รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 12/๒๕๕9
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายสมหวัง
พ่วงบางโพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
5. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
6. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา (แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
7. นายทวีศักดิ์
สุริยะสิงห์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
8. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
9. นายเกษม
พงษ์เสน่ห์
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
10. นายสมิต
ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
11. นางณัฐกฤตา
ชาวดอน
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
๑2. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
13. น.ส.อัญชลี
พลคชา
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
14. นายนิติธร
เพชรคูหา
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
15. นายภูมิพัฒน์
ธนาสิทธิตานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑6. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
17. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
18. นายธเนศ
ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
19. นายสรศักดิ์
เปี่ยมสง่า
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
20. นางวราภรณ์
อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
21. นายธง
ช้างรักษา
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
22. นายนภดล
ตันติเมฆิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒3. นางวัชรา
ชุมพล
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
๒4. นายนพดล
จงสมชัย
รก.แรงงานจังหวัดอุดรธานี
25. นางวษมล
มณีสุต
รก.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๒6. น.ส.วนิดา
จารีย์
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
27. นายนันทชัย
ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
28. นางเกศินี
สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
29. นายธงชัย
พลพวก
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
30. นายพิพัฒน์
เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี
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31. นายศรชัย
32. นางวิลาสินี
33. นายสาราญ
34. พันเอกสะอาด
35. นายสุพจน์
36. นายทานาย
37. นายสมศักดิ์
38. นายธนดร
39. นายพิชัย
40. นายภูรเดช

ศรีสถาน
เบ้าหล่อเพชร
สกุลดี
ยศพลเสนีย์
วงศ์พรหมท้าว
โชคลา
แสนอินทร์
เบ็ญจจินดา
พาศรี
สวัสดิรมย์

รก.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
41. นายวัชรินทร์
42. นายนิติพัฒน์
43. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
44. นายณฐพล
45. นายพงษ์พันธ์
46. นายสุวชิ าญ
47. นายวิโรจน์
48. นายปิยะพงษ์
49. นายสามารถ
50. นายวิมล
51. นายชัชวาลย์
52. นายประทีป
53. นายชัยรัตน์
54. นางสุภาวดี
55. นายศรัณย์ศักด์
56. นายสุชาติ
57. นายสุพจน์
58. นายจรูญ
59. นายเฉลิมศักดิ์
60. น.ส.ศิริกัลยา

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
แสงสุวรรณ
ไชยโกมล
อุทุมโภค
บุญส่ง
หมั่นนอก
สุรเสน
ปทานนท์
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
วงศ์วิวัฒน์
วิริยะสังวรณ์
อินทร์หา
กิจรักษา

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

ส่วนกลาง
61. ว่าที่ ร.ต.อมร
62. นายเธียรไท
63. นายพรชัย

โฉมงาม
อัยการจังหวัดอุดรธานี
วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
การิสุ
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
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64. นางบัวเรียน
65. นายสามารถ
66. นายชาตรี
67. นางสุนีย์
68. นายทินกร
69. นายนิรันด์
70. นายเฉลิมชัย
71. นางนพมาศ
72. นายฉัตรชัย
73. นายเพ็ชรรัตน์
74. น.ส.ภัทรมน
75. นางอังคณา
76. นายเอกสิทธิ์
77. นายวีรพล
78. น.ส.พรปวีณ์
79. นายประภาส
80. นายเพนิน
81. นายปรีชา
82. นายสุขุม
83. นายเฉลียว
84. นายวิทยา
85. นายโกเมท
86. นายไกรสิทธิ์
87. น.ส.ทิวาพร
88. นางอรนุช
89. นายเวชชยันต์
90. นางธัชรินทร์
91. น.ส.พิชญ์นรินทร์
92. นางวรจิตร์
93. นางสุรียพรรณ
94. นายไชยรัตน์
95. น.ส.สุพรรษา
96. นางดรุณี
97. นายพูลศักดิ์

จิระสมบูรณ์โชค (แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
การบังคับคดี
หังสเนตร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
แสงอาวุธ
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ม่วงไหมแพร ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
เจียวตั้ง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
เต้าทอง
ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
โยวะบุตร
(แทน ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
พงส์พิสิฎฐ์
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
มหคุณากร
ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
สังขมาลย์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุตรชา
ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ยอดสง่า
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
มิตตัสสา
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ศรีสาราญ
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
พณะชัย
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
เลิศไกร
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ศีรษะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เที่ยงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔
นามพิกุล
(แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ชุมดาวงษ์
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
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98. นายวิทวัส
99. นายสมเด็จ
100. นายรัตนะ
101. นายเรืองเดช
102. นายปราโมช
103. นายยุทธนา
104. นางประภาพร
105. นายศิริเดช
106. น.ส.อรทัย
107. น.ส.ณัฐวรรธน์
108. นายอดิศักดิ์
109. นายประกอบ
110. ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์
111. นายสมุทร
112. นายเกิดมี
113. น.ส.สิรินทร์
114. นายไพบูลย์
115. นายทวีศักดิ์
116. นางเพียงใจ
117. นางฉอ้อน
118. นายศรชัย
119. น.ส.อุทุมพร
120. นายบดินทร์
121. นายธานี
122. นางพรสวรรค์
123. น.ส.จุฑามาศ
124. นายวิทยา

