รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4/๒๕61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน ๒561
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายวัฒนา
2. นายสิธิชัย
3. นายธนพล
4. นายณรงค์
5. นายพงษ์ศักดิ์
6. นายกัมปนาทจักรวาล
7. นายชัชวาล
8. นายธีระภัทร์
9. นายปิติภณ
10. นายสมิต
11. นางณัฐกฤตา
๑2. นางสุภาวดี
13. นายปิยะ
14. นายสิริวิมล
๑5. นายมนต์สังข์
16. นางปิยวรรณ
17. นายธเนศ
18. นายดุสิต
19. นางวราภรณ์
20. นายฐานวัฒน์
๒1. นางวัชรา
22. น.ส.พรกมล
23. นางภัทธัญรินทร์
๒4. นายอาพัน
25. นางนพรัตน์
๒6. นายอภิชาติ
27. ดร.เกศินี
28. นายธงชัย
29. นางพรรณทิพา
30. นายฤทธิเดช

พุฒิชาต
จินดาหลวง
จันทรนิมิ
จีนอ่า
ยศยิ่ง
วิเวศ ศรีพุทธา
เชิดไชยศักดา
ผิวสวัสธ์
โพธิ์ใต้
ประสันนาการ
ชาวดอน
สิทธิมาลัยรัตน์
โยมา
ภู่หริย์วงศ์สุข
ภู่ศิริวัฒน์
โยมา
ถวิลหวัง
ทองทา
อิ่มแสงจันทร์
ธนาธัญญพิชญ์
ชุมพล
เบ้าหล่อเพชร
ชีวาวัฒนานนท์
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
วงษ์กาฬสินธุ์
สวัสดี
พลพวก
เลาหะทองทิพย์
โคตรสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
รก.จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
/ 31. นางวันทนา..
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31. นางวันทนา
32. นายวัชรพงษ์
33. นายทรรศชล
34. นายไมยมิตร
35. นายจิระศักดิ์
36. นางสายสวาท
37. นายเจษฎา
38. นายสุริยา

คันธาเวช
จันโท
พุทธรัตนา
ป้องวิชัย
โยธา
พรมโคตร
ปานะถึก
คาพันธ์

39. นายธนดร

เบ็ญจจินดา

ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
40. นายวัชรินทร์
41. นายนิติพัฒน์
42. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
43. นายณฐพล
44. นายชัชวาลย์
45. นายวีระวัฒน์
46. นายเอกพงษ์
47. นายปิยะพงษ์
48. นายสุกิจจา
49. นายวิมล
50. นายประทีป
51. นายชัยรัตน์
52. นางสุภาวดี
53. นายสุพจน์
54. นายศุภโชค
55. นายประจวบศักดิ์
56. นายถาวร
57. นายบุญเลิศ
58. นายณัชฐเดช
59. นายอิทธิพงษ์

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
เลิศสุบิน
วิถี
ปทานนท์
วงษ์ศรีรักษา
ทองดี
บุญส่ง
กิจรักษา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
วงศ์วิวัฒน์
สันเสนาะ
อารมณ์
สังขะมาน
วรวงษ์
มุลาลี
ชื่นพิศาล

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

ส่วนกลาง
60. นายพีระพงษ์
61. นายสราวุธ
62. น.ส.รัตนา
63. นายวิรัตน์
64. นายชาตรี

พานิชสุข
โฆษิตธนสาร
นรานันทน์
ธรรมเสถียร
ลิขิตบุญฤทธิ์

อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
รก.ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
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65. นางสุนีย์
66. นายวุฒิชัย
67. นางนพมาศ
68. นายเจริญ
69. นางลดาวัลย์
70. นางจารุวรรณ
71. น.ส.เพ็ญจันทร์
72. นายสืบตระกูล
73. นายสาลี
74. น.ส.อัญชลี
75. นายพิเชฎฐ์
76. นายเพนิน
77. นางรจนา
78. นายจีระศักดิ์
79. น.ส.สุจิตรา
80. นายอิสรา
81. นายสุริน
82. น.ส.นิสา
83. น.ส.สมลักษณ์
84. น.ส.สกุลตลา
85. น.ส.ทัศนีย์
86. นายปิฎก
87. น.ส.พิชญ์นรินทร์
88. นางปริศนา
89. นางสุพัตรา
90. นายไชยรัตน์
91. ว่าที่ ร.ต.จักรี
92. นางดรุณี
93. นายพูลศักดิ์
94. นายประเสริฐ
95. นายเอนก
96. นายประจักษ์
97. นายเรืองเดช
98. นายปราโมช
99. นายจุฑัชย์
100. น.ส.จินตนา

