รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 11/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายวัชรินทร์
สุตลาวดี
รก.ปลัดจังหวัดอุดรธานี
4. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
5. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
6. นายตวงวิทย์
เชื้อหอม
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
7. นายพรเทพ
ศรีวรานนท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
8. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
9. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
10. นายพีระพล
ยังขาว
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
11. นางสุนีย์
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
12. นายพรชัย
เย็นใจ
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
13. น.ส.สุพรรณี
ศักดิ์สุจริต
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
14. นายจิระศักดิ์
โยธา
จ่าจังหวัดอุดรธานี
15. นายวุฒิพงษ์
ใจยศ
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
16. น.ส.จันทรา
กุมขุนทด
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
17. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
18. นายณรงค์
ธาดาเดช
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
19. น.ส.บุพผา
อินทรสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
20. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
21. น.ส.ปาหนัน
ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
22. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
23. นางกุลญดา
ทอนมณี
รก.หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี
24. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
25. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
26. นายพนธ์สมิทธิ์
กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
27. นายยงยุทธ
อุดมศักดิ์
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
28. นาสมพร
นามพิลา
รก.เกษตรจังหวัดอุดรธานี
29. นายไชยวัฒน์
รัตนดาดาษ
ประมงจังหวัดอุดรธานี
30. นายไชยฤทธิ์
พลละเอียด
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
31. น.ส.ลักษณา
มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
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32. นายอำพัน
33. นางวนิดา
34. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ
35. นางรวงทอง
36. นางประวิว
37. นายวิชิต
38. นายฤทธิเดช
39. นางวิลาสินี
40. นายสำราญ
41. พ.ท.นิมิต
42. นางบำเพ็ญพร
43. นายยงยศ
44. นายชาตรี
45. น.ส.จักษณา
46. นายสมศักดิ์
47. นางชลัยรัตน์
48. นายเจษฎา
49. นายมนัส
50. นางนภาพร

เอกทัตร
มูลมาตย์
ศรีดาวเรือง
พลธิราช
พรมมานอก
ชมฉำ
โคตรสาร
เบ้าหล่อเพชร
สกุลดี
บุณยรัตนพันธ์
สุริยกมล
วุทฒิโกวิท
ม่วงสว่าง
ปัญญาสิทธิ์
พวาศิริ
ทรัพย์ประชา
ปานะถึก
จันทร์คำ
แก้วศรี

แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รก.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
รก.สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ภตอ.เฉียงเหนือ
ตอนบน 1

อำเภอ
51. นายวัชรินทร์
52. นายสุชาติ
53. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
54. นายทรงพล
55. นายณฐพล
56. นายจารุพงษ์
57. นายวิโรจน์
58. นายปิยะพงษ์
59. นายณัฐภัทร
60. นายวิมล
61. นายประทีป
62. นายอรรถพล
63. นายธนสาร
64. นายอนันต์
65. นายวรพันธ์
66. นายวิสูติ
67. นายทินกร

สุตลาวดี
ทอนมณี
เลิศสุบิน
ประดิษฐ์ด้วง
วิถี
แสงตันชัย
อุทุมโภค
บุญส่ง
พลอยสุภา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
เจริญสุข
ศิริวงษ์กุล
ชำนิยันต์
ซื่อพัฒนะ
สุขเกษม

นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
(แทน) นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอเพ็ญ
(แทน) นายอำเภอบ้านดุง
นายอำเภอกุดจับ
นายอำเภอศรีธาตุ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
รก.นายอำเภอนายูง
นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
(แทน) นายอำเภอสร้างคอม
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68. นายทวี
69. นายประเสริฐ
70. นายนิธิโรจน์

ชิณรงค์
นายอำเภอหนองแสง
ท้าวมิตร
(แทน) นายอำเภอพิบลู ย์รักษ์
วงศ์วัฒนถาวร (แทน) นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนกลาง
71. นายจักริน
72. น.ส.นุจรีย์
73. นายศักดิ์ชัย
74. นายอภิชาต
75. นายบุญฤทธิ์
76. นายวิชัย
76. นางนพมาศ

