รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/๒๕61
เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
พุฒิชาติ
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
3. นายธนพล
จันทรนิมิ
4. นายณรงค์
จีนอ่า
5. นายพงษ์ศักดิ์
ยศยิ่ง
6. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
7. นายชัชวาล
เชิดไชยศักดา
8. นายนิพนธ์
เนยเมืองปัก
9. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
10. นายปิติภณ
โพธิ์ใต้
11. นายสันติ
ศรีนิล
12. นายสาราญ
พรหมแช่ม
๑3. นางอโนชา
สุวรรณภาพ
14. นางพาขวัญ
กาจหาญ
15. นายปิยะ
โยมา
16. นายทรงกฤษณ์
มีพันลม
๑7. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
18. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
19. นางทัศนีย์
ทองอยู่
20. นายดุสิต
ทองทา
21. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์
22. นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์
23. นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์
๒4. นายไชยวัฒน์
รัตนดาดาษ
๒5. นายอาพัน
เอกทัตร
26. นางนพรัตน์
นิพัทธ์ธีรนันท์
๒7. นายอภิชาติ
วงษ์กาฬสินธุ์
28. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร
29. นางนภาพร
รัตน์สุวรรณ์
30. นายธงชัย
พลพวก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
(แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
รก.จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
รก.ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
/31. นายวิชิต...
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31. นายวิชิต
32. นายฤทธิเดช
33. นางวิลาสินี
34. นายสาราญ
35. พ.ต.นภดล
36. นายรัชต
37. น.ส.ณิฐษดา
38. นายประกอบ
39. นายจิระศักดิ์
40. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์
41. นางสายสวาท
42. นายวิชา
43. นายพิชัย
44. นายกฤษณ์ชานนท์
45. นายธนดร

ชมฉ่า
โคตรสาร
เบ้าหล่อเพชร
สกุลดี
บุญสูงเนิน
สาราญชลารักษ์
พานิคม
จันทร์ทิพย์
โยธา
เปรยะโพธิเดชะ
พรมโคตร
จันทร์กลม
พาศรี
อุทัยเลี้ยง
เบ็ญจจินดา

(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
46. นายวัชรินทร์
47. นายนิติพัฒน์
48. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
49. นายณฐพล
50. นายชัชวาลย์
51. นายวีระวัฒน์
52. นายวิโรจน์
53. นายปิยะพงษ์
54. นายสามารถ
55. นายวิมล
56. ส.ต.อ.ประจญ
57. นายชัยรัตน์
58. นางสุภาวดี
59. นายสุพจน์
60. นายสุชาติ
61. นายสุภโชค
62. นายถาวร
63. นายบุญเลิศ
64. นายพัสกร
65. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
ปทานนท์
วงษ์ศรีรักษา
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
จันทะโพธิ์
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
ทอนมณี
พนาลิกุล
สังขะมาน
วรพงษ์
ธนแสนไทย
ชื่นพิศาล

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
อาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
(แทน) นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอกู่แก้ว
นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
(แทน) นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
66. นายเธียรไท
67. นายพรชัย
68. นายยศวัจน์

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดอุดรธานี
การิสุ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
ผาติธีรวิทย์
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
69. นายน้าแท้
มีบุญสล้าง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
70. นายพีระพล
ยิ่งขาว
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
71. นายธนิต
สวนช่วย
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
72. นายวุฒิชัย
บุญผ่อง
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
73. นายวิชัย
จาตุรงค์กร
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
74. นายสุทัศน์
เผือกจีน
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
75. นางดาวเรือง
ไชยแสนท้าว (แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
76. นางลดาวัลย์
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
77. ว่าที่ ร.ท.เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้
ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
78. นางมณีรัตน์
ปัตติยะ
(แทน) หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
79. นายไพบูลย์
คาจันทร์ดี
(แทน) ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
80. นางวิภาพร
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
81. นายสาลี
พลขันธ์
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
82. น.ส.พรปวีณ์
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
83. นายสมบัติ
แสนศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
84. นายเพนิน
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
85. นางรจนา
แก้วอินตา
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
86. นางเรียมสงวน
งิ้วงาม
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
87. นายอภิชิต
วิภูษิตสมบูรณ์ (แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
88. นายอิสรา
ปุราโส
(แทน) หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
89. นายสุริน
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
90. นายศิวะพงศ์
แพงปัสสา
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
91. นางอรนุช
เลิศไกร
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
92. นายสายสมร
อ่อนแก้ว
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
93. นายปิฎก
อ่อนแก้ว
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
94. น.ส.พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
95. นายไชยรัตน์
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
96. นายอนันต์
วงศ์ซิ้ม
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
97. นางดรุณี
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
98. นายพูลศักดิ์
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
99. น.ส.สุพรรณวดี
จันโทภาส
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
/99. นายเอนก...
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100. นายเอนก
101. นายเรืองเดช
102. น.ส.อินทิรา
103. น.ส.อาริยา
104. นายศุภกร
105. นายศิริเดช
106. น.ส.เกษร
107. นายธิติ
108. นายอาคม
109. นายเดือน
110. นายสุรพล
111. นายวิทยา
112. นายบัณฑิต
113. นายไพบูลย์
114. นางอรเกษมศิลป์
115. นางเพียงใจ
116. น.ส.ชนกพร
117. น.ส.ธิติยา
118. นายบดินทร์
119. นายพิทักษ์

