ (ศึกษาธิการ ภาค 10)

ศึกษาธิการภาค 10

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
กระทรวงศึกษาธิการนาผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
/ตาบลหมากแข้ง...

๑๕

ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา
10.09 น. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2559
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ดังกล่าว
ประธาน

เชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกแห่ง ร่วมอนุโมทนาในการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2559 ในครั้งนี้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.6 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
(สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 27 ตุลาคม 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
6,169.79
รายจ่ายประจา 2,102.27
รายจ่ายลงทุน 4,094.53
งบกลุ่มจังหวัด (ภตอ.เฉียงเหนือฯ) 380.53
รายจ่ายประจา
24.81
รายจ่ายลงทุน
355.73
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99
รายจ่ายประจา
92.64
รายจ่ายลงทุน
217.35

ผลการเบิกจ่าย
อันดับ
จานวนเงิน ร้อยละ ประเทศ
803.96 12.97 30
706.40 33.60
97.55 2.38
12
0.06 0.02
7
0.06 0.24
4
0.17
0.05
23
0.17 0.18
23

ทั้งนี้ เปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี 2560 ภาพรวม ร้อยละ 96
งบลงทุน ร้อยละ 87 งบรายจ่ายลงทุน รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบ้า ก่อหนี้ผูกพันและ
ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 1 สาหรับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม การสัมมนา
ให้เบิกจ่ายได้ในไตรมาส ที่ 1 หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รายการ

งบประมาณ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
1,345.78
เงินกันปี 2559
1,115.06
เงินกันก่อนปี 59
230.69
/เงินกันไว้เบิก...

หน่วย:ล้านบาท
เบิกจ่าย
จานวนเงิน
ร้อยละ
51.54 3.83
47.59 4.27
3.95 1.71

๑๖

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้
ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

คลังจังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักเกณฑ์
และ วิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป อาทิ กรณีข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทและระดับใดที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือน
ขั้นสูง (ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน) หรือได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุด (เงินเดือนตัน)
เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว
ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทตาแหน่ง เช่น ข้าราชการระดับชานาญการ
ที่เงินเดือนตัน (อัตรา 43,600 บาท) ให้ได้รับเงินเดือนในระดับชานาญการพิเศษถึง
ขัน้ สูง (อัตรา 58,390 บาท) เป็นต้น ส่วนกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างประเภท ต่างสายงาน หรือต่างระดับ และเงินเดือนที่ได้รับอยู่
สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงหรืออัตราเงินเดือนสูงสุดสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ได้รับ
เงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม โดยให้ได้รับเงินเดือนตามข้อ 1 ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งต่างประเภทต่างสายงาน หรือต่างระดับ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
4.2 ขอความร่วมมือตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และฐานข้อมูลผู้รับบานาญ
กรมบัญชีกลางกาหนดหลังเกณฑ์การจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
โดยกาหนดให้ผู้มีสิทธิรายงานข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อส่วนราชการตนสังกัด
ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
และกาหนดให้นายทะเบียนบุคลากรภายรัฐ และนายทะเบียนบาเหน็จบานาญ มีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้มีสิทธิ พร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
ยังมีส่วนราชการบางแห่งมิได้ปฏิบัติตามนัยหนังสือดังกล่าว ส่งผลให้บุคลาภาครัฐ
และผู้มีสิทธิรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถเข้ารับรักษาตามสิทธิได้ เนื่องจาก
ฐานข้อมูลบุคลากรไม่สมบูรณ์ จึงขอให้กาชับผู้มีสิทธิ นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และ
นายทะเบียนบาเหน็จบานาญ ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด พร้อมตอบแบบสารวจการปรับปรุง
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐส่งสานักงานคลังจังหวัดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
/4.3 ซ้อมความ...

๑๗

4.3 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย
หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว414 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2559 ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรม
ราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนโยบายของรัฐบาลให้ดาเนินการ
ดังกล่าวได้ จึงเป็นการจัดงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมดังกล่าวได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
4.4 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินของ
ภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว.120 ลงวันที่ 22
กันยายน 2559 กาหนดแนวทางการดาเนินงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 โดยสรุป คือ
1. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 ส่วนราชการที่ได้รับงบรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท
1.1.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการที่
ได้รับการจัดสรรจากสานักงบประมาณ
1.1.2 ด้านการเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการขอเบิกเงินจากคลังอย่างช้า
ไม่เกิน 5 วัน ทาการนับจากวันที่ได้ตรวจรับ
1.2 ให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของรัฐวิสาหกิจนั้น
1.3 กรณีส่วนราชการไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ทันในวันทาการสุดท้าย
ของเดือนธันวาคม 2559 ให้โอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทัน
คืนสานักงบประมาณ
2. มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
2.1 รายการเงินงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หมายถึง
เงินงบประมาณที่เหลือจากการดาเนินงาน ยกเว้นงบกลาง
2.2 ให้ส่วนราชการรวบรวมเงินงบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานในสังกัด
ผ่านระบบ GFMIS (List และ Confirm)
2.3 การขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ให้เป็นไป
ตามที่สานักงบประมาณกาหนด
/2.4 ดาเนินการ...