อินทร์ดี
บุญผ่อง
เจียวตั้ง

(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4
(อุดรธานี)
เพ็งสลุด
(แทน) ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
มาลาศรี
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
จันทศรี
(แทน) สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
มิลินทานุช
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
พลขันธ์
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ชาวนา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาแสน
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
แก้วอินตา
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
พวงจาปี
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
สุวรรณสาร
(แทน) ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปุธาโส
(แทน) หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
บงแก้ว
(แทน) ผอ.สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3
กันธิยะ
แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
สุวรรณพรหมา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
คงแสงไชย
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
อ่อนแก้ว
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
พลอยน้อย
คลังเขต 4
คาลือไชย
(แทน) สรรพากรภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
สิรินุสรณ์
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
นันทพานิช
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ปุกสันเทียะ
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
พิมพ์รัตน์
(แทน) ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
มานิตกุล
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
ยิ้มสนิท
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
/ 101. นายอาคม..
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101. นายอาคม
102. นายสุกันฑ์
103. นายพรชัย
104. นายประมวล
105. นายประสิทธิ์
106. น.ส.เบญจพร
107. นายบัณฑิต
108. นายไพบูลย์
109. นางอรเกษมศิลป์
110. นางเพียงใจ
111. น.ส.ชนกพร
112. น.ส.ธิติยา
113. นางวาสนา
114. นายอภิสิทธิ์
115. นายพิทักษ์
116. นายวิทยา

สัตถาผล
ส่างช้าง
โพคันโย
โหระสิงห์
ไชยวงษ์
สารพรม
ทองอร่าม
ไกรสีห์
จิรวัสวงศ์
แสงวิจิตร
โพธิสาร
ปานมณี
ฤทธาภัย
คาภิโร
ราชาทุม
รัตนสินศรีรัตน์

(แทน) ผอ.สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
(SME One-Stop Service Center:OSS)

ทหาร/ตารวจ
117. พ.อ.ประทีป
118. น.ท.มาโนชย์
119. น.อ.สมพงษ์
120. พ.ต.หญิง อิสรีย์

ธานี
นนท์ตุลา
เสนภักดี
นรเศรษฐกร

121. พ.ต.ท.พลสันต์

คมขาว

(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24

สถาบันการศึกษา
122. นายจรูญ
ถาวรจักร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
123. นายพิชิต
สนั่นเอื้อ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
124. นายสุพัฒน์
สมสุข
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
125. นางพรปวีณ์
หงส์ประสิทธิ์ (แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
126. นางศศิวรรณ
กล้าวิจารณ์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
127. นายสิทธิศักดิ์
ชาปฏิ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
128. นางศรีวรรณ
เหรียญเจริญ (แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
129. นายผ่องชัย
ไทยหอม
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
130. นายชานาญ
อยู่แพ
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
131. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
132. นายชาญปัท
นูเพ็งฐ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
/ 133. นายอิทธิพนธ์...
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133. นายอิทธิพนธ์
134. ว่าที่ ร.ต.ปรเมศ
135. ส.ต.อ.กงจักร
136. นางอารีย์
137. น.ส.สุลักษณ์คณา
138. นายสมพร
139. น.ส.สุพรรณี
140. นายปิยะฉัตร
141. นายสุรเดช
142. นายสาธิต
143. นายสันติเวช
144. นายนรินทร์
145. นายนรเชษฐ
146. นายธนญชัย
147. นายประเวศ
148. นายธนัชชัย
149. นายวีรพงษ์
150. นายธนัชชัย
151. นายพุฒิเศรษฐ์
152. นายประภาส

ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ศรีวัฒนทรัพย์ รก.นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
ลือหาญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
สุรารักษ์
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ไชยมาก
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
นันตะ
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
ศักดิ์สุจริต
รก.ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาอุดรธานี
มูลศรี
ผองสานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
หล้าวงศ์
(แทน) หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
ฉัตรรัตนวารี (แทน) ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีอุดรธานี
คงพันธ์
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
ชาวระ
(แทน) ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4
(ขอนแก่น)
รัตนวงศ์
ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
สามเสน
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
บัวทองสิงห์
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
2. อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
3. สัสดีจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
6. หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สนจ.อด.
7. ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
8. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อด.
9. อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
10. ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
11. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
12. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
13. ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
/ 15. หน.สานักงาน...
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15. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
16. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
17. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
18. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
19. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
20. ผอ.สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
21. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
22. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
23. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
24. ศึกษาธิการภาค 10
25. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
26. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
27. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
28. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
29. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
30. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
31. ผู้บังคับการกองบิน 23
32. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
33. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
34. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
35. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
36. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
37. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
38. รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
39. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภาวาปี
42. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
43. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
44. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
45. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
46. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
47. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
48. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
49. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
50. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
51. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
52. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
53. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
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54. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
55. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
56. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
97. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
58. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
59. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
60. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
61. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
62. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
63. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
64. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
66. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
67. ผอ.สานักงาน คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอุดรธานี (คปภ.)
68. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
69. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
70. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด
71. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
72. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
73. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
74. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
75. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
76. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
77. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
78. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
79. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
80. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
81. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
82. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
83. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น.
ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554 และ
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็น
ประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี 2561
(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีทางานดีเด่น
ประจาปี 2561 (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอุดรธานี)
/ 3. มอบเกียรติบัตร...
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ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

3. มอบเกียรติบัตรผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์งานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง:
GMS Fabric Expo 2018 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
4. มอบเกียรติบัตรนักกีฬาวิ่ง 31 ขา (สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี)
5. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอาเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน
ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
6. สรุปข่าวเด่นประจาเดือนเมษายน 2561 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี)
มอบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี 2561 ของสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
เชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีทางานดีเด่น ประจาปี 2561 สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานอุดรธานี มอบเกียรติบัตรผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์งานมหกรรมผ้าทอมืออนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง : GMS Fabric Expo 2018 ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
มอบเกียรติบัตรนักกีฬาวิ่ง 31 ขา ของสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี มอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอาเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนใน
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
และชมสรุปข่าวเด่นประจาเดือนเมษายน 2561 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อุดรธานี
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร (หน่วยงาน) ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายพีระพงษ์ พานิชสุข
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 4
ได้รับแต่งตั้งให้ รักษาการในตาแหน่ง
อัยการจังหวัดอุดรธานี
2) นายณัฐวุฒิ เนืองทอง
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับแต่งตั้งให้
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
3) นางสาวรัตนา นรานันทน์ อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการจังหวัดหนองคาย ได้รับแต่งตั้งให้
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
อุดรธานี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 ลาดับที่ 60
“นายบุญเลิศ วรพงษ์ นายอาเภอหนองแสง” แก้ไขข้อความเป็น “นายบุญเลิศ วรวงษ์
นายอาเภอหนองแสง”

๙

หน้าที่ 5 ลาดับที่ 138 นางเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี) แก้ไขเป็น 138.นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
ให้ตัดข้อความ ลาดับที่ 146 ออกทั้งหมดเนื่องจากรายชื่อซ้ากับลาดับที่ 144
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

คลังจังหวัดอุดรธานี

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงาน
จังหวัดอุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2561
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
3.1 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ปว่ ยนอก
กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
แจ้งหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แจ้งแนวปฏิบัติใช้บัตร
ประชาชนแสดงสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก ในการดาเนินการเตรียมความ
พร้อมในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจาตัว
ประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล โดยให้เริ่ม
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง
ให้ใช้บัตรประจาตัวประชาชนที่ราชการออกให้ทาธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ทุกครั้ง เว้นแต่บุคคลที่ไม่สามารถมีบัตรประจาตัวประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจาตัวประชาชนหรือบุคคลที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้ไม่ต้องแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนในการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสาหรับผู้มีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัวและส่วนราชการ
2. รายการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้
เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับลงทะเบียนผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบาบัด
ทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม ผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ยาราคาสูง ให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
3. รายการค่าตรวจสุขภาพประจาปี ให้ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและ
นาใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัด
4. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง
ให้สถานพยาบาลจัดส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย (สานักงาน
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) หรือสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.))
แล้วแต่กรณี
/ 5. ผู้ป่วยด้วยโรค...

๑๐

5. ผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม
และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจาเป็นต้องฉายรังสีรักษา ซึ่งสถานพยาบาลของทางราชการ
ส่งตัวให้มาเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ณ สถานพยาบาลของเอกชน ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตลอดจนสถานพยาบาล
ของเอกชนถือปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสาหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวและส่วนราชการ
และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
นอกสาหรับสถานพยาบาล
3.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้มีอายุครบ
60 ปี บริบูรณ์
จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 169 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
1. การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่เป็นที่ปรึกษา ให้ขอ
ทาความ ตกลงกับกระทรวงการคลัง
2. ลักษณะภารกิจที่สามารถจ่ายค่าตอบแทน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
2.1 เป็นภารกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยบุคคลนั้น
เป็นผู้ริเริ่ม หรือบริการโครงการมาตั้งแต่ต้น
2.2 เป็นภารกิจที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์สูง
2.3 เป็นภารกิจเกี่ยวกับความไว้วางใจในงานที่มีความสาคัญเป็นกรณีพิเศษ
2.4 เป็นภารกิจที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน
2.5 เป็นภารกิจที่ไม่ใช้เรื่องการกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
2.6 ไม่สามารถสรรหาบุคลากรในหน่วยงานมาปฏิบัติภารกิจนั้นได้
2.7 เป็นภารกิจมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
3. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานให้ส่วนราชการได้
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานคราวละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ
5. พิจารณาผู้ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี
6. อัตราค่าตอบแทนให้ได้รับไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ
7. ให้จ่ายค่าตอบแทนได้เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และมีการ
ทาสัญญาแล้ว
8. การจ่ายค่าตอบแทนให้เบิกจากงบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ
9. ในกรณีมีปัญหาไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ ให้กระทรวงการคลัง
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
3.3 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
/ ภาครัฐ...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทาง
ปฏิบัติการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าว ใช้บังคับ กับ รถราชการ และยานพาหนะอย่าง
อื่น หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ ที่ใช้น้ามันเชื้อเพลิง
กรณีไม่มีภาชนะบรรจุน้ามันเชื้อเพลิง ให้จัดทาเฉพาะรายงานขอซื้อขอจ้าง
การซื้อน้ามันกรณีให้เครดิต ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งซื้อ และผู้ซื้อลงนามกากับ
เมื่อได้รับน้ามันเชื้อเพลิงครบถ้วนแล้ว การซื้อน้ามันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตร Fleet Card
ให้ดาเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2550 กรณีมีการเปลี่ยนราคาน้ามันเชื้อเพลิง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการในการแก้ไขราคาในสัญญา กรณีซื้อน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไป
ราชการ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีมีภาชนะบรรจุน้ามันเชื้อเพลิง ให้ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) การซื้อน้ามันกรณีไม่ให้เครดิต ให้สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ออกใบเสร็จรับเงิน และผู้ซื้อลงนามกากับในใบเสร็จรับเงิน โดยเจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียน
คุมการจัดซื้อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุก 6 เดือน และ
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จากบริษัทการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจากัด(มหาชน) โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหากไม่ประสงค์
ให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวน หรือ วิธีคัดเลือก
ข้อกาหนดของสถานีบริการน้ามันที่ให้เครดิตกับหน่วยงานของรัฐ ให้จัดส่ง
ใบแจ้งยอดให้หน่วยงานของรัฐทราบภายในวันที่ 10 ของเดือน และให้หน่วยงานของรัฐ
ชาระค่าน้ามันในวันที่ 15 ของเดือน
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561
(ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2561)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อ
(PO)

