รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 12/๒๕62
วันพุธที่ 25 ธันวาคม ๒562
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายธวัชชัย
ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
5. นายวัชรินทร์
สุตลาวดี
รก.ปลัดจังหวัดอุดรธานี
6. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
7. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
8. นายตวงวิทย์
เชื้อหอม
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. นายพรเทพ
ศรีวรานนท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
10. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
11. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
12. นายพีระพล
ยังขาว
ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
13. นางสุนีย์
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
14. นายทรงพล
พนาลิกุล
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
15. นายจิระศักดิ์
โยธา
จ่าจังหวัดอุดรธานี
16. น.ส.กนกนันท์
ศรีคชา
(แทน) ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
17. น.ส.จันทรา
กุมขุนทด
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
18. นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
19. นางณัฐกฤตา
ชาวดอน
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
20. น.ส.บุพผา
อินทรสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
21. นางจินตนา
เจริญใจ
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
22. น.ส.ปาหนัน
ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
23. นางสิริวิมล
ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
24. นางกุลญดา
ทอนมณี
รก.หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี
25. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
26. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
27. นายพนธ์สมิทธิ์
กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
28. นางวนิดา
อามาตย์ทัศน์ (แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
29. นายอเนก
รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
30. นายอำพล
จินดาวงค์
ประมงจังหวัดอุดรธานี
31. น.ส.พรกมล
เบ้าหล่อเพชร (แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
32. น.ส.ลักษณา
มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
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33. นายอำพัน
34. นายชัยวัธน์
35. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ
36. นางรวงทอง
37. นางประวิว
38. นายวิชิต
39. นายฤทธิเดช
40. นางศิริพร
41. พ.ท.นิมิต
42. นายยงยศ
43. นายชาตรี
44. น.ส.จักษณา
45. นายสมศักดิ์
46. นางชลัยรัตน์
47. นายพิชัย
48. นายพนัส
49. นางนภาพร

เอกทัตร
ศรีมณี
ศรีดาวเรือง
พลธิราช
พรมมานอก
ชมฉำ
โคตรสาร
ผาสุกดี
บุณยรัตนพันธ์
วุทฒิโกวิท
ม่วงสว่าง
ปัญญาสิทธิ์
พวาศิริ
ทรัพย์ประชา
พาศรี
จันทร์คำ
แก้วศรี

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

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

สุตลาวดี
ทอนมณี
เลิศสุบิน
ปทานนท์
วิถี
อุทุมโภค
บุญส่ง
พลอยสุภา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
เจริญสุข
ศิริวงษ์กุล
ชำนิยันต์
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
ชิณรงค์
พันธ์โยธี

นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอเพ็ญ
นายอำเภอกุดจับ
นายอำเภอศรีธาตุ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
นายอำเภอนายูง
นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
นายอำเภอสร้างคอม
นายอำเภอหนองแสง
(แทน) นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
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68. นายสถิต
69. นางวัฒนา
ส่วนกลาง
70. น.ส.สาวิตรี
71. นางนพมาศ

คำลาเลี้ยง
สกุลทองเสรี

นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ปลัดอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

สัมฤทธิ์สุขโชค (แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
เจียวตั้ง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๔
อุดรธานี
72. นายธีรพล
พลภักดิ์
ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
73. นางลดาวัลย์
สุวรรณรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
74. นายเพ็ชรรัตน์
โยวะบุตร
ผอ.สนง.หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
75. นางวิภาพร
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
76. นางโสภิดา
แก้วสุฟอง
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
77. นายสุรศักดิ์
ฉิมพลี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
78. นายสุทธิดล
วงษ์จันฬา
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
79. นายสุชาติ
บุญมี
(แทน) ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
80. นายสุรพล
ศรียางคุย
(แทน) ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
81. นายวรวิทย์
ศรีสำราญ
(แทน) ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
82. นายสุธน
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
83. นายสาโรจน์
ช่องสาร
(แทน) ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
84. ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 18 อุดรธานี
85. นางเยาวพรรณ
แช่มพุดซา
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
86. นางพิสมัย
ลีพฤติ
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
87. นางจินตนา
แสนดี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
88. น.ส.พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
89. นางปริศนา
พลอยน้อย
คลังเขต 4
90. นายอาทร
ศรีเชียงสา
สรรพากรภาค ๑๐
91. นายบุรินทร์
ประภาพรสุข สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
92. นางจุไรรัตน์
เคนหาญ
(แทน) ผอ.สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ ๔
93. นายเกรียงศักดิ์
ปลัดศรีช่วย
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
94. นางพิสมัย
ผิวศรีนารถ
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
95. นายกำแหง
สายวิภู
ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
96. นายสมเด็จ
ปุระเทพ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑
97. นายสุภชัย
จันทร์ธง
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
98. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
99. นายไพวรรน์
ต้นนารัตน์
(แทน) ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี)
100. นายสมัญญา
เทพบุตร
หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
101. นายอภิชาติ
ศิลปรัศมี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
102. นายศิริเดช
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
103. น.ส.ณิชาภา
ข่าทิพย์พาที (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
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104. นายประสิทธิ์
รามะโคตร
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
105. นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์
(แทน) ศึกษาธิการ ภาค 10
106. นายวิทยา
ประระโข
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
107. นายพรชัย
โพคันโย
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
108. นายบูรพา
พรหมสิงห์
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
109. นางมณีรัตน์
อำนาจเจริญ (แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
110. นายสังวาลย์
ทาแก้ว
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
111. น.ส.กนกวลี
สุริยะธรรม
ผอ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
112. นายมนตรี
ธนภัทรพรชัย หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
113. นายภัทรพงศ์
หมวกสกุล
ผู้บัญชาการเรือนกลางจำจังหวัดอุดรธานี
114. พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
115. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
116. นางวาสนา
ฤทธาภัย
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
117. น.ส.เสาวภา
บุรมเลิศ
(แทน) ผอ.สนง. กศน.จังหวัดอุดรธานี
ทหาร/ตำรวจ
118. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
119. พ.อ.ชัยวัฒน์

