รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4/๒๕60
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสิธิชัย
3. นายสุชัย
4. นายปราโมทย์
5. นายพงษ์ศักดิ์
6. นายจิรศักดิ์
7. นายชัชวาล
8. น.ส.ปนัดดา
9. นายธีระภัทร์
10. นายอินศร
11. นายอุเทน
12. นายสาราญ
๑3. นางสุภาวดี
14. นางจันทนา
15. นายนิติธร
16. นางเอื้อมพร
๑7. นายมนต์สังข์
18. นางปิยวรรณ
19. นายธเนศ
20. นายบุญชนะ
21. นางวราภรณ์
22. นายสว่าง
23. นายนภดล
๒4. นายณัฐพล
๒5. นายอาพัน
26. นางนพรัตน์
๒7. น.ส.วนิดา
28. นายนันทชัย
29. นางเกศินี
30. นายธงชัย
31. นายพิพัฒน์

จันทร
จินดาหลวง
บุตรสาระ
ธัญญพืช
ยศยิ่ง
สีหามาตย์
เชิดไชยศักดา
ตราชู
ผิวสวัสธ์
อุ่นใจ
หาแก้ว
พรหมแช่ม
สิทธิมาลัยรัตน์
เจริญใจ
เพชรคูหา
กาเนิดกาญจน์
ภู่ศิริวัฒน์
โยมา
ถวิลหวัง
สุทธิอาจ
อิ่มแสงจันทร์
กาลพัฒน์
ตันติเมฆิน
ฤกษ์สังเกต
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
จารีย์
ปัญญาสุรฤทธิ์
สวัสดี
พลพวก
เพ็ชรกระจ่าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
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32. นายอนุชิต
33. น.ส.สุกัลยา
34. พ.ท.วัฒนา
35. นายณฐพงศ์
36. นายทานาย
37. นายสมศักดิ์
38. นางสายสวาท
39. น.ส.เพ็ญพงา
40. น.ส.ฐาณิญา
41. นายพิชัย
42. นายภูรเดช

บุญชม
ทุมรินทร์
หวังจุลกลาง
ตันตระกูล
โชคลา
แสนอินทร์
พรมโคตร
พรมเทพ
โอฆะพนม
พาศรี
สวัสดิรมย์

(แทน) รก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
รก.พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
43. นายวัชรินทร์
44. นายนิติพัฒน์
45. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
46. นายณฐพล
47. นายณรงค์เดช
48. นายสุภชัย
49. นายเจษฎาบดี
50. นายปิยะพงษ์
51. นายสามารถ
52. นายวิมล
53. นายชัชวาลย์
54. นายประทีป
55. นายเสกสรร
56. นางสุภาวดี
57. นายศรัณย์ศักด์
58. นายสุชาติ
59. นายอนันต์
60. นายจรูญ
61. นายเฉลิมศักดิ์
62. น.ส.ศิริกัลยา

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
คาภูนอก
ท้าวกลาง
บายศรี
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
ปทานนท์
อุ่ยเจริญ
จุมพลหล้า
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
ศิริวงศ์กุล
วิริยะสังวร
อินทร์หา
กิจรักษา

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

ส่วนกลาง
63. นายเธียรไท
64. นายพรชัย
65. นายพิชิต

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
การิสุ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
นากลาง
(แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
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66. นายสามารถ
67. นายชาตรี
68. นางสุนีย์
69. นายชาญวิทย์
70. นายอนุวัฒน์
71. นายวิชัย
72. นายสง่า
73. น.ส.ทิวารัตน์
74. น.ส.ศศิมา
75. นางลดาวัลย์
76. นางอภิรดา
77. น.ส.เบญจพร
78. นายเอกสิทธิ์
79. นายอภิชิต
80. นายวีรพล
81. น.ส.พรปวีณ์
82. นายเพนิน
83. นางนิตยา
84. นายทวีสิทธิ์
85. นายภาสกร
86. นายเฉลียว
87. นายวิทยา
88. นายวัฒนชัย
89. นายบุญรุ่ง
90. น.ส.ทิวาพร
91. นางวิจิตรา
92. น.ส.ทัศนีย์
93. นางธัชรินทร์
94. น.ส.พิชญ์นรินทร์
95. นายธานีวัฒน์
96. นายบุญช่วย
97. นายชัยยุทธ์
98. นางวิภาวดี
99. นายพูลศักดิ์
100. นายเอนก
101. นายพิจิตร