ภักดีสันติสกุล
ปุระเทพ
บุญปัญญโรจน์
ประวัตรวโรดม
พิมพ์รัตน์
พุทธิมา
อุณชาติ
ผ่านจังหาร
สุพรรณ
ศิริเวชธารง
มุ่งชู
จันทรทิพย์
พระรัตภูมิ
สมปอง
สอนเมือง
ย้วนใยดี
ไกรสีห์
สารทรัพย์
แสงวิจิตร
สวยรูป
ศรีสถาน
อาไพวิทย์
วิชยานานนท์
ศิริพันธุ์
กันตง
วรรณศิลป์
รัตนสินศรีรัตน์

ทหาร/ตารวจ
125. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
126. พ.ท.ประทีป
มีเกาะ
127. พ.อ.ศุภชัย
ศุภเมธี
128. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
129. ร.ต.อ.เพชร
บัวมาตย์
130. พ.ต.ต.รณวัน
ปิ่นทอง

ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
รก.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center : OSS)
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผอ.สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
/สถาบันการศึกษา ...
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สถาบันการศึกษา
131. นายธีระเดช
132. นายพักตร์ภูมิ
133. นางชยานันต์
134. นายเทพ
135. นายโชติภณ
136. นายสิทธิศักดิ์
137. นายนิรุตต์
138. นายชาญชัย
139. นายสุรพงษ์
140. นายชานาญ
141. นายพัทธพล
142. นายเสน่ห์

วงษ์ราชธ์
ศรีสุข
สรวงศิริ
สงวนกิตติพันธุ์
ชาตานันท์
ซาปฏิ
บุตรแสนลี
แสนจันทร์
หงส์แพง
อยู่แพ
จารุจิตต์
วงษ์เล่ห์

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
143. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
144. น.ส.จันทร์สุดา ราชไสยกิจ
(แทน) ปลัดเทศมนตรีนครอุดรธานี
145. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
146. นางสิริพรรณ
ชัยประสงค์สุข (แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
147. นายพลชัย
กุลประกอบลาภ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
148. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
149. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
150. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
151. นายเสกสรร
ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
152. นายชฎาลม
วงศ์ด้วง
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
153. นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง
ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
154. น.ส.ทศพร
ชยานุเคราะห์ (แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
155 น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สนง.เคหะชุมชนอุดรธานี
156. นายนเรนทร์
พรหมมินทร์ (แทน) ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
157. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
158. นายเชี่ยวชาญ แพงขวา
ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
159. นางวิภา
จันทสาร
(แทน) ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
160. นายประเสริฐ
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 4 (อุดรธานี)
161. นายนิรันทร์
บุษดี
(แทน) ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
162. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
/163. นางฉายา ...
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163. นางฉายา
164. นายเสริมศักดิ์
165. นายทินกร
166. นายจินดา
167. นายธนัชชัย
168. นายบุญศรี
169. นายประทวน
170. นายธนดร
171. นายประภาส

ตยางคนนท์
ชาโนสี
ทองเผ้า
วรประเสริฐ
สามเสน
สุขวาปี
เชิดพาณิชย์
พุทธรักษ์
ปราบพาล

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ)
2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. จ่าจังหวัดอุดรธานี
5. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
6. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
7. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สนจ.อด.
8. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
9. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
10. หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
11. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
12. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
14. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
15. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
16. ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
17. หน.สานักงานสาขา ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
19. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
20. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
21. ศึกษาธิการภาค 10
22. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
23. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
24. ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
25. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
26. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
27. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
/28. สารวัตร ...
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28. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
29. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
30. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
31. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
32. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
33. ผอ.วิทยาลัยการชีพกุมภวาปี
34. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
35. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
36. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
37. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
38. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
39. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
40. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
41. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
42. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
43. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
44. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
45. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
47. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
48. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี
49. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
50. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
51. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
52. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
55. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
56. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
57. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
58. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
59. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
60. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
61. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
62. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
63. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
64. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
65. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
66. ผจก.บริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุดรธานี จากัด
/เริ่มประชุม ...
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เริ่มประชุม 10.00 น.