เหมือนโพธิ
ปานคำ

(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
120. น.ท.มาโนชย์
นนท์ตุลา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.
121. นอ.สมโภชน์
สิงห์คลาน
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
122. พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์
(แทน) ผกก. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24
123. พ.ต.ท.สิโรจน์
โลกนิยม
(แทน) ผกก.กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
124. ร.ต.อ.หญิงภัทราวดี อัครธนานิธิ (แทน) สารวัตร สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 1
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 อุดรานี
125. พ.ต.ท.อติเมธ
พลมุข
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
126. พ.ต.ท.ไกรสร
พาน้อย
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองหาน
127. พ.ต.อ.ชลิต
ศรีหานู
ผกก.สถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
128. พ.ต.อ.ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
129. พ.ต.อ.เสกสรร อุ่นประเสริฐ ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง
130. พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ มีชัย
ผกก.สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
131. พ.ต.ท.กฤติน
กรอบกุลหิรัญ (แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
132. พ.ต.อ.หฤษฎ์
คำจุมพล
ผกก.สถานีตำรวจภูธรกุดจับ
133. พ.ต.อ.พิเชียรยศ อรุณพันธกุล ผกก.สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
134. พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี
ผกก.สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
135. พ.ต.อ.ไพโรจน์ มโนขันธ์
ผกก.สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
136. พ.ต.อ.สมโภชน์ ประจิตร
ผกก.สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
137. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ สมบัติขันธ์
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรไชยวาน
138. พ.ต.อ.คมสันต์ เสืออินทร์
ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองแสง
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139. พ.ต.อ.คมสรร
140. พ.ต.ท.ปรีดา
141. พ.ต.อ.สมบัติ
142. พ.ต.ท.คณิน
143. พ.ต.อ.วรพงษ์
144. พ.ต.อ.ชัยศักดิ์
145. พ.ต.อ.สกล
146. พ.ต.ท.วีระพล
147. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์
สถาบันการศึกษา
148. ผศ.ดร.พนา
149. นายยงยุทธ

คำตุ่นแก้ว
มุลาสินธ์
นาแถมพลอย
พงศ์ธำรง
นันทลักษณ์
บูรณะบัญญัติ
เฟื่องกระแส
มูลบัวภา
ปัญจนะ
ดุลยพัช
แสงเสิง

ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ผกก.สถานีตำรวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
ผกก.สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผกก.สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
ผกก.สถานีตำรวจภูธรนายูง
สว.สถานีตำรวจภูธรโนนสูง
สว.สถานีตำรวจภูธรนาข่า

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
150. ผศ.เฉลิมพงษ์
เฉลิมชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี
151. นางชยานันต์
สรวงศิริ
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
152. ดร.ณัฐณกรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี
153. น.ส.จันทร์จิรา เหล่าพงศ์พิชญ์ (แทน) ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
154. นายอาทิตย์
จิรวัฒนผล
ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
155. นายพงษ์ศักดิ์
บุรันนิตย์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
156. นายสุรเชษฐ์
ไขโพธิ์
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
157. นายวิเชียร
ขาวขำ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
158. นายอิทธิพล
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
159. นายนิติชาติ
สายทองสุข
(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
160. นางดรุณี
คำมีคร
(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
161. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผอ.สนง.กสทช.เขต 24 (อุดรธานี)
162. นายสมคิด
ลือวิเศษไพบูลย์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
163. นายสุรพล
พลยศ
(แทน) ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
164. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
165. นายประวิตร
บุตรศรี
ผอ.สนง.ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
166. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
167. ดร.ชานนท์
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
168. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
169. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
170. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
171. นายเสกสันต์
โยวะ
(แทน) ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
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ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
2. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
3. ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
5. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี สนจ.อุดรธานี
6. นายอำเภอบ้านดุง
7. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
8. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
9. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอุดรธานี
10. ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
11. ผอ.สำนักชลประทานที่ 5
12. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
13. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
14. ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
15. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
18. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
19. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
20. ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 3
21. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
22. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
23. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
24. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
25. ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
26. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
27. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
28. ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
29. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
30. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอุดรธานี (สวท.)
31. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
32. ผอ.กองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ (จังหวัดอุดรธานี)
33. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
34. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฯ
35. ผบ.กรมทหารราบที่ 13
36. สว.สถานีตำรวจทางหลวง 3 กก. 4
37. สว.กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
38. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
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39. ผกก.สภ.กุมภวาปี
40. ผกก.สภ.ศรีธาตุ
41. สว.สถานีตำรวจภูธรห้วยหลวง
42. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
43. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
44. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
45. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
46. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
47. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
48. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
49. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
50. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
51. ผอ.กองจัดทำงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
52. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
53. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
54. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
55. นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
56. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
57. ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อุดรธานี CAT
58. หน.ไปรษณีย์อุดรธานี
59. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานอุดรธานี)
60. ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
61. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
62. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทยประจำจังหวัดอุดรธานี
63. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
64. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี (อตก.)
65. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
66. หน.สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
67. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
68. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
69. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี (ธพว.)
70. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
71. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
72. ผอ.สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
73. ผอ.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
74. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9
75. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
76. ผอ.สนง.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
77. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
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78. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
79. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด
80. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
81. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
82. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
83. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
84. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
85. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
86. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
87. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
88. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
89. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
90. นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดอุดรธานี
เริม่ ประชุมเวลา 09.30 น. ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นำสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554
และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
กิจกรรม
ก่อนการประชุม
1. การมอบรางวัลสลากกาชาดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2562
- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบรางวัลแก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด
ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้า
หอประชุมทองใหญ่
2. การมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
- ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นโดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ซึ่งต้องดำเนินการให้ครบทุกมิติ ทั้งด้านการป้องกันปราบปราม และการ
บำบัดรักษารวมทั้งการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดซื้อชุดสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการฯ
จำนวน 17,500 ชุด มอบให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี นำไปมอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
ทั้ง 20 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
และมอบให้แก่ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/ ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทน
นายอำเภอทุกอำเภอรับมอบชุดตรวจหาสารเสพติดดังกล่าว

