รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 5/๒๕60
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสมหวัง
3. นายสิธิชัย
4. นายปราโมทย์
5. นายพงษ์ศักดิ์
6. นายสุเมธ
7. นายชัชวาล
8. นายชัยพันธุ์
9. นายธีระภัทร์
10. นายจาลักษ์
11. นายสมิต
12. นางณัฐกฤตา
๑3. นางสุภาวดี
14. น.ส.อัญชลี
15. นายนิติธร
16. นายภูมิพัฒน์
๑7. นายมนต์สังข์
18. นายประเสริฐ
19. นายธเนศ
20. นายบุญชนะ
21. นางสุวรรณี
22. นายสว่าง
23. นายนภดล
๒4. นายณัฐพล
๒5. นายอาพัน
26. นางนพรัตน์
๒7. นางยุทธศาสตร์
28. นายนันทชัย
29. นางรวงทอง
30. นายธงชัย
31. นายพิพัฒน์

จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
พ่วงบางโพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ธัญญพืช
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ยศยิ่ง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
ทองดี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เชิดไชยศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ทิพย์โยธาดล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ผิวสวัสธ์
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
กันเพ็ชร์
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ชาวดอน
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
พลคชา
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เพชรคูหา
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
ธนาสิทธิตานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ภู่ศิริวัฒน์
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สุทธิอาจ
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ศิริวรรณ์หอม (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กาลพัฒน์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ตันติเมฆิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ฤกษ์สังเกต
ประมงจังหวัดอุดรธานี
เอกทัตร
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ทูลกลาง
(แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
พลธิราช
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
พลพวก
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี
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32. นายศรชัย
33. นางวันทนา
34. พ.ท.วัฒนา
35. นางสุรัตดาร์
36. นายทานาย
37. นายสมศักดิ์
38. น.ส.นงลักษณ์
39. นายรักเกียรติ
40. นายวิชา
41. นายพิชัย
42. นายธนดร
43. นายณัฐพงศ์
44. นายภูรเดช

ศรีสถาน
คันธาเวช
หวังจุลกลาง
นิลหมื่นไวย์
โชคลา
แสนอินทร์
อยู่คาจันทร์
ตู้หงษา
จันทร์กลม
พาศรี
เบ็ญจจินดา
คาวงศ์ปิน
สวัสดิรมย์

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

อาเภอ
45. นายวัชรินทร์
46. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
47. นายณฐพล
48. นายพงษ์พันธ์
49. นายวีระวัฒน์
50. นายศิริเศรษฐ์
51. นายนพพร
52. นายชวิศ
53. นายวิมล
54. นายประทีป
55. นายชัยรัตน์
56. นางสุภาวดี
57. นายศรัณย์ศักด์
58. นายสุชาติ
59. นายสัมภาษณ์
60. นายสุภโชค
61. น.ส.ศิริกัลยา

สุตลาวดี
เลิศสุบิน
วิถี
แสงสุวรรณ
วงษ์ศรีรักษา
มีธรรม
จันทรเสนา
ป้องขันธ์
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
ศรีหงส์
พนาลิกุล
กิจรักษา

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

ส่วนกลาง
62. นายเธียรไท
63. นายสราวุธ
64. นายยศวัจน์

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
โฆษิตธนสาร (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
ผาติธีรวิทย์
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
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65. นายน้าแท้
66. นายสามารถ
67. นายพิทยา
68. นางสุนีย์
69. นายชาญวิทย์
70. นายนิรันด์
71. นายวิชัย
72. นางนพมาศ
73. นายฉัตรชัย
74. นางอภิรดา
75. น.ส.ภัทรมน
76. นายเอกสิทธิ์
77. นางวิภาพร
78. นายสังคม
79. น.ส.พรปวีณ์
80. นายประพฤทธิ์
81. น.ส.ทัณฑิกา
82. นายทวีสิทธิ์
83. นายสุขุม
84. นางพณา
85. นายวิทยา
86. นายสุธน
87. นายสุรินทร์
88. นายโกเมท
89. นายไกรสิทธิ์
90. นางพุทธมาตย์
91. นางวิจิตรา
92. น.ส.ทัศนีย์
93. น.ส.นฤมล
94. นางพุทธมาตย์
95. นายธานีวัฒน์
96. น.ส.ศศิธร
97. นายไชยรัตน์
98. น.ส.ธันยพร
99. นางนิตยา
100. นายพูลศักดิ์
101. นายเอนก