พิธีก่อนการประชุม

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอสรุปข่าวประจาเดือนธันวาคม 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานดาเนินการ
ประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
1) รับพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2) มอบเสื้อเบลเซอร์ เสื้อแทรคสูท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุน
ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจาปี 2559
(สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี )
ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ และขออภัยหากได้กระทาการสิ่งใดที่อาจจะล่วงเกินหรือการทาการ
โดยผิดพลาดพลั้งเผลอ พร้อมอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี อานวยพรปีใหม่
2560 จากนั้นได้มอบเสื้อเบลเซอร์ เสื้อแทรคสูท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ให้การ
สนับสนุน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจาปี 2559 ของสานักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นางเกศินี สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
2) นางอรนุช เลิศไกร
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
3) นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
4) นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
5) นางฉอ้อน สวยรูป
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุดรธานี
6) นายนิรุตต์ บุตรแสนลี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
/5) นางฉอ้อน ...
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าแรก ลาดับที่ 12 จากข้อความ
“นางอัญชลี พลคชา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขข้อความเป็น
“น.ส.อัญชลี พลคชา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี” และลาดับที่ 21 จากข้อความ
“นานนภดล ตันติเมฆิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น “นายนภดล ตันติเมฆิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2559
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 การจัดพิธี “วันยุทธหัตถี” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการจัดงาน
วันตั้งเมืองอุดรธานี ประจาปี 2560 (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
1) ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กาหนด
ให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และกาหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี
เป็นวันยุทธหัตถี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน
ชาวไทยจนถึงทุกวันนี้ จังหวัดอุดรธานีจึงได้กาหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน
ถวายเป็นราชสักการะ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี และเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และคณะข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ในสังกัดร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย
2) จังหวัดอุดรธานี กาหนดจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจาปี
2560” เพื่อน้อมราลึกสานึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพลตรีพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในวันพุธที่ 18
มกราคม 2560 ซึ่งนับถึงปีปัจจุบัน เป็นปีที่ 124 ของการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ซึ่งมีกาหนด
พิธีการ และกิจกรรมสาคัญได้แก่ พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 125 รูป ถวายพานพุ่ม
ดอกไม้สักการะ สู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง บวงสรวงสดุดี พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และการแสดงฟ้อนราบวงสรวงสดุดีโดยภริยาข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ และสุภาพสตรีชาว
จังหวัดอุดรธานี เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดร่วม
พิธีฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

/ พิธีบาเพ็ญ ...

๑๐

3.2 พิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนโดยทั่วไป ร่วมพิธีบาเพ็ญ
พระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. การแต่งกาย ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ : เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมงกุฎไทย
ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. การแต่งกาย ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ : เครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ
ไว้ทุกข์
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 การจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2560
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาล
นครอุดรธานี และส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กาหนดจัดงาน
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 7 มกราคม
2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และส่วนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม โดย
ได้มีคาสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5395/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุดรธานี และได้
มีการประชุมเตรียมการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทางานกลุ่มย่อย ได้ประชุมหารือ
เพื่อกาหนดรายละเอียดการจัดงาน คือ การจัดเตรียมสถานที่ การกาหนดพิธีการ กิจกรรม
และการมอบหมายภารกิจการปฏิบัติ และอื่น ๆ และได้กาหนดชื่องาน “สวนมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560”
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.4 งานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS Fabric Expo 2017
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
ด้วยจังหวัดอุดรธานีได้กาหนดจัดงาน
กาชาดอุดรธานี และมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS FABRIC EXPO 2017
ระหว่างวันที่ 14 – ๒๕ กุมภาพันธ์ 25๖๐ ณ สนามทุ่งศรีเมือง โดยใช้แนวทางการเตรียม
จัดงานทุ่งศรีเมืองที่กาหนดไว้เดิม กิจกรรมสาคัญภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 กรมหลวงประจักษ์และขบวนแสดงความ
ยิ่งใหญ่อลังการด้านมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด ภายใต้คอนเซ็ป “เปิดตานานนาคี
บายศรีสู่ขวัญ อารยธรรม ๕,๐๐๐ ปี บารมีแห่งศรัทธา ตระการตาผ้าหมี่ขิด” การออก
ร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด กิจกรรมบันเทิง มหรสพ และกิจกรรมการประกวดต่างๆ
เช่นเดียวกับการจัดงานทุ่งศรีเมือง กิจกรรมการแสดงนิทรรศการและการออกร้านจัด
/ จาหน่ายสินค้า ...