สุวรรณภูเต
ประวัตรวโรดม
บุญต่อ
บุญขันธ์
เสนาสิงห์
ผ่านจังหาร
บุญยรักษ์โยธิน
อึ้งอารี
สัตถาผล
ทองกุล
ชาญนรา
ประวะโข
ทองอร่าม
ไกรสีห์
จิรวัสวงศ์
แสงวิจิตร
โพธิสาร
ปานมณี
วิชยานานนท์
ราชาทุม

ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ทหาร/ตารวจ
120. พ.ต.ฉัตร
121. พ.ต.อ.ศักดา
122. พ.อ.ประทีป
123. น.ท.มาโนชย์
124. น.อ.สมพงษ์
125. พ.ต.ท.โอฬาร

เสาะสมบูรณ์
เหมือนโพธิ์
ธานี
นนท์ตุลา
เสนภักดี
คาผุย

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24

สถาบันการศึกษา
126. นายจรูญ
127. นายภาคภูมิ
128. นายสุพัฒน์
129. นายสนั่น
130. นายพัทธพล

ถาวรจักร
เผ่าเจริญ
สมสุข
มูลสาร
จารุจิตร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
131. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
132. น.ส.จันทร์สุดา ราชไสยกิจ
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
133. ส.อ.ศุภกร
พงศ์วิภาวัส
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
/133. นางบุญชู...
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134. นางบุญชู
135. นายสมัคร
136. นายพิทยา
137. นายชูศักดิ์
138. นายวิรชน
139. น.ส.พอตา
140. นายนรินทร์
141. น.ส.สมพิศ
142. นายนเรนทร์
143. นายธีรพงศ์
144. นายโกวิท
145. น.ส.เสาวภาคย์
146. นายนรเชษฐ์
147. นางพานทิพย์
148. นายสวาท
149. นายวีรพงษ์
150. นายเสริมศักดิ์
151. นายเสริมศักดิ์
152. นางอุบลรัตน์
153. นายฉลอง
154. นายประทวน
155. นายประภาส

ชัยนาจ
จันทสาร
ชมพู
กลิ่นกาหลง
ประดับศรี
ตันสุเทพ
คงพันธ์
แววโคกสูง
พรหมมินทร์
จันทร์ศรี

(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
(แทน) ผจก.การประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
ผอ.สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธวพ.) สาขาอุดรธานี
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
นามอานาจ
ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
บุญศรี
ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ชาโนสี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
ชาโนสี
(แทน) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
แสนโท
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
ปราบพาล
นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
2. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
3. ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อด.
5. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
6. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
7. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
8. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
9. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
10. ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
11. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
12. หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
/13. คลังเขต 4...
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13. คลังเขต 4
14. สรรพากร ภาค 10
15. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
16. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
17. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ เขต 2
18. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
19. ศึกษาธิการภาค 10
20. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
21. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
22. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
23. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
24. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
25. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
26. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
27. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
28. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
29. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
30. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
31. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
32. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
33. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
34. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
35. รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
36. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
37. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
39. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
42. ผอ.วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี
43. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภาวาปี
44. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
45. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
46. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
47. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
48. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
49. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
50. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
51. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
/51. ผจก.การไฟฟ้า...
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52. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
53. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
54. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
55. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
56. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
57. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
58. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินดุดรธานี
59. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
60. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
61. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
62. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
63. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
64. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
66. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
67. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
68. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
69. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
70. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
71. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
72. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
73. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
74. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
75. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
76. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
77. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
78. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
79. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
80. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
81. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้
 สวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุดรธานี)
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบประกาศเกียรติคุณธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจาปี 2560 /มอบรางวัล
การประกวดข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวเมล็ดยาวของจังหวัดอุดรธานี
ปีการเพาะปลูก 2560/61 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี)
/2. มอบโล่...
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ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