๙

3. การมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
- ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการยกย่อง
บุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านมาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ ผลปรากฏว่าสำนักงานเทศบาลนครอุดรานี ได้รับรางวัลชมเชย และ
เกียรติบัตร จากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทองค์กร
หรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
- ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรแก่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดย
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (นางวราภรณ์ สุขประเสริฐ) เป็นตัวแทนรับมอบ
4. สรุปข่าวเด่น โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นำเสนอในรูปวีดิทัศน์
ประมาณ 15 นาที
ระเบียบวาระที่ ๑
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายธวัชชัย ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2) นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดนครพนม
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดอุดรธานี
3) นายอำพล จินดาวงค์
ประมงจังหวัดลำปาง
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดอุดรธานี
4) นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
5) นางศิริพร ผาสุขดี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดอุดรธานี
6) นายพรชัย โพคันโย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
7) นายชัยวัธน์ ศรีมณี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
รวมทั้งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอต่าง ๆ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และย้ายสับเปลี่ยน
ตำแหน่งในเขตจังหวัดอุดรธานี

๑๐

ระเบียบวาระที่ 2

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
รวม 19 หน้า

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรอง
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานภาวะเศรษฐกิจ/การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนธันวาคม 2562 งบส่วนกลางจัดสรรมา
ให้ส่วนราชการในจังหวัด ดังนี้
-งบประจำ ได้รับจัดสรรประมาณ 2,100 ล้านบาทเศษ ได้รับจัดสรรมากกว่าเดือน
ที่ผ่านมาประมาณ 400 ล้าน
-การเบิกจ่าย ได้เบิกจ่ายไปประมาณ 54% คิดเป็นลำดับที่ 53 ของประเทศ
เนื่องจากงบประมาณมีแผนงานอยู่แล้วการเบิกจ่ายจึงไม่น่าเป็นห่วง
-งบลงทุน ได้รับจัดสรร 272 ล้าน คิดเป็น 17 หน่วย เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายยังไม่ผ่านสภา
-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 38% เป็นลำดับที่ 23 ของประเทศ
และนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย
ในงบ 272 ล้าน ให้เป็นไปตามงวดงาน ในปี 2563 ให้เตรียมความพร้อมเรื่องของ
พื้นที่ ราคากลาง และคณะทำงาน เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินให้ทันท่วงที
-งบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรร 2,500,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 20% เหลืออีกมาก
ยังไม่ได้รับจัดสรร
-งบพัฒนาจังหวัดหรืองบยุทธศาสตร์จังหวัด ได้รับจัดเพียงงบประจำ เป็นเงินจำนวน
5,000,000 บาท งบลงทุนยังไม่ได้รับจัดสรร
-งบประมาณที่กันไว้เป็นเงินค้างเบิกปี 2558,2559,2560 และปี 2561 ให้เร่งรัด
การเบิกจ่ายให้เสร็จในปีงบประมาณ 2563 เพราะหากไม่ทันเงินจะตกไป ซึ่งการ
กันเงินจะกันเงินทุก 6 เดือน ที่น่าเป็นห่วงคืองบฯปี 2558, 2559 ให้เร่งเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามงวดเงินและงวดงาน
-โทษ/ความผิด 1) พรบ.วิธีการงบประมาณ ปีงบประมาณ2561 มาตรา 52
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ใดจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพัน
โดยรู้และยินยอมรับทราบในการกระทำผิดต้องรับผิดทางอาญาและกฎหมายอื่น และ
ชดใช้ให้ส่วนราชการ ตามวงเงินที่เสียหาย 2) พรบ.วินัยการเงินการคลัง ปี 61 ม.80
วรรค 2 ใช้โทษของ สตง.เมื่อ สตง..ตรวจสอบการปฏิบัติงานพบข้อบกพร่องเล็กน้อย
ไม่เกิดความเสียหายไม่เข้าข่ายจงใจทุริต สตง.จะตักเตือนก่อน แต่ถ้า สตง.แจ้งว่าเกิด
ความเสียหายและเข้าข่ายกระทำการทุจริตจะแจ้ง ปปช. ดำเนินการ ถ้าจงใจ
ปฏิบัติงานแจ้งแล้วมีโทษทางปกครอง ภาคทัณฑ์ ตำหนิโดยเปิดเผย 3) พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 ม.120 หมวด 15 หากผู้มีอำนาจ เจ้าหนาที่หรือผู้ใช้หรือ
ผู้ให้การสนับสนุนให้กระทำความผิดโดยมิชอบ จะจำคุก 1 – 10 ปี 20,000 –
200,000 หรือทั้งจำทังปรับ 4) พรบ.ละเมิด เมื่อเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติงาน

คลังจังหวัดอุดรธานี

๑๑

และทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก สามารถฟ้องส่วนราชการชดใช้
แต่สามารถไปทวงถามกับเจ้าหน้าที่ได้ แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ประธาน
แจ้งให้ทุกส่วนราชการได้ปฏิบัติตามแนวทางที่คลังจังหวัดได้นำเรียนในที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรือ่ ง เพือ่ พิจารณา
4.1 การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูแ้ ทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี - ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนพลัง “บวร” (บ้าน-ชุมชน-วัดศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ) เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกิจกรรมโครงการ
ของหน่วยงานกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง เพื่อใช้ศึกษาแนวทางดำเนินการงานต่อไป
- การสวดมนต์ข้ามปี กระทรวงวัฒนธรรมได้รบั ประทานไฟพระฤกษ์จาก
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายก เพื่อใช้จุดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งได้มอบ
ให้วัดซึ่งเป็นพระอารามหลวงทั้ง 2 วัด (วัดโพธิสมภรณ์ และวัดมัชฌิมาวาส)
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปี และขอความร่วมมือทุกอำเภอได้จัดให้มีการ
สวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคล
ประธาน
เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.2 การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน
จ่าจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอหนองแสง - รายงานที่ประชุมขอความเห็นชอบในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
และขอเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน
- ด้วยจังหวัดได้รับรายงานจากอำเภอหนองแสง ว่าคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านทับกุง
หมู่ที่ 3 ตำบลทับกุง และบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง มีความประสงค์จะขอ
จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ และขอเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน 1) การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ กรณี
ชุมชนหนาแน่น และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านทับกุง หมู่ที่ 3
ตำบลทับกุง ซึ่งมีประชากร 1,496 คน 468 ครัวเรือน ขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ชื่อบ้านทับกุง หมู่ที่ 12 ตำบลทับกุง ประชากร 983 คน 252 ครัวเรือน เมื่อแยก
หมู่บ้านแล้ว หมู่บ้านเดิมคงเหลือประชากร 603 คน 216 ครัวเรือน เปลี่ยนแปลง
เขตหมู่บ้าน และบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง มีประชากรจำนวน 1,252 คน
291 ครัวเรือน ขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านทับไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลแสงสว่าง ประชากร
611 คน 131 ครัวเรือน เมื่อแยกหมู่บ้านแล้ว หมู่บ้านเดิมคงเหลือประชากร
641 คน 160 ครัวเรือน โดยทั้ง 2 หมู่บ้านได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน การประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน การประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้ง
หมู่บ้านใหม่ ในเขตพื้นที่ป่าฯ ระดับจังหวัดแล้ว มีมติเห็นพ้องต้องกันให้จัดตั้งหมู่บ้าน
ใหม่ได้ 2) การขอเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้านใหม่ จากการขอจัดตั้งหมู่บ้าน บ้านทับกุง
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หมู่ที่ 3 ตำบลทับกุง และบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าแนวเขตปกครองหมู่บ้าน บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลทับกุง
(ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2538) ไม่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน จึงได้ทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน เสนอให้จังหวัด
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2539 (กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่) หนังสือกรมการ
ปกครองที่ มท 031.1/ว 56 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 ได้วางแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยระบุว่า “ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจำอำเภอและจังหวัด” และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/
ว 3555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546 ซึ่งได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ (เขตหมู่บ้าน) โดยระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่
(เขตหมู่บ้าน) ควรจะได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดประกอบการพิจารณา”
จึงนำเรียนที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประธาน
ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 การจัดงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี การจัดงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17
มกราคม 2563 โดยจะมีพิธีอัญเชิญศาสตราวุธ ของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
เวลา 16.00 น. – ขบวนอัญเชิญศาสตราวุธเคลื่อนออกจากพิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี เพื่อไปสมทบกับผู้ร่วมในพิธีอัญเชิญศาสตราวุธ ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ซึ่งประกอบด้วยขบวนอัญเชิญ กองเกียรติยศ พลเรือน ตำรวจ ทหารบก ทหารอากาศ
และคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
เวลา 16.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี และคณะอัญเชิญศาสตราวุธ
เข้าประจำ ณ รถอัญเชิญ และขบวนอัญเชิญ เคลื่อนขบวนไปตามถนนอธิบดี - ถนน
พานพร้าว - ถนนประจักษ์ศิลปาคม - ผ่านวงเวียนเฉลิมพระเกียรติ - ถนนอุดรดุษฎี
ผ่านวงเวียนน้ำพุ - ถนนอุดรดุษฎี ถึงอนุสาวรีย์พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รับศาสตราวุธจากนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ
คณะ อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ฐานที่ตั้งศาสตราวุธ เบื้องหน้าอนุสาวรีย์ฯ ตามด้วย
การรำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
การแต่งกาย : ชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 5
วันที่ 18 มกราคม 2563 – จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 128 รูป บริเวณถนน
ทหาร หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เวลา 06.30 น. - นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณ
พิธี เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เสร็จแล้วเดินทางไปพักรอ ณ ห้องพักรับรอง
โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๑๓

