รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 10/๒๕60
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายสิธิชัย
3. นายธนพล
4. นายณรงค์
5. นายพงษ์ศักดิ์
6. นายประพันชัย
7. นายชัชวาล
8. นายแก่นสาร
9. นายธีระภัทร์
10. นายปิติภณ
11. นายสมิต
12. นายธรรมนูญ
๑3. นางสุภาวดี
14. นายสมปราชญ์
15. นายไกรสร
16. นางสิริวิมล
๑7. นายมนต์สังข์
18. นายประเสริฐ
19. นายธเนศ
20. น.ส.ชูลาภ
21. นางวราภรณ์
22. นายฐานวัฒน์
23. นายนภดล
๒4. นายวิบูลย์
๒5. นายอาพัน
26. นางนพรัตน์
๒7. นายสุภกิจ
28. นายนันทชัย
29. นางสมพร
30. นายธงชัย

พุฒิชาติ
จินดาหลวง
จันทรนิมิ
จีนอ่า
ยศยิ่ง
วิจารณรงค์
เชิดไชยศักดา
พลวัน
ผิวสวัสธ์
โพธิ์ใต้
ประสันนาการ
วิสิฐธนวรรธ
สิทธิมาลัยรัตน์
ราชโยธา
แจ่มหอม
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
ถวิลหวัง
ศรีทองสุก
อิ่มแสงจันทร์
ธนาธัญญพิชญ์
ตันติเมฆิน
บุตตะพรม
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
วิลาศรี
ปัญญาสุรฤทธิ์
นิลคัมภีร์
พลพวก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
รก.เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
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31. นายวิชิต
32. นายฤทธิเดช
33. นางวันทนา
34. ร้อยตรีอาทิตย์
35. นายณฐพงศ์
36. น.ส.ณิฐษดา
37. นายประกอบ
38. นายจิระศักดิ์
39. นายเข็มเพชร
40. นายพิชัย
41. นายธนดร
42. น.ส.ทชากร
43. นายณัฐพงศ์

ชมฉ่า
โคตรสาร
คันธาเวช
ศรีภิรมย์
ตันตระกูล
พานิคม
จันทรทิพย์
โยธา
น้อยชนะ
พาศรี
เบ็ญจจินดา
รอบรู้
คาวงศ์ปิน

(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

อาเภอ
44. นายวัชรินทร์
45. นายนิติพัฒน์
46. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
47. นายณฐพล
48. นายชัชวาลย์
49. นายวีระวัฒน์
50. นายเจษฎาบดี
51. นายปิยะพงษ์
52. นายสามารถ
53. นายวิมล
54. นายประทีป
55. นายชัยรัตน์
56. นางสุภาวดี
57. นายสุพจน์
58. นายสุชาติ
59. นายสุภโชค
60. นายถาวร
61. นายวศิน
62. นายณัชฐเดช
63. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
ปทานนท์
วงษ์ศรีรักษา
บายศรี
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
จันทพล
มุลาลี
ชื่อพิศาล

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

ส่วนกลาง
64. นายเธียรไท
65. นายชาตรี

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดอุดรธานี
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
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66. นายมงคล
67. นายธนิต
68. น.ส.ณัฐพร
69. นางอภิรดา
70. น.ส.มะลิวรรณ
71. นายสังคม
72. น.ส.พรปวีณ์
73. นายเพนิน
74. นายชินภัทร
75. นายวิรุฬห์
76. นายวิทยา
77. นายอิสรา
78. นายพิสิทธิ์
79. น.ส.นิ่มนวล
80. น.ส.ทิวาพร
81. นางพิสมัย
82. น.ส.ทัศนีย์
83. นางธัชรินทร์
84. นายธีระวัฒน์
85. นายสนธยา
86. น.ส.วีณา
87. นายไชยรัตน์
88. นายกิตติภพ
89. นางนิตยา
90. นางเอื้องทิพย์
91. นายสมเด็จ
92. นายรัตนะ
93. นายเรืองเดช
94. นายไพวรรน์
95. นายสุธีร์
96. น.ส.วรรษิตา
97. นายศุภชัย
98. น.ส.ลัดดา
99. นางจิราพร
100. นายมรกต
101. นายสุรพล
102. นายประมวล
103. นายประสิทธิ์

