รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/๒๕63
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี3
3. นายธวัชชัย
ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายจำรัส
กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
5. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
6. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
7. นายตวงวิทย์
เชื้อหอม
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
8. นายกำพล
ศรีกา
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
9. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
10. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
11. นายพีระพล
ยังขาว
ผอ.ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
12. นางสุนีย์
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
13. นายณรงค์
เทพนวน
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
14. นายโสภัณ
ใจรักพันธุ์
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
15. นายณัฐปพนฑ์
ทหารนะ
(แทน) จ่าจังหวัดอุดรธานี
16. นายวุฒิพงษ์
ใจยศ
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
17. น.ส.ธิติมา
แซ่จึง
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
18. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
19. นายณรงค์
ธาดาเดช
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
20. น.ส.บุพผา
อินทรสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
21. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
22. น.ส.ปาหนัน
ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
23. นางสิริวิมล
เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
24. นายเทวินทร์
พุ่มอินทร์
ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี
25. นายพรศักดิ์
แสงเจริญ
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
26. นางสุวรรณี
ศิริวรรณ์หอม (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
27. นายพนธ์สมิทธิ์
กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
28. นายสำเนา
เสลานอก
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
29. นายอเนก
รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
30. นายอำพล
จินดาวงค์
ประมงจังหวัดอุดรธานี
/31.นายไชยฤทธิ์...
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31. นายไชยฤทธิ์
32. น.ส.ลักษณา
33. นายอำพัน
34. นายชัยวัธน์
35. ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ
36. นายธีทัต
37. นางประวิว
38. นายวิชิต
39. นายฤทธิเดช
40. นางศิริพร
41. นายฤกษ์อาสาฬห์
42. พ.ท.สุชาติ
43. นางบำเพ็ญพร
44. นายยงยศ
45. น.ส.จักษณา
46. นายสมศักดิ์
47. นางชลัยรัตน์
48. นายสุริยา

พลละเอียด
มั่นเศรษฐวิทย์
เอกทัตร
ศรมณี
ศรีดาวเรือง
พิมพา
พรมมานอก
ชมฉำ
โคตรสาร
ผาสุกดี
วรรณอำไพ
ทองเถาว์
สุริยกมล
วุฑฒิโกวิทย์
ปัญญาสิทธิ์
พวาศิริ
ทรัพย์ประชา
คำพันธ์

49. นายพนัส
50. นายเจษฎา
51. นางนภาพร
อำเภอ
52. นายชัยวัฒน์
53. นายสุชาติ
54. นายคณพศ
55. นายชัชวาล
56. นายณฐพล
57. นายปิยะ
58. นายวิโรจน์
59. นายปิยะพงษ์
60. นายณัฐภัทร
61. นายวิมล
62. นายประทีป
63. นายอรรถพล
64. นายธนสาร
65. นายอนันต์

จันทร์คำ
ปานะถึก
แก้วศรี
ธรรมวัตร
ทอนมณี
พิมโคตร
ปทานนท์
วิถี
ปิจนำ
อุทุมโภค
บุญส่ง
พลอยสุภา
สุรเสน
อุ่ยเจริญ
พันธุ์ศาสตร์
เจริญสุข
ศิริวงศ์กุล

ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รก.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
รก.สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ภตอ.เฉียงเหนือตอนบน 1

รก.นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
(แทน) นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอเพ็ญ
นายอำเภอบ้านดุง
นายอำเภอกุดจับ
นายอำเภอศรีธาตุ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
รก.นายอำเภอนายูง
/66.นายวรพันธ์...
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66. นายวรพันธ์
67. นายวิสูติ
68. นายติยรัตน์
69. นายทวี
70. นายณัชฐเดช
71. นายเอกไอศูณญ์