๑๑

จาหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม ไทย จีนตอนใต้
(ยูนนาน) เมียนมาร์ และพม่า ในรูปแบบงาน EXPO พื้นที่ Indoor และ Outdoor
พื้นที่ Indoor ประกอบด้วย
1) การจัดนิทรรศการวิชาการอารยธรรมผ้าลุ่มน้าโขง โชว์ผ้าที่สวยที่สุด แพงที่สุด
ยาวที่สุด โบราณ(เก่าแก่) ที่สุด เป็นต้น
2) การจัดมหกรรมการแสดงสินค้าและผ้าไทยและผ้านานาชาติ (ในกลุ่ม GMS)
3) การทอล์ค และโชว์ดีไซเนอร์ภายใต้แนวคิด “การออกแบบและตัดเย็บผ้า
พื้นเมืองให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจาวัน”
๔) การประกวด Young Designer ภายใต้แนวคิด “สามารถสวมใส่ได้ใน
ชีวิตประจาวัน” โดยกลุ่มUP Udon Textile Cluster
๕) การเสวนา “กูรูผ้าทอมือนานาชาติ” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าจากทั้งใน
ประเทศและประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
6) การเดินแบบของเหล่าคนดัง โดยเชิญนายแบบนางแบบจากกลุ่มสบายดีและ
นายแบบนางแบบทั้งจากภายในประเทศ และจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
พื้นที่ Outdoor ประกอบด้วย
๑) การจัดแสดงหมู่บ้านอารยธรรมและวิถีชีวิตคนลุ่มน้าโขง /ตลาดแลง /มุม
ถ่ายภาพ ภายใต้แนวคิด “ชิม ช้อป แชะ แชร์”
๒) การแสดงและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน/ท้องถิ่น
3) การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
4) จัดทาพานบายศรีขนาดใหญ่ และลานวัฒนธรรม การบายสีสู่ขวัญให้ผู้มาเที่ยว
ชมงาน
5) การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตด้านเกษตรและขบวนการเลี้ยงและผลิตผ้าไหม
6) กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า ตลอดจนการละเล่นอื่น ๆ ของเอกชน
ขอเชิญชวนภาครัฐ และเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดงาน ดังนี้
๑. ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร อาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และสื่อมวลชน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมา
เที่ยวชมงาน
2. ขอความร่วมมือส่วนราชการ ปรับแผนการจัดอบรม โดยนาไปจัดให้ตรงกับ
ช่วงของการจัดงาน และบรรจุโปรแกรมการศึกษาดูงานการจัดงานดังกล่าว ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการอบรม ทั้งนี้ ให้แจ้งโปรแกรมการศึกษาดูงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดอุดรธานี ล่วงหน้า ได้ที่ ๐ ๔๒๒๒ ๑๓๑๘
หรืออีเมล์ stgudon@gmail.com
๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดอบรมกลุ่มอาชีพในช่วงดังกล่าว และมี
กาหนดศึกษาดูงานนอกสถานที่ได้นาผู้เข้าอบรมมาศึกษาดูงานการจัดแสดง และจาหน่าย
/ สินค้าภายใน ...
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สินค้าภายในงาน เพื่อนาไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทาการตลาดให้แก่สินค้า
และบริการในท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้แจ้งโปรแกรมการศึกษาดูงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดอุดรธานี ก่อนล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
4. ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา นานักเรียน นักศึกษา มาศึกษาดูงานการ
จัดแสดงนิทรรศการและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน ทั้งนี้ ให้แจ้งโปรแกรมการศึกษา
ดูงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ก่อนล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
๕. สมาคมท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน และผนวก
โปรแกรมเพื่อนานักท่องเที่ยวมาชมขบวนแห่และเที่ยวชมงาน
6. ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเชิญชวนญาติ และมิตรสหาย
ในต่างแดนให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงของการจัดงาน
7. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบิน บริษัทขนส่งมวลชน และสถานี
รถไฟและสื่อต่าง ๆ ร่วมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยว ตามสโลแกน “แต่งผ้าไทย มาเก๋ไก๋
ที่อุดร” ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
8. ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ และสื่อท้องถิ่นในจังหวัดร่วม
รณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรและประชาชน สวมใส่ผ้าหมี่ขิด หรือผ้าพื้นเมือง ระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
9. เชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ และผู้มาเที่ยวชมงาน สวมใส่ผ้าไทย
ภายใต้สโลแกน “เที่ยวงานทุ่ง นุ่งผ้าไทย”
10. เชิญชวนสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการภายในจังหวัด จัด
รายการส่งเสริมการขายในช่วงการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕60
๑1. เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยนา
ตราสัญลักษณ์ แบบสติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ไปติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ในสถานที่ หน่วยงาน องค์กร และยานพาหนะ ทั้งของหน่วยงานและของตนเอง รวมทั้ง
พิจารณาร่วมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานในบริเวณสถานที่ต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
รวมถึงการใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อจัดทาของที่ระลึก หรือสินค้าและบริการของหน่วยงาน
องค์กร
ทั้งนี้ จังหวัดอนุญาตให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการร้านค้า สื่อมวลชน สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของการจัดงาน ในการส่งเสริม
การขาย และการจัดทาของที่ระลึก ตลอดจนสินค้าบริการของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน และดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ได้ที่ เว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี www.udonthani.go.th รวมทั้ง Facebook Fan page “งานกาชาด
อุดรธานี และมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS FABRIC EXPO 2017”
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

/ 3.5 การดาเนิน ...
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3.5 การดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยไม่ได้
รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปลัดจังหวัดอุดรธานี ด้วยปรากฏข่าวสารตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้
รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นจานวนมาก และพบการกระทา
ความผิดประเภทอื่น ๆ แอบแฝงอยู่ในโรงแรมที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย อันส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ และความมั่นคงของประเทศ
ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและกากับธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 ได้เห็นชอบให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ประจาปีงบประมาณ 2560
ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยภาครัฐ/ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดาเนินการ ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยสามารถเข้าดูทาง
เว็บไซต์ www.udonthani.go.th และพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ บุคลากรเดินทาง
ไปราชการ หรือจัดประชุมสัมมนา และให้พักแรมในสถานที่พักที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ที่
ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.6 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44)
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้
เสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ต่อนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้
รับทราบ รายงานผลการประเมิน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมีข้อสั่งการให้ส่งผล
การประเมินฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบ เพื่อพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้ไปสู่คุณภาพ
สาหรับส่วนราชการที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง ให้ส่วนราชการเสนอแผนการ
ปรับปรุงของหน่วยงาน ภายใน 1 เดือน ผลการประเมินจังหวัดอุดรธานี จากรองนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร คือ ระดับมาตรฐาน และ
ระดับคุณภาพ สาหรับผลการประเมินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์
เผ่าจินดา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ คือ ระดับมาตรฐาน
และผลการประเมินจังหวัดอุดรธานี ของเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) คือ ระดับมาตรฐาน
มติที่ประชุม
รับทราบ