หังสเนตร
ลิขิตบุญฤทธิ์
อินทร์ดี
กัณหะยุวะ
มะลิรส
จาตุรงค์กร
คาศรี
เถลิงเกียรติลีลา
สุริโยทัย
สุวรรณศรี

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
รักขพันธ์
(แทน) หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สังขมาลย์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
พากุล
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ศิริเมฆา
หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แพร่งสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ทุมโคตร
ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
โนใจ
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
พณะชัย
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
วงศ์ประทุม
(แทน) คลังเขต ๔
เหง่าศรี
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
บุตรจันทร์
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ไกรสราวุฒิ
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
สุวรรณภูเต
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
สุโข
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
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102. น.ส.อาริยา
103. นายศิริเดช
104. น.ส.จินตนา
105. นายไสว
106. น.ส.ณัฐวรรธน์
107. นายฉลองศักดิ์
108. นายคาสัน
109. นายสมเกียรติ
110. นายไพบูลย์
111. นายทวีศักดิ์
112. นางจีรดรา
113. น.ส.อุทุมพร
114. นายวาสนา
115. นางประคอง
116. นายไสว
117. นายวิทยา

บุญขันธ์
ผ่านจังหาร
ยิ้มสนิท
โพธิมล
ศิริเวชธารง
จัตุรัสพันธ์
บุญอาจ
ใจขาน
ไกรสีห์
สารทรัพย์
ศาสนะสุพินธ์
อาไพวิทย์
ฤทธาภัย
หาไชย
โพธิมล
รัตนสินศรีรัตน์

(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญรักษ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center : OSS)

ทหาร/ตารวจ
118. พ.ท.พรพจน์
119. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
120. พ.อ.ธีวธันย์
121. น.ท.มาโนชย์
122. น.อ.พนิต
123. น.ท.ชวลิต
124. พ.ต.ต.สุชาติ
125. พ.ต.ท.รณวัน

พรหมวงศ์
เหมือนโพธิ์
ปิยะศาสตร์ชนา
นนท์ตุลา
แสงทับทิม
สิงหรา
บุญหาญ
ปิ่นทอง

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ

สถาบันการศึกษา
126. นายธีระเดช
127. รศ.ดร.บัณฑิต
128. นางชยานันต์
129. นางเยียรยง
130. นายบุญบรรจบ
131. นายทองจันทร์
132. นายสุกฤษณ์
133. นายปวิช

วงษ์ราชธ์
หาญธงชัย
สรวงศิริ
ไชยรัตน์
ชินติวงค์
ประทุมโฉม
สหะชาติ
สุราลัย

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
/ ส่วนท้องถิ่น...
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ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
134. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
135. น.ส.พรทิพย์
บัวบง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
136. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
137. นายโสฬส
คมวีระวงศ์
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
138. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
(แทน) ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
139. นายสุรเดช
หล้าวงศ์
(แทน) หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
140. นายเสกสรร
ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
141. นายทวีศักดิ์
สุริยกมล
(แทน) ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
142. น.ส.ทศพร
ชยานุเคราะห์ (แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
143. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
(แทน) หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
144. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ (แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
145. นายประเวศ
รัตนวงศ์
ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
146. นายธนัชชัย
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
147. นางฉายา
ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
148. นายธนัชชัย
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
149. นายพุทธเศรษฐ์ บัวทองสิงห์
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
150. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
3. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
6. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อด.
7. ผอ.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
8. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
9. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
10. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
11. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
12. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
13. ผอ.สานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
14. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
15. สรรพากร ภาค 10
16. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
17. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
/18. ผอ.สานักงาน...
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18. ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
20. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
21. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
22. ศึกษาธิการภาคที่ 10
23. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
24. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
25. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
26. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
27. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
29. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี (สวท.)
30. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
31. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
32. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
33. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
34. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
35. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
36. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
37. ผอ.วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
39. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
42. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
43. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
44. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
45. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
47. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
48. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
49. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
50. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
51. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
52. ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
53. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
54. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
55. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
/56. ผจก.การบริการ...
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56. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
57. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
58. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
59. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
60. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
61. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
62. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
63. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
64. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
66. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
67. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
68. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 3 (ขอนแก่น)
69. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
70. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
71. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
72. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
73. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
74. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
75. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
76. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
77. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
78. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
79. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
80. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
81. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
82. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
83. ผอ.สานักงานคระกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
84. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
เมษายน 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้นาสวดมนต์
ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

(ไม่มี)

/ระเบียบวาระที่ ...