เพชรด่านเหนือ
สวนช่วย
ใหญ่สง่า
ปัญญาพงษ์เมธ
ประสมศรี
ออมอด
เมธากรณ์
บุญยืน
เจนบ้านผือ
ฤกษ์ธนะขจร
ปัญจมาตย์
ปุราโส
ทิพย์โอสถ
ศงสนันทน์
พณะชัย
ลีพฤติ
สมใจ
เทียงบุญ
เทียงบุญ
สุวัณณกีฎะ
ลิ่มสวัสดิ์
จันทร์โชติเสถียร
สาราญ
ภิรมย์รักษ์
จงพัฒนะสินสุข
ปุระเทพ
บุญปัญญโรจน์
ประวัตรวโรดม
ตันนารัตน์
บุญขันธ์
คนชุม
พงษ์ศิริวรรณ์
ต.วัฒนผล
ชูแสน
กลัดสอาด
ชาญนรา
โหระสิงห์
ไชยวงษ์

ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
รก.ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
(แทน) คลังเขต ๔
สรรพากร ภาค 10
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
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104. นายไพบูลย์
105. นายกิตติศักดิ์
106. นางจีรดรา
107. น.ส.ชนกพร
108. นางวาสนา

ไกรสีห์
บุญไชย
ศาสนสุพินธ์
โพธิสาร
ฤทธาภัย

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4

ทหาร/ตารวจ
109. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
110. พ.อ.ประทีป
111. พล.ต.ศุภชัย
112. พ.ต.ต.อนันตศักด์

เหมือนโพธิ์
ธานี
ศุภเมธี
วงศ์สุพรรณ

(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24

สถาบันการศึกษา
113. ดร.จิราพร
114. นายรัตศักดิ์
115. นายชาญชัย
116. นางศรีวรรณ
117. นายชาญชัย
118. นายอดิศักดิ์
119. นายชานาญ
120. นายพิชัย
121. นายพัทธพล
122. นายเสน่ห์

วรพงศ์
สมบัติ
ชาญสุข
เหรียญเจริญ
แสนจันทร์
ปัญญาสิม
อยู่แพ
วาจนสุนทร
จารุจิตร์
วงษ์เล่ห์

ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวิศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
123. นายสมเกียรติ สุขธนะ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
124. นายสมเกียรติ สุขธนะ
(แทน) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
125. นายกอิทธิพล
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
126. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
127. นางดรุณี
คามีคร
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
128. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
129. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
(แทน) ผจก.การประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
130. นางบุหลัน
ดวงวันทอง
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
131. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
132. นายสันติเวช
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
133. น.ส.ทศพร
ชยานุเคราะห์ (แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
134. น.ส.ปิยะพร
จันทรสา
หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
135. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
136. นายนเรนทร์
พรหมมินทร์ ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
137. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
/138. นางนงนุช...
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138. นางนงนุช

สมภักดี

139. นางนงนุช

สมภักดี

140. นายธนัชชัย
141. นางฉายา
142. นายทินกร
143. นายทินกร
144. นายประทวน
145. นายประภาส