เวลา 07.00 น. - หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นวางพานพุ่มดอกไม้สด
สักการะ
เวลา 07.45 น. - องคมนตรีประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี เชิญพานพุ่ม
ดอกไม้สดขึ้นสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่โต๊ะหมู่บูชา เบื้องหน้าอนุสาวรีย์
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
เวลา 08.00 น. - เคารพธงชาติพร้อมกัน
เวลา 08.05 น. - พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป พร้อม ณ พลับพลาพิธี ประธานและ
ผู้ร่วมในพิธี ประกอบพิธีสงฆ์
- ประธานในพิธี ทายาทราชสกุล “ทองใหญ่” ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เข้านั่งล้อมรอบพานบายศรี เพื่อเข้าสู่พิธีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง
- ประธานในพิธี ทายาทราชสกุล “ทองใหญ่” ประกอบพิธีบวงสรวง
สังเวย พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง
เวลา 09.09 น. - การรำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย : ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ - เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
ทหาร ตำรวจ - เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก
พ่อค้า คหบดี ประชาชน - ชุดไทยพระราชทาน ชุดสากลนิยม หรือ
ชุดสุภาพ
กลุ่มพลังมวลชน - ชุดตามเหล่าสังกัด
นักเรียน นักศึกษา - เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ผู้รำบวงสรวง
- ชุดรำบวงสรวง เสื้อสีแสด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี จังหวัดมีกิจกรรมวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี
ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 127 โดยจะจัดกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนประเพณี และการ
เฉลิมฉลอง ในวันที่ 17 มกราคม 2563 จะมีขบวนอัญเชิญศาสตราวุธ 3 เล่ม
จากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี มายังสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และจะมีขบวนอัญเชิญ
ศาสตราวุธ เพื่ออัญเชิญไปยังอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม แล้วส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 และ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นำไปประดิษฐาน ณ แท่นศาสตราวุธ บริเวณด้านหน้า
อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จากนั้นจะมีการ
รำบวงสรวงสดุดี โดยนางรำประมาณ 100 คน และจะมีการจุดพลุเฉลิมฉลองที่
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สำหรับวันที่ 18 มกราคม 2563 สำนักงานเทศบาลนคร
อุดรธานี ได้เตรียมการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนพิธีการแล้ว สำหรับสถานที่ซ้อมรำมี
2 จุด คือ บริเวณสนามกีฬากลาง ตลาดหนองบัว และลานสังคีต หนองประจักษ์ศิลปาคม ในระหว่างวันที่ 14-15-16 รวม 3 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ทุกส่วนราชการ รวมทั้งทุกอำเภอได้เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชน
ในพื้นที่ร่วมรำบวงสรวงในวันที่ 18 มกรคม 2563
-วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. - จะมีพิธีบวงสรวง ซึง่ เปิดให้ทุกคน
ได้กราบไว้สักการะ ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระอาจารย์
อินทร์ถวาย เป็นประธานสงฆ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมในพิธี
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ประธาน
มติทปี่ ระชุม