มีบุญสล้าง
หังสเนตร
กุดหอม
อินทร์ดี
กัณหะยุวะ
ไชยพันธ์
จาตุรงค์กร
เจียวตั้ง
เต้าทอง
ปัญญาพงษ์เมธ

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
พงส์พิสิฎฐ์
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ออมอด
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
จงใจภักดิ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
มุงคุณคาชาว (แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ศิริเมฆา
หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
มิตตัสสา
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
เจียรวาปี
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
ชิณศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ศรีสาราญ
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
รัตนเมือง
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
อ่อนแสง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
วงศ์ประทุม
(แทน) คลังเขต ๔
ลอมศรี
(แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
นาคะประวิง (แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ภิรมย์รักษ์
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
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102. นายรัตนะ
103. นายพิจิตร
104. นายบรรพต
105. นายกัมปนาท
106. นางประภาพร
107. นายศุภชัย
108. นางสุภาพร
109. น.ส.เกษร
110. น.ส.ณัฐวรรธน์
111. นายฉลองศักดิ์
112. นายสมาน
113. นายคาสัน
114. นายประสิทธิ์
115. นายมนัสวิน
116. นายไพบูลย์
117. นายทวีศักดิ์
118. นายอรุณ
119. นายศรชัย
120. น.ส.อุทุมพร
121. นางวาสนา
122. ว่าที่ ร.ต.สมปอง
123. นางทัศนีย์
124. นายวิทยา

บุญปัญญโรจน์
สุโข
จันทร์พานิชย์
ยุทธศิลป์
อุณหชาติ
พงษ์ศิริวรรณ์
ณรงค์พันธ์
บุญยรักษ์โยธิน
ศิริเวชธารง
จัตุรัสพันธ์
บุญจะนะ
บุญอาจ
ไชยวงษ์
นาคศิริ
ไกรสีห์
สารทรัพย์
ตาลทรัพย์
ศรีสถาน
อาไพวิทย์
ฤทธาภัย
วิมาโร
งามเชื้อ
รัตนสินศรีรัตน์

(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญรักษ์อุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center : OSS)

ทหาร/ตารวจ
125. พ.ต.อ.ชวิศ
126. พ.อ.เทพชาตรี
127. น.ท.มาโนชย์
128. น.อ.พนิต
129. น.อ.ปฐมทัต
130. ร.ต.อ.เพชร
131. พ.ต.ท.รณวัน

ศรีจันทร์
ฝั่งสระ
นนท์ตุลา
แสงทับทิม
ปรีชาฤทธิรงค์
บัวมาตย์
ปิ่นทอง

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

สถาบันการศึกษา
132. นายธีระเดช
133. รศ.ดร.บัณฑิต
134. นางชยานันต์
135. นางเพชรา

วงษ์ราชธ์
หาญธงชัย
สรวงศิริ
ทองเผ้า

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
/136. นายรัตศักดิ์...
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136. นายรัตศักดิ์
137. นายสิทธิศักดิ์
138. นายนิรุตต์
139. ว่าที่ ร.ท.อภิเดช
140. นายสุรพงษ์
141. นายพัทธพล

สมบัติ
ซาปฏิ
บุตรแสนลี
สารคา
หงส์แพง
จารุจิตร์

(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
142. นายธงชัย
143. นายอิทธิพนธ์
144. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ
145. นายมานิต
146. พ.ท.ประดิษฐ์
147. นายชอบ
148. นายทวีวัฒน์
149. นายบุญเลิศ
150. นายศักดิ์ศรี
151. นายประภาส
152. นายภิญโญ
153. น.ส.อัญชลี
154. นายอาวุธ
155. น.ส.สมพิศ
156. นายนรเชษฐ์
157. นายประเสริฐ
158. นายรัชโยธิน

ปัญญาทิพย์
ตรีวัฒนสุวรรณ
ศรีวัฒนทรัพย์
แสงศิลา
เพียโบราณ
ม่วงย้าย
นิ่มวรพันธุ์
กมลวิบูลย์
ว่องไว
พันธ์ชูเพชร
แสงแก้ว
ปากศรี
โต๊ะสกุล
แววโคกสูง
พิทักษ์สฤษดิ์
ทัศนาวิวัฒน์
มีพันลม