สามเสน
ตยางคนนท์
ทองเผ้า
ทองเผ้า
เชิดพาณิชย์
ปราบพาล

(แทน) ผอ.สานักงาน คกก.กากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ภาค 3 (ขอนแก่น)
(แทน) ผอ.สานักงาน คกก.กากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
6. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
7. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
8. อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
9. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
10. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
11. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
12. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
13. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
14. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
15. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
16. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
17. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
18. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
19. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
20. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
21. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
22. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
23. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
24. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
25. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
26. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
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27. ศึกษาธิการภาค 10
28. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
29. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
30. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
31. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
32. หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
33. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
34. ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
35. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
36. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
37. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
38. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
39. ผู้บังคับการกองบิน 23
40. ผู้บังคับหน่อยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
41. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
42. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
43. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
44. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
45. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
46. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
47. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
48. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
49. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
50. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
51. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
52. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
53. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
54. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
55. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
56. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
57. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
58. ผอ.การประปาภูมิภาค เขต 7
59. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
60. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
61. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
62. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
63. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
64. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
65. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
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66. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
67. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
68. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
69. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
70. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
71. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
72. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
73. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
74. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
75. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
76. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
77. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
78. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
79. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
80. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
81. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
82. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
83. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
84. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
85. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
86. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
87. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
88. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
89. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
90. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.

พิธีก่อนการประชุม

ประธาน

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
ตุลาคม 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี จากนั้นผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม
2554 และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
1. มอบโล่รางวัลอาเภอที่มีผลงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบรรลุ
เป้าหมาย<18 ต่อแสนประชากร (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
มอบโล่รางวัลอาเภอที่มีผลงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบรรลุเป้าหมาย<18 ต่อแสนประชากร
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายณรงค์ จีนอ่า
นายอาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
2) นายปิติภณ โพธิ์ใต้
ท้องถิ่นจังหวัดเลย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
3) น.ส.วีณา ลิ่มสวัสดิ์
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สรรพากรภาค 10
4) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
5) นายชัชวาล ปทานนท์ นายอาเภอโนนสะอาด
ได้รับแต่งตั้งให้ รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอเพ็ญ
6) นายสุชาติ ทอนมณี นายอาเภอหนองแสง
ได้รับแต่งตั้งให้ รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอโนนสะอาด
7) นายอิทธิพงษ์ ชื่อพิศาล หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ทาการปกครองอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ได้รับแต่งตั้งให้ รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
8) นายณัชฐเดช มุลาลี หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ทาการปกครองอาเภอกุดจับ
ได้รับแต่งตั้งให้ รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
9) นายถาวร สังขะมาน หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองบึงกาฬ
ได้รับแต่งตั้งให้ รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอสร้างคอม
10) นายบุญเลิศ วรวงษ์ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ทาการปกครองอาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ได้รับแต่งตั้งให้ รักษาการในตาแหน่ง
นายอาเภอหนองแสง
11) นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี )
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)
/12) พล.ต.ศุภชัย...

๙

12) พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี

นายทหารปฏิบัติการ มณฑลทหารบกที่ 24
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดที่ 10/ รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดอุดรธานี
13) น.ส.สุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผช.ผู้อานวยการการประปาภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาคสาขาอุดรธานี
2) ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกวาระเฉลิมฉลองการตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี และรูปหล่อ
เหมือนลอย พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ขอความร่วมมือสนับสนุน โดยร่วมสั่งจองเหรียญที่ระลึก ประเภทเนื้อทองคา เหรียญเนื้อเงิน
เหรียญเนื้อทองเหลือง และรูปหล่อเหมือนลอยองค์พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม ขนาดเท่าพระองค์จริง และขนาด 12 นิ้ว เพื่อเทิดพระเกียรติพลตรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ในฐานะผู้มีคุณูปการแก่เมืองอุดร ในวาระ
ครบรอบ 125 ปี แห่งการก่อตั้งเมืองอุดรธานี เพื่อหารายได้ดาเนินกิจการสาธารณกุศล
โดยเฉพาะด้านการศึกษา และสมทบกองทุนก่อสร้างอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุดรธานี ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี
ติดต่อสั่งจองบูชาวัตถุมงคลฯ ได้ที่ ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี 042 217315
ปิดรับจองบูชาวัตถุมงคลฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก ลาดับที่ 9 จากข้อความ
“นางแว่นสา พลวัน (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น “นายแก่นสาร
พลวัน (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี”
หน้าที่ 3 ให้ตัดข้อความ ลาดับที่ 66 ออกทั้งหมดเนื่องจากรายชื่อซ้ากับลาดับที่ 65”
ลาดับที่ 87 จากข้อความ “นายบพิตร ฤทธิ์แสง (แทน) คลังเขต 4” แก้ไขเป็น
“นายพงศ์พิตร์ ฤทธิ์แสง คลังเขต 4”
หน้าที่ 6 ลาดับที่ 61 จาก ข้อความ “ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิคาดจังหวัดอุดรธานี 2
(นิตโย)” แก้ไขเป็น “ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
/ระเบียบวาระ...