เชิญชวนหัวหน้าส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิธี
รับทราบ
5.2 การจัดงานวันยุทธหัตถี
หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี การจัดงานวันยุทธหัตถี จะจัดในช่วงบ่ายของวันที่ 18 มกราคม 2563
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 13.00 น. - หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมพิธี พร้อม ณ หอประชุมทองใหญ่
ลงทะเบียนพานพุ่ม แล้วขึ้นวางพานพุ่มถวายสักการะ
เวลา 14.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
- ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) จุดธูป เทียน
เครื่องทองน้อย /กล่าวถวายราชสดุดี/บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธี
การแต่งกาย : ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ - เครื่องแบบปกติขาว
ไม่สวมหมวก
ทหาร ตำรวจ - เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ ไม่สวมหมวก
พ่อค้า คหบดี ประชาชน - ชุดไทยพระราชทาน ชุดสากลนิยม
หรือชุดสุภาพ
กลุ่มพลังมวลชน - ชุดตามเหล่าสังกัด
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธาน
เชิญหัวหน้าส่วนทุกท่านร่วมพิธี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.3 การจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 มกราคม 2563 จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 07.30 น. – ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ลงทะเบียนพานพุ่มดอกไม้สด
เวลา 07.45 น. - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ร่วมพิธี นำพานพุ่ม
ถวายราชสักการะตามลำดับ
เวลา 08.30 น. - ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
-ประธานในพิธีถวายมาลัยกร ถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อย กล่าวสดุดี บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย : ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ – เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
ทหาร ตำรวจ - เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก
พ่อค้า คหบดี ประชาชน - ชุดไทยพระราชทาน ชุดสากลนิยม หรือ
ชุดสุภาพ
กลุ่มพลังมวลชน - ชุดตามเหล่าสังกัด
นักเรียน นักศึกษา - เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
ประธาน
เชิญผู้เข้าประชุมร่วมพิธี
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี - แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัด
อุดรธานี ในระหว่างวันที่ 22 – 30 มกราคม 2563 และจะมีการเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา
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โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเดินทางไปรับไฟพระฤกษ์ และแห่รอบเมือง และอัญเชิญ
มาไว้ที่ศาลากลางจังหวัด และจะทำการเฉลิมฉลอง ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี แต่ต้อง
รอหมายกำหนดการที่ชัดเจน จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ
ประธาน
เนื่องจากจังหวัดมีกิจกรรมทั้งในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 รวมทั้งการจัดงาน
วันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอรอปรับเวลา
ที่ชัดเจนอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
นำเสนอวีดิทัศน์กิจกรรม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (Udon Go Clean) ซึ่งได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผลการดำเนินการของอำเภอแต่ละอำเภอ
ประมาณ 10 นาที โดยกิจกรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำความสะอาด สายสื่อสาร
ป้ายโฆษณา ตัดแต่งต้นไม้ ดายหญ้า เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีมีความเรียบร้อยสวยงาม
ประธาน
ขอบคุณทั้ง 20 อำเภอ และทุกหน่วยงาน ที่ได้ดำเนินการในเรื่องการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อย่างสม่ำเสมอ และขอให้
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน กำกับดูแล
ถนนสายสำคัญ ๆ วงแหวนรอบนอกทั้งหมด (1) นายวันชัยฯ รับผิดชอบถนนสาย
อุดรธานี-หนองบัวลำภู (2) นายปราโมทย์ฯ รับผิดชอบถนนสายอุดรธานี-สกลนคร
(3) นายธวัชชัยฯ รับผิดชอบถนนสายอุดรธานี-ขอนแก่น และมอบปลัดจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบถนนสายอุดรธานี-หนองคาย โดยสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
จะเป็นหน่วยสนับสนุน และให้รวมถึงห้วย หนอง คลอง บึง ที่เกิดการตื้นเขินให้ทำการ
ขุดลอกเพื่อให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก มอบสำนักงานพลังงานจังหวัด ประสานปั๊ม
น้ำมันต่าง ๆ ให้รักษาความสะอาด และปรับพื้นที่ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่ยื่นออกมานอก
พื้นที่ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของปั๊ม ขอให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งภาคเอกชน
เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเข้าสู่เมือง Smart City
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.5 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
จ่าจังหวัดอุดรธานี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มกราคม 2563 เดิมจะจัดในวันที่ 17
มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
แต่เนื่องจากจังหวัดมีภารกิจการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน
เป็นวันที่ 21 มกราคม 2563 สำหรับสถานที่คงเดิม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.6 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี - สำหรับอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะลดอุบัติเหตุ
ทางถนนให้ได้ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจากสถิติ ปีงบประมาณ 2562
มีผู้เสียชีวิต 444 คน คิดเป็น 28/แสนประชากร ปีงบประมาณ 2563 ตั้งเป้าไว้
เสียชีวิตไม่เกิน ร้อยละ 20/แสนประชากร แต่จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีผู้เสียชีวิตไป แล้ว 89 คน คิดเป็น 5.62/
แสนประชากร ถ้าคิดเฉลี่ยต่อเดือนต้องไม่เกิน 26 คน/เดือน แต่ขณะนี้ ตายไปแล้ว