/ 3.7 กิจกรรมการ ...
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3.7 กิจกรรมการดาเนินงานด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
1. โครงการจดหมายเหตุท้องถิ่น : ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดอุดรธานี
ด้วยจังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้กาหนดจัดทาจดหมายเหตุ
ท้องถิ่น “ประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ของจังหวัดอุดรธานี” เพื่อประมวลเหตุการณ์สาคัญ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานพระบรมศพ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จัดทาเป็นจดหมายเหตุ
เก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี และประเทศไทย
ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกแห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอทุกอาเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่งในจังหวัด คัดเลือกภาพพร้อมคาบรรยายใต้ภาพ
ส่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4224 7802
หรือติดต่อผู้ประสานงาน (สมพร นิลคัมภีร์) โทร. 08 1870 9978
2. บูรณาเรื่องการจัดทาแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่งสอดคล้องกับวาระจังหวัดอุดรธานี ปี 2560 ในวาระ
ที่ 3 เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักศาสนา และธรรมาภิบาล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะทางาน ได้ดาเนินการ
ร่างแผนแม่บท ซึ่งจะได้มีการประชุมขอความเห็นชอบในวันที่ 5 มกราคม 2560 ในการนี้
จึงประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือส่วนเกี่ยวข้องเตรียมข้อมูล บันทึกลงในตารางที่กาหนด
โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
และจะได้เชิญผู้จัดทาแผนหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
การดาเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.8 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานีวารที่ 6 เสริมสร้างสุขภาวะ
ทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาปี 2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในฐานะ
เลขาคณะทางานที่ 6 ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทางานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ) เป็นหัวหน้าคณะทางาน
โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดอุดรธานี วาระที่ 6 “เสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา” ใน
4 ประเด็น คือพัฒนาการเด็ก ไอโอดีน สังคมผู้สูงอายุ และการออกกาลังกาย สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นาเสนอสถานการณ์ กรอบแนวคิดและพิจารณา คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการและกาหนดกลไกการขับเคลื่อนวาระจังหวัด กาหนดรูปแบบ
/ บูรณาการแนว ...

๑๕

บูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี จัดทาแผนปฏิบัติการตามประเด็น
4 ประเด็นตามแบบฟอร์มกาหนด ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภายใน 23
ธันวาคม 2559
ประชุมจัดทาแผนพัฒนาการเด็กปฐมวัยครั้งที่ 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายวันที่ 16
ธันวาคม 2559 ห้องลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล มีประเด็นวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความคาดหวังของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และจัดทาแผนบูรณาการด้าน
เด็กปฐมวัย
ประชุมจัดทาแผนพัฒนาการเด็กปฐมวัยครั้งที่ 2 ร่วมกับภาคีเครือข่ายวันที่ 27
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ในประเด็นการนาเสนอแผน ปรับปรุงเพิ่มเติมส่วน
ขาดในการจัดทาแผน
ประชุมพัฒนาระบบบริการวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี ในประเด็นแนวทางการจัดบริการ การกาหนดแนวทางการจัดบริการ
เด็กปฐมวัยไอโอดีน
และวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงพยาบาลบ้านดุง มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานีนายสุชัย บุตรสาระ เป็นประธานการประชุม ในประเด็นพิจารณา ปัญหาอุปสรรค
ในการผลิต และจาหน่ายเกลือ แนวทางในการผลิตเกลือไอโอดีน และการวางแผนติดตาม
เยี่ยมผู้ประกอบการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.9 การจัดงานเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560 ณ สนามทุ่งศรีเมือง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15
กันยายน 2530 อนุมัติในหลักการให้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของ
เดือนมกราคม เป็นประจาทุกปี สาหรับปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
และเพื่อ ให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ และสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมสนับสนุนเด็กและ
เยาวชน มีความขยัน และประหยัดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้กาหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ทุง่ ศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
เป็นต้นไป
เรียนเชิญส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมพิธี
เปิดงานฯ ร่วมจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการ หรือออกร้านสาหรับเด็ก ๆ ณ สถานที่จัดงาน
บริจาคเงินทุนการศึกษาสาหรับเด็กยากจน หรือขาดแคลน ทุนละ 3,000 บาท โดยไม่
จากัดจานวนทุน บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือตั้งโรงทานแจกจ่าย
อาหาร สิ่งของ หรือรางวัลอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทร. 0 4222 2041 ต่อ 32
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 3.10 การติดตาม ...