ชำนิยันต์
ซื่อพัฒนะ
ธูปวงศ์
ชิณรงค์
มุลาลี
ขยันดี

ส่วนกลาง
72. นายสมพร
73. นายวิชัย
74. นายบรรพต

คมขำ
จาตุรงค์กร
พิชคำ

นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
นายอำเภอสร้างคอม
นายอำเภอหนองแสง
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
(แทน) นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๔
อุดรธานี
75. นายสุกรรณ
ปัญสวัสดิ์
ผอ.ศูนย์หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
76. นางโสภิดา
แก้วสุฟอง
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
77. นางจีรสุดา
ศรีกุล
(แทน) ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
78. นางวิภาพร
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดรธานี
79. นายอดุลย์
สิมมาคำ
(แทน) ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
80. นายณรงค์
เพชรล้ำ
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
81. นายประพฤทธิ์
จงใจภักดิ์
ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
82. น.ส.อรญา
จูฑะประชากุล (แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
83. นายสุชาติ
บุญมี
(แทน) ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
84. นายชัชวาล
เอื้อสุวรรณ
(แทน) ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6
85. นายสายัณห์
หมีแก้ว
(แทน) ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
86. นางสุภาวดี
มณีรักษ์
(แทน) ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
87. นายชูชาต
นารอง
(แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค 3
88. นายวัฒนชัย
ทุมโคตร
ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
89. ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 18 อุดรธานี
90. นางเยาวพรรณ
แช่มพุดซา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
91. น.ส.ณัฏปภัสร์
คำชมภู
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
92. นางจินตนา
แสนดี
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
93. น.ส.พเยีย
ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
94. น.ส.พิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
95. นางปริศนา
พลอยน้อย
คลังเขต 4
96. นางอรุณีย์
วิศิษฎ์ชัยนนท์ (แทน) สรรพากรภาค ๑๐
97. นายบุรินทร์
ประภาพรสุข สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
98. นายเกรียงศักดิ์
ปลัดศรีช่วย
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
99. นายสุชาติ
ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
/100. นายประเสริฐ...
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100. นายประเสริฐ
นันทพานิช
(แทน) ท่าอากาศยานอุดรธานี
101. นายอเนก
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
102. นายสุภชัย
จันทร์ธง
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
103. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
104. นางลำดวน
นาหมัน
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
105. นายศิริเดช
ผ่านจังหาร
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
106. น.ส.ณิชาภา
ข่าทิพย์พาที (แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
107. นายชาตรี
ม่วงสว่าง
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
108. นางเนตรทราย จำรัสแสง
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
109. นางสมพร
รัตนชาติวงศ์ (แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
110. นายบูรพา
พรหมสิงห์
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
111. นายรัฐอิสรา
กงวงษ์
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
112. น.ส.กนกวลี
สุริยะธรรม
ผอ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
113. นายเอกชัย
ดอกสันเทียะ (แทน) ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
114. นายภัทรพงศ์
หมวกสกุล
ผู้บัญชาการเรือนกลางจำจังหวัดอุดรธานี
115. พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
116. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
117. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
118. น.ส.นวลฉวี
มีพรหม
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
119. นางนวลฉวี
ภูดิน
(แทน) ผอ.สนง. กศน.จังหวัดอุดรธานี
120. นายนรากร
สารีแหล้
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ทหาร/ตำรวจ
121. พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
122. พ.อ.ชัยวัฒน์
ปานคำ
(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
123. น.ท.มาโนชย์
นนท์ตุลา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.
124. นอ.สมโภชน์
สิงห์คลาน
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
124. พ.ต.ท.จิรพงษ์ สิงหะสุริยะ
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
125. พ.ต.อ.ศรายุทธ ฉ่ำผิว
ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองหาน
126. พ.ต.อ.ชลิต
ศรีหานู
ผกก.สถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
127. พ.ต.ท. กานต์
ตั้งวิจิตร
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
128. พ.ต.อ.เศกสรร สุขประเสริฐ ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง
129. พ.ต.ท.สรพงษ์ งิมสันเทียะ
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
130. พ.ต.ท.อภิชาติ มัฆนาโส
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
131. พ.ต.อ.หฤษฎ์
คำจุมพล
ผกก.สถานีตำรวจภูธรกุดจับ
132. พ.ต.ท.ทวัช
นิยมสุข
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
133. พ.ต.ท.ปริญญา หาพรหม
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
134. พ.ต.ท.พิชัยรัชช์ ภูขาว
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
/135. พ.ต.อ.สมโภชน์...
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135. พ.ต.อ.สมโภชน์
136. พ.ต.อ.ราเชนทร์
137. พ.ต.อ.คมสันต์
138. พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์
139. พ.ต.อ.กีรติกร
140. พ.ต.อ.สมบัติ
141. พ.ต.อ.อาลักษณ์
142. พ.ต.อ.วรพงษ์
143. พ.ต.อ.ชัยศักดิ์
144. พ.ต.อ.สกล
145. พ.ต.ท.ศิริมงคล
146. พ.ต.ท.เอกลักษ์
147. พ.ต.ท.ประยงค์