๑๐

ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
- การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ
ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนั้น
จากหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 แจ้งเวียนรายละเอียด
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
หน่วยงานภาครัฐ มีประเด็นหารือเกี่ยวกับการดาเนินการจัดอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุม ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ เป็นกรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
ผู้ดาเนินการจัดหาแทนบุคคลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น
ผู้ดาเนินการจัดหาแทนนั้นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐนั้นที่กาหนด แต่หาก
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดาเนินการจัดหาไม่ได้ดาเนินการจัดหาให้ บุคคลดังกล่าวสามารถ
ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามพระราชทฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖ ซึ่งเป็นสิทธิที่บุคคลดังกล่าวพึงเบิกได้
ค่าอาหารในกรณีการมีประชุม หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นภายนอกเข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชมหน่วยงานของรัฐ หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของ
บุคลากรภายในหน่วยง่านของรัฐ การแถลงข่าวของหน่วยงานของรัฐ ตามรายการในการ
เบิกจ่ายค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐนั้น
กาหนด ดังนั้น การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก สาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การขัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดอุดรธานี

/4.1 การติดตามเร่งรัด...

๑๑

4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
คลังจังหวัดอุดรธานี

สรุปภาพรวมเปรียบเทียบการจัดสรรและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
ภาพรวม

ปี 2559

ปี 2560

งบประมาณ

18,670.84

12,863.88

เบิกจ่าย

17,718.84

11,771.34

ร้อยละ

94.90

91.51

ปี 2559

ปี 2560

งบประมาณ

12,770.32

7,180.55

เบิกจ่าย

12,723.95

7,180.55

ร้อยละ

99.64

97.56

ปี 2559

ปี 2560

งบประมาณ

5,900.52

5,503.55

เบิกจ่าย

4,994.47

4,590.79

ร้อยละ

84.64

83.42

รายจ่ายประจา

รายจ่ายลงทุน

สรุปภาพรวมการจัดสรรและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559-2560 ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ/โครงการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ

นโยบายสาคัญของรัฐบาล

จานวนเงิน

ร้อยละ

1,517.91 1,448.68 95.44

มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็ก

718.65

671.25 93.40

ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล
(ตาบลละ 5 ล้าน) จานวน 2,777
โครงการ (ปี 57 และปี 58)

750.87

729.10 97.10

โครงการมาตรการสาคัญเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและความ
ยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข้งอย่างยั่งยืน (กยจ.)
จานวน 116 โครงการ (ปี 58)

48.39

48.39 99.88

/รายการ...

๑๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ

จานวนเงิน

ร้อยละ

นโยบายสาคัญของรัฐบาล

807.92

767.69 95.02

มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็ก

342.42

305.50 89.22

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บา้ น

465.50

462.19 99.29

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

783.18

427.16 54.54

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ รายจ่ายลงทุน ไตรมาสแรก
ร้อยละ 21 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65 และไตรมาสสุดท้าย ร้อยละ
88 สาหรับรายจ่ายภาพรวม ไตรมาสแรก ร้อยละ 30 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52 ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ 74 และไตรมาสสุดท้าย ร้อยละ 96
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูล ณ 27 ตุลาคม 2560)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
(PO)

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
5,453.05
667.98
รายจ่ายประจา 1,735.52
5.71
รายจ่ายลงทุน 3,717.53
662.28
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
387.51
รายจ่ายประจา
150.64
รายจ่ายลงทุน
236.87
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
395.01
รายจ่ายประจา
161.41
รายจ่ายลงทุน
233.60
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,073.54 1,084.09
เงินกันปี 2560 1,912.38
963.64
เงินกันก่อนปี 2560
161.16
120.45

/รองผู้ว่าราชการ...