๑๖

คลังจังหวัดอุดรธานี

3.10 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 29 ธันวาคม 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

งบประมาณ
3,899.45
5,488.37
9,387.82

ผลการเบิกจ่าย
อันดับ
จานวนเงิน ร้อยละ ประเทศ
2,650.19 67.96
666.57 12.15
3,316.76 35.33

40
34

รวม
งบกลุ่มจังหวัด (ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
รายจ่ายประจา
24.81
2.63 10.60
รายจ่ายลงทุน
355.73
7
รวม
380.53
2.63 0.69
11
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
รายจ่ายประจา
92.64
13.05 14.09
รายจ่ายลงทุน
217.35
0.43 0.20
38
รวม
309.99
13.49 4.35
24
1. รายจ่ายลงทุนรายโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีที่ทาสัญญาและ
บันทึก PO แล้ว แต่เบิกจ่ายไม่ทัน ให้เร่งเบิกจ่ายให้ได้ตามสัญญาโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี
2. รายจ่ายลงทุนรายโครงการที่มีมูลค่าต่ากว่า 1,000 ล้านบาท ทุกรายการที่ทา
สัญญาไม่ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ให้ขอความเห็นชอบกับรัฐมนตรี และแจ้งเรื่อง
ให้สานักงบประมาณทราบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
จานวนเงิน
ร้อยละ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินกันปี 2559
1,778.65
995.14 55.95
เงินกันก่อนปี 59
230.65
19.76 8.57
รวม
2,009.30
1,014.90 50.51
1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ให้ก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ ติดตามข่าว ...

๑๗

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
4.1 โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน ผ่านสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

คลังจังหวัดอุดรธานี

ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 167/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559
โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
ดาเนินโครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดังนี้
1. โครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยธนาคารออมสิน มีเงื่อนไข ดังนี้
- ลูกค้าที่มีประวัติการชาระหนี้ดี 12 เดือนติดต่อกัน
- ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชาระและลูกค้าที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว
2. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีดังนี้
- โครงการชาระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชาระหนี้
- โครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้เกษตรกรรายย่อยที่มีเหตุผิดปกติ
- โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร
3. โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์
- จ่ายเงินจานวน 1,000 บาท ให้กับผู้กู้ที่มีประวัติดี ย้อนหลัง 48 เดือน
ไม่เป็น NPLs และมีวงเงินกู้รวมทุกบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท คาดว่าลูกค้าที่จะได้รับ
ของขวัญจานวน 178,310 ราย
4.2 มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

คลังจังหวัดอุดรธานี

จากข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 148/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2559 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบมาตรการรองรับสงคมผู้สูงอายุตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สาระสาคัญ คือ
1. การจ้างงานผู้สูงอายุ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายได้ 2 เท่า
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยขอใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจานวน
ลูกจ้างทั้งหมด
2. การสร้างที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) สร้างที่พักอาศัย
จานวน 4 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ ระยะเวลาการเช่า
30 ปี (อัตราค่าเช่า 1 บาท/เดือน) การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จัดหาสถานที่เพื่อสร้างที่พักอาศัยเห็นชอบ
ให้ยกเว้นการนากฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้กับที่ราชพัสดุธนาคารออมสิน และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
/ 3. สินเชื่อที่อยู่ ...