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32 คน/เดือน ฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการขับขี่ปลอดภัย
ซึ่งส่วนมากการเกิดอุบัติเหตุเป็นคนในพื้นที่ ในหมู่บ้านชุมชน ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้เข้มข้น ถ้าเกินกว่ากฎหมายกำหนดจะมีผล
กระทบต่อ พรบ.การประกัน การชดเชยต่าง ๆ และขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ กำชับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการในหน่วยงาน ที่กระทำความผิด
วินัยจราจร และให้ลงโทษทางวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัย เดินทาง
ไปเที่ยวอย่างปลอดภัย ขอให้ดำเนินการตามหัวข้อ“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติทางถนนจังหวัดอุดรธานีค่อนข้างสูง จึงขอฝากส่วนเกี่ยวข้อง
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะต่าง ๆ ศูนย์บริการประชาชน
ช่วยดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประธาน
ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.7 การรณรงค์ป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงปีใหม่
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดได้จัดเตรียมห้องฉุกเฉิน รถกู้ภัย-กู้ชีพ การส่งต่อ เพื่อ
รองรับอุบัติเหตุหมูไ่ ว้แล้ว และได้ขอความร่วมมือช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่จะเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอให้รถอ้อย รถบรรทุก ไม่ให้จอดรถริมถนน เพื่อจะได้ลดอุบัติเหตุ
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีข้อตกลงกับตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ว่าหาก
เกิดอุบัติเหตุแล้วถูกนำส่งโรงพยาบาล จะต้องแอลกอฮอล์ทุกราย และขอความร่วมมือ
จากตำรวจทุกท้องที่ได้ดูแลและให้การสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงด่านชุมชนในการป้องกัน
อุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุปีนี้มีผู้เสียชีวิตต่ำกว่าปีที่แล้ว เฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
วันละ 1 ราย ซึ่งดีขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมา และในเดือน ธันวาคม เสียชีวิตไปแล้ว
26 ราย ใน 27 วัน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ ปภ.จว.อด.ได้แจ้งในที่ประชุม
- สำหรับโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี
แยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเด็กโต อายุ 7 – 12 ปี เป้าหมาย 8,676 คน และได้
ดำเนินการไปแล้ว 100% เดือนมกราคม จะรณรงค์ให้กลุ่มเด็ก 1 – 7 ปี เป้าหมาย
3,137 ราย ขอให้แจ้งผู้ดูแลศูนย์เด็กและผู้ปกครองทราบ โรคหัดคือโรคไข้ออกผื่น
ถ้าเป็นแล้วจะมีโรคแทรกซ้อน ติดเชื้อในกระแสเลือด มีผลต่อทางเดินหายใจ ทำให้
เสียชีวิตได้ ประเทศไทยจึงได้ตั้งเป้าไว้ 5 ปี จะทำการรณรงค์ให้โดกฉีดวัคซีนให้ครบ
5.8 Food Safety in Hospital โครงการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาล 20 แห่ง
ของจังหวัดอุดรธานี จะซื้ออาหารผู้ป่วยเดือนละ 5 ล้านบาท 25% จะซื้อจาก
วิสาหกิจชุมชน เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อ ไข่ จะมีหน่วยงานเป็นโมบายยุนิต ไปตรวจสอบ
ปลอดสารเคมีหรือไม่ สำหรับเดือนธันวาคม ซื้อเพียง 21 % ส่วนใหญ่จะมีปัญหา
วิสาหกิจชุมชนไม่มีวัตถุดิบ แต่ยังมีงบต้องจัดการซื้ออีกมาก ทำให้ในเดือนนี้จัดซื้อได้
ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้
5.9 TO BE NUMBER ONE การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ และติดตามผลการ
ดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะเสด็จถึงจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
และประทับพักที่โรงแรมเดอะปริ้นเซส โฮเท็ล อุดรธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงาน
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จำนวน 12,000 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก นายวิเชียร ขาวขำ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบโครงการดังกล่าว
ถ้าบริจาค 30,000 บาท จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากทูลกระหม่อม
5.10 PHOTHIYAN CHARITY RUN 2020 เดินวิ่งการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลเพ็ญ จะมีการวิ่งเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ที่โรงพยาบาลเพ็ญ เริ่มวิ่งจากวัดนิมิตโพธิญาณ ระยะทาง 9.9 กิโลเมตร โดยมีดารา
ที่เป็นลูกศิษย์ของเจ้าอาวาส ประมาณ 10 คน วิ่งหาเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ในวันที่ 5 มกราคม 2563 กลุ่มดาราได้ทำเสื้อมาจำหน่าย และขณะนี้หมดแล้ว
จึงแจ้งที่ประชุมทราบหากมีผู้ความประสงค์จะบริจาคสมทบทำบุญในครั้งนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.11 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี สรุปผลการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
“บ้านอุ่นรัก” ปัจจุบันมีผู้บริจาคมทั้งสิ้น จำนวน 9,793,233 บาท อนุมัติแล้ว
275 หลัง มอบบ้านไปแล้ว 240 หลัง รอส่งมอบ 29 หลัง ๙ อำเภอ อยู่ระหว่าง
การสร้างบ้าน 6 หลัง ยอดเงินคงเหลือ 14,949 บาท สำหรับการคัดเลือกบ้าน
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการคัดเลือก
สำหรับคนที่จะได้รับบริจาคบ้าน ต้องตรวจสอบดูประวัติ ดูความประพฤติต่าง ๆ
เป็นองค์ประกอบ
ประธาน
เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีขอให้ดำเนินการในโครงการดังกล่าวต่อไป และขอบคุณ
อำเภอที่ช่วยดำเนินการคัดเลือกคน และเชิญชวนทุกหน่วยร่วมสนับสนุนโครงการ
ต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.12 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี
ผูแ้ ทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในส่วนสรุปผลกิจกรรมรายได้ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 1-12
ธันวาคม 2562 ในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดได้มอบรางวัล
ให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากร้านกาชาด ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคาร
หอประชุมทองใหญ่ ส่วนรายได้ เงินบริจาคทั้งสิ้น 1,117,012 บาท การออกร้าน