ประจิตร
ฉลองธรรม
เสืออินทร์
ฤทธิ์มหา
อมรพัฒน์ภาคิน
นาแถมพลอย
เจริญธนกุล
นันทลักษณ์
บูรณะบัญญัติ
เฟื่องกระแส
บุญหนุน
บุญแสงเจริญ
จอมสมลา

ผกก.สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
ผกก.สถานีตำรวจภูธรไชยวาน
ผกก.สถานีตำรวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผกก.สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
ผกก.สถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ผกก.สถานีตำรวจภูธรดงเย็น
ผกก.สถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
ผกก.สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผกก.สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
ผกก.สถานีตำรวจภูธรนายูง
รอง ผกก.หน.สถานีตำรวจภูธรโนนสูง
รอง ผกก.หน.สถานีตำรวจภูธรห้วยหลวง
รอง ผกก.หน.สถานีตำรวจภูธรนาข่า

สถาบันการศึกษา
148. ผศ.ดร.พนา
ดุลยพัช
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
149. ผศ.เฉลิมพงษ์
เฉลิมชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี
150. ดร.ณัฐณกรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี
151. นางชยานันต์
สรวงศิริ
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
152. นางจุรีรัตน์
ดรละคร
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
153. นายนิรุตต์
บุตรแสนลี
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
154. นายพงษ์ศักดิ์
วงษ์ป้อม
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
155. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
157. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
158. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
159. นายสมคิด
ลือวิเศษไพบูลย์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
160. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
161. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
อุดรธานี (คปภ.)
162. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
163. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
164. นายฉลอง
แสนโท
รก.หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
165. นายประทวน
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
/ผู้ไม่มาประชุม...
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ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
2. ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
3. อัยการจังหวัดอุดรธานี
4. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
5. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
6. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอุดรธานี
7. ผอ.สำนักชลประทานที่ 5
8. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
9. ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
10. ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
13. หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
14. ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
15. ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
16. หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
17. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
18. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
19. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
20. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
21. ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
22. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
23. ศึกษาธิการภาค 10
24. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
25. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
26. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
27. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
28. ผอ.กองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ จังหวัดอุดรธานี
29. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
30. ผบ.มทบ.24
31. ผบ.นพค.21 สนภ.2
32. ผบ.กรมทหารราบที่ 13
33. ผกก.ตชด.ที่ 24
34. ผกก.บก.กฝ.ตชด.
35. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4
36. สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 ฯ อุดรธานี
37. สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล (อุดรธานี)
/38.สารวัตรใหญ่...
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38. สารวัตรใหญ่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
39. ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี
40. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ อุดรธานี
41. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
42. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
43. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
44. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
45. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
46. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
47. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
48. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
49. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
50. ผอ.กองจัดทำงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
51. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
52. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
53. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
54. นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
55. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
56. นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
57. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
58. ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อุดรธานี CAT
59. ผอ.สนง.กสทช.เขต 24 (อุดรธานี)
60. หน.ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี
61. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานอุดรธานี)
62. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
63. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทยประจำจังหวัดอุดรธานี
64. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี (อตก.)
65. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
66 หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
67. หน.สำนักงานเคหะจังหวัดอุดรธานี
68. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
69. ผจก.ธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
70. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี (ธอส.)
71. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี (ธพว.)
72. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
73. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
74. ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี
75. ผอ.สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
/76. ผอ.สำนักงาน...
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76. ผอ.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
77. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
78. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
79. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
80. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด
81. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
82. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
83. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
84. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
85. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
86. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
87. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
88. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
89. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
90. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
91. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
92. นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดอุดรธานี
เริม่ ประชุมเวลา 09.30 น.

กิจกรรมก่อนการประชุม

ประธาน

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ สำนักงานพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี นำสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 มีนาคม 2554
และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
1. พิธีรับมอบสมุดบันทึกและบัตรอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 ท่าน เพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ข้าราชการและ
ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีมีความสุข
- ประธานในพิธีรับมอบสมุดบันทึกและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด
จำนวน 4 องค์กร ได้แก่ 1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 2) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดค้า 3) บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ จำกัด 4) องค์กรเครือข่ายเฝ้าระวัง
และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุดรธานี
มอบรางวัล/ถ่ายภาพร่วมกับองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และกล่าวแสดง
ความยินดี
3. สรุปข่าวเด่น โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี (นำเสนอโดย
วีดิทัศน์)
/ประธาน...