๑๘

คลังจังหวัดอุดรธานี

คลังจังหวัดอุดรธานี

3. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) นาที่อยู่อาศัย
ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ และปลอดภาระหนี้มาเปลี่ยนเป็นรายได้ในการดารงชีพเป็นรายเดือน
4. การบูรณาการระบบบาเหน็จบานาญพัฒนา และกากับดูแลระบบบาเหน็จ
บานาญให้มีความครอบคลุม เพียงพอ และ ยั่งยืน รวมทั้งจัดมีระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านบาเหน็จบานาญของประเทศ จัดตั้งกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งเป็น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพภาคบังคับสาหรับแรงงานในระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี
4.3 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือ ที่ อด 0003/ว 1981 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2559 เรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยความพิการ ผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
และได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเปิดบัญชีธนาคารโดยนาหลักฐานของ
ทางราชการของผู้มีสิทธิ ติดต่อที่ธนาคารเพื่อเปิดบัญชี ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก และแจ้งความประสงค์กับหน่วยงานเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป ติดต่อขอเปิดบัญชีศูนย์บาทได้ที่ธนาคารทุกแห่ง
4.4 แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 417
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)
ด้วยสานักงบประมาณได้เสนอเรื่อง แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดังนี้
1. รายจ่ายลงทุน ในทุกงบรายจ่าย ที่มีวงเงินแต่ละรายการ ไม่เกิน 1,000
ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ให้ส่วนราชการพิจารณาระงับการ
หากเห็นว่ามีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไป ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่กากับหรือ
ดาเนินการ และให้นางบประมาณไปดาเนินการรายการอื่นตามที่กาหนดใน ข้อ 3 หรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2
2. ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนรายการที่เป็นรายจ่ายประจาที่มีความ
สาคัญต่า หรือไม่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อชะลอ ยกเลิก
การดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนางบประมาณไปดาเนินการรายการอื่น
ตามนัยที่กาหนดใน ข้อ 3
/ 3. ให้ส่วนราช ...
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3. ให้ส่วนราชการ พิจารณาดาเนินตามภารกิจที่เห็นว่ามีความจาเป็นจะต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กากับ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน
ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ภารกิจที่จะดาเนินการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นรายการที่ส่วนราชการมีความพร้อมดาเนินการ โดยสามารถก่อหนี้
ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 และหรือดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
2. เป็นรายการที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง เช่น
1) เป็นการจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูปโภคที่
ประชาชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เช่น แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ระบบอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น
2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้แก่ประชาชน เช่น
สนับสนุนเครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น
3) สนับสนุนการดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของ วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. ควรเป็นรายการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถ
ส่งผลต่อการยกระดับศักยภาพ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นรูปธรรม
4. การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานพื้นฐาน
และแผนงานยุทธศาสตร์ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กากับ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความ
เห็นชอบกรณีแผนงานบูรณาการ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ให้กากับดูแลแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบ และขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
5. แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 นี้ ไม่รวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน
บุคลากรภาครัฐและแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้มีคาสั่งที่ 2444/2559 ลงวันที่
19 สิงหาคม 2554 เรื่องระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในเขตพื้นที่
จังหวัดอุดรธานีแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้คาสั่งดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษา ต่อมา
/ กระทรวงมหาดไทย ...
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ประธาน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 5159 ลงวันที่ 12 กันยายน
2559 แจ้งว่าสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2559 เห็นชอบ เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในพื้นที่น้าจืด ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้กระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเร่งรัดการ
ออกประกาศคาสั่งจังหวัดฯ ดังกล่าว
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทา(ร่าง)
คาสั่งระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสานักงาน
ประมงจังหวัดอุดรธานี พิจารณา (ร่าง) คาสั่งดังกล่าว และเห็นว่าสมควรที่จะเพิ่มเติมใน
รายละเอียด คือ
1) เห็นควรให้มีข้อยกเว้น ในกรณีที่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ ที่มีสภาพ
ดินเค็มตามธรรมชาติ โดยอนุโลมให้กระทาได้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณา
อนุญาต
2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่ที่มีสภาพดินเค็มตามธรรมชาติ ให้กระทาใน
ระบบปิด เพื่อป้องกันมิให้มีการระบายออกสู่นอกพื้นที่ และห้ามสูบน้าเค็มขึ้นมาใช้ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จากแผนที่ดินเค็มในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ของสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สาหรับ
ประกอบการออกประกาศคาสั่งจังหวัดฯ พบว่า มีการกระจายของคราบเกลือบนผิวดินใน
พื้นที่ 18 อาเภอ มีเพียงอาเภอวังสามหมอ และอาเภอน้าโสม ไม่มีการแพร่กระจายของ
คราบเกลือบนผิวดิน
มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตั้งคณะทางานชุดเล็กชุดเล็กขึ้นพิจารณากลั่นกรอง ความเหมาะสม
ข้อดี ข้อเสีย เพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวอย่างหลากหลาย กว้างขวาง
ส่วนใหญ่คิดว่าไม่มีผลกระทบ แต่ก็ยังมีข้อกังวลบางประการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี พร้อมกับรับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนเกี่ยวข้อง
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 รายงานผลการดาเนินงานป้องกัน และลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมสมัชชา
สุขภาพจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2559 ว่าด้วยการหลักการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมนภาลัย โดยมีนายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่และเฉพาะประเด็น โดยใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ประกอบด้วย
ภาคราชการและการเมือง ภาควิชาการและวิชาชีพ และภาคประชาสังคม เอกชน
และสื่อมวลชน ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาฉันทามติสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดอุดรธานี ต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและแบบมีส่วนร่วม หลักการป้องกันและ
/ แก้ปัญหา ...
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แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว
และเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ขับรถจักรยานยนต์ รวมถึงเพื่อสมัชชาสุขภาพทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย เครือข่ายภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาควิชาการ และ
เครือข่ายภาคประชาชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมในแต่ละประเด็น
จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุดรธานี ในช่วงเดือนตุลาคม
2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 มีอุบัติเหตุ 16,327 คน จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ปี 2559 มีจานวนมากถึง 396 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 73 เกิดขึ้นบน
ทางหลวงแผ่นดิน รองลงมาเป็นถนนในหมู่บ้าน ร้อยละ 22 และเกิดขึ้นบนเส้นทางตรง
มากกว่าเส้นทางโค้ง โดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการประชุมเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพฯ ในวันนี้ได้กาหนดให้มีการเสนอขอมติในเรื่องของการแก้ปัญหาเมาแล้วขับ
ขับรถเร็ว และการแก้ไขปัญหาเด็กต่ากว่า 15 ปีขับรถ มีการกาหนดให้ทุกภาคส่วนได้ทา
ภารกิจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการบูรณาการทางานร่วมกัน และช่วยกันผลักดันให้
มติของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติให้มากที่สุด
ผลกระทบจากอุบัติทางถนนนาพาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ
ของประชาชนจังหวัดอุดรธานี การป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็น
วาระสาคัญของจังหวัด เครือข่ายทุกภาคส่วนต้องระดมความคิดเพื่อหาทางดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน ในเรื่องของการรณรงค์ถนนปลอดภัย การเสริมสร้างวินัยจราจร
หรือเรื่องอื่นๆ ที่จะทาให้จานวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและการชีวิตนั้นลดลง
ดังนั้นการพัฒนาและหาฉันทามติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี จะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันในการสร้างความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการบาดเจ็บ และ
เสียชีวิต นาไปสู่สุขภาวะของคนอุดรธานีอย่างยั่งยืน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือน ตุลาคม 2559 มีสัญญาณหดตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน หดตัวจากภาคบริการ สาหรับภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว สาหรับด้านอุปสงค์ หดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัว สาหรับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว จากความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ปรับตัวลดลง ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัด
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 การให้บริการทาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)
สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ประชาสัมพันธ์การให้บริการทาหนังสือเดินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทราบขั้นตอนการให้บริการ และการให้บริการข้อมูลทาง Social Media
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน หรือผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุล โทร. 0 2572 8442 และเว็บไซต์ของ
/ กรมการกงสุล ...
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กรมการกงสุล (www.consular.go.th) หรือสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
โทร. 0 4221 2827, 0 4222 2861 หรือ www.facebook.com/passportudonthani
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจาปี 2560
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
ราชการส่วนภูมิภาค นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
นายอาเภอทุกอาเภอ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
และนายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง ให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่บุคคลที่ได้กระทาความดีความชอบอันเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ประจาปี โดยให้หน่วยงานดาเนินการ
๑. สารวจผู้ที่ได้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา
และ ประชาชนตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยส่งให้จังหวัด (กลุ่มงาน
อานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี) ภายในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ ๒๕60 เพื่อจังหวัดจะได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารในการ
เสนอขอพระราชทาน พร้อมทั้งพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เพื่อรวบรวมและจัดส่งเอกสาร
ในการเสนอขอพระราชทานของบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ไปยังส่วน
ราชการระดับกระทรวงที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดเป็นผู้เสนอขอพระราชทานฯ ต่อไป
๒. ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้กระทาความดี
ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ขอให้กาชับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดโดยเคร่งครัด
ในส่วนของอาเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.5 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน พฤศจิกายน 2559 มีดังนี้