159. นายธนัชชัย
160. นางฉายา
161. นายอนันต์
162. นายฉลอง
163. นายประทวน
164. นางกานต์รวี

สามเสน
ตยางคนนท์
วรรณภินพงศ์
แสนโท
เชิดพาณิชย์
พูลศิริ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
(แทน) ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 3
ผอ.สนง.คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ)
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
5. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
/6. หน.หน่วยตรวจสอบ...
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6. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
7. นายอาเภอกุมภวาปี
8. นายอาเภอโนนสะอาด
9. นายอาเภอนายูง
10. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-กุมภวาปี
11. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
12. ผอ.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
13. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
15. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
16. ศึกษาธิการภาคที่ 10
17. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
18. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
19. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
20. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
21. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
22. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
23. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
24. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
25. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
26. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
27. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
28. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
29. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
30. ผอ.วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
31. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
32. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
33. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
34. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
35. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
36. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
37. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
38. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
39. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
40. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
41. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
42. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
43. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
/ 44. ผจก.การบริการ...
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44. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
45. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
46. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
47. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
48. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
49. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
50. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
51. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
52. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูแลบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
56. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
57. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
58. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
59. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
60. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
61. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
62. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
64. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
65. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
66. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
68. ผอ.สานักงานคระกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
69. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.

พิธีก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
พฤษภาคม 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้นาสวดมนต์
ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
(ไม่มี)
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา
นายอาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายอาเภอบ้านดุง
/2) นายสัมภาษณ์...

๘

2) นายสัมภาษณ์ ศรีหงษ์
3) นายสุภโชค พนาลิกุล
4) น.ส.เกษร บุญยรักษ์โยธิน
5) นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์

6) นายน้าแท้ มีบุญสล้าง

ป้องกันจังหวัดขอนแก่น ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง รก.นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
จ่าจังหวัดหนองบัวลาภู ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง รก.นายอาเภอกู่แก้ว
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
หน้าที่ 4 ลาดับที่ 114. นายวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความ
ปลอดภัยในการทางาน เขต 4 แก้ไขเป็น นางวาสนาฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย
ในการทางาน เขต 4 ลาดับที่ 123. น.ท.ชวลิต สิงหรา ผูบ้ ังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
21 สนภ. 2 แก้ไขเป็น น.ท.ชวลิต สิงหรา (แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21
สนภ. 2
หน้าที่ 5 ลาดับที่ 138. นายศักดิ์ศรี ว่องไว (แทน) ผอ.สานักงาน กสทช.
เขต 8 อุดรธานี แก้ไขเป็น นายศักดิ์ศรี ว่องไว ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
ลาดับที่ 143. น.ส.สมพิศ แววโคกสูง (แทน) หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี แก้ไขเป็น
น.ส.สมพิศ แววโคกสูง หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี ลาดับที่ 144. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ (แทน) ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี แก้ไขเป็น นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
/ ระเบียบวาระที่ ...