๙

ประธาน

(1) กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นำผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร
แก้วเจ้าจอม จากวังสวนสุนันทา ทำจากน้ำตะไคร้ น้ำมะนาว ดอกอัญชัญ
และขนมสายบัวซึ่งทำจากสายบัว จากทะเลบัวแดง มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม
(2) กล่าวขอบคุณผลงาน/กิจกรรมของจังหวัดที่ผ่านมา
1. เรื่องการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND
CORNER ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
โดยเฉพาะทีมงานสาธารณสุข และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
2. เรื่องงานพระราชทานเพลิงศพ สิบเอกเมธา เลิศศิริ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ถูกยิงในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดนครราชสีมา และกล่าวขอบคุณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั้ง 3 ท่าน/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/
มณฑลทหารบก ที่ 24/ตำรวจภูธรจังหวัด/คลังจังหวัด/ส่วนราชการทุกส่วน และ
นายอำเภอบ้านผือ และภริยา ที่ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในส่วนที่
เกี่ยวข้องแก่ญาติผู้เสียชีวิตทำให้พิธีพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยสมเกียรติ และ
สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี จนได้รับคำชื่มชมจากสำนักพระราชวัง
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
รายงานการเตรียมการในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สิบเอกเมธา เลิศศิริ ทุกขั้นตอน
ตลอดระยะเวลาที่ศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ และกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดพิธีศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด รายงานขั้นตอนการรับศพของ สิบเอกเมธา เลิศศิริ มาบำเพ็ญกุศล
และการจัดการเรื่องสิทธิที่ควรได้รับของทายาท /การดำเนินการเรื่องการขอรับบุตร
บุญธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เช่น อัยการ/มทบ.24/
นายอำเภอบ้านผือ และภริยา ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิต ทำให้
การดำเนินการทุกขั้นตอนต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
คลังจังหวัดอุดรธานี
กล่าวถึงความประทับใจของญาติสิบเอกเมธาฯ ที่ได้รับจากทุกภาคส่วนของจังหวัด
ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัด
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรับมอบเงิน บริจาค เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ
และเงินบริจาคถึงมือญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนและชาวอุดรธานี ที่ให้ความร่วมมือให้งานพระราชทาน
เพลิงศพ สิบเอกเมธา เลิศศิริ สำเร็จเรียบร้อยอย่างสมเกียรติ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี
/2) นายณรงค์ ...

๑๐

2) นายณรงค์ เพชรล้ำ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์จังหวัดเลย
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์
จังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 2
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานภาวะเศรษฐกิจ/การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน
1) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน เป็นของงบฯ ปี 63 แต่ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นงบ
ประมาณปี 2562 ใช้ไปพลางก่อน
2) งบรายจ่ายประจำ รับมาแล้ว 2,500 ล้านบาท รวม 183 หน่วยงานที่
เบิกจ่าย ซึ่งเป็นงบดำเนินงานและงบค่าตอบแทนต่าง ๆ
3) ผลการเบิกจ่ายเงิน กำหนดเป้าหมายไว้ 58% ใช้ไปแล้ว 80% ซึ่งเกินเป้า
4) รายจ่ายงบลงทุนมี 22 หน่วย งบได้รับเพียง 380 ล้าน (ก่อหนี้ก่อนปี 63)
มีภาระผูกพันที่ต้องจ่าย
5) งบกลุ่มจังหวัด เป็นงบประจำ ใช้ไปแล้ว 48% เป้าหมาย 58% สำหรับงบ
พัฒนาจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) ขณะนี้ได้รับจัดสรรเพียงงบประจำ 5 ล้านบาท
เบิกจ่ายไป 51% เป้าหมาย 58% แต่ต้องใช้จ่ายให้ได้ 100% ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ
-ได้มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ซึ่งขณะนี้งบอยู่ในขั้นตอนรอลง
พระปรมาภิไธย คาดว่าจะประกาศใช้ในสัปดาห์ต่อไป ขอให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้พร้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือเร่งเบิกจ่ายงบประจำที่มี
แผนการใช้จ่ายไว้แล้ว ส่วนงบลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพันก่อนปี 63 จะจัดสรรงบประมาณ
ไปพลางก่อน แต่กำชับต้องใช้ให้หมดภายในปี 2563 ถ้าจะกันเงินต้องก่อหนี้ผูกพัน
ไว้ก่อน และสำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือแจ้งมาที่จังหวัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2563 มีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง 1) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนส่งให้สำนักงบฯ
ให้เสร็จภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 2) สำนักงบประมาณจะอนุมัติ
งบประมาณ แต่จะตัดงบไปพลางก่อนของปี 62 ออกไป 3) ให้เร่งส่งมอบงาน
การจัดซื้อ/จ้างให้ทันภายใน 7 เดือน โดยให้ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563
ประธาน
ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและเบิกจ่ายเงินให้ทันตามกำหนดเวลา
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรือ่ ง เพือ่ พิจารณา
- ไม่มี
/ระเบียบวาระที่ 5 ...