9,331.12 1,235.90
4,538.76
32.35
4,792.36 1,203.55
387.51
142.08
134.14
1.45
253.37
140.63
395.00
142.84
160.76
3.06
234.24
139.78

/ รายงานผลการ...

ผลการเบิกจ่าย
จานวนเงิน ร้อยละ
4,895.61 52.47
2,751.08 60.61
2,144.53 44.75
65.44 16.89
10.60 7.90
54.84 21.64
56.65
5.
14.34
31.28 19.46
25.37 10.83

๑๒

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,695.03
960.93 1,492.49 55.38
เงินกันปี 2560 2,504.26
873.66 1,439.78 57.45
เงินกันก่อนปี 2560
188.77
87.27
52.71 27.92

ในการการนี้ สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดแนวทางการติดตาม
เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี โดยจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณทุกเดือน สาหรับส่วนราชการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทาแผน
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงานรายงาน
จังหวัด และมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ประธาน
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.2 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี
ประจาปี 2561/งบกรมจังหวัด
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี แผนงาน/โครงการ และงบประมาณภาพรวม (จังหวัดอุดรธานี) ได้รับแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณ รวม 52 โครงการ วงเงิน 532 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย
1) งบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 โครงการ วงเงิน 82 ล้านบาทเศษ
แยกเป็นงบดาเนินงาน 33 ล้านบาท และงบลงทุน 49 ล้านบาท
2) งบจังหวัด จานวน 45 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาทเศษ แยกเป็นงบ
ดาเนินงาน 118 ล้านบาทเศษ งบลงทุน 184 ล้านบาทเศษ งบค่าใช้จ่ายบริหารงานฯ
10 ล้านบาท
3) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ที่ดาเนินการในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม วงเงิน 137 ล้านบาทเศษ แยกเป็น
งบดาเนินงาน 94 ล้านบาทเศษ และงบลงทุน 43 ล้านบาทเศษ
มี 19 หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด (ร้อยละ 25) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายปานกลาง จานวน 3 หน่วยงาน และ
มีจานวน 11 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(ร้อยละ 52 ขึ้นไป)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (ข้อมูล 26 เมษายน 2561)ภาพรวม จานวน 62
ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 11.83 งบกลุ่มจังหวัด จานวน 5.9 ล้านบาทเศษ คิดเป็น
ร้อยละ 4.35 งบภาค จานวน 6 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ7.42 งบจังหวัด จานวน
50.9 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 16.27 บาท
และมีมาตรการเร่งรัดการดาเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงพื้นที่ให้เร็วขึ้น ในรายการงบลงทุน แนะนาให้ผู้รับจ้าง
เบิกเงินล่วงหน้า (Advance Payment) สาหรับรายการงบดาเนินงาน ให้ดาเนินการ ดังนี้
/ 1) รายการค่าใช้จ่าย...

