รายงานการประชุม
การประชุมนายอาเภอ วาระพิเศษสัญจร
ครั้งที่ 1/2560
วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอศรีเมืองใหม่ อาเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
*****************

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
2. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
3. ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
4. นายเธียรชัย พุทธรังษี
5. นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว
6. นายคารบ เครือณรงค์
7. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์
8. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี
9.นายปัญญา เศวตธรรม
10. นายนคร ศิริปริญญานันท์
11. นายกฤตกร ถาศักดิ์
12. นายสมมาฏฐ์ โพธิ
13. นายสมชัย บูรณะ
14. นายคนิจ แก่นจันทร์
15. นายมลชัย จันทโรธรณ์
16. นายสนอง มะลัยขวัญ
17. นายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ
18. นายจักรพงศ์ พันธ์เพ็ง
19. นายอภัย วุฒโิ สภากร
20. นายธนสาร เจริญสุข
21. นายตถาพร สมพอง
22. นายมนตรา กอซอ
23. นายธนาคม กองเพียร
24. นายสันติพงษ์ สมศรี
25. นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์
26. นายเขมราฐ ขัมภรัตน์
27. นายหมวดเอกทวิช ทวิชยานนท์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
นายอาเภอเมืองอุบลราชธานี
นายอาเภอวารินชาราบ
นายอาเภอเดชอุดม
นายอาเภอพิบูลมังสาหาร
นายอาเภอตระการพืชผล
นายอาเภอเขมราฐ
นายอาเภอเขื่องใน
นายอาเภอน้ายืน
นายอาเภอม่วงสามสิบ
นายอาเภอบุณฑริก
นายอาเภอสิรินธร
นายอาเภอโขงเจียม
นายอาเภอสาโรง
นายอาเภอศรีเมืองใหม่
นายอาเภอนาจะหลวย
นายอาเภอกุดข้าวปุ้น
นายอาเภอโพธิ์ไทร
นายอาเภอตาลสุม
นายอาเภอน้าขุ่น
นายอาเภอดอนมดแดง
นายอาเภอเหล่าเสือโก้ก
นายอาเภอทุ่งศรีอุดม
/28. นายนภดล...

-228. นายนภดล ห้วยอาพัน
29. นายสุทิน งามเลิศ
30. นายปรีดา อุ่นอุดม
31. นางทิพย์วรรณ บุพพาศิรกุล
32. นายวรพจน์ อุปนิสากร
33. น.ส.บุญเลื่อน รัตนบารุง
34. นายวิสฏิ ฐ มณีวรรณ
35. นายณรงค์ แผลงศร

นายอาเภอนาตาล
นายอาเภอสว่างวีระวงศ์
นายอาเภอนาเยีย
จ่าจังหวัดอุบลราชธานี
ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี
เสมียนตราจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
สาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน : 1.1 แจ้งเรื่องการพัฒนาอาเภอ, การติดตามผลความก้าวหน้าปี งบประมาณ 2561 ของกรมการ
ปกครอง, แผนการปฏิบัติงาน, โครงการประเทศไทยไร้ขยะ เช่น ผักตบชวา, การบริการประชาชนในการใช้
ห้องน้าในที่สาธารณะ, การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่า, ที่ทิ้งขยะในเขตอาเภอเมืองและอาเภอวาริน ชาราบ,
การพัฒนาชุมชน, กล้อง CCTV, และโครงการพระราชดาริ
1.2 การประชุมจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจของแต่ละอาเภอเพื่อมีการบาเพ็ญประโยชน์
1.3 การเปิดตลาดประชารัฐ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
1.4 การจัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด
3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์)
1. การก าหนดต าแหน่ ง อ าเภอ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายของอ าเภอ
การกาหนดแนวทางพัฒนาและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาเภอไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ในฐานะนายอาเภอซึ่งมี
บทบาทเป็นผู้บริหารเชิงพื้นที่ (เอาจุดเด่นที่สุดของอาเภอ ๆ ละประมาณ 2 ประเด็น)
2. การนาเสนอผลความก้าวหน้า การดาเนินการตามโครงการ/แผนที่ได้รับ
การอนุมัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/2561 ทั้งงบประมาณเชิง Function จากกรมการปกครอง
และงบประมาณเชิง Area จากงบประมาณยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมเอกสารประกอบ
ทุกโครงการ (ความก้าวหน้าในการจัดทาโครงการ การอนุมัติโครงการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค)
3. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ เช่น
การจั ดตั้งศูน ย์จิ ตอาสา ทาความดีด้ว ยหั วใจระดับอาเภอ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ง 2 ภารกิจ คือภารกิจการรับเสด็จและภารกิจการพัฒนาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงการบารุงรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ ม การวางระบบดู แ ลสงเคราะห์ จิ ต อาสาฯ การก ากั บ ดู แ ลจิ ต อาสาฯ มิ ใ ห้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
ในทางเสื่อมเสีย
/4. การดาเนิน...