/ สถานีเก็บน้า ...
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คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์ ปัญหา
เสื่อมโทรม
BOD
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
BOD
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรมมาก
NH3
บ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมือง
5
เสื่อมโทรมมาก
NH3
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
5
ดี
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
2
ดี
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
2
ดี
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
2
ดี
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
2
2
ดี
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
2
ดี
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
2
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
เสื่อมโทรมมาก
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
5
(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ ๒4 พฤศจิกายน 2559)

สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 5
เกณฑ์คุณภาพเสื่อมโทรมมาก ปัญหาคุณภาพน้าที่พบมีค่า NH3 (แอมโมเนีย) ค่อนข้างสูง
ซึ่งค่า NH3 เป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากการของเสียหรือ
น้าทิ้งที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากแหล่งชุมชน ฟาร์มสุกร และหาก
ตรวจพบว่ามีแหล่งน้ามีปริมาณ NH3 สูง แสดงว่าแหล่งน้ามีการปนเปื้อนจากมลพิษสูง และ
อาจเป็นพิษต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้า ซึ่งมาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินปริมาณ
NH3 ในแหล่งน้าไม่ควรมีค่าเกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.6 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้
ร้องเรียน จานวน 56 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คงเหลือ 50 เรื่อง
บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 1,232 เรื่อง รับเรื่องส่งต่อ - ให้คาปรึกษา จานวน 32 เรื่อง
ไม่มีจานวนการให้บริการข้อมูล และงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จานวน 13 เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 6.7 รายงานผล ...
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6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนธันวาคม 2559 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน พ.ย.59 =1,090 ราย 436,000 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ธ.ค.59 =1,968 ราย 787,200 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,748 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 87,400 บาท
3. ในห้วงเดือนธันวาคม 2559 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ จานวน 13 ครั้ง รวม 11 แห่ง
(ข้อมูล ณ 27 มกราคม 2559)
4. การรับบริจาค (ธันวาคม 2559) ดวงตา 35 ราย อวัยวะ 35 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
34,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัย รวมมูลค่า
26,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
32,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยอื่น รวมมูลค่า
19,000 บาท
ให้ความช่วยเหลือราษฎรในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้
ถวายแม่ของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย จานวน 6 หลัง รวมมูลค่า 183,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.8 วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 มีมติ ดังนี้
1. กาหนดให้วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดราชการช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2560 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จานวน 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง รวม 4 วัน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2. ในส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจาเป็น หรือ
ราชการสาคัญในวันดังกล่าว โดยได้กาหนดนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไป
จะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น
พิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และ
ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 6.9 การสมัครเข้า ...
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6.9 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
สานักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในสังกัดของ สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการจัดการ
อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 4 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูง ข้าราชการของ
หน่วยงานอิสระ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูง
ภาคเอกชน และผู้ในสนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้
ผู้บริหารที่ได้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองที่ดี อันจะนาไปสู่
การพัฒนางานและพัฒนาตนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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