๑๓

1) รายการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ขอให้ปรับแผนการจัดซื้อให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 3 (เมษายน 2561)
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หากสามารถปรับแผนการดาเนินการได้ ขอให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ หรือเร่งรัดยืมเงินตามระเบียบ ภายในไตรมาส 3 (เมษายน
2561) โดยดาเนินการให้ได้อย่างน้อย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 52
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพี่อทราบ
5.1 การเสด็จตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานี และการประชุม
คณะกรรมการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ ไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ภายในกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 13 ตาบลโนนสูง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทอดพระเนตรการดาเนินงาน
ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ในการนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยข้าราชการ/ทหาร/ตารวจ เฝ้ารอรับเสด็จ และทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการฯ
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อควบคุมดูแลและลดจานวนสุนัขจรจัดอย่างถูกวิธี และเป็น
ต้นแบบการดาเนินงานแก่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอื่น ๆ ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานี สร้างบนพื้นที่ 20 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสานักงาน อาคารที่
พักเจ้าหน้าที่ อาคารที่พักสัตว์ใหม่ อาคารคอกสัตว์เก่า อาคารคอกสัตว์ป่วย อาคารเก็บ
และปรุงอาหาร และอาคารเผาซากสัตว์ สร้างแล้วเสร็จในปี 2560 เปิดให้บริการตั้งแต่
วันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งรับสุนัขจรจัดจากวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จานวน
34 ตัว มาทดลองดูแลปัจจุบันมีสุนัข 58 ตัว สามารถรองรับการดูแลสุนัขได้ถึง 150 ตัว
การดาเนินงานหลักของศูนย์พักพิงฯ คือการนาสุนัขมาฟื้นฟูสุขภาพ การทาหมัน
สุนัขทุกตัว จากนั้นจะส่งกลับ หรือหาบ้านใหม่ให้สุนัข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจ
สามารถนาสุนัขไปเลี้ยง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัข ในระยะยาว สาหรับสุนัข
ที่ดุร้ายก็จะดูแลต่อไปจนสิ้นอายุขัย นอกจากนี้ยังมีแผนในการสร้างเครือข่าย เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์พักพิงฯ ทั้งในส่วนของภาคเอกชน/วัด จานวน 4 แห่ง เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง
จานวน 4 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ทั้ง 20 อาเภอ รวมเป็น 28 แห่ง
คาดว่าในปี 2565 จะสามารถดาเนินการควบคุมกากับดูแลจานวนสุนัขจรจัดที่มีอยู่ใน
พื้นที่ทั้งหมดได้
และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 16.10 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รองประธาน
/ กรรมการฯ ณ ...

๑๔

กรรมการฯ ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
อาเภอเมืองอุดรธานี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ครั้งที่3/2561
เพื่อทรงติดตามผลการดาเนินงานตามแผนรวม 8 ยุทธศาสตร์ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ข้าราชการ/ทหาร/ตารวจ เฝ้ารอรับเสด็จฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงชื่นชมการปฏิบัติงานของ
จังหวัดอุดรธานี ทั้งในเรื่องของศูนย์พักพิงฯ และแนวทางในด้านการดาเนินงานในด้าน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ทรงเห็นว่าจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อม และทรงกาหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ที่จังหวัดอุดรธานีครั้งต่อไปในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และกาหนดออกหน่วยเคลื่อนที่
ในการผ่าตัดทาหมัน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข-แมว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง องค์กร
เครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ร่วมดาเนินโครงการซ่อม
สร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) และมอบหมายให้สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับบริจาคเงินจาก
ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อ
สมทบทุนการดาเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี รวม 20 อาเภอ
ผลการดาเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) (ข้อมูล
18 มกราคม 2561- 9 เมษายน 2561) มีส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ร่วมบริจาคเงิน จานวนทั้งสิ้น 124,000 บาท และได้ดาเนินการสร้างบ้าน
และส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ฯ แล้ว จานวน 3 หลัง รวมเป็นเงิน 143,000 บาท
คงเหลือเงินในบัญชี จานวน 43,000 บาท
ติดต่อบริจาคเงินสมทบทุน โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก)
ได้ที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี ถนนอธิบดี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี โทร. 042 221 773
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 ข้อมูลสถานการณ์น้าเพื่อการเพาะปลูก
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
สถานการณ์น้าในเขตชลประทานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
มีแหล่งน้าในเขตชลประทาน ขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง ขนาดกลาง จานวน 15 แห่ง
ขนาดรวมความจุทั้งสิ้น 325 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันจุน้าได้ 152 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 46 คาดว่าฤดูปลูกข้าวนาปีที่จะถึง จะได้จัดสรรน้า ให้กับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อตกกล้าปลูกข้าวนาปีในส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะได้เตรียมการรองรับน้าในฤดูฝน
ที่จะมาถึงนี้ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 5.4 การเตรียมการ ...

๑๕

5.4 การเตรียมการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ตารวจภูธร
ภาค 4 มณฑลทหารบกที่ 24 กองบิน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี กาหนดจัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา
08.00-14.00 น. ณ ห้องอุดรธานี คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า อุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2,000 คน
เรียนเชิญหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย : ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการตามเหล่าสังกัด ผู้นาองค์กรภาคเอกชนแต่งชุดสุภาพ หรือชุดจิตอาสา หรือ
ชุดประจาหน่วยงานองค์กรนั้น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.5 รายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อทาหน้าที่บูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วย
ทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ในการดาเนินการอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง
รวมถึงประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน อาสาสมัคร
ต่าง ๆ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และ
ต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสานึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน และประชาชนทั่วไป
ช่วงควบคุมเข้ม (11-17 เมษายน 2561) เป้าหมายการดาเนินงาน เพื่อให้
ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2561 เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit)
ลดลง (เทียบกับสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)
ผลการดาเนินงาน (11-17 เมษายน 2561) โดยสรุปคือ การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน จานวน 29 ครั้ง (ลดลงเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560) ร้อยละ
81.99 ได้รับบาดเจ็บ (Admit) จานวน 27 (ลดลงเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2560) ร้อยละ 83.93 มีผู้เสียชีวิต จานวน 6 คน ทั้งหมดเป็นเพศชาย (ลดลงเทียบ
กับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560)ร้อยละ 25 การปฏิบัติงานตั้งด่านบูรณาการ
จุดตรวจหลัก 41 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เฉลี่ย 1,495 คนต่อวัน รวม 10,471 คน
ตรวจยานพาหนะ จานวน 123,426 คัน ดาเนินคดี จานวน 23,468 คัน การดาเนินคดี
สูงสุด คือไม่สวมหมวกนิรภัย จานวน 5,095 ราย สาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สูงสุดคือเมาสุรา ร้อยละ 53.13 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์
/ร้อยละ ...
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ร้อยละ 79.31 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล/
หมู่บ้าน ร้อยละ 37.93 ห้วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ คือ 16.01-20.00 น. ร้อยละ 34.48
ช่วงอายุผู้ประสบเหตุ อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 42.42 และเป็นคนในพื้นที่
แม้ว่าผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดอุดรธานี สามารถลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
บาดเจ็บ และเสียชีวิต แต่ยังมีความสูญเสีย ดังนั้น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้องจะต้องถอดบทเรียน เพื่อวิเคราะห์
สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงการระดมความคิดเห็นร่วมกันทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานสามารถลดจานวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุดรธานี เกิดผลสาเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.6 สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถิติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 3 ฐานและอื่นๆ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด/ตารวจภูธรจังหวัด) จากการ
ดาเนินงานต่อเนื่องปีงบประมาณ 2561 ห้วงระหว่าง(1 ตุลาคม 2560 ถึง 25 เมษายน
2561) รวมผู้เสียชีวิต จานวน 228 คน คิดเป็นอัตราตาย 14.47 ต่อแสนประชากร
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2561 จานวน 1.5 ล้านบาทเศษ
จากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล 3 ฐานและอื่น ๆ ) ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2560 ถึง 29 มีนาคม 2561 อัตราตาย 0.1-16 ต่อแสนประชากร มีจานวน
ทั้งสิ้น 14 อาเภอ อัตราตายมากกว่า 16-18 ต่อแสนประชากร ได้แก่อาเภอหนองหาน
และอาเภอนายูง อัตราตายมากกว่า 18 ต่อแสนประชากร รวมทั้งสิ้น 4 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอบ้านผือ อาเภอไชยวาน และอาเภอกู่แก้ว ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานีเกินกว่าครึ่งหนึ่ง มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า
ที่กฎหมายกาหนด
จากการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2561
พบความเชื่อมโยงห้วงเวลาที่เกิดเหตุ คือ 16.01 ถึง 20.00น. สถานทีเ่ กิดเหตุ คือถนน
ในหมู่บ้าน พฤติกรรมเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวก และขับรถเร็ว (ร้อยละ 41.63, 85.63
และ 73.76 ตามลาดับ) ใช้จักรยานยนต์พาหนะ (ร้อยละ 70.14) อายุ 60 ปีขึ้นไป
(ร้อยละ 22.62) อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 35.29) เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ (ร้อยละ
57.47)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ในกระบวนการคิดการทางานบางทีคิดเฉยๆ ก็ไม่เกิดการปฏิบัติ พูดไม่ดีก็เป็นการทาลาย
ไม่สร้างสรรค์ มีแต่คิด คิด พูด และปฏิบัติดี เกิดการพัฒนาความร่วมมือขอขอบคุณทุก
ภาคส่วนที่ช่วยการรณรงค์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และให้ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง ให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรเบื้องต้น
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาดอนต้น ในโรงเรียนต้นแบบของ
จังหวัดอุดรธานี โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดด้วย สาหรับการแก้ไข
/ปัญหาอุบัติเหตุ...

๑๗

ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดอุดรธานีในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอยู่ในคณะกรมการจังหวัด ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกาลัง
ในการขับเคลื่อน และจะเป็น 365 วันที่ลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตของ
คนในจังหวัดอุดรธานีได้อย่างจริงจัง
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.7 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน MOU โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล
นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จากการที่ประชาชน ได้บริโภคอาหารไม่สะอาด เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งหวังให้ผู้มารับบริการโรงพยาบาลบริโภคอาหารที่สะอาด
ลดอัตรา การเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ได้กาหนดนโยบาย Food Safety
Hospital เน้นบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบการดาเนินงานทุกกระบวนการ บูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยกาหนดเป็น 3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ
แผนการจัดซื้ออาหารผู้ป่วย ประจาปี 2561 (ข้าว ผัก ผลไม้ ไข่ และอื่นๆ) มี
มูลค่ารวมต่อปี จานวน 48.6 ล้านบาทเศษ ผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืช
ผักและผลไม้สด ด้วยชุดตรวจยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม โดยการสุ่มตัวอย่างผัก และผลไม้สด
ที่ส่งตรวจที่หน่วย Mobile Unit 8 สานักงานสาธารณสุขาจังหวัดอุดรธานี ทั้งในรอบที่ 1
(ไตรมาส 2) และรอบที่ 2 (ไตรมาส 3) ผลตรวจไม่พบยาฆ่าแมลงในตัวอย่างที่ส่งตรวจ
การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนเมษายน 2561
รายการอาหาร (ข้าวสาร ผักสด ผลไม้ ไข่ และอื่นๆ ที่ผ่าน GAP) ซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน มีมูลค่าการจัดซื้อรวมทั้งหมดมูลค่า 365,840 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.8 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

ที่ทาการปกครองจังหวัดได้ดาเนินการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ดังนี้
1) การจัดเวทีประชาคม
การจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” (ห้วงระหว่าง 21
กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2561) ดาเนินการจัดเวทีประชาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 21
กุมภาพันธ์ แล้วเสร็จวันที่ 10 มีนาคม 2,561 จานวน 156 ตาบล 1,862 หมู่บ้าน
187 ชุมชน รวม 2,049 หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ทั้งสิ้น 225,882
หมู่บ้าน ภาพรวมปัญหาความต้องการ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เวทีที่ 1 พื้นที่เป้าหมาย
2,049 หมู่บ้าน/ชุมชน พบปัญหาความต้องการของประชาคม 5 อันดับ คือถนน ไฟฟ้า
น้าใช้ ยาเสพติด และปัญหาน้าเพื่อการเกษตร ตามลาดับ
การจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 “ติดตาม ถามไถ่” (ห้วงระหว่าง 21 มีนาคม 10 เมษายน 2561) ดาเนินการจัดเวทีประชาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม แล้วเสร็จ
วันที่ 10 เมษายน 2561 จานวน 156 ตาบล 1,862 หมู่บ้าน 187 ชุมชน รวม
2,046 หมู่บ้าน/ชุมชน ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ทั้งสิ้น 211,541 หมู่บ้าน
/ การจัดเวที ...

๑๘

การจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 “สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset)
เพื่อการมีส่วนร่มในการพัฒนา” (ห้วงระหว่าง 11-30 เมษายน 2561) ดาเนินการ
จัดเวทีประชาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 จานวน
642 ตาบล/หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ทั้งสิ้น 64,112 คน
2) คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตาม
วิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดหนองบัวลาภู
(เขต 6) โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พร้อมคณะและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับ
จังหวัด/ตาบล ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตาบล
โคกกลาง อาเภอโนนสะอาด และที่วัดบ้านดอนแก้ว ตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2561 ณ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง หมู่ที่ 6 ตาบลโนนทอง อาเภอนายูง เป็นการ
ดาเนินการครั้งที่ 4 ประกอบด้วยกิจกรรมการเทิดทูนสถาบัน การให้บริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การมอบบ้านอุ่นรัก และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และจากข้อมูลความพึง
พอใจของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ โดยสานักงานสถิติจังหวัด
ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกคือ การพบปะพี่น้องประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัด
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์
จากหน่วยงานภาครัฐตามลาดับ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ เดือนพฤษภาคม 2561 แจ้งเลื่อนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาพู่ อาเภอเพ็ญ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ออกไปไม่มีกาหนด สาหรับ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาเก็น หมู่ที่ 8 ตาบลหนองแวง อาเภอน้าโสม
จากเดิมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม
2561 เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมโครงการ ฯ
ตามวันที่ และสถานที่ดังกล่าว
ประธาน
ขอเชิญร่วมออกหน่วยบริการตามกาหนดโดยพร้อมเพรียงต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
5.10 การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ 2561
หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
การจัดประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจาปีงบประมาณ
2561 เดือนพฤษภาคม 2561 เจ้าภาพได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี กาหนดขึ้นในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ จะได้แจ้งเวียนเชิญชวนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ ระเบียบวาระ...

๑๙

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่ส่วนราชการนาเสนอโดยเอกสาร
6.1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 9)
สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า(ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 และได้มีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63ง ลงวันที่ 19 มีนาคม
2561 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2561 สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และคาชี้แจงได้ที่ http://www.mol.go.th
อัตราค่าจ้างขั้นต่า จานวน
(บาท/วัน)
(จังหวัด)

มติที่ประชุม

เขตท้องที่บังคับใช้

308

2

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

310

22

จังหวัดกาแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง
ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลาปาง ลาพูน ศรีสะเกษ
สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ
และอุทัยธานี

315

21

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์
น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย
สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์

318

7

จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี
มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม

320

14

จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี
สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย
และอุบลราชธานี

325

7

กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

330

3

จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

รับทราบ
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีสัญญาณชะลอตัว
จากเดือนก่อนหน้าโดยด้านการผลิตชะลอตัว ตามภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ส่วนหนึ่ง
/ เป็นผลมาจาก...
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เป็นผลมาจากกาลังการผลิตอุตสาหกรรมน้าตาลที่ปรับตัวลดลง ภาคเกษตรกรรมหดตัว
จากปริมาณผลผลิตมันสาปะหลัง และอ้อยโรงงานที่ลดลง สาหรับภาคบริการขยายตัว
ด้านการใช้จ่ายชะลอตัว ตามการบริโภคภาคเอกชนหดตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี ทางด้านเงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัว ร้อยละ 2.6 และ ร้อยละ 5.2 ตามลาดับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ ร้อยละ 0.1 การจ้างงาน ขยายตัว
ร้อยละ 0.02
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้สรุปผลการดาเนินงานของประจาเดือนเมษายน
2561 ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 34 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 28 เรื่อง ยุติเรื่อง 6 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 2,106 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 23
เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
จานวน 5
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง รวม 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนมีนาคม 2561 มีดังนี้
คุณภาพน้า
คะแนน
ระดับ
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
61
พอใช้
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
88
ดี
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
63
พอใช้
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง (HLU 04)
52
เสื่อมโทรม
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ (HLU 05)
54
เสื่อมโทรม
จุดสูบน้าประปา อ.พิบลู ย์รักษ์ (HLU 06)
62
พอใช้
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
57
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
66
พอใช้
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
84
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
86
ดี
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง 67
เสื่อมโทรม
(ตาราง: คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ปัญหา
BOD
BOD
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
-

คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวงมีโดยรวม จัดอยู่ในระดับดี มีคะแนนอยู่ที่ 67
สถานี HLU 04, HLU 05, HLU 06, และสถานี HLU 07 เดือนมีนาคม
/ มีปริมาณ...

๒๑

มีปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน (NH3-N)สูง ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรก ของ
แหล่งน้าที่เกิดจากของเสีย หรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจาก
ชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง โดยปริมาณสิ่งสกปรกในลาห้วยหลวง
ค่อนข้างสูงนั้น อาจเกิดจากการย่อยสลายของซากวัชพืช สัตว์ และน้าทิ้งจากชุมชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนเมษายน 2561 สรุปได้ดังนี้
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค เมษายน 2561
=736
ราย 294,400 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 304 ราย
รวมเป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น 15,200 บาท
3. ในห้วงเดือนเมษายน 2561 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 14 ครั้ง รวม 14 แห่ง
(ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2561)
4. การรับบริจาค (เมษายน 2561) ดวงตา 21 ราย อวัยวะ 17 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ
รวมมูลค่า
36,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเด่นสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ครบรอบ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการทาบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีกล่าว
คาอาศิรวาทราชสดุดี การขับเสภา และการราถวายพระพร พิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์
มรดกไทย พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงดนตรีไทย กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การแกะสลัก เขียนสีไหลายบ้านเชียงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้
นายณรงค์ จีนอ่า ปลัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี และในวันเดียวกันนางเกศินี สวัสดี
วัฒธนธรรมจังหวัดอุดรธานี นาข้าราชการ บุคลากรร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย
แบบไทยย้อนยุคในวันอนุรักษ์มรดกไทย และรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยใส่บาตรพระ
ทุกวันอังคาร และร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่อน ณ บริเวณห้าแยกน้าพุ ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมืองอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2561 ร่วมกับเครือข่ายวิทยากรแกนนา จิตอาสา
ผู้นาเที่ยวชุมชน รุ่นที่ 1-4 ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดอบรมขยายผลโครงการอบรม
การเป็นเจ้าภาพที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม (จิตอาสาผู้นาเที่ยวชุมชนฯ) ในชุมชนคุณธรรม
/ น้อมนา...

๒๒
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น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอพิบูลย์รักษ์ อาเภอหนองวัวซอ
อาเภอหนองหาน อาเภอหนองแสง และอาเภอไชยวาน รวม 41 ชุมชน และเมื่อวันที่ 9
เมษายน 2561 ได้จัดแถลงข่าวรณรงค์ “สงกรานต์อุดรปลอดภัย ใช้น้าคุ้มค่า ร่วมกันรักษา
วิถีประเพณีไทย” ณ สวนศรีเมือง บริเวณทุ่งศรีเมือง โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ภายในงานจัดให้มี
การสาธิตประเพณีสงกรานต์ การสรงน้าพระพุทธรูป การก่อเจดีย์ทราย และการแสดงศิลปะ
พื้นบ้านขับลาไทพวนบ้านผือ และระบาไทพวนบ้านเชียง
ให้การสนับสนุนการจัดงาน “เทศกาลสงกรานต์ วิถีน้า วิถีไทย ม่วนหลาย สงกรานต์
ไทพวนบ้านเชียง (Water festival 2018) ประจาปี 2561” ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน
2561 ณ ลานวัฒนธรรมบ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน มีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายใส่ชุดผ้าไทยเที่ยวสงกรานต์
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การ
สนับสนุนและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตามฮอยอาหารอีสาน สืบสานประเพณี
สงกรานต์ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก” ภายใต้โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลากลางบ้าน
ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก หมู่ที่ 18 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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