๑๑

ระเบียบวาระที่ 5
เรือ่ งเพื่อทราบ
ผูบ้ งั คับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์การจับกุมคดีลักทรัพย์ ภายในโรงเรียน 13 โรง และล่าสุด
เข้าไปลักทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้
ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดและสามารถจับกุมคนร้ายได้ คือ นายกมลวัตร คนชม
อายุ 33 ปี จับได้ภายในชุมชนโพธิ์สว่างเขตเทศบาลนครอุดรธานี พฤติกรรมคือ
จะตระเวนลักทรัพย์ เป้าหมายคือตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยใช้รถจักรยานยนต์
เป็นพาหนะ ขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนทุกชนิดที่สามารถจะขโมยได้ และจะนำไป
ขายในอินเตอร์เน็ต ขายที่โรงรับจำนำ ส่วนหนึ่งนำไปเก็บไว้ใช้เอง และนำเงินไปซื้อ
ยาบ้าไว้เสพรายวัน เล่นการพนันเกมส์ออนไลน์ จึงขอความร่วมมือหากโรงเรียน
หรือหน่วยงานใดที่เกิดคดีเช่นนี้สามารถแจ้งความเพื่อเพิ่มโทษได้
ประธาน
กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถจับกุมผู้ต้องหา
ในคดีนี้ได้ สร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.1 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
นำเสนอวีดิทัศน์ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) ตามโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
หรือ (Udon Go Clean) 2 กิจกรรม (1) การจัดการอบรมการตัดแต่งต้นไม้
โดยสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี ได้จัดอบรมการตัดแต่งต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และเรียนรู้ทักษะในการตัดแต่งต้นไม้ ณ สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้
ความชำนาญจาก กรมป่าไม้/เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
อุดรธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เป็นวิทยากรอบรม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 180 แห่ง 180 คน เมื่ออบรมเสร็จได้มีการ
ฝึกปฏิบัติจริง ณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ (2) กิจกรรม Kick off
ตามโครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่บริเวณสี่แยกหมอไพโรจน์
ถนนรอบเมือง เขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดระเบียบสายสื่อสาร การคัดแยกขยะ ตัดหญ้า กิ่งไม้
ทำความสะอาดถนน นายวันชัย จันพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ประธาน
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสายสื่อสาร
ร่วมกิจกรรม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมาย
ให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย กำจัดสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง
ให้สะอาด การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ จังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดให้มีโครงการ
ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการสนองนโยบายของรัฐบาล
ทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบ้านเมืองใน
อนาคต
/ประธาน...
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ประธาน