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
108.60 3.31
163.89 9.44
16.66 0.45
0.03 0.01
0.03 0.02
0.19 0.05
0.19 0.12
หน่วย : ล้านบาท
164.26 7.92
155.38 8.12
8.88 5.51

๑๓

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(นายสิธิชัย จินดาหลวง)
การบริหารโครงการต่างๆ ในบรรลุตามเป้าหมาย
ของโครงการ ให้รีบดาเนินการตามโครงการ หากมีปัญหาข้อขัดข้องอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลย
สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอคาแนะนา/คาปรึกษา ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สานักงานคลังจังหวัด และหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2560
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีบัญชาให้เชิญผู้ทีเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ การจัดงาน
ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจาปี ๒๕๖๐ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ประธานศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ ๖๗ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการ
จังหวัดเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมได้กาหนดประเด็นพิจารณาเรื่องสถานที่การจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัด
อุดรธานี โดยกาหนดจัด ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุดรธานีอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ปัจจุบัน
สถานที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจะแบ่งโซนเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย โซน A
บริเวณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองฯ โซน B บริเวณ ซุ้มประตูไทย-จีน ถึงลานน้าพุ (บริเวณกลาง
ทุ่งศรีเมือง)และโซน C (บริเวณลานน้าพุ) สานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด คาดว่า
จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนีม้ ติที่ประชุมฯ ดังกล่าว ให้นาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอาเภอ
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่
10/2560 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เห็นชอบ ให้มีการจัดงานประจาปีทุ่งศรีเมือง และงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี ประจาปี
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
5.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนสิงหาคม 2560 มีสัญญาณหดตัว เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยโนการผลิตหดตัว
ตามภาคบริการส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยว ในส่วนของ
ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว ตามปริมาณผลผลิตยางพารา และมันสาปะหลังที่ลดลง
ด้านการใช้จ่ายขยายตัว ตามการบริโภคภาคเอกชน สาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัวในอัตราที่ลดลง ร้อยละ 4.6 และร้อยละ
0.2 ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ติดลบ ร้อยละ 0.4 และ
การจ้างงาน หดตัว ติดลบร้อยละ 6.7
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.2 รายงานผล...

๑๔

5.2 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี

ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนตุลาคม
2560 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 96 เรื่อง แล้วเสร็จ จานวน 7 เรื่อง คงเหลือ 89 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,508 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 32
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 9
เรื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนตุลาคม 2560 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน ก.ย.60 =1,861 ราย 744,400 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ต.ค.60 =1,098 ราย 439,200 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 716 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 35,800 บาท
3. ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 14 ครั้ง รวม 14 แห่ง
(ข้อมูล ณ 20 ตุลาคม 2560)
4. การรับบริจาค (ตุลาคม 2560) ดวงตา 69 ราย อวัยวะ 61 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
37,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

โครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มีดังนี้

1) ดาเนินการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี 2560
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประเภทเด็กหรือเยาวชน ได้แก่ เด็กหญิงวรรณภา ศรีธัญญา จากโรงเรียนเทศบาล 4
วัดโพธิวราราม ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรฤกษ์ ศิลาคม จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ จากเทศบาลตาบลบ้านเชียง
ประเภทกลุ่มบุคคล ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี และสมาคมศิลปินหมอลา
จังหวัดอุดรธานี
/ 2) วันที่...