๙

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
1. สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด และบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 29 พฤษภาคม 2560
จากข้อมูลทางสถิติ 346 ราย คิดเป็น 21.96 ต่อแสนประชากร จากที่ได้กาหนดไว้ที่
18 ต่อแสนประชากร ผู้เสียชีวิต 1.44 ต่อวันต่อแสนประชากร ดังนั้นเห็นควรกาหนด
เป้าหมายไว้ที่ 1 ต่อวันต่อแสนประชากร เป็นคนในพื้นที่ร้อยละ 89 เป็นเพศชาย ร้อยละ
81 จาก 3 สาเหตุหลักคือ เมาแล้วขับ ร้อยละ 37 ขับรถเร็ว ร้อยละ 47 และตัดหน้า
กระชั้นชิด ร้อยละ 15 หากทุกภาคส่วนร่วมมือความสูญเสียก็จะลดลง โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 10 ถึง 19 ปี และ20 ถึง 29 ปี ผู้รับจ้าง เกษตรกร
นักเรียน และนักศึกษา ใช้จักรยานยนต์ เป็นพาหนะ อาเภอที่มีอัตราการตายมากกว่า 18
ต่อแสนประชากร จานวน 11 อาเภอ ได้แก่ อาเภอทุ่งฝน 37.40 หนองหาน 32.48
โนนสะอาด 30.03 หนองวัวซอ 28.47 วังสามหมอ 25.56 บ้านผือ 25.43 บ้านดุง
24.62 เมืองอุดรธานี 24.48 กุมภวาปี 19.21 หนองแสง 18.36 และอาเภอเพ็ญ
18.23 ตามลาดับ
ประธาน
“สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี” เป็นเรื่องสาคัญโดยให้ส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง กาหนดไว้ในวาระการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด และ
กาหนดให้เป็นมาตรการองค์กร โดยเข้มงวด กวดขันในการขับขี่ปลอดภัย และมีวินัยจราจร
ในสถานที่ราชการ และสถานศึกษาทุกแห่งโดยเฉพาะศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
ได้มีการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย และเห็นด้วยกับประเด็นการ
สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) ในการขับขี่จักรยานยนต์ในสถานที่ราชการ และ
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ให้มีการรณรงค์ในประเด็นดังกล่าวนี้ในเด็กและ
เยาวชนให้มากยิ่งขึ้น และเป็นมติของกรมการจังหวัดเสนอไปยังรัฐบาล ศูนย์ความปลอดภัย
ทางถนนแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม โดยเสนอให้เป็นวาระ
แห่งชาติในการควบคุม และลดอุบัติภัยทางถนน ใน 3 หัวข้อ คือ
1) กาหนดเป็นมาตรการองค์กร ให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษาทุกแห่งเข้มงวด
กวดขันอย่างจริงจัง
2) กวดขัน จับกุมดาเนินคดีอย่างต่อเนื่อง
3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตรถ จากัดความเร็วไว้ตั้งแต่แรกการผลิต
2. การออกหน่วยบริการทาขาเทียมพระราชทานมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัด
อุดรธานี โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดทาโครงการออกหน่วยทาขาเทียม
พระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อทาขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี
และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการสนองพระราชดาริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ
/สมเด็จพระเทพ...

๑๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 2 เมษายน
2560 เพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัด ได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือ
ตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และสังคม ในระหว่างวันที่ 14 ถึง 19 พฤษภาคม
2560 ณ ศูนย์การค้า 168 แพลตินั่ม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานในพิธีเปิดการออกหน่วยทาขาเทียม
พระราชทานฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 การออกหน่วยทาขาเทียมพระราชทานฯ
ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการในระหว่างรอการทา
ขาเทียมด้วย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน คือ 1. ข้าราชการผู้ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ประจาสานักงานในต่างท้องที่ หรือ 2. ข้าราชการผู้ที่ต้องไปปฏิบัติราชการประจาสานักงาน
ในต่างท้องที่ เนื่องจากสานักงานที่ปฏิบัติราชการประจาอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทาการไปตั้ง
ในท้องที่ใหม่ เว้นแต่สถานที่ทาการใหม่เป็นท้องที่ที่ใกล้กับท้องที่ที่ตั้งสานักงานเดิม
ท้องที่ ตามข้อ 1 และ 2 แบ่งเป็น ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก คือท้องที่ที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการหรือมีคาสั่งให้ปฏิบัติราชการและได้มีการรายงานตัวเพื่อ
ปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการ
มีข้อยกเว้น คือ 1) ทางราชการจัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด 2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือคู่สมรสในท้องที่ที่ประจา
สานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชาระกับสถาบันการเงิน เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทาลายหรือ
เสียหาย เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยได้ และ 3) ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ประจาสานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามที่ร้องขอของตนเอง โดยให้ข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับ
ค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายตัว เพื่อเข้ารับหน้าที่
หลักเกณฑ์กรณีนาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินกู้มาเบิกค่า
เช่าบ้าน มีดังนี้
1. เป็นข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
2. ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้ เพื่อผ่อนชาระราคาบ้านในท้องที่ที่ไปประจา
สานักงานใหม่
3. เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัย และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น
4. ตนเองหรือคู่สมรสได้ทาการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้ เพื่อชาระ
ราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคย
ใช้สิทธิถูกทาลายเสียหาย เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
5. หากเช่าซื้อ หรือกู้เงิน เพื่อชาระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรส และ
มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อ หรือหรือผ่อนชาระเงินกู้ได้
ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สาหรับบ้านดังกล่าว
/ 6. จะต้องเป็น...