มัจฉากาชาด 12 วัน มีรายรับ 5,614,500 บาท มีรายจ่ายจากการซื้อของรางวัล
ก ข ค ง จำนวน 3,186,933.80 บาท การออกสลากกาชาดสมนาคุณ ซึ่งได้พิมพ์
สลากจำนวน 70,000 ฉบับๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 7,000,000 บาท รายจ่าย
จัดซื้อของรางวัล เป็นเงิน 2,780,610 บาท รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือ
เงินทั้งสิ้น 7,763,968.20 บาท
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ/ห้างร้าน/อำเภอ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ประธาน
เน้นย้ำเรื่องการปลูกบัว ตามพระราชดำรัสกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่งเรื่องการ
ปลูกบัวเพื่อทดแทนบัวแดง หรือหาแหล่งน้ำปลูกบัวชนิดอื่น สีอื่น เพื่อเป็นจุดขาย
ของจังหวัดอุดรธานี และทุกอำเภอ ซึ่ง อบจ.อด.จะสนับสนุนสายพันธุ์บัวชนิดต่าง ๆ
แต่ขอให้สำนักชลประทาน และทุกอำเภอ ได้สำรวจแหล่งน้ำ โดยแยกออกเป็น
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2 ประเภท คือ ลึกไม่เกิน 2 เมตร จะใช้เป็นแหล่งปลูกบัว ลึก 4 – 6 เมตร จะใช้
เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และจะขยายผลดำเนินการในโอกาสต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์กระเช้า OTOP ตามมติคณะรัฐมนตรีในการมอบของขวัญปีใหม่
ให้พิจารณากระเช้าของโครงการหลวง หรือกระเช้า OTOP ซึ่งในวันนี้สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี จัดมาจำหน่ายหน้าห้องประชุมฯ เป็นกระเช้าของขวัญ
ปีใหม่ ราคาตั้งแต่ 300 - 3,000 บาท หรือติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์ OTOP บริเวณ
หน้าโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จากการที่นำสินค้า OTOP ของจังหวัดอุดรธานี
ไปจำหน่ายที่เมืองทองธานี ทั้งหมด 53 บูท รวม 8 วัน รายได้ 18 ล้านบาท สินค้า
ขายดีที่สุดคือสินค้าประเภทผ้า
ประธาน
เชิญชวนสนับสนุนกระเช้า และแสดงความยินดีที่จังหวัดอุดรธานีทำรายได้ในการ
จำหน่ายสินค้าที่เมืองทองธานี มีเงินเข้าจังหวัดอุดรธานี ถึง 18 ล้านบาท
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ประธานชมรมเพาะกายจังหวัดอุดรธานี รายงานผลการแข่งขันกีฬาเพาะกาย งานประจำปี ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ซึ่งได้จัดแข่งขันในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมาก และ
ทำให้เกิดการตื่นตัวในการออกกำลังกายอย่างดียงิ่ ผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 105 ท่าน
จาก 25 จังหวัด มีจังหวัดที่ได้รับรางวัลดังนี้ จังหวัดอุดรธานี 6 รางวัล นครราชสีมา
6 รางวัล จันทบุรี อุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 4 รางวัล จังหวัด
น่าน ยโสธร จังหวัดละ 3 รางวัล จังหวัดหนองบัวลำภู เชียงราย นครสวรรค์
มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุโขทัย และพิษณุโลก จังหวัดละ 1 รางวัล จังหวัดที่เข้าร่วม
แข่งขันได้รับความประทับใจและรู้จักจังหวัดอุดรธานีมากยิ่งขึ้น ชมรมขอบพระคุณ
ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายในครั้งนี้
ประธาน
กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีที่กีฬาเพาะกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้อุดรธานี
และสามารถทำได้ในระดับชาติ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องในวันปีใหม่ เรื่องการจัดตัง้ จุดบริการประชาชน โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดทำโครงการส่งความสุข
ปีใหม่มอบให้แก่เกษตรกร โดยมอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
จัดจุดบริการประชาชน โดยจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม
ใบหม่อน ผ้าไหม น้ำหม่อน สบู่ทำจากรังไหม เพื่อให้ผู้เดินทางได้แวะพักซื้อสินค้า
มีบริการฟรีน้ำดื่ม ยาอม ยาดม ณ จุดศูนย์บริการหม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติ ถนนอุดรหนองคาย ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 27
ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563
มติประชุม
รับทราบ
ผูแ้ ทนผูบ้ งั คับการกองบิน 23 มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง
๑) การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ กองบิน 23 วันที่ 10 มกราคม 2563
ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคเช้าและภาคบ่าย จะมีการแสดงทั้งภาคพื้น ภาคอากาศ การแสดงจาก
อากาศยานไทยและสิงคโปร์ การป้องกันการโจมตีทางอากาศ การแสดงการบินแบบต่าง ๆ
ของกองทัพอากาศ มีการออกร้านขายสินค้าของส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชน และ
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มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 6

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 7
เลิกประชุม

แจกจ่ายขนม/ของขวัญ/ของรางวัล สำหรับเด็กที่เข้าร่วมในงานวันเด็ก โดยขอให้ไป
ในช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด
2) เชิญร่วมสร้างพระพุทธนภาดุลยศาสดาอากาศนาวามงคล รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปศักดิสิทธิ์ประจำ กองบิน 23 จะประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วิหาร
พระพุทธนภา กองบิน 23 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตรงกับเสาร์ที่ 5 เดือน 5
จึงเชิญชวนผู้สนใจเช่าไว้บูชา เปิดจองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 มกราคม 2563
เท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ที่ประชุม
รับทราบ
เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี และรายงานผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ (สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 ผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ประจำเดือนธันวาคม 2562 (สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี)
6.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี (สนง.จังหวัดอุดรธานี)
6.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
รับทราบ
เรือ่ งอืน่ ๆ
- ไม่มี
เวลา 12.15 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
ผู้จดรายงานการประชุม