มติที่ประชุม

2. มอบโล่รางวัลตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจาปี 2560
(สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
3. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
มอบประกาศเกียรติคุณธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจาปี 2560 /มอบรางวัลการประกวด
ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวเมล็ดยาวของจังหวัดอุดรธานี ปีการเพาะปลูก 2560/61
ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชุมชน” ประจาปี 2560 ของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมรับชม
สรุปข่าวเด่นประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุดรธานี ความยาวประมาณ 15 นาที
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลาภู ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
2) นายพีระพล ยังขาว
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมหาสารคาม ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๔ อุดรธานี
3) นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
4) นายรัชต สาราญชลารักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
5) นายปิฎก อ่อนแก้ว
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยจังหวัด
หนองคาย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
6) นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์
ได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่ง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
วาระปี 2561-2563
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้องดาเนินการปรับปรุงห้องประชุมภายในศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี สาหรับการประชุม สื่อสารสองทาง (ทั้งภาพและเสียง) และการปรับปรุง
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 (ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร) ไปยังอาเภอทุกแห่ง
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เพื่ อ รองรั บ การประชุ ม ผ่ า นระบบวี ดิ ทั ศ น์ ท างไกล
(Video Conference) และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ออกแบบการก่อสร้าง
ทางเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 ไปยัง อาคาร 2
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระ ...

๙

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 22
บรรทัดที่ 16 จากข้อความ “จานวน 3 แสนคนเศษ” แก้ไขเป็น “จานวน 23,895 คน”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29
มกราคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
-เปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมประจาปีภาษี 2560
นอกเวลาราชการ ณ ห้างสรรพสินค้า
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ด้วยสานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี เปิดให้บริการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, 91) ประจาปีภาษี 2560 นอกเวลา
ราชการ ณ ห้างสรรพสินค้า ดังนี้
ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี (ทางไปจังหวัดสกลนคร)
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี (ตลาดรังษิณา) และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา อุดรธานี ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยวันธรรมดาเริ่มให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. สาหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา
10.00-17.00 น.
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ผู้แทนคลังจังหวัดอุดรธานี
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561
(ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ใบสั่งซื้อ
(PO)

7,656.02 1,435.76
2,982.64
33.72
4,673.39 1,402.04
387.51
123.52
0.15
134.14
123.37
253.37
144.20
395.01
1.66
161.41
142.54
233.60

/รายงานผล ...

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
3,371.86 44.04
2,055.38 68.91
1,316.48 28.17
3.80 0.98
3.80 2.83
20.66
5.
5.23
19.25 11.93
1.41 0.60

๑๐

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,691.92
898.19 1,121.43 41.66
เงินกันปี 2560 2,505.71
804.97 1,078.91 43.06
เงินกันก่อนปี 2560
186.21
93.22
42.52 22.83

ประธาน

ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณกรมจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
การดาเนินโครงตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่
ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัด
อุดรธานี/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี/โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ จานวน
52 โครงการ 532,219,180 บาท แยกเป็นงบจังหวัด จานวน 45 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 313 ล้านบาทเศษ งบภาค จานวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 82
ล้านบาทเศษ งบกลุ่มจังหวัด จานวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 137 ล้านบาทเศษ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” วันที่ 2 มีนาคม 2561
ผู้แทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
เห็นชอบทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกาหนดให้
วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้ภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา และช่างฝีมือ น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือจังหวัดจัดพิธีถวายราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประจาทุกปี
เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้กาหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม
2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
/ เชิญชวน ...