๑๘

2.4 ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน
ธันวาคม 2559
2.5 กรณีส่วนราชการไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ทันในวันทาการสุดท้าย
ของเดือนธันวาคม 2559 ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป
3. ให้แจ้งข้อมูลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ในรูปแบบ excel file ทาง e-Mail :
cgdapproval@gmail.com พิมพ์ subject ของe-mail โดยระบุรหัสหน่วยงาน และ
ชื่อหน่วยงาน เพื่ออนุมัติรายการตามข้อ 2 ในระบบ GFMIS
4. ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการติดตามการดาเนินงาน
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทา “แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่าย
ของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดอุดรธานี” www.cgd.go.th/udn หัวข้อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนสิงหาคม 2559 มีสัญญาณขยายตัวจาก
เดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน ขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ สาหรับด้านอุปสงค์ชะลอตัวจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวจากจานวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวลดลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวด้านเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี
เศรษฐกิจด้านอุปทาน Supply (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า
ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 14.9 จากปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังและยางพารา
เนื่องจากขยายพื้นที่ปลูก ในส่วนของรายได้เกษตรกรขยายตัว ร้อยละ 12.8 ภาคบริการ
ขยายตัว ร้อยละ 19.6 จากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมขยายตัว ร้อยละ 31.6
เป็นผลมาจากมาตรการภาษีของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ 6.2 จากปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 11.3 ตามความต้องการการขยายการผลิตของผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ Demand (การใช้จ่าย) มีสัญญาณชะลอตัวจากเดือน
ก่อนหน้า การลงทุนภาคเอกชน หดตัว ร้อยละ 4.1 จากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่หดตัว
ร้อยละ 10.6 เนื่องจากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย จากภาวะค่าครองชีพที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 5.7 จากสินเชื่อ เพื่อการลงทุนรวม
/ ขยายตัวร้อยละ...

๑๙

ขยายตัวร้อยละ 5.6 เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัว ร้อยละ 2.5 รายจ่ายลงทุน ขยายตัว ร้อยละ 35.8 และรายจ่ายประจา หดตัว
ร้อยละ 5.7
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 66 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คงเหลือ 60 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,254 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 41 เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จานวน 7
เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)

สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนตุลาคม 2559 โดยสรุป ดังนี้

จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ก.ย.59 =2,870 ราย 748,000 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ต.ค.59 =1,111 ราย 444,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 874 ราย รวมเป็นเงินจานวน
ทั้งสิ้น 43,700 บาท
3. ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2559 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ จานวน 14 ครั้ง รวม 14 แห่ง
(ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม 2559)
4. การรับบริจาค (ตุลาคม 2559) ดวงตา 40 ราย อวัยวะ 36 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
48,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย รวมมูลค่า
5,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ปุวย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
10,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยอื่น รวมมูลค่า
7,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
/6.4 สรุปรายงาน...
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6.4 สรุปรายงานผลการเฝูาระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝูาระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน กันยายน 2559 มีดังนี้
คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์ ปัญหา
พอใช้ BOD
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
4
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
2
พอใช้ BOD
บ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมือง
3
พอใช้
DO
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
3
พอใช้ FCB
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
3
พอใช้ BOD,FCB
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
3
พอใช้
DO
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
3
พอใช้
DO
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
2
ดี
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
พอใช้
DO
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
พอใช้
DO
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
3
พอใช้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

มติที่ประชุม

(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 14 กันยายน 2559)
ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 3
เกณฑ์คุณภาพพอใช้ ปัญหาคุณภาพน้าที่พบมีค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)
ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า BOD เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้า แหล่งน้าที่มีค่า BOD มาก ย่อมแสดงว่ามีความ
สกปรกมาก เนื่องจากจุลินทรีย์ ต้องใช้ออกซิเจนจานวนมาก ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
หรือสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในแหล่งน้าลดลง และอาจเกิดการเน่าเสีย
DO (Dissolved Oxygen)ค่า DO มีความจาเป็นต่อการหายใจของพืชและสัตว์น้า
แหล่งน้าที่เหมาะแก่การดารงชีวิต การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์สัตว์น้า ควรมีค่า DO
ไม่ต่ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และสัตว์น้าส่วนใหญ่จะดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่ระดับ
ของค่า DO ไม่ต่ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
สาหรับพื้นที่เปูาหมาย ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
รายงานความก้าวหน้าตามแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง
ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนดด้วย
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/6.5 สรุปผลการ...
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6.5 สรุปผลการดาเนินการโครงการอาหาร (กลางวัน) ราคาประหยัด
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ - กันยายน 2559 (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชยาวุธ จันทร) มีบัญชาให้ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด ร่วมกับสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาคม มูลนิธิ จัดทา
โครงการอาหาร (กลางวัน) ราคาประหยัด สาหรับจาหน่ายให้กับข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และสถานที่ราชการใกล้เคียง รวมถึงพี่
น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีในราคาประหยัด
ในช่วงวันที่ 23 ถึง 25 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีสมาคม
มูลนิธิ ชมรม ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการฯ ด้วยดี
ตลอดมา และจากผลสารวจความคิดเห็นจากผู้รับบริการโครงการฯ เป็นไปด้วยความพึง
พอใจเป็นส่วนมาก และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

……………………………..