แจ้งเพิ่มเติมในการตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการอบรมปฏิบัติ
ตามที่วิทยากรให้การอบรม รวมทั้งมอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และทุกอำเภอ
ในการปลูกต้นไม้ตามแนวถนนสายหลัก ให้เป็นแนวเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
และชนิดเดียวกัน เพื่อความสวยงามของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งมอบหมาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ที่รับผิดชอบถนนสายหลักทั้ง 4 ทิศ และ
ได้ติดตามกำกับดูแลให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมทั้งเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
นำเรียนที่ประชุมทราบ สำหรับในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ถนนสายหลักคือ
ถนนทหารหรือถนนเฉลิมพระเกียรติ จะรณรงค์ทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1 วัน
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 การจัดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ ประจำปี 2563
นายอำเภอหนองวัวซอ เชิญชวนหัวหน้าส่วนผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมงานกาชาดมะม่วงแฟร์ ของดีหนองวัวซอ
ซึง่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอ
หนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และนับเป็นปีที่ 30 ของการจัดงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะมะม่วงที่คัด
คุณภาพพิเศษ ส่วนมากจะเป็นตระกูลน้ำดอกไม้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะม่วง จำหน่าย
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน มีการประกวด/แข่งขันผลผลิตทางการเกษตร
การประกวดธิดามะม่วงแฟร์ จะมีพธิ ีเปิด ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี การจัดงาน ชม ชิม ช้อป 4 ภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
2563 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี มีของดีจากทุกภาคมาจำหน่าย มีการ
ประกวดผ้า ประกวดลาบ ประกวดเบรกที่ใช้ในการจัดประชุม เปิดจำหน่ายในเวลา
10.00 - 22.00 น. สำหรับการจำหน่ายเฉลี่ยวันละประมาณ 1.5 ล้านบาท
และขอเชิญอำเภอหนองวัวซอ นำมะม่วงและผลิตภัณฑ์ทำจากมะม่วงมาจำหน่าย
ในงานเพื่อกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
เกษตรจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดไวรัส COVID-19 ทำให้การส่งออกมะม่วง
ของอำเภอหนองวัวซอ มีผลกระทบมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดจะได้นำมะม่วงจาก
อำเภอหนองวัวซอ มาจำหน่ายที่ตลาดร่มเขียว ในช่วงวันที่ไม่ตรงกับวันจัดตลาดนัด
ร่มเขียวปกติ (วันศุกร์/เสาร์) โดยจะเริ่มในวันที่ 4 มีนาคม 2563 จึงขอเชิญชวน
ทุกส่วนราชการได้ให้การสนับสนุนช่วยชาวสวนมะม่วงอีกทางหนึ่งด้วย
ประธาน
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานวันมะม่วงแฟร์/งานชม ชิม ช้อป 4 ภาค และ
ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย รวมทั้งมะม่วงจากอำเภอหนองวัวซอ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/5.3 โครงการจังหวัด...
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5.3 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2563
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
เชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2563
ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ วัดแก้วสว่าง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลขอนยูง
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนที่ผ่านมา จัดที่
อำเภอนายูง ได้สำรวจความพึงพอใจของราษฎรกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยจัด
ลำดับดังนี้ 1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
3) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 4) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 5) สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด 6) สำนักงานไฟฟ้าจังหวัด 7) สำนักงานพลังงานจังหวัด 8) สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด 9) สำนักงานประมงจังหวัด 10) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด และพึงพอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการอำนวยความ
สะดวก ความเชื่อมั่นในโครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.8 / พอใจมาก 24.1 / พอใจ
ปานกลาง 2.1 และความต้องการของราษฎรคือการแก้ปัญหาภัยแล้ง จัดหาแหล่งน้ำ
สำหรับราษฎรใช้บริโภค/อุปโภคให้เพียงพอ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 การจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2563
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 18 อุดรธานี ด้วย ครม.มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบทูลเกล้า
ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้
วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี ได้กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีกำหนดการสรุปดังนี้
เวลา 07.00 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 07.30 น. - ผู้แทนหน่วยงานขึ้นวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ฯ
เวลา 08.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
- บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
- ถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
- ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระบรมชกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
- ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธี ยืนสงบนิ่ง 59 วินาที เพื่อเป็นการ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย - ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ผู้ร่วมในพิธีแต่งกายสุภาพ
นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/5.5 การดำเนินงาน...
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5.5 การดำเนินงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี - สำหรับอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุดรธานี มีสถิติ ดังนี้
-ปีงบประมาณ 61 มีผู้เสียชีวิต 384 คน เฉลี่ย 32 คน/เดือน
-ปีงบประมาณ 62 มีผู้เสียชีวิต 444 คน เฉลี่ย 37 คน/เดือน
-ปีงบประมาณ 63 ภายใน 5 เดือน ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เสียชีวิต
160 คน เฉลี่ย 32 คน/เดือน
ซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 63 ตั้งเป้าไม่เกิน 20 คน/แสนประชากร 316 คน/ปี
ไม่เกิน 26 คน/เดือน ซึง่ สถิติที่ผ่านมาการเสียชีวิตลดลงแต่ยังเกินเป้าหมาย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขา จะได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ซึ่งช่วงปกติจะดำเนินการตามโครงการ
“คนอุดรมีวินัย ขับขี่มอร์เตอร์ไซต์ ใส่หมวกกันน็อค” ภายใต้ยุทธการ 3 ส 1 ป
(ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ 1 ประชาชนที่มาติดต่อราชการ)
ให้มีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% จะมีการบันทึกความ
ตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยการกำหนดรูปแบบแนวทาง
การดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- การยกระดับสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยด้านถนน กำหนดให้แต่ละอำเภอ
ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยม 1 แห่ง ระดับประถม 1 แห่ง เพื่อเป็นโรงเรียนำร่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 แห่ง ซึ่งคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
ระดับอาชีวะ 10 แห่ง จะเข้าร่วมโครงการฯ และได้จัดประชุมชี้แจงไปแล้ว 1 ครั้ง
ต่อจากนั้นจะมีการลงนามพันธะสัญญาระหว่างหัวหน้าสถานศึกษา กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต เพื่อจะจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถาน
ศึกษาและติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้ดำเนินการอยูใ่ นช่วงนี้ ส่วนอีก
มาตรการหนึ่ง คืออำเภอเข้มข้น คนมีวินัย การบังคับใช้กฎหมายในอำเภอ/หมู่บ้าน/
ตำบลเน้นในเขตของแต่ละพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ จึงนำเรียนที่ประชุมทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ดูสถิติจากยอดผู้เสียชีวิต 163 คน มีผู้พิการ 13 คน และจากปี 62 มีผู้เสียชีวิต
444 คน พิการ 47 คน สถานการณ์ในภาพรวม ถือว่าค่อนข้างสูง อำเภอที่เสีย
ชีวิตมีเกือบทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอทุ่งฝน ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับผู้เสียชีวิตอัตรา
ต่อแสนประชากร อำเภอกู่แก้ว สูงสุด รองลงมาคืออำเภอบ้านผือ กุมภวาปี ส่วน
อำเภออื่น ๆ อำเภอละ 2 ราย
จากข้อมูลระบาดวิทยา พบว่าคนเพศชาย เสียชีวิตสูงสุด อายุระหว่าง 40-49 ปี
คิดเป็น 21 % ผู้สูงอายุ 60 ปี 20% วัยทำงาน 20-29 ปี 26 % ส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากรถจักรยานยนต์/
คนเดินข้ามถนนรถชนเสียชีวิต ไม่ข้ามทางม้าลาย ไม่ข้ามสะพานลอย เกิดเหตุบน
ถนนหลวงที่เกิดสูงสุดคือถนนอุดร-ขอนแก่น 14 ราย อุดร-หนองคาย อุดร-สกลนคร
5 ราย อุดร-หนองบัวลำภู 1 ราย ปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุคือขับรถเร็ว ดื่มเหล้า ขับรถ
ไม่มีวินัย ช่วงเกิดเหตุส่วนมากเป็นเวลาหลังเลิกงาน และระหว่าง 2 – 6 ทุ่ม
/สำนักงานป้องกัน...