๑๑

6. จะต้องเป็นการผ่อนชาระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้ เพื่อชาระราคาบ้านกับ
สถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
7. จะต้องไม่เคยใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินกู้
สาหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไป
รับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ตามที่เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้าน
ที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมนสิทธิ์ไปแล้ว
8. หากเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นาค่าผ่อนชาระเงินกู้มาเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยคานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การเตรียมการจัดงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 125”
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีได้เตรียมการจัดงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี
ปีที่ 125” เพื่อน้อมราลึกสานึกในพระกรุณาธิคุณ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 และจะได้
กาหนดให้มีการจัดพิธีการ และกิจกรรมสาคัญเฉลิมฉลองสมโภช ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา
และในการนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็น และแสดงออกร่วมกันในการที่จะจัดให้มีพิธีการ
และการเฉลิมฉลองสมโภชในวาระสาคัญนี้ สานักงานจังหวัดอุดรธานี ได้ขอความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาแนะนา และ
ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่ชาวจังหวัดอุดรธานี ให้กับกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดอุดรธานี ตามระยะเวลาที่กาหนด
จากการประชุมผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2560 ในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 125” ปี
พุทธศักราช 2561 นอกจากจะมีการจัดกิจกรรม ดังที่เคยปฏิบัติมาทุกปีนั้น เห็นควรให้มี
การชาระประวัติศาสตร์ของเมืองอุดรธานีให้มีความถูกต้องที่สุด เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ทางประวัติศาสตร์ โดยมอบให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการดาเนินการ
เชิญผู้เกี่ยวข้อง (นักวิชาการระดับประเทศ) มาเป็นที่ปรึกษาในการนี้ด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
กระบวนการสอบถามความคิดเห็น ถือว่า
เป็นกระบวนการเริ่มต้น เพราะมีหลากหลายแนวคิด หลายแง่ หลายมุมมอง ทาอย่างไร
การระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงเป็นสิ่งสาคัญเพื่อร่วม
เฉลิมฉลองจังหวัดอุดรธานี 125 ปี ทั้งนี้สิ่งที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้องเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนคนในจังหวัดอุดรธานี ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ประธาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 เป็นห้วงของการเฉลิมฉลอง 125 ปี
จังหวัดอุดรธานี การประกวดตราสัญลักษณ์ ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอให้เร่ง
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป และ
ให้ทบทวนในเรื่องของ “คาขวัญจังหวัดอุดรธานี” และให้เชิญ ประธานกลุ่ม/องค์การ
/ สโมสร นักศึกษา...
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มติที่ประชุม

สโมสร นักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาในจังหวัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินการ
ในเรื่องของการสัมมนาประวัติศาสตร์จังหวัดอุดรธานี รวมถึงการบันทึกกิจกรรม และ
รวบรวมภาพต่าง ๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book) สาหรับ download ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕60

คลังจังหวัดอุดรธานี

ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 2560)
หน่วย : ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
(PO)
จานวนเงิน ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
11,569.36 1,526.86 7,794.33 67.37
รายจ่ายประจา 6,231.90
39.94 4,665.32 74.86
รายจ่ายลงทุน 5,337.46 1,486.92 3,129.01 58.62
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
380.53 227.38 121.85 32.02
รายจ่ายประจา
24.91
6.03
12.42 49.88
รายจ่ายลงทุน
355.63 221.35
109.43 30.77
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99 102.79 142.15 45.86
รายจ่ายประจา
111.81
2.28
62.52 55.92
รายจ่ายลงทุน
198.19 100.51
79.64 20.18
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,101.28 239.51 1,655.91 78.80
เงินกันปี 2559 1,870.55 158.52 1,597.27 85.39
เงินกันก่อนปี 2559
230.73
80.99
58.64 25.42
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมวดอักษร กร จังหวัดอุดรธานี

สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
ด้วยกรมการขนส่งทางบก กาหนดให้สานักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
นาหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม หมวดอักษร กร (การงาน
รุ่งโรจน์ กิจการรุ่งเรือง) จังหวัดอุดรธานี จานวน 301 หมายเลข เปิดประมูลเป็นการทั่วไป
ในวันที่ 17 ถึง 18 มิถุนายน 2560 ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลข
ทะเบียนสาหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอุดรธานี กาหนดพิธีเปิดประมูลในวันเสาร์ที่
17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
/ เรียนเชิญ...
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เรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูล และร่วมประมูล
หมายเลขทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม หมวดอักษร กร (การงานรุ่งโรจน์
กิจการรุ่งเรือง) จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนวาระจังหวัดอุดรธานี ปี 2560
วาระที่ 6 เรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา (เด็กปฐมวัย ไอโอดีน
ออกกาลังกาย ผู้สูงอายุ) งานพัฒนางานเด็กปฐมวัย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บ
ข้อมูล ชี้แจงสถานการณ์งานเด็กปฐมวัย ทบทวนแบบรายงาน/การบันทึกข้อมูล และ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน และจัดประชุมพัฒนาระบบบริการ/แนวทางการดูแล
ในประเด็นการจัดระบบบริการ การจัดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การดาเนินงานไอโอดีน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มอบ
ประกาศนียบัตรให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในความมุ่งมั่นในการดาเนินการ
พัฒนาสถานประกอบการเกลือบริโภค ให้ผู้ผลิตเกลือสามารถผลิตเกลือบริโภคที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 การออกกาลังกาย สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ร่วมกับสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม
ออกกาลังกาย ในโครงการกีฬาและนันทนาการสานสัมพันธ์ผู้นาเครือข่ายชุมชน เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2560 ณ ลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อาเภอเมือง
อุดรธานี เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกเภท ทุกวัย ออกกาลังกาย เล่นกีฬาและ
นันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี และเพื่อสุขภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนมีนาคม 2560 มีสัญญาณหดตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทานหดตัว ตามภาคเกษตรกรรมที่หดตัวจากปริมาณ
ผลผลิตอ้อยโรงงานที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และโรคระบาด ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม
ชะลอตัว สาหรับด้านอุปสงค์ชะลอตัวตามการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ
ที่หดตัว ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว เป็นผลมาจากการจับจ่ายใช้สอยภายใน
จังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนเมษายน 2560 มีดังนี้
/ สถานีเก็บตัวอย่าง...
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สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ประเภท
4
2
3
5
5
5
5
4
2
3
4

คุณภาพน้า
เกณฑ์

ปัญหา

DO, BOD
เสื่อมโทรม
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
ดี
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
DO, Fecal
พอใช้
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
NH3
เสื่อมโทรมมาก
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
NH3
เสื่อมโทรมมาก
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
NH3
เสื่อมโทรมมาก
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
DO, BOD
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
ดี
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
DO, Fecal
พอใช้
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
DO, Fecal
พอใช้
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของล้าน้าห้วยหลวง
เสื่อมโทรม
(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560)
คุณภาพน้า เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีค่า NH3 (แอมโมเนีย) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า NH3 (เป็น
ค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบ
ไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง สภาพแหล่ง
น้าห้วยหลวงมีระดับน้าลดน้อยลงจากเดือนมีนาคม น้าในลาน้าห้วยหลวงค่อนข้างนิ่งและ
มีวัชพืช อาจเกิดจากการย่อยสลายของซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนพฤษภาคม
2560 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 70 เรื่อง แล้วเสร็จ จานวน 7 เรื่อง
คงเหลือ จานวน 63 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,102 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน –
เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 32
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 6
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ

/6.6 รายงานผล...