๑๑

เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมพิธีถวายราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้
สีขาว) โดยพร้อมเพรียง การแต่งกาย : ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว แขกผู้มีเกียรติ/
ผู้ร่วมงาน ชุดสุภาพ หรือชุดสากล นักเรียน/นักศึกษา เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การจัดงานกาชาดมะม่วงแฟร์(ของดีหนองวัวซอ)ประจาปี 2561
นายอาเภอหนองวัวซอ
อาเภอหนองวัวซอ ร่วมกับกิ่งกาชาดอาเภอหนองวัวซอ ส่วนราชการ หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อาเภอหนองวัวซอ กาหนดจัดงานกาชาด
มะม่วงแฟร์ (ของดีหนองวัวซอ) ครั้งที่ 28 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม
2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอหนองวัวซอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะม่วงนอกฤดูกาล เพื่อจัดให้มีตลาดนัดพบ
ระหว่างเจ้าของสวนโดยเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค กว่า 100 ร้านค้า นอกจากนีย้ ัง
จัดให้มีการแสดงนิทรรศการทางการเกษตร การท่องเที่ยว สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และการออกร้านมัจฉากาชาดของอาเภอ
อาเภอหนองวัวซอมีพื้นที่ปลูกมะม่วง 5,893 ไร่ เกษตรกร 455 ครัวเรือน
ผลผลิต 6,297 ตันต่อไป เฉลี่ย 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด
อุดรธานี และมีมูลค่าการส่งออกกว่า 140 ล้านบาท จากการส่งออกจาหน่ายต่าง
ประเทศ ประกอบด้วย จีน เวียดนาม ลาว ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2561
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกแห่ง มอบหมายให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานความอนุเคราะห์
เจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครอง จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2561
โดยในส่วนภูมิภาคกาหนดให้จัดกิจกรรมทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กาหนดจัดกิจกรรม ฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการ
บูราลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สาคัญที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทาน
โอวาทปาติโมกข์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น ณ วัดมัชฌิมาวาส
(พระอารามหลวง) และวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลกร ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา ดังกล่าว
วันมาฆบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสาม ซึง่ มีเหตุการณ์สาคัญ 4
ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต คือดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ มีพระสงฆ์ 1,250 รูป
มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย โดยพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้า
ทรงอุปสมบทด้วยพระองค์เอง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.4 การจัดประชุม ...

๑๒

5.4 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 4/2561 และกาหนดขึ้นในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ท่าอากาศยาน
อุดรธานี โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ
มติที่ประชุม

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

รับทราบ
5.5 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี
และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบ
ในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทางาน ในระดับพื้นที่ตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการ ในระดับตาบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบลเป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่
ทุกระดับ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน จังหวัดอุดรธานีตามคาสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 735/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2561 แล้ว เพื่อโปรดทราบและประสานความร่วมมือ
ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัด
อุดรธานี ดังนี้
1) จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบาย และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการฯ ระดับอาเภอ และทีม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล/ชุมชน ระหว่าง
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
การถ่ายทอดนโยบายฯ จานวน 1,982 คน
2) อาเภอทุกอาเภอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอาเภอ และแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการฯ ระดับตาบล/ชุมชน จานวน 165 ทีม รวมทั้งสิ้น 2,542 คน
3) จังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับพื้นที่ เพื่อออกติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ระดับตาบล
4) ผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กาหนด Kick off ใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 150 ตาบล จานวน 157
หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จานวน 19,861 คน
ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาบัดทุกข์ บารุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี)
ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2561 จานวน 20 ครั้ง และออกดาเนินการโครงการ
แล้ว รวมจานวน 2 ครั้ง
และเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ออกเยี่ยมและให้บริการราษฎร ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
/ ประจาปีงบประมาณ ...
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ประจาปีงบประมาณ 2561 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ ชุดนักเรียน พันธุ์ปลา
ถุงยังชีพ และแว่นตา ณ โรงเรียนบ้านคาด้วง หมู่ที่ ๑ ตาบลคาด้วง อาเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบสิ่งของ และถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จานวน 3 ราย พร้อมทั้ง
ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน
ออกร่วมให้บริการ รวม 40 หน่วยงาน และมีผู้รับบริการ ประมาณ 800 คน
เดือนมีนาคม 2561 กาหนดขึ้นในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน
หนองบัวสะอาด-โพธิ์คา หมู่ที่ 6 ตาบลดอนกลอย อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
เชิญชวนส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมตามโครงการ ฯ ในวันที่ดังกล่าว
ประธาน
ขอเชิญร่วมออกหน่วยบริการตามกาหนดโดยพร้อมเพรียงต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 การจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS Fabric Expo 2018
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด. ด้วยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 5 กลุ่มจังหวัดขอเชิญร่วมงาน มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง : GSM Fabric Expo 2018 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม
2561 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาคัญๆ
ได้แก่ การสัมมนาการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา และส่งเสริมผ้าทอมืออีสานให้ก้าวไกล
สู่สากลและนาไปสู่การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
ผ้าทอมือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับส่วนราชการ/หน่วยงานระดับกระทรวง /กรมที่เกี่ยวข้อง ชมขบวนคาร์นิวัล ณ บริเวณ
ด้านหน้าศาลหลักเมือง ร่วมพิธีเปิดงานบริเวณเวทีกลาง ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมการจัดงานฯ ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี www.udonthani.go.th
หรือ Facebook:gmsfabricexpo2018 หรือ Instagram: gmsfabrice.xpo.2018
เพื่อร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ศักยภาพ 5 ความท้าทาย และ 24 For Change
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
ความเข้าใจทิศทางการพัฒนา
จังหวัดของผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยสาคัญต่อการบรรลุผลสาเร็จของ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารราชการจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
ส่วน ราชการทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตาม
พันธกิจของแต่ละหน่วยงานองค์กรซึ่งแตกต่างกันไป ดังนั้น การกาหนดทิศทาง การจัด
กลไกในการทางาน การจัดกระบวนการในการทางาน (Process Management) รวมถึง
การสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร่วมกัน (Strategic
Communication) เพื่อให้การทางานในเชิงพื้นที่ (Area Base) เป็นไปตามเจตนารมณ์
/ แห่งพระราช ...