๑๕

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดชุดตรวจจับความเร็ว 18 ชุด
มอบไว้สำหรับตำรวจตรวจจับความเร็วอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะถนนที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง จะเข้มงวดเป็นพิเศษ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.6 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID – 19
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถานการณ์โรคปอดอักเสบจาก จากเชื้อไวรัส COVID – 19 สถานการณ์
ทั่วโลกมีจำนวน 78,000 คน ระบาดไปแล้ว 31 ประเทศ ระบาดมากที่สุดคือจีน
มีผู้ป่วยมากที่สุด เสียชีวิตมากที่สุด ขณะนี้เสียชีวิตแล้ว 2,466 ราย ป่วยและเสียชีวิต
3% สำหรับประเทศไทยเข้าข่ายเฝ้าระวัง 1,453 ราย และยืนยันการป่วย 37 ราย
รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 21 ราย ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ยังไม่มีผู้ป่วยแต่อย่างใด
กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติให้โรคปอด
อักเสบจากเชื้อไวรัส COVID – 19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และให้สำนักงานสาธารณสุข
มีอำนาจควบคุมสกัดกั้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สำหรับ
หน่วยงานใดที่มีข้าราชการในสังกัด เดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอให้กัก
ตัวเอง 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.7 การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานให้บริการด้าน HIV เรือนจำกลางอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานการให้บริการด้าน HIV ณ เรือนจำ
กลางอุดรธานี ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ในการนี้ได้โปรดให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้การรับเสด็จและกล่าวรายงาน และเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.8 คงมนตรี (นายเกษม วัฒนชัย) ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
บ้านดุง ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชของ นายเกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิ ในวันที่ 4,18 และ 19 มีนาคม 2563
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ลงเครื่อง ณ กองบิน 23 จังหวัด
อุดรธานี เดินทางไปยังอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และเดินทางกลับในเวลา 16.00 น.
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด/ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 24/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ลงเครื่อง ณ กองบิน 23 จังหวัด
อุดรธานี เดินทางไปยังอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และเดินทางกลับมาพักค้างคืน ณ โรงแรมเซ็นทารา
/เวลา 19.00 น. ...