๑๕

6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนพฤษภาคม 2560 มีดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน เม.ย.60 =186
ราย 326,400 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน พ.ค.60 =841
ราย 336,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 716 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 35,800 บาท
3. ในห้วงเดือนมิถุนายน 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 12 ครั้ง รวม 12 แห่ง
(ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 2560)
4. การรับบริจาค (พฤษภาคม 2560) ดวงตา 156 ราย อวัยวะ 118 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
27,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบวาตภัย รวมมูลค่า
220,800 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
10,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยอื่น ๆ รวมมูลค่า
66,500 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.7 การจัดงานมหกรรมโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดโครงการมหกรรม
ชุมชนคุณธรรม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วย
พลังบวร) จังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โนนสว่าง
ตาบลหมากหญ้า อาเภอหนองวัวซอ โดยนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ และการ
แสดงผลงานตลอดจนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชนคุณธรรมฯ ทั้ง 101 แห่ง
และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ที่ส่งเสริม
การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานี และสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการชุมชนคุณธรรมฯ และได้ดาเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) ต้นแบบของจังหวัด
อุดรธานี จานวน 5 แห่ง เรียงตามลาดับ คือ
1) ชุมชนจัดจาปาสีหราช บ้านสะงวด หมู่ที่ 3 ตาบลหนองหลัก อาเภอไชยวาน
2) ชุมชนวัดคอนสวรรค์ บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10 ตาบลทุ่งฝน อาเภอทุ่งฝน
3) ชุมชนวัดโนนสว่าง บ้านดงยาง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์
4) ชุมชนวัดศรีโสภณบ้านผือ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ
5) ชุมชนวัดป่าโนนทองอินทร์ บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ 4 ตาบลโนนทองอินทร์
อาเภอกู่แก้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
/6.8 โครงการจัด...
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6.8 โครงการจัดแสดงนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กาหนด
จัดแสดงนิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จังหวัดอุดรธานี และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนคุณธรรมฯ ไทพวนบ้านเชียง เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรม ถนนคนเดิน ชุมชนบ้านเชียง อาเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการ
และการแสดงผลงานตลอดจนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ
จังหวัดอุดรธานี พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนคุณธรรมฯ ไทพวนบ้านเชียง และมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) ต้นแบบของจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.9 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564)

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) ซึ่งได้ผ่านคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณธรรมความดีโดยเฉพาะการสร้าง
องค์กร/หน่วยงานที่ดี จะต้องมีองค์ประกอบสาคัญคือ ส่งเสริมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ 3
ประการ ในการบริหารองค์กรได้แก่ยึดมั่นในหลักศาสนา ดารงชีวิตและบริหารองค์กร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ทุกองค์กร/หน่วยงาน
ในจังหวัดอุดรธานี ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) กาหนดให้กิจกรรม “การสร้างองค์กร/หน่วยงานคุณธรรม” เป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนวาระพัฒนาจังหวัดอุดรธานี วาระที่ 3 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนาและหลักธรรมาภิบาล
องค์กร/หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ “องค์กร/
หน่วยงานคุณธรรม” โดยให้ดาเนินการ ส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาและขับเคลื่อน
แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร/หน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 1
และแบบฟอร์มที่ 2) แบบติดตามประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร/
หน่วยงาน และสรุปรายละเอียดองค์กร/หน่วยงานงานคุณธรรมในสังกัด และแบบ
ประเมินผลสาเร็จขององค์กร/หน่วยงาน(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2) ให้สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี ตามระยะเวลาที่กาหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โทร. 042 247 802
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กองทุนพัฒนา เอส เอ็ม อี ตามแนวประชารัฐ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนว
ประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี ที่ 1/2560 ลงวันที่ 29 เมษายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตาม
/ กระบวนการ...

๑๗

กระบวนการบริหารกองทุนพัฒนาพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศให้ธุรกิจที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและจังหวัด ดังต่อไปนี้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คือ
1. เป็นธุรกิจภายใต้ 10 s-curve ของประเทศที่จังหวัดส่งเสริม ได้แก่
1) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) ท่องเที่ยวระดับ
คุณภาพ 4) เกษตรเชิงประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อาหารแห่งอนาคต
6) หุ่นยนต์ 7) การบิน และโลจิสติกส์ 7) ชีวภาพ: พลังงาน-เคมีชีวภาพ 8) ดิจิตัล และ
10) อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
2. เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
3. เป็นธุรกิจที่จังหวัดมีแผนงาน/โครงการจะส่งเสริมพัฒนาเป็นพิเศษ (specific)
โดยเน้นการพัฒนากลุ่ม SMEs ในบางสาขาธุรกิจ (sector) หรือคลัสเตอร์ธุรกิจ (Cluster
เกี่ยวพันเป็นห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain) หรือพื้นที่เฉพาะ (Area) มีประเด็นการส่งเสริม
พัฒนาที่ชัดเจน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดคาขอสินเชื่อที่ www.Industry.go.th/udonthani
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