๑๔

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 3/1 ที่กาหนดให้จังหวัดมีแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบูรณาการการทางานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นนอกจากการมีแผน
ยุทธศาสตร์แล้ว การสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจละเลยได้ อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาจังหวัดมีเนื้อหามาก
และไม่ได้อธิบายแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน ประกอบกับ
มีผู้สนใจต้องการข้อมูลในเชิงบรรยายสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่มีทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเป็นจานวนมาก
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทาบทบรรยายสรุปทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
สาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) “อุดรธานีที่เราอยากเห็น” เพื่อใช้ประโยชนใน
การสื่อสารทิศทางการพัฒนา ให้ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยว และผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักลงทุน
จากทั้งในและตามประเทศได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้เกิดผลสาเร็จของการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่จะยังประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนโดย
ส่วนรวมในท้ายที่สุด
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.8 ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมประมูล หมายเลขทะเบียนรถสวยประเภท
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน รถเก๋ง และรถกระบะสี่ประตู หมวดอักษร ก ล
(การเงิน การค้า ก้าวหน้า ล้าเลิศ) จานวน 301 หมายเลข สามารถลงทะเบียนร่วม
ประมูลเลขทะเบียนรถสวยได้ที่ สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือลงทะเบียนที่หน้างาน ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 11
มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี โทร 0 4220 7904 และ 08 0621 2537
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ตลอด
ปี 2561 ด้วยมาตรการตาบลต้นแบบฯ จากแนวโน้ม สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด) จากการดาเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ 2561 ห้วงระหว่าง
(1 ตุลาคม 2560 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้เสียชีวิตลดลงจากปีงบประมาณ 2560
จานวน 49 คน
อัตราตายต่อแสนประชากร จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล 3
ฐานและอื่น ๆ ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย
อาเภอกู่แก้ว และอาเภอไชยวาน 18.15 และ 17.81 ตามลาดับ มีอาเภอที่ไม่ปรากฏ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี คือ อาเภอสร้างคอม
/ จังหวัดอุดรธานี ...