๘

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นางวาสนา ฤทธาภัย
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
2) นายธนัชชัย สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17
วาระการบริหาร (2 ปี) ปี พ.ศ. 2560 – 2561

ประธาน

ให้สานักงานจังหวัด และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) เรียก
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) และ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.จังหวัด
และ กรอ.กลุ่มจังหวัด) และให้หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด แจ้งเสนอวาระ
ต่างๆ เข้าร่วมหาหารือ กับสานักงานจังหวัด ในประเด็นเรื่อง รถสกายแลป ซึ่งไม่สามารถ
จดทะเบียนได้ โดยเชิญผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตนาข้อมูลตัวเลข จานวนการผลิตและ
จาหน่ายในแต่ละปีและข้อมูลทางเทคนิคเข้าร่วมประชุมหารือ ในเบื้องต้นการจดทะเบียน
รถสกายแลป โดยสานักงานขนส่งจังหวัดเตรียมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอ
แนวนโยบายไปยังกระทรวงคมนาคม รวมถึงเรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รถ
โดยสารที่ให้บริการที่สนามบินอุดรธานี (Shuttle Bus) และเรื่องการนานักท่องเที่ยวจาก
ประเทศจีนจากฝั่ง สปป.ลาว ข้ามมาประเทศไทยโดยรถส่วนบุคคล

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 5 ลาดับที่ 165 จากข้อความ
“นางวิภา จันทรสาร (แทน) ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี”
แก้ไขเป็น “นางวิภา จันทสาร (แทน) ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 การสมโภชองค์ผ้าป่า และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์เชิญชวนศิษย์ยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน
ทั่วสารทิศ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
/ผู้เปี่ยมล้น...

๙

ผู้เปี่ยมล้นด้วยวัตรปฏิบัติ คาสอน การดารงตนในสมณเพศ ที่มีเมตตาธรรม และเพื่อแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตา โดยอนุสรณ์สถานแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธบริษัททั้งมวลใน
ปัจจุบันและอนาคต สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาถาวรสืบไป
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญร่วมพิธี
สมโภชองค์ผ้าป่าและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรม
วิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณพิธีด้านหลังศาลารับเสด็จทุ่งศรีเมือง อาเภอเมืองอุดรธานี และพิธีทอดผ้าป่าฯ
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 260 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดเกษรศีลคุณ
(วัดป่าบ้านตาด) ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุดม ญาณโมลี (จันทร์ศรี จฺนททีโป)

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
กาหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี
(จันทร์ศรี จฺนททีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต)
และอดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560 ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
เวลา 14.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารพระอุดม ญาณโมลี ไปยังเมรุชั่วคราว
นกหัสดีลิงค์ และพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.00 น.
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
เวลา 14.00 น. พระสงฆ์ 105 รูป รับทักษิณานุปทาน จากนั้น พระสงฆ์ 10 รูป
สวดพระพุทธมนต์ และในเวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. พระราชทานเพลิง
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. พิธีเก็บอัฐิ และฉลองอัฐิ
ประธาน

ให้ประธานคณะกรรมการ คณะทางานและฝ่ายเลขานุการ คณะต่าง ๆ ที่จังหวัด
ได้แต่งตั้งไว้ ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มกาลังความสามารถ หากฝ่ายฯ ใดมีความจาเป็นไม่
สามารถดูและค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ให้รีบบันทึกเสนอผ่านประธานอนุกรรมการฝ่ายที่
รับผิดชอบ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อส่งพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560
จังหวัดอุดรธานี

หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จังหวัดอุดรธานี ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11
ถึง 17 เมษายน 2560 การเกิดอุบัติเหตุ จานวน 161 ครั้ง ผู้เสียชีวิต จานวน 8 ราย
ผู้บาดเจ็บ (Admit) จานวน 168 ราย สถิติภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2560 (3 ลาดับสูงสุด) สาเหตุการเกิดเหตุ คือเมาสุรา 79 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกาหนด
54 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.6 และร้อยละ 30.5 ตามลาดับ
/สาเหตุการ...