๑๕

2) วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ประกอบพิธีบวงสรวงพลีกรรมและยกฉัตรพระเมรุมาศ
จาลองสาหรับใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณ
ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
3) จัดโครงการแสดงนิทรรศการ และสาธิตภูมิปัญญาชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระหว่างวันที่วันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 ณ ชุมชนคุณธรรม
วัดสะอาดเรืองศรี ตาบลนาดี อาเภอหนองแสง และชุมชนคุณธรรมบ้านดงยางพรพิบูลย์
ตาบลบ้านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์ มีกิจกรรมการประชุมผู้นาชุมชนคุณธรรมทุกชุมชน รวม
39 ชุมชน พร้อมติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมฯ การสาธิต
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฯลฯ
4) ร่วมกับคณะสงฆ์ วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) จัดพิธีสมโภชและทอดถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2560 ของกลุ่มบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)โดยพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.5 ตลาดประชารัฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี(นายสิธิชัย จินดาหลวง)
ตลาดประชารัฐ เป็นอีกหนึ่งแนวทางของการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาล คือการพัฒนากลไกเศรษฐกิจฐานราก นามา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า เพื่อสนับสนุนตลาดชุมชน ตลาดกลางทั่วไป และ
ตลาดกลางสินค้าเฉพาะ ซึ่งจากแนวคิดส่งเสริมให้มีพื้นที่การตลาดใหม่ ให้ประชาชนมีพื้นที่
ค้าขายเพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพื้นที่เดิม ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า(สินค้าเกษตร
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชนร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) และส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละ
ระดับ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย พร้อมกับ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและภูมิภาค ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท
ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค จานวน 6,523 แห่ง กลุ่มผู้ค้ารายใหม่
107,844 ราย ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม
และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม/ถนนสายวัฒนธรรม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมร่วมเป็นกรรมการ และมีหัวหน้าสานักงานจังหวัด และพัฒนาการ
จังหวัดร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยใช้กลไกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม (คสป.) เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลาด โดยเพิ่มเติมหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง หรือตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระ...

๑๖

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 ขอเชิญร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบกิจกรรม มูลนิธิ พอ.สว.
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ
อนุกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจาจังหวัดอุดรธานี ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เรียนเชิญทุกภาคส่วนร่วมทูลเกล้าถวายเงินสมทบกิจกรรมมูลนิธิ พอ.สว. ในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม แจ้งความประสงค์บริจาคเงินได้ที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๒ ๒๒๒๓๕๖ ต่อ ๑๐๗ และ ๐๘๑
๘๗๑ ๕๒๓๑ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๗๘๙๗ ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

 เชิญชมงาน Motot show udonthani 2017
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับกลุ่มยานยนต์ เชิญชม
งาน Motot show udonthani 2017 “สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ห่วงใยความ
ปลอดภัยผู้ขับขี่” ระหว่างวันที่ 17 ถึง 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 4 อุดรธานีฮอลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงาน โปรโมชั่นเดียว
กับงาน Motor show ประกวด Miss Motor Show 2017 และขอเชิญสาวงามอายุระหว่าง
16 ถึง 25 ปี สูง 165 ซม. การศึกษามัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า บุคลิกภาพดี และ
กล้าแสดงออก สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Motor Show 2017 ชิงรางวัลเงินสด
ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย ผู้สนใจเตรียมเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 พฤศจิกายน 2560
หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : ftiudon498@gmail.com
มติที่ประชุม
รับทราบ
 สิทธิประโยชน์สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สาหรับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
มอบสิทธิประโยชน์สาหรับลูกค้ากลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สามารถโหลดสัมภาระ รวม 45 กิโลกรัม สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร ภายใต้
เงื่อนไขและข้อกาหนดของสายการบินฯ และเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
บริการเรียกขึ้นเครื่องเป็นลาดับแรก และสิทธิพิเศษอื่นๆ ฯลฯ
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
12.00 น.
(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