เพิ่มสุข
แก้วปาน
นวลสุวรรณ
ชุมนุมมณี
วงษ์อุดม
จาตุรงค์กร
เจียวตั้ง

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สำนักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๔
อุดรธานี
77. นางเพ็ญศิริ
วงษ์วาท
ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
79. นางลดาวัลย์
สุวรรณรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
80. นายเพ็ชรรัตน์
โยวะบุตร
ผอ.สนง.หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
81. นางโสภิดา
แก้วสุฟอง
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
82. นางวิภาพร
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
83. นายสำลี
พลขันธ์
ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
84. นายอมฤต
วงษ์ศิริ
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
85. นายสุทธิพล
วงษ์จันฬา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
86. นายสุรพล
ศรียางคุย
(แทน) ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
87. นายวรวิทย์
ศรีสำราญ
(แทน) ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
88. นายวัฒนชัย
ทุมโคตร
ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
89. ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 18 อุดรธานี
90. นางเกสรี
ศรีสุวรรณ
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
91. น.ส.ณภษร
สมทิพทย์
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
92. นางจินตนา
แสนดี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
93. นางสิรภัทร
เมธีกุล
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
94. น.ส.พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
95 นางปริศนา
พลอยน้อย
คลังเขต 4
96. น.ส.อรุณีย์
วิศิษฎ์ชัยนนท์ (แทน) สรรพากรภาค ๑๐
97. นายบุรินทร์
ประภาพรสุข สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
98. นายธรรมรัตน์
เนียมมาลัย
(แทน) ผอ.สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๔
99. นางนิตยา
ภิรมย์รักษ์
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
100. นายสุชาติ
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
101. นายประเสริฐ
นันทพานิช
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
102. นายอเนก
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑
103. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
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104. นายพิจิตร
105. นายสมชัย
106. นายศิริเดช
107. น.ส.ณิชาภา
108. นายประสิทธิ์
109. นายวีระพงษ์
110. น.ส.เพ็ญภัทร
111. นายนรากร
112. นายชัยวัฒน์
113. นางกาญจนา
114. นายรัฐอิสรา
115. นางนิธิยาภักดิ์
116. นายมนัสวิน
117. นายเอกชัย
118. นายภัทรพงศ์
119. นางอารยา
120. นายพุทธาสิทธิ์
121. น.ส.ธิติยา
122. นางวาสนา
123. น.ส.เสาวภา

สุโข
เผ่าผา
ผ่านจังหาร
ข่าทิพย์พาที
รามะโคตร
เรียบพร
เล็กพวงทอง
สารีแหล้
อาสานอก
อัลฟ์ทเบิร์ก
กงวงษ์
รฐาธนัยวรินทร
นาคศิริ
ดอกสันเทียะ
หมวกสกุล
สิทธิเชียงพิณ
จันทร์เต็ม
ปานมณี
ฤทธาภัย
บุรมเลิศ

ทหาร/ตำรวจ
124. พันเอกสมศักดิ์
125. พ.ต.อ.พิเชษฐ์
126. พ.อ.ชัยวัฒน์

แจ่มพันธ์
วงศ์บุรี
ปานคำ

(แทน) ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี)
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
(แทน) ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
(แทน) ผอ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
(แทน) หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
รก.ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ผู้บัญชาการเรือนกลางจำจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
(แทน) ผอ.สนง. กศน.จังหวัดอุดรธานี

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
127. พันเอกสมศักดิ์ แจ่มพันธ์
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
128. นอ.สมโภชน์
สิงห์คลาน
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
129. พ.ต.ท.อนันตศักดิ์ วงษ์สุพรรณ (แทน) ผกก. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24
130. พ.ต.ท.รณวัน
ปิ่นทอง
(แทน) ผกก.กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
131. พ.ต.ต.สมเจตน์ ธรรมบุตร
สารวัตร สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 1
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 อุดรานี
132. พ.ต.อ.สรายุทธ ฉ่ำผิว
ผกก.สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
133. พ.ต.อ.ไพรวัลย์ ท้าวพรม
ผกก.สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
134. พ.ต.ท.ปรีชาพล บูรณพิทักษ์สันติ (แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
135. พ.ต.ท.เจษฎา
เพ่งศรีสาร
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
136. พ.ต.ท.วชิรศักดิ์ สายสุทธิ
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง
137. พ.ต.ท.วีระพงษ์ สุวรรณเกษาวงศ์ (แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ
138. พ.ต.ท.นัฐเชษฐ์ โคตรนาม
(แทน)ผกก.สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
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139. พ.ต.ท.ปฐวี
ก้อนวิมล
140. พ.ต.ท.ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย
139. พ.ต.อ.อารี
สินธุรา
140. พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี
141. พ.ต.อ.อิทธิพล เนตรไธสง
142. พ.ต.ท.อภิราช สนิทวงศ์ชัย
143. พ.ต.อ.เศกสรร สุขประเสริฐ
144. พ.ต.ท.ภราดร
จุฬารี
145. พ.ต.ท.ประสาท ปาปะขา
146. พ.ต.อ.สมบัติ
นาแถมพลอย
147. พ.ต.ท.คณิน
พงศ์ธำรง
148. พ.ต.ท.ปิยะศักดิ์ วงศ์สุรีย์
149. พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์
150. พ.ต.ท.สุรชิต
ฤทธิลี
151. พ.ต.ท.ชลิต
ศรีหานู
152. พ.ต.ท.สมโภชน์ ประจิตร
153. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ปัญจนะ
สถาบันการศึกษา
154. ผศ.ดร.พนา
ดุลยพัช
155. ผศ.เฉลิมพงษ์
เฉลิมชิต
156. นางชยานันต์
สรวงศิริ
157. ดร.ณัฐณกรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรกุดจับ
ผกก.สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
ผกก.สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
ผกก.สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
ผกก.สถานีตำรวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
ผกก.สถานีตำรวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผกก.สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรนายูง
รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรโนนสูง
รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรห้วยหลวง
รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรนาข่า