๑๐

สาเหตุการบาดเจ็บ ไม่สวมหมวกนิรภัย 110 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.74 และ
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.56
เหตุเกิดบนถนนในหมู่บ้าน/องค์การบริหารส่วนตาบล มากที่สุด จานวน 65 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 40.6 ทางหลวงชนบท 37 ครั้ง ร้อยละ 23.1 และทางหลวงแผ่นดิน 36
ครั้ง ร้อยละ 22.5
ยานพาหนะที่เกิดเหตุ รถจักรยานยนต์ (มากที่สุด) 142 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7
จุดเกิดเหตุ ทางตรง 111 ครั้ง ร้อยละ 69.4 ทางแยก 27 ครั้ง ร้อยละ 16.9 ทางโค้ง
21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.1
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือช่วงเวลา 12.01 ถึง 16.00 น. จานวน 49 ครั้ง
ร้อยละ 30.6 ห้วงเวลา 16.01 ถึง 20.00 น. รวม 47 ครั้ง ร้อยละ 29.4
ช่วงอายุผู้ประสบเหตุ อายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.68 อุบัติเหตุใหญ่ 2
ครั้งในพื้นที่อาเภอบ้านดุง และอาเภอเมืองอุดรธานี มีจานวนการเรียกตรวจยานพาหนะ
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 31.3 ผู้ถูกดาเนินคดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.8
3.4 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบทเรียนจากเทศกาลสงกรานต์ปี 2560
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด และบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-26 เมษายน 2560 จานวน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 310 ราย คิดเป็นอัตราตาย 19.68 ต่อแสนประชากร สาหรับอาเภอ
ที่มอี าเภอที่มีอัตราการตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร มีจานวน 10 อาเภอ ได้แก่
อาเภอทุ่งฝน หนองหาน หนองวัวซอ โนนสะอาด บ้านผือ เมืองอุดรธานี วังสามหมอ
กุมภวาปี หนองแสง และอาเภอบ้านดุง ตามลาดับ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ ทาให้ห้วงระยะเวลา 7 วัน อันตรายของจังหวัด
อุดรธานี ไม่อันตรายตามที่หลายส่วนมีความกังวล สถิติความรุนแรงลดลง แนวโน้ม ณ จุด
เกิดเหตุลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
รองผู้บังคับการตารวจจังหวัดอุดรธานี
ตารวจภูธรจังหวัด ทางานเต็มที่บางครั้งอาจมีเสียงสะท้อน
ในเชิงลบ แต่ก็มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน จากข้อมูลที่มี ตารวจภูธรภาค 4 จะมีการระดม
ความคิดเห็นให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานของจังหวัดอุดรธานี เพื่อลดปัญหาที่จะ
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี

สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานี กรณีการเสียชีวิตในห้วงเทศกาลดังกล่าวนั้น
น่าจะเป็นโมเดลเรื่องหนึ่งที่เครือข่ายงดเหล้า หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะสามารถเป็นประเด็นว่า ในวันที่ 13
เมษายน ขอให้ไม่มีการซื้อ-ขาย สุราโดยความสมัครใจ

ประธาน

1) ขอบคุณตารวจภูธรจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันดาเนินการ
โครงการดังกล่าวให้สาเร็จลุล่วง และในกรณีถนนตรงจุดเกิดเหตุ ที่มีปัญหาจราจรบน แต่
ไม่ได้รับการแก้ไข และอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางหนองบัวลาภู หากมีประชาชน
/ จังหวัดอุดรธานี...

๑๑

จังหวัดอุดรธานี ประสบอุบัติเหตุได้รับอันตรายถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี จะฟ้องเรียกความเสียหายจากแขวงการทางหนองบัวลาภูในฐานะผู้กากับดูแล
ในกรณีประมาท และสุ่มเสี่ยงทาให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ด้วยทรัพย์ส่วนตัว
2) ให้วัฒนธรรมจังหวัด ดาเนินการรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างเข้มขันเพราะเป็นวาระ
จังหวัด (เรื่องวินัยจราจร และประเทศไทย 4.0 ในบริบทของการพัฒนาทุนมนุษย์) ซึ่งใน
ปี 2560- 2561 จังหวัดอุดรธานีจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องเรื่องวินัยจราจร
เรื่องสุขนิสัย และวัฒนธรรมที่ดีงาม (การทิ้งขยะ) อย่างเคร่งครัด รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ทาให้
พลเมืองมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น เป็นแกนหลัก โดยบูรณาการความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรม
และเครือข่ายชุมต่าง ๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.5 กองทุนพัฒนา เอส เอ็ม อี ตามแนวประชารัฐ
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนา เอส เอ็ม อี ตามแนวประชารัฐ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท เป็นกองทุน
ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการคลัง
เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มชอบทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ
SMEs ที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) โดยใช้กลไกประชารัฐ ผ่าน
หน่วยร่วมดาเนินการทั้งภาครัฐและเอกชนของพื้นที่แต่ละจังหวัดในรูปแบบของ
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานพิจารณาคัดเลือก SMEs เป้าหมายที่จะส่งเสริมพัฒนา
หลักการให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ คือ ให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยอัตราพิเศษ และ
การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี/มาตรฐาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ด้านการบริหารจัดการ โดยจังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมายในการสนับสนุนสินเชื่อจานวน 62
ราย วงเงิน 186 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย และวงเงินที่เกิน 3
ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องเป็นธุรกิจที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูง
ของจังหวัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชาระคืนเงิน
ต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปี
จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามแนวประชารัฐ
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 กาหนดธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจาก
กองทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้ดาเนินการจัดทาประกาศคณะอนุกรรมการฯ กาหนดให้
กลุ่ม หรือกิจการผู้ขอรับการสนับสนุน ยื่นคาร้องขอรับการสนับสนุนได้ที่ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารคาขอสินเชื่อได้ที่ www.industry.go.th/udonthani หรือ
โทร. 042 221119 และกาหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการขอรับ
การช่วยเหลือและสนับสนุนจากกองทุนฯ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา
08.30-12.00 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัด อาเภอเมืองอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระ...

๑๒

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากาหนดวันหยุดราชการประจาปีเพิ่ม
และกาหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษปี 2560

คลังจังหวัดอุดรธานี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2560 กาหนดให้วันที่ 28
กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการ ประจาปี อีก 2 วัน ตามที่สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อม
พระราชทานพระราชานุญาต ให้กาหนด วันสาคัญของชาติไทยเพิ่มเติม ได้แก่ วันที่ 28
กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคมของ ทุกปีซ่งึ เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชน
ได้น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้กรณีวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล
(วันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)
และบัดนี้ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็น วันหยุดราชการประจาปี
สาหรับส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้ สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน
หรือมีความจาเป็นหรือราชการสาคัญในวันดังกล่าวโดยได้กาหนด หรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว
ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อ การให้บริการประชาชน
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการและประชาชน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา (ถ้ามี)
- การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕60
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 21 เมษายน 2560)
หน่วย : ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
(PO)
จานวนเงิน ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
11,128.02 1,882.53 6,867.88 61.71
รายจ่ายประจา 5,803.91
44.45 4,190.18 72.20
รายจ่ายลงทุน 5,324.11 1,838.09 2,677.71 50.29
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
380.53 269.49
59.11 15.53
รายจ่ายประจา
25.02
0.63
10.59 42.33
รายจ่ายลงทุน
355.51 268.87
48.52 13.65
/งบกรมจังหวัด...

คลังจังหวัดอุดรธานี

๑๓

งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99 153.87
82.77 26.70
รายจ่ายประจา
111.50
14.33
42.16 37.81
รายจ่ายลงทุน
198.49 139.54
40.61 20.46
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,101.23 281.95 1,6.12.16 76.72
เงินกันปี 2559 1,870.55 200.44 1,555.56 83.16
เงินกันก่อนปี 2559
230.68
81.51
56.60 24.54
ประธาน
ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยสานักนายกรัฐมนตรี ได้รับแจ้งข้อสังเกตจากสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนว่า มีข้าราชการบาง
รายในสังกัดส่วนราชการ ซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งที่ทางราชการจัดรถประจาตาแหน่งให้ ได้นา
รถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจาตาแหน่ง และเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงจาก
ทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า การกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็นจานวนมาก
และเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางเสมือนรถประจาตาแหน่ง
ให้สานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กากับ ควบคุม และตรวจสอบว่า ข้าราชการผู้ใดที่มิได้
ดารงตาแหน่งที่มีรถประจาตาแหน่ง จะนารถส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจาตาแหน่ง
มิได้ ข้าราชการผู้ใดกระทาการดังกล่าว ให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงด้วย
ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต่าง ๆ กากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ใช้รถส่วนกลางที่อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้รถส่วนกลาง
ของส่วนราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 ประชาสัมพันธ์เอกสารข่าวสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ และรับข่าวสารกรมการกงสุล
ที่มีหลากหลายช่องทางให้บริการตามความสะดวกของประชาชนเพื่อให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลที่รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง โดยมี 4 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Mobile
Application, Cal Center และ Line/We chat ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี โทร. 042212827, 042222861 หรือ
www.facebook.com/passportudonthani
มติที่ประชุม
รับทราบ
/6.3 การเสริมสร้าง...