-34. การดาเนินการตามโครงการประเทศไทยไร้ขยะ จังหวัดสะอาด อาเภอสะอาด
ประกอบด้วยผลการดาเนินงานการกาจัดขยะและผักตบชวาในปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 และให้เพิ่มด้านสถานที่ในการให้บริการสาธารณะ เช่น ห้องน้าอาเภอ ห้องน้าหอประชุม ปัจจุบันมี
สภาพเป็นอย่างไร เพียงพอหรือไม่ (แนบภาพถ่ายประกอบ) ความต้องการขอรับการสนับสนุน
5. แผนการดาเนินการตามโครงการตลาดประชารัฐ จานวนตลาดที่มีอยู่ในแต่ละ
ประเภท จานวนผู้ลงทะเบียน การเปิดดาเนินการ (Kick Off) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
ข้อมูลตลาดหลักที่จะดาเนินการเปิด ประกอบด้วยรายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการภายในตลาดและแหล่งที่มา
ของสินค้าที่วางจาหน่าย
6. แผนการด าเนิน การตามโครงการประเทศไทยใสสะอาด ประกอบด้ ว ยการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของอาเภอโดยสุจริต โปร่งใสและมีส่วนร่วมอย่างไร การกากับดูแลราชการส่วนภูมิภาค
ระดับอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามอานาจหน้าที่ของนายอาเภอ ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
7. แผนการดาเนินการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่า เช่น ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว (แยก
ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว) ปริมาณผลผลิตข้าวประจาฤดูกาลผลิต ปี 2560/2561 (แยกข้าวเหนียว ข้าวจ้าว)
จานวนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่/ต่างพื้นที่ ซึ่งมารับจ้างเกี่ยวข้าวเป็นประจาทุกปี การดาเนินการลดราคาค่าจ้าง
เกี่ยวข้าว การปรับปรุงผลผลิตของข้าวก่อนจาหน่าย (ลานตากผลผลิต/พื้นที่สาธารณะ) การรวมกลุ่มสีข้าว
จาหน่ายเอง (กรณีโรงสีกดราคาข้าว) การหาตลาดภายในอาเภอและต่างอาเภอ เพื่อจาหน่ายข้าวสาร
ประธาน : 1. แจ้งว่าจุดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี คือ
1.1 สถานที่ท่องเที่ยว
1.2 ภาคการเกษตร
1.3 การค้าและการบริการ
2. กาชับกานันผู้ใหญ่บ้านในการเข้าร่วมประชุมกับพรรคการเมืองในพื้นที่
3.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด : แจ้งการติดตามงบประมาณพัฒนาจังหวัด ปี 2561 และการจัดทาแผนงาน/
โครงการปี 2562
- งบประมาณปี 2561
- งบประมาณปี 2562 ให้ อ าเภอเร่ ง รั ดจั ด ส่ ง แผนงาน/โครงการ (ภายใน 25
ธ.ค. 60) ส าหรั บ อ าเภอที่ มี โ ครงการพระราชด าริ ใ ห้ จั ด ท าแผนงาน/โครงการ เข้ า แผนงบประมาณ
ปี 2562 ด้วย
- ให้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มติที่ประชุม : รับทราบ
/3.3 รองผู้ว่า…

-43.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ว่าที่ ก.อ.ปราโมทย์ ธัญญพืช)
รองผู้ว่า ราชการจั งหวั ด : 1) แจ้ ง การจัด ระเบีย บสั งคม, สนามไก่ช น และเรื่อ งกิจการชายแดน เช่ น
จุดผ่อนปรนและค้ามนุษย์
2) การอยู่เวรยามในช่วงเทศกาลปีใหม่
3) การจัดระเบียบชุมนุม ขอให้มีผู้บังคับบัญชาคอยกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
4) การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน (งดใช้
อาวุธปืน)
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเธียรชัย พุทธรังษี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด : การประชุมจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจของแต่ละอาเภอเพื่อมีการบาเพ็ญประโยชน์
3.5 ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
ปลัดจังหวัด : 1. รวมน้าใจกาชาด วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
2. กลุ่มไลน์จิตอาสาของจังหวัดอุบลราชธานี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ประธาน : ชี้แจงเพิ่มเติมโดยให้อาเภอประสานงานกับสภาเด็ก, กลุ่มผู้สูงอายุ, สภาเด็ก, สภาวัฒนธรรม,
กองทุนหมู่บ้านและกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนากลุ่มต่างๆ เข้าร่วมในการพัฒนาอาเภอและจังหวัดต่อไป
3.6 ข้อราชการ/รายงานผลการปฏิบัติงานของอาเภอ
1) อาเภอศรีเมืองใหม่
นายอาเภอศรีเมืองใหม่ : ชี้แจงในกรณีบ้านดงนาและบ้านโหง่นขาม (โครงการพระราชดาริ) ขาดไฟฟ้าและ
ถนน ต้องเดินทางอ้อมอุทยานผาแต้มประมาณ 14 กม. เข้าชุมชน
2) อีก 24 อาเภอ รวบรวมข้อมูลให้กับฝ่ายเลขานุการฯ
3.7 เรื่องเพื่อทราบของกลุ่มงานตามเอกสาร
3.7.1 เรื่องเพื่อทราบของกลุ่มงานปกครอง
- ไม่มี
3.7.2 เรื่องเพื่อทราบของกลุ่มงานความมั่นคง
- ไม่มี
3.7.3 เรื่องเพื่อทราบของกลุ่มงานการเงินและบัญชี
เสมียนตราจังหวัด : ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการเบิกเงินใน ระบบ FMIS กรมการปกครอง และส่งเงินยืม
ควรส่งเงินยืมภายใน 30 วัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
- เลิกประชุมเวลา 18.00 น.
(นายสุรสิทธิ์ เกิดผล) ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ชว่ ยป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี
(นายวรพจน์ อุปนิสากร) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี