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี
158. น.ส.จันทร์จิรา เหล่าพงศ์พิชญ์ (แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
159. นายชำนาญ
อยู่แพ
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
160. นายธานินทร์
ทองเผ้า
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
161. นายบุญญฤทธิ์ คำภูมี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
162. นายพัทธพล
จารุจิตร์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
163. นายเสน่ห์
วงษ์เล่ห์
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
164. นางกุสุมาล
พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
165. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
166. นายกิติกร
ทีฆธนานนท์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
167. นายสุรัตน์
วรรณพันธ์
(แทน นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
168. นางอารีย์
สุรารักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
169. นางสิริพรรณ
ชัยประสงค์สุข (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
170. นางศิริรัตน์
ภักดีไทย
(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
171. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สนง.กสทช.เขต 24 (อุดรธานี)
172. นางภาวนา
ประจิตต์
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี

๖

173. นายทวีศักดิ์
174. นายพิศณุพงษ์
175. น.ส.ปิยะพร
176. นายสมหวัง
177. นายโกวิท
178. น.ส.เพ็ญพักตรา
179. นายกิตติคุณ
180. นางพานทิพย์
181. นายสิทธิรัชต์
182. นายวีรพงษ์
183. นายธนกร
184. นางอุบลรัตน์
185. นายพุฒิเศรษฐ์
186. นายประทวน
187. นายสิทธิรัชต์
186. นายสัมพันธ์

สุริยกมล
นกแก้ว
จันทรสา
บุตรสำราญ
จะระคร
ศรีอุดร

(แทน) ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี
ศิริโยธา
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
บุญศรี
ผอ.สนง.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
อุดรธานี (คปภ.)
จารุไชยกุล
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
วีรชาติยานุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
บริทองสิงห์
(แทน) หน.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
พรหมเดช
ประธานกรรมการไทยเจริญ ปตท.อุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุมเนือ่ งจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทร์พร)
2. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
3. ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสรสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี
4. ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
5. ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
6. นายพิชัย พาศรี ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
7. ผอ.กองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
8. ผบ.กรมทหารราบที่ 13
9. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอุดรธานี
10. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
11. ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
12. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
13. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
15. ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
16. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
17. หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
18. ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
19. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
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20. หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
21. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
22. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
23. ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
24. ศึกษาธิการ ภาค 10
25. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
26. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
27. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
28. ผบ.นพค.21
29. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4
30. สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
31. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
32. ผกก.สภ.หนองหาน
33. ผกก.สภ.พิบูลย์รักษ์
34. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาจังหวัดอุดรธานี
35. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
36. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
37. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
38. ผอ.กองจัดทำงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
39. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
40. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
41. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
42. ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อุดรธานี (CAT)
43. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
44. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
45. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทยประจำจังหวัดอุดรธานี
46. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
47. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี (อตก.)
48. หน.สนง.เคหะจังหวัดอุดรธานี
49. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
50. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
51. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี (ธพว.)
52. ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9
56. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
57. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
58. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
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59. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด
60. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
61. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
62. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
64. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
65. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
66. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
67. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
68. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
69. นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 09.30 น. ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นำสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554
และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรมก่อนการประชุม 1. บริษัทในเครือการบริหารของ ไทยเจริญกรุ๊ป สนับสนุนของรางวัล (รถจักรยานยนต์ )
ในการออกร้านงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 โดย นายสัมพันธ์ พรหมเดเวช
ประธานกรรมการไทยเจริญ ปตท.อุดรธานี เป็นผู้มอบของรางวัล
- ประธานและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รับมอบ และกล่าวขอบคุณ
2. การมอบรางวัลบุคคลต้นแบบอุปนิสัย HERO (The HERO 2019)
- บุคคลที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวพิชญานันท์ คู่วัจนกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประจำกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ผู้ก่อตั้งกองทุนเด็กโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลอุดรธานี
- ประธานกล่าวยกย่อง และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล
3. การมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562
- ประธานมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน ได้แก่
1. นายนพวงษ์
ทวีพงษ์
2. นายทนงศักดิ์
นาผล
3. นายอุทัย
ช่องบัว
4. นายบุยร่วม
บัวระโส
5. นายเรืองแสง
กิจเจริญปัญญา
6. นายคงฤทธิ์
ใจน้ำ
7. นายสุริยันต์
พรรณรังสี
8. สิบตรีสมชาย
โพนสิงห์
9. นายอนุวัฒน์
ราชจำปี
10. นายไมตรี
กุสโร
- ประธานกล่าวแสดงความยินดี จากนั้นได้รับชมสรุปข่าวเด่นประจำเดือน
ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 15 นาที
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ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ 2

เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1) นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานี
2) นางสาวบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดตาก
ย้ายมาดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดอุดรธานี
3) นางขนิษฐา โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ย้ายมาดำรงตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุดรธานี
4) นายชาตรี ม่วงสว่าง
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
5) นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ย้ายมาดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6) นางสาวจักษณา ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
ย้ายมาดำรงตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
7) นางบำเพ็ญพร สุริยกมล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
ย้ายมาดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุดรธานี และได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
เตรียมการที่จังหวัดอุดรธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย ประมาณเดือนมกราคม 2563 พร้อมแจ้งขอความร่วมมือและ
มอบหมายภารกิจส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบไว้ในเบื้องต้น
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 10/2562 เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

มติทปี่ ระชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญทีจ่ ะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และรายงานการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563
คลังจังหวัดอุดรธานี
สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากในปีนี้น่าเป็นห่วงในเรื่องงบลงหรือ
งบประจำ คาดว่าจะได้รับจัดสรรประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งโครงการต่าง ๆ
อาจเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ
สรุปตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบ Function
-งบประจำ ได้รับจัดสรร 30% เป็นเงิน 1,791.72 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 43.34
ดเป็นลำดับที่ 38 ของประเทศ
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-งบลงทุน ได้รับจัดสรร 255 ล้าน (งบผูกพันจะต้องใช้ในปี 2562 ใช้ไปพลางก่อน)
เบิกจ่ายไปแล้ว 31% คิดเป็นลำดับที่ 17 ของประเทศ
งบยุทธศาสตร์จงั หวัด หรืองบพัฒนาจังหวัด
-งบประจำ ได้รับจัดสรร 5 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 13%
-งบลงทุน ยังไม่ได้รับจัดสรร คือสิ่งที่น่าเป็นห่วง
ระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
-หน่วยงานใดที่คาดว่าจะได้รับงบลงทุน ไปเตรียมการกำหนดแบบรูปรายการ
คุณสมบัติในการเสนอราคาดำเนินการไว้ แต่ยังไม่ทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ ขอให้
ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม
- ขั้นตอนที่ต้องเตรียมพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาในสัปดาห์แรกของ
เดือนมกราคม ประมาณ 8 – 9 มกราคม 2563 จึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
เป็นช่วงระยะเวลายาวนานมากจะต้องเตรียมการในระบบ เพราะการเบิกจ่ายมี
ถูกกำหนดด้วยเงื่อนระยะเวลา สามารถลงนามได้ประมาณเดือน มีนาคม โครงการ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจะคลาดเคลื่อน จากที่เคยดำเนินการมา
- เมื่อใดที่มหี น่วยงานใดแจ้งขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป ครม.ถือเป็นความ
ผิดพลาดบกพร่องของส่วนราชการและหน่วยงานนั้น ๆ
-งบประจำ จะมีงบฝึกอบรม มติ ครม.ออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 2
ในห้วงภายใน พ.ย. - ธ.ค. ต้องจัดอบรมให้แล้วเสร็จ โดยสำนักงานคลังจังหวัดได้มี
หนังสือแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มโี ครงการอบรม โดยให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนธันวาคม
- มีหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องประกาศความร่วมมือการ
ป้องกันการทุจริต เรื่องโครงสร้าง การก่อสร้าง ขอให้หน่วยงานเตร่ยม เน้นย้ำความ
โปร่งใส
- งบ อบจ. /เทศบาล/ อบต. งบ 7 ล้านขึ้นไป ต้องเตรียมจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
โปร่งใส
จึงเรียนที่ประชุมทราบ
ประธาน
แจ้งให้หน่วยเกี่ยวข้องรับทราบและรีบดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ หน่วยเกีย่ วข้องรับไปดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4
เรือ่ ง เพือ่ พิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5
เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์
ชั้นที่ 1 ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อฉัตร
พระเจดีย์ ชั้นที่ 1 ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
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เวลา 16.30 น. - เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
(ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด/ผู้บัญชาการมณพลทหารบกที่ 24
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี และ ข้าราชการเฝ้าฯ
รับเสด็จ
เวลา 16.45 น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) โดย
ขอให้ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมก่อนเวลาเสด็จ 1 ชั่วโมง
และในเวลา 16.15 พระเจ้าหลานเธอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เฝ้ารอรับเสด็จฯ
เวลา 17.00 น. – เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช) /รองผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24/รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการดำเนินการโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรม
เจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) และข้าราชการเฝ้า
รับเสด็จฯ โดยผู้แทนคณะกรรมการวัด ถวายมาลัยข้อพระกร เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ เสด็จไปประทับ
พระเก้าอี้ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดกราบทูลรายงาน เสด็จไป
ยังมณฑลพิธีเททอง ปฏิบัตพิ ระกรณียกิจ จนถึงเวลา 17.45 น. เสด็จประทับรถยนต์
พระที่นั่งไปยังท่ากาศยานนานาชาติอุดรธานี เวลา 18.00 น. เสด็จประทับเครื่องบิน
พระที่นั่งเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร สำหรับการแต่งกาย ชุดปกติขาว
5.2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
เวลา 17.00 น. – เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24/
ผูบ้ ังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/ผู้บังคับการกองบิน 23 รับเสด็จฯ ถึงสนามบิน
กองบิน 23 เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 /รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และ
ผู้บริหารโรงแรม รับเสด็จฯ และประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทาราฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมเซ็นทาราฯ ไปยัง
โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง
โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ -ตรวจสถานที่เททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1
จากนั้นเสด็จจากวัดป่าบ้านตาด ไปยังโรงแรมเซ็นทาราฯ ประทับแรม ณ โรงแรม
เซ็นทาราฯ
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมเซ็นทาราฯ ไปยัง
วัดป่าบ้าน เฝ้ารับเสด็จเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เพื่อประกอบพิธีเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1 จากนั้นเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
เสด็จกลับไปประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทาราฯ
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วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - เวลา 21.00 น. - เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยัง
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 เสด็จประทับเครื่องบินที่นั่ง กลับกรุงเทพมหานคร
การแต่งกายส่งเสด็จ - ชุดปฏิบัติราชการแขนยาว
5.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ด้วยจังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
โดยกำหนดจัด ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป
เวลา 06.00 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
เวลา 08.00 น. - ผู้ร่วมพิธีแจ้งลงทะเบียนพานพุ่ม
- พิธีกรเชิญแต่ละหน่วยงานขึ้นถวายพานพุ่ม ตามลำดับ
เวลา 09.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี เข้ายืน
ประจำจุด ผู้ว่าราชการจังหวัดถวายพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กล่าวถวายราชสดุดีนอ้ มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้ว่าราชการจังหวัด นำเหล่า
ข้าราชการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จิตอาสา ประชาชน ถวายบังคม เสร็จพิธี
การแต่งกาย - ข้าราชการ ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ข้าราชการทหาร/ตำรวจ ชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ ไม่สวมหมวก
- สุภาพสตรี ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง
- จิตอาสา ชุดจิตอาสาพระราชทาน
5.4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรง
ยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรง
ยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. - เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจาก
พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
เวลา 14.30 น. ผูว้ ่าราชการจังหวัด/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด/ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 24/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/ผู้บังคับการกองบิน 23 เฝ้ารับเสด็จ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ถวายมาลัยกร จากนั้นประทับรถยนต์ที่นั่งไปยังวัดพระธาตุ
บังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 45 นาที เวลา 16.00 น. - รถยนต์ที่นั่งถึงพระเจดีย์พระธาตุบังพวน
ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ เวลา 17.00 น. -ประทับรถยนต์ที่นั่งจากวัดพระธาตุ
บังพวน มายังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 ประทับเครื่องบินที่นั่งไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ เวลา 18.45 น. - เครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับพระตำหนักจักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
การแต่งกาย - เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
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5.5 การจัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี พิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ลานบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
เวลา 09.00 น. - ผู้รว่ มพิธีและเกษตรกรพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
- พระสงฆ์ 10 รูป เดินทางถึงบริเวณพิธี และขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์
- หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร ประธานในพิธีและคณะ เดินทางถึง
บริเวณพิธี หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แสดงความเคารพ
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เปิดกรวยหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ พระสงฆ์อาราธนาศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล พระสงฆ์
อาราธนาพระปริตร ประธานในพิธีหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์ให้พร กรวดน้ำ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ - ผู้ว่าราชการจังหวัด
กล่าวรายงาน หม่อมหลวงสราลี กิติยากร มอบบัตรประจำสัตว์แก่เกษตรกร และรับขวัญ
กระบือ คล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า ประพรมน้ำอบกระบือ เสร็จพิธี
การแต่งกาย : ข้าราชการ : ชุดปฏิบัติราชการแขนยาว สวมหมวก
เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพ โทนสีม่วง
จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมในภารกิจของจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธาน
เชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิธีทุกพิธี สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
ขอให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องรับปฏิบัติ
5.6 การจัดงานวันดินโลก
ผูอ้ ำนวยการสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุดรธานี องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวนที่ 20 นวาคม 2556 ณ ที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน
ดินโลกซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติ
อย่างเป็นทางการ โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัด
งานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี จะจัดกิจกรรมที่สถานี
พัฒนาที่ดินอุดรธานี และบริเวณงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และได้นำต้นปอเทือง
มาแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สนใจจะนำไปปลูก และนำเสนอวีดิทัศน์
เกี่ยวกับดิน ประมาณ 2 นาที
ประธาน
ขอเน้นย้ำในการพัฒนาดิน ขอให้ขยายผลในกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและสนใจ
ที่จะนำปอเทืองไปปลูกอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ผลและคำนวณผลลัพธ์ที่ชัดเจน ให้นับเป็น
ตัวเลขให้ได้ และขอให้ทุกอำเภอและทีมเกษตร ช่วยดำเนินการ โดยให้ดูแปลงนาสาธิต
เป็นตัวอย่างในการปลูกปอเทือง เพื่อเพิ่มผลผลิต คิดเป็นต่อปี/ต่อไร่ ละเท่าไหร่
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับปฏิบัติ
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5.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายอำเภอเมืองอุดรธานี รก.ปลัดจังหวัดอุดรธานี - เรื่องการออกหน่วยบริการฯ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 กำหนดในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
จากโรงเรียนบ้านโคกลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรานี เนื่องจากทางอำเภอได้ผนวกการ
ประชาสัมพันธ์ไม้ดอกของอำเภอ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
- เรื่องขอเชิญร่วมพิธีงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยกำหนดดังนี้
ภาคเช้า - เวลา 07.00 น. พิธีสงฆ์ ณ ศาลหลักเมืองอุดรธานี และเวลา 09.09 น.
และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 6 จุด ซึ่งได้มีหนังสือเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ
และเอกชน ร่วมพิธีในแต่ละจุดเรียบร้อยแล้ว
ภาคบ่าย - เนื่องจากจังหวัดติดภารกิจสำคัญ จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดงานฯ
จากเวลา 18.00 น. เป็น 19.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
จากนั้นจะมีพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด สำหรับการแต่งกาย ชุดผ้าพื้นเมืองสีประจำจังหวัด
(สีแสด) สำหรับกิจกรรมในงานกาชาดและการแสดงอื่น ๆ ได้มอบเป็นสูจิบัตรแจกให้
ที่ประชุมรับทราบแล้ว
ประธาน
เชิญทุกท่านร่วมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองและจังหวัดเคลื่อนที่โดยพร้อมเพรียงกัน
และขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.9 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำโครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัด
อุดรธานี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันสร้างเมืองอุดรธานีให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งโฮมเคเบิ้ลทีวี
ได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และขอรายงานความ
คืบหน้าในการนำนโยบายไปดำเนินการ โดยได้จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร
ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่ได้ทำร่วมกันกับแขวงทางหลวงชนบท สำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน และมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล เส้นทางหลัก
ของอุดรธานี โดยยึดเทศบาลนครเป็นหลัก จะมีคณะทำงานที่รับผิดชอบบายพาส
เส้นทางอุดร-ขอนแก่น/อุดร-สกล/อุดร-หนองคาย/อุดร-หนองบัวลำภู เส้นทาง
ละ 1 ชุด โดยท่านรองผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้าชุด อปท.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และฝ่ายเลขาที่รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจเส้นทาง จัดระเบียบ ปรับปรุง และ
รายงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ประธาน
เท่าที่ดำเนินการสั่งการไปได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยดีมาก ได้ผล/เห็นผลงาน
อย่างชัดเจน เช่น ถนนสายอุดร-หนองคาย เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้ดำเนินการ
ต่อไป ให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ประทับใจ และเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วม
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ในการให้จังหวัดอุดรสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ขอมอบทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดูแลพื้นที่
ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบและขอชื่นชม อบจ. เทศบาล อบต. อปท.ทั้ง 181 แห่ง
โดยนายอำเภอได้ช่วยบูรณาการอย่างเข้มแข็ง และขอให้แต่ละหน่วยงานที่มีความ
พร้อมช่วยดำเนินการในการ เช่น กำลังทหาร ตชด. เรือนจำ นำกำลังออกมาปฏิบัติ
งานภายนอกหน่วยงานได้ หลังงานทุ่งศรีเมือง ถนนวงแหวน แต่ละจุดจะจัดให้
ถนนแต่ละสายสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางผ่านจังหวัดอุดรธานี
ได้รับความประทับใจ กิจการห้างร้าน ปั๊มน้ำมัน ต่าง ๆ ขอความร่วมมือไม่ให้ติดตั้ง
ป้ายยื่นล้ำออกมาถึงผิวจราจร รวมทั้งหน่วยงานที่มีที่ตั้งภายในศาลากลางจังหวัด
ก็ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอให้ส่วนราชการ
ที่ตั้งภายนอกศาลากลาง ก็ขอให้ได้ทำร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน
ทางหลวงชนบท และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ดำเนินการตลอดปี
เพื่อชื่อเสียงของชาวจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างความรับรู้ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
ขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดและสื่อมวลชน ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร รวมทั้งทะเลบัวแดง
ก็ขอให้ปรับปรุงและขยายผลในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก
เหมาะสมกับที่เคยได้รับรางวัล ขอให้นายอำเภอกุมภวาปี แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง
นายอำเภอกุมภวาปี
ในส่วนของทะเลบัวแดง มีเนื้อที่ประมาณ 22,000 ไร่ ก่อนจะเปิดเทศกาลชม
ทะเลบัวแดง จะมีการจัดเก็บวัชพืชก่อน เนื่องจากมีสาหร่าย จอกหูหนู ผักตบชวา
ระบาดมาก คาดว่าจะมีวัชพืชเหล่านี้เป็นล้านตัน ทำให้ปิดบังผิวน้ำ บัวขึ้นไม่ได้
ซึ่งการออกดอกของบัวแดงจะเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ความสูงของระดับน้ำ การกำจัดวัชพืชต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และถ้า
ได้รับการกำจัดวัชพืชแล้วนำมาทำปุ๋ย จะก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย และเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ได้อย่างมากมาย ทั้งในพื้นที่ของอำเภอ
กุมภวาปี และพื้นที่อื่นที่มีความต้องการ
ประธาน
ขอความร่วมมือจากทุกภาค/ส่วนที่มีกำลังคน กำลังเครื่องจักร เช่น อบจ. /
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ช่วยดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และขอให้
เผยแพร่การปลูกบัว การสำรวจแหล่งน้ำที่ไม่เคยขุดลอก และแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน
ขยายผลการปลูกบัวชนิดต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.10 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี
ผูแ้ ทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน การรับบริจาคโลหิต ได้ 844 ราย
จำนวนปริมาณซีซี 337,600 ซีซี มอบเงินสนับสนุนอำเภอในการออกรับบริจาค
โลหิต จำนวน 486 ราย เป็นเงิน 24,300 บาท แผนการออกรับบริจาคโลหิต
เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 14 ครั้ง และสำหรับการรับบริจาคดวงตาและ
อวัยวะ เดือนพฤศจิกายน 2562 ดวงตา 69 ราย อวัยวะ 54 ราย สำหรับการ
รับบริจาคดวงตา ถ้าจังหวัดไหนได้รับบริจาคดวงตา 1,800 ราย จะได้รับรางวัล
จากสภากาชาด ข้อมูลการบริจาคดวงตา ปี 2561 ของจังหวัดอุดรธานี
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ได้รับบริจาคจำนวน 1,166 ราย ซึ่งใกล้เคียงกับรางวัลของสภากาชาด จึงขอ
ความร่วมมือจากส่วนราชการทุกส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ในการรับบริจาคดวงตา
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องการให้มากที่สุด
-การออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่จาก
ปีที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก อบจ.และเทศบาลนคร ในการจัดสถานที่
จัดให้มีโดมขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ผู้มาเที่ยวอุดหนุน และเจ้าหน้าที่ประจำร้านกาชาด
ไม่ร้อน ได้รับความสะดวกมากขึ้น ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12
ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ในเวลา 19.00 น.
ซึ่งได้เลื่อนจากเวลาเดิมคือ เวลา 14.00 น. เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีติดภารกิจ
รับเสด็จฯ พิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ในเวลา 20.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธี
ประธาน
เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
ผูแ้ ทนศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติตั้งแต่
ปี 2530 เป็นต้นมา ให้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม ของทุกปี สำหรับปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ศึกษาธิการจังหวัดในฐานะเลขานุการการจัดงานวันเด็ก ได้ร่วมกับสำนักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี หนองประจักษ์ฯ และจะได้มีหนังสือ
เชิญคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก ประชุมปรึกษาหารือ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จึงขอนำเรียนที่ประชุมทราบ
และสำหรับการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร่วมกับหน่วยงานส่วนกิจกรรมการศึกษา กำหนดจัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม
2563 จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.12 รายงานผลโครงการมอบ/ซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
(บ้านอุ่นรัก) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 104 หน่วยงาน
เป็นเงิน 9,793,233 บาท ดำเนินการสร้างบ้านตามโครงการฯ อนุมัติแล้วทั้งสิ้น
275 หลัง มอบบ้านแล้ว 240 หลัง รอส่งมอบบ้าน 29 หลัง อยู่ระหว่างสร้างบ้าน
6 หลัง คงเหลือเงินบริจาค 14,949 บาท สำหรับเดือนพฤศจิกายน มีการมอบบ้าน
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้มอบบ้านจำนวน 5 หลัง เป็นบ้านหลังที่
236-240 ที่ อำเภอกุมภวาปี และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.13 การการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมีสถิติผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูง ในการจัดอันดับของ
ประเทศ ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2562 เกิดอุบัติเหตุ
16,000 ครั้ง บาดเจ็บ 180,000 คน เสียชีวิต 44 ราย คิดเป็น 28.05% /
แสนประชากร เป้าหมายที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ปีงบประมาณ 2563

๑๗

ประธาน
มติทปี่ ระชุม

ต้องไม่เกิน 20 ราย/แสนประชากร หรือมีผู้เสียชีวิต 316 คน/ปี ในช่วงเดือน
ตุลาคม ถึง 26 พฤศจิกายน ในปี 2560 เสียชีวิต 76 คน ปี 2561 เสียชีวิต
77 คน ปี 2562 เสียชีวิต 83 คน และในปีงบประมาณ 2563 เสียชีวิต
ไปแล้ว 55 คน คิดเป็น 3.08/แสนประชากร ซึ่งมีมาตรการแนวทางให้สอดคล้อง
กับส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน
และอุบัติเหตุต่อเนื่องตลอดทั้งปีของจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการเสริมสร้าง
ตำบลขับขี่ ปลอดภัยภายใต้กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนร่วมระหว่าง อปท. และ
ทุกอำเภอ ชุมชนและโรงเรียนให้เน้นย้ำตำบลปลอดภัย และการดำเนินการตาม
ยุทธการ รูปแบบหลัก 3 หัวใจ 1) ด่านปกป้อง- ครอบครัวเข้มข้น ด่านชุมชน
ร่วมประสาน ด่านบูรณาการจุดเสี่ยงทุกพื้นที่ ด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
2) ตีปีกแมงขี้นาก - เป็นกลไกความร่วมมือของตำรวจ/โรงพยาบาลในการ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เป่า-เมาแล้วขับ 3) ส่องทุกพื้นที่ – เก็บข้อมูลอุบัติเหตุ
ทางถนนครบทุกมิติ การสอบสวนเชิงลึกวิเคราะห์สาเหตุทันที การคืนข้อมูลให้พื้นที่
ได้แก้ไขความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมตอบโต้สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุ
-การดำเนินการตามยุทธการขับเคลื่อน 3 ส 1 ป (สถานที่ราชการ สถานศึกษา
สถานประกอบการ และประชาชน) ใช้สโลแกน “คนอุดรมีวินัย ขี่มอไซด์ใส่หมวก
กันน็อค” โดยขอความร่วมมือสถานที่ราชการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย เพราะ
อุบัติเหตุส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เกิดจากรถจักรยานยนต์ คนขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย
-การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกระดับ จังหวัด อำเภอ อปท. ได้ร่วม
ดำเนินการ /จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน ช่วงเวลาดำเนินการ
- ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2562 - 2 มกราคม 2563
- ช่วงเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 1 - 26 ธันวาคม 2562 - ช่วงควบคุมเข้มข้น
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยใช้หวั ข้อหลักในการ
รณรงค์ : “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนที่เดินทาง
สัญจรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน
ครั้งของการเกิดอุบัติ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง มีผู้เสียชีวิต 15.7 คน อุบัติเหตุ 109.7 ครั้ง
ผู้บาดเจ็บ 112 คน ส่วนมาตรการลดอุบัติเหตุหลัก 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน/ด้านถนนและสภาพแวดล้อม /ด้านยานพาหนะพนักงาน
ขับรถให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ เป็น ศูนย์ /ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
เตรียมความพร้อมด้านทีมแพทย์/ด้านความปลอดภัยทางน้ำ เช่น อ่างน้ำพาน
ทะเลบัวแดง ให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย การดูแลนักท่องเที่ยวให้ดูแลให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่
จะได้ปลอดภัย
ขอบคุณและชื่นชมที่ทุกส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุของจังหวัดอุดรธานี
รับทราบ

๑๘

1.14 การประชาสัมพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนส
ประธานชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในงาน
ประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ในวันที่ 4 ธันวาคม
2562 โดยจะทำเริ่มการแข่งขันในเวลา 17.00 น. และพิธีเปิด เวลา 19.00 น.
การแข่งขันมีทั้งหมด 7 รุ่น 6 รุ่น เป็นมาตรฐานทั่วประเทศ และ 1 รุ่น สำหรับ
คนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนทุกอำเภอค้นหานักกีฬาเพาะกาย เพื่อสนับสนุน
เด็กรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจกีฬาเพาะกาย ในปีนี้มีสุภาพสตรี 2 คน และชาวต่างชาติ
เข้าร่วมแข่งขันด้วย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลในการแข่งขันจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานี เพิ่มถ้วยขึน้ มาอีก 2 ถ้วย ถ้วยโค้ชยอดเยี่ยมสำหรับทีม
ทีส่ ่งนักกีฬามาแข่งขันมากที่สุด จะได้ถ้วยโค้ชยอดเยี่ยมด้วย แบ่งเป็นถ้วยทั่วไป
และสำหรับคนอุดร จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์และร่วมงานในครั้งนี้
ประธาน
เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมงาน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
1.15 สถานการณ์การใช้ความรุนแรงและการฆ่าตัวตาย
รองผูอ้ ำนวยการศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 8 กรมสุขภาพจิต ตามที่จังหวัดอุดรธานีมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงมาก ในค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทำร้ายตัวเอง แขวนคอ ขอประชาสัมพันธ์
ในการช่วยลดการใช้ความรุนแรง ป้องกันและสร้างความเข้มแข็ง ของคนใน
ครอบครัว และชุมชน ขอให้เข้าถึงผู้ป่วย ผู้ทุกข์ใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ให้เข้าถึงและส่งต่อ ให้มีอาสาสมัครเป็นผู้รับฟังและเยี่ยวยาผู้ทุกข์ใจเพื่อป้องกัน
การฆ่าตัวตาย การนำเรื่องการป้องกันเข้าสู่เวทีที่ประชุม การสื่อสารให้อยู่ใน
เชิงบวก เชิงป้องกัน อยากให้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น เนื่องจากมี
การทำร้ายตัวเองสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อน ขอให้เฝ้า
ระวังและสนใจคนใกล้ชิด และคนรอบข้าง ไม่ให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายขึ้นได้
ประธาน
ขอให้ช่วยกันดูแลสภาพจิตใจผู้ใกล้ชิดจะได้ไม่เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่ส่วนราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 สรุปแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
(สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนตุลาคม 2562
(สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
6.3 ผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี)
6.4 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สำนักงานจังหวัดอุดรธานี)
6.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)

๑๙

ประธาน
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 7
ปิดประชุม

6.6 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดอุดรธานี และสถานการณ์โรคอหิวาต์
ในสุกร (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี)
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูรายละเอียดในเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
เวลา 12.00 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