๑๕

จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดแนวทาง หรือกลยุทธ์ที่จะนาเราไปสู่เป้าหมาย
อุดรเมืองถนนปลอดภัย (Udon Road Safety Province) 2560-2563 ด้วย 3
ยุทธศาสตร์
1. ตาบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมาย คือ จานวนครั้ง
การเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 50 จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ร้อยละ
50 และไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
2. ฮักอุดรบ้านเฮาเมาไม่ขับ เป้าหมาย คือ จานวนเมาแล้วขับรถลดลงร้อยละ
50 (ก่อนเกิดเหตุ) ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) เมาแล้วขับ
ลดลง ร้อยละ 50 และผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเมาแล้วขับลดลง ร้อยละ 50
3. อุดรสวมหมวกนิรภัย 100% เป้าหมาย คือ จานวนผู้สวมหมวกนิรภัย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 และผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัยลดลง ร้อยละ 50
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนธันวาคม 2560 มีสัญญาณขยายตัวจาก
เดือนก่อนหน้า โดยด้านการผลิตขยายตัว ตามภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวจากปริมาณ
ผลผลิตข้าวเหนียวนาปีขยายตัวในอัตราสูง และภาคบริการขยายตัว ด้านการใช้จ่ายหดตัว
ตามการบริโภคภาคเอกชนเป็นผลมาจากผู้บริโภค ลดการจับจ่ายใช้สอยลง เนื่องจาก
มาตรการช้อปช่วยชาติที่เร่งการใช้จ่ายไปในเดือนก่อนหน้า สาหรับด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัว ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 4.4
ตามลาดับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.2 การจ้างงาน
ชะลอตัว ร้อยละ 0.4
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานของประจาเดือนกุมภาพันธ์
2561 ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 54 เรื่อง แล้วเสร็จ
จานวน 12 เรื่อง คงเหลือ 42 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,946 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 37
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 11
เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 6.3 สรุปรายงาน ...

๑๖

6.3 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนมกราคม 2561 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
ปัญหา
BOD
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
65
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
89
ดี
BOD
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
72
ดี
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
49 เสื่อมโทรม NH3
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
53 เสื่อมโทรม NH3
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์
68
พอใช้ DO,BOD
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
57 เสื่อมโทรม DO
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
84
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
87
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
85
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 71
ดี
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้า้ ห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวงมีโดยรวม จัดอยู่ในระดับดี มีคะแนนอยู่ที่ 71
สถานี HLU 04 และ HLU 05 เดือนมกราคมมีปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน
(NH3-N)สูง ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรก ของแหล่งน้า ที่เกิดจากของเสีย
หรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของ
ลาน้าห้วยหลวง โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวงค่อนข้างสูงนั้น อาจเกิดจากการ
ย่อยสลายของซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สรุปได้ดังนี้
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค กุมภาพันธ์ 2561 =1,106 ราย 442,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 602 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 30,100 บาท
3. ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 13 ครั้ง รวม 13 แห่ง
(ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
4. การรับบริจาค (มกราคม 2561) ดวงตา 66 ราย อวัยวะ 62 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
6,5500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 รายงานผลการ...

๑๗

6.5 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ดาเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561 โดยมี
กิจกรรมและโครงการฯ ดังนี้
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มคุณค่าด้วยมิติศาสนาและภูมิปัญญา
ณ ชุมชนคุณธรรมวัดสะอาดเรืองศรี ตาบลนาดี อาเภอหนองแสง โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มคุณค่าด้วยวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนาไปสู่ปัญญาไทย
ณ ศาลานาบุญ วัดศรีโสภณ ตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ โครงการอบรมออกแบบลาย
ผ้าทอมือ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองกุง ตาบลหนองกุงศรี อาเภอโนนสะอาด โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ วัดใหม่
สัญญาศิริเขต บ้านห้วยทราย ตาบลนายูง อาเภอนายูง โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม ณ
วัดโคเขตตาราม ตาบลนางัว อาเภอน้าโสม และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
เพิ่มคุณค่าด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน ตาบล
บ้านผือ อาเภอบ้านผือ
2) จัดโครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมทองใหญ่ อาเภอ
เมืองอุดรธานี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ จานวน 150 คน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ได้รับทราบนโยบายของทางราชการ และถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3) จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้ ในงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจาปี 2561 ณ ลาน
วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อาเภอหนองหาน
4) ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนและพัฒนานักสื่อสารความหมายของชุมชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน
5) จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
และการประกวดบรรยายธรรม ประจาปี 2561 ณ วัดมัชฌิมาวาส มีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวด รวม 45 คน
6) จัดประชุมผู้นา ผู้บริหารชุมชนคุณธรรมน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เครือข่าย
วัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2561 รวมจานวน 350 รูป/คน
ณ หอประชุมทองใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

/ 7) จัดอบรม ...

๑๘

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7

7) จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนหลักสูตร 18 ชั่วโมง
ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ซึง่ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้นาท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร เครือข่ายการท่องเที่ยว
ในชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากอาเภอบ้านผือ นายูง กุมภวาปี และอาเภอ
หนองหาน รวม 30 คน
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