๑๔

6.3 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี
ปี 2560 วาระที่ 6 เรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
(เด็กปฐมวัย ไอโอดีน ออกกาลังกาย ผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี
อายุ 80 ปีขึ้นไป ณ โรงแรมแกรนด์ นาคา จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบของชุมชน
ที่มีคุณภาพอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องสืบไป เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอีก
7-8 ปีข้างหน้า จังหวัดอุดรธานีจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
เกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างของ
ชุมชน เกณฑ์การคัดเลือก จาแนกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และด้าน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานการดาเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดนิทรรศการ
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 30 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และประชาชน เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด(มหาชน) จัดงาน “Water Festival 2017” เทศกาลน้าวิถีไทย
มงคลปีใหม่สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย อุดรธานี “ม่วนหลาย...สงกรานต์ไทพวน
บ้านเชียง” ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2560 ณ เวทีลานวัฒนธรรมมรดกโลก
บ้านเชียง อาเภอหนองหาน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย เช่น
การทาบุญตักบาตร สรงน้าพระ และรดน้าขอพรผู้สูงอายุ ฯลฯ
จัดอบรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ ผู้ประกอบการ ร้านเกมอินเตอร์เน็ต รวมถึง
ร้านคาราโอเกะ และร้านจาหน่ายแผ่นซีดีภาพยนตร์ ฯลฯ พื้นที่อาเภอทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์
วังสามหมอ นายูง กุมภวาปี กู่แก้ว บ้านผือ โนนสะอาด หนองแสง และอาเภอบ้านดุง
มีจานวน ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 379 คน/แห่ง และดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการ
ร้านเกมอินเตอร์เน็ต โดยสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบการร้านเกม จานวน 1 แห่ง
เนื่องจากเปิดให้บริการเล่นเกมกับเด็กเยาวชน อายุต่ากว่า 18 ปี ก่อนเวลา 14.00 น.
และไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีสัญญาณขยายตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยอุปทาน ขยายตัวตามภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
ในส่วนของภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัวจากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน เนื่องจากเกษตรกร
/ลดพื้นที่ปลูก...
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ลดพื้นที่ปลูก สาหรับด้านอุปสงค์ขยายตัว ตามการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนที่
ขยายตัว จากทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ
ชะลอตัว ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนมีนาคม 2560 มีดังนี้
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ประเภท
3
3
2
5
3
3
4
3
5
3
3

คุณภาพน้า
เกณฑ์

ปัญหา

BDO
พอใช้
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
BDO
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
NH3
เสื่อมโทรมมาก
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
BDO
พอใช้
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
DO
พอใช้
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
DO
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
DO
พอใช้
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
NH3
เสื่อมโทรมมาก
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
DO
พอใช้
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของล้าน้าห้วยหลวง
พอใช้
(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560)
คุณภาพน้า เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีค่า NH3 (แอมโมเนีย) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า NH3 (เป็น
ค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบ
ไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง สภาพพื้นที่
ของสถานีเก็บตัวอย่างดังกล่าว มีปริมาณวัชพืชปกคลุม น้าค่อนข้างนิ่ง อาจเกิดจากจากการ
ย่อยสลายของซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนเมษายน 2560
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 50 เรื่อง แล้วเสร็จ จานวน 6 เรื่อง คงเหลือ จานวน 44 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,629 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน – เรื่อง
/4. ให้คาปรึกษา...
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4. ให้คาปรึกษา
จานวน 16 เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน - เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 3 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนเมษายน 2560 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน มี.ค.60 =1,739 ราย 695,600 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน เม.ย.60 =704
ราย 281,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 576 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 28,800 บาท
3. ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 11 ครั้ง รวม 10 แห่ง
(ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2560)
4. การรับบริจาค (เมษายน 2560) ดวงตา 35 ราย อวัยวะ 40 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
18,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย รวมมูลค่า
779,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
12,600 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 ความก้าวหน้าและแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ
ประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดย
การจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท แบ่งเป็น 4,000 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท
ชาระเริ่มต้น ร้อยละ 25 หรือ 1,000 หุ้น วงเงิน 1 ล้านบาท และจะต้องระดมหุ้นที่เหลือ
ให้ครบจานวนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้แบ่งสัดส่วนหุ้นให้
แต่ละภาคส่วนช่วยระดมหาผู้ซื้อหุ้นแล้ว ขอให้แต่ละภาคส่วนเร่งระดมหาผู้ซื้อหุ้นให้ได้ครบ
ตามเป้าหมายและรายงานจังหวัดทราบ
การขับเคลื่อนการพัฒนาบริษัทประชารัฐฯ ร่วมกับคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัด ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และ
ผลิตภัณฑ์ที่จะให้การสนับสนุน คือ พื้นที่เป้าหมาย จานวน 54 กลุ่ม/ชุมชน กลุ่มงาน 3
กลุ่มงานที่จะสนับสนุน ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ได้แก่ปลากะพงขาวทอง เกลือบ้านดุง
ข้าวอินทรีย์ มะม่วงที่ผ่าน GAP การแปรรูป (OTOP/SME) ได้แก่ผ้าย้อมคราม ผ้าย้อมสี
/ธรรมชาติ...

๑๗

มติที่ประชุม

ธรรมชาติ ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด (ไหม, ฝ้าย) และด้านท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ชุมชนบ้านเชียง
ทะเลบัวแดง
ภายหลังจากที่คณะทางานจากส่วนกลาง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และได้
ร่วมสังเกตการณ์การประชุม คสป.จังหวัดอุดรธานี ให้กลไกทุกภาคส่วนมีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมบูรณาการและประสานการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันใกล้นี้
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
7.2 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ จากดวงใจชาวประชา

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
น้อมอาลัย ร่วมร้อยใจ ถวายดอกไม้จันทน์ สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
เชิญชวนชาวอุดรร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จานวน ๙๙,๙๙๙ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
วันธรรมดาตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.
ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.ณ ลานหน้า สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี และ เพื่อความสะดวก
ขอความร่วมมือให้ท่านนากรรไกรมาด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
7.3 กรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564)
รก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
กรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) การประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความปรองดองของคน
ในชาติ คือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าและรับรู้เป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง คิดอย่างมีเหตุผล
2) การประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ 2 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวนโยบายพื้นฐาน และกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ
3) การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต คือพัฒนาและเสริมสร้างการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
4) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศสู่ประชาคมโลก 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และกลยุทธ์บริหารประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกที่ทันต่อสถานการณ์
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
/ประธาน...

๑๘

ประธาน

ขอความร่วมมือส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์
ที่ดาเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2560 และที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2561
หากมีงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมารณ หรือการใช้งบประมาณปกติของ
หน่วยงาน ที่จะมีส่วนเกื้อหนุนการประชาสัมพันธ์ และภารกิจของจังหวัด ขอให้กรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มตามที่สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดได้แจ้งเวียนขอความร่วมมือ
ดังกล่าว เพื่อบรรจุไว้ในแผนประชาสัมพันธ์จังหวัดปี 2561 ซึ่งจะเป็นข้อมูลสาคัญ
รองรับการขอสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
7.4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จ.อด.(ท)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ซึ่งได้ดาเนินการแล้ว รวม 2 ครั้ง สาหรับครั้งที่ 3 กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม
2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู เลย หนองคาย
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน.จ.อด.)กาหนด
วันประชุม เพื่อเตรียมการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญคณะกรรมการปรองดองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และขอขอบคุณทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี ทั้งนี้
กอ.รมน.จ.อด. จะรวบรวบความคิดเห็นและสรุปรายงานผลรายงานไปยังหน่วยเหนือ เพื่อ
จัดทาแนวทางเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของคน
ในชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

…………………………………