๑๖

เวลา 19.00 น.รับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัด/ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24/ผู้บังคับการตำรวจ
ภูธรจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เดินทางไปอำเภอบ้านดุง เพื่อ
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง และเดินทางกลับกรุงเทพ
มหานคร เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจ
ประธาน
กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.9 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี สรุปผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง
“บ้านอุ่นรัก” เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 12,673,707 บาท
สร้างเสร็จและอนุมัติแล้ว 275 หลัง มอบบ้านแล้ว 248 หลัง รอส่งมอบ
10 อำเภอ 26 หลัง อยู่ระหว่างสร้าง 1 อำเภอ 1 หลัง ขอรับการช่วยเหลือ
รายใหม่ 19 อำเภอ 160 หลัง คงหลือเงินทั้งสิ้น 2,895,423 บาท และ
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการผู้จัดการบริษัทศิริทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้
(เดอะไนซ์) จำกัด ได้โอนเงินสมทบเข้าบัญชีโครงการฯ จำนวน 80,000 บาท
ประธาน
ขอขอบคุณผู้บริจาคโดยเฉพาะ นายปรีชา ชัยรัตน์ บริษัทโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดม
คหบดีชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ได้บริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการ “บ้านอุ่นรัก”
จำนวนมากรวมทั้งกล่าวขอบคุณนายอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้พิจารณา
คัดเลือกราษฎรที่ยากจนจริง ๆ ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการ“บ้านอุ่นรัก”
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ โดยได้
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดและนายกเทศมนตรี
นครอุดรธานี โดยจะใช้สถานที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เป็นสถานที่จัดพิธี โดยจะทำพิธี
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต่อจากพิธีทำบุญตักบาตร จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ และ
ภาคเอกชนที่มีผู้สูงอายุ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัด ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัด รวมทั้งนักการเมือง บุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด เพื่อร่วมพิธี
รดน้ำดำหัวดังกล่าว ความคืบหน้าจะนำเรียนที่ประชุมทราบต่อไป
ประธาน
มอบประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี โครงการบ้านอุ่นรัก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมบริจาค
สร้างบ้าน จำนวน 8 หลัง และได้เชิญภาคเอกชนร่วมบริจาคในโครงการดังกล่าว
ไปแล้วจำนวนมากและยินดีที่จะดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป
สำหรับความคืบหน้าโครงการยุวชนสร้างชาติ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผลักดันโครงการนี้ สืบเนื่องมาจาก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงอุดมศึกษา ได้ Kick off ผลักดันโครงการยุวชน
สร้างชาติบัณฑิตอาสาของจังหวัดอุดรธานี โดยจะนำร่องที่บ้านห้วยสำราญ
ตำบลหนองไฮ อำเภอหนองวัวซอ ซึง่ เป็นแหล่งไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
มีพื้นที่ 2,150 ไร่ 90% เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งพบปัญหาว่ามีการใช้สารเคมี
/จำนวนมาก...

๑๗

จำนวนมาก และต้นทุนการปลูกสูง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและจังหวัด
อุดรธานี มีความพร้อมและยินดีที่จะดำเนินการผลักดันคุณภาพเกษตรกร และ
นำพาเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ต่าง ๆ จะได้รับการสนับสนุบจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึง
เทคโนโลยีเชื่อมโยงผลผลิตสู่การเกษตรแปรรูป จะได้พัฒนาสร้างโอกาส ยกระดับ
คุณภาพชีวิต งดการใช้สารเคมี โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีความพร้อมเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรสู่ความยั่งยืน ยินดีให้การสนับสนุนและจะดำเนินการในพื้นที่
ดังกล่าวประมาณกลางเดือนมีนาคม 2563
ประธาน
กล่าวขอบคุณ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (1) ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563
โดยจะมีพิธีรำบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ฝึกซ้อมรำในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2563 รวม 3 วัน ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
และซ้อมใหญ่ ณ สถานที่จริงในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563
เวลา 19.00 - 22.00 น. จะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดย พระอาจารย์เทพนรินทร์
จากวัดเทพนรินทร์วนาราม อำเภอวังสามหมอ สำหรับวันที่ 5 มีนาคม 2563
เวลา 07.00 น. เชิญทุกท่านร่วมในพิธีทำบุญบวงสรวงศาลเทพารักษ์ การแต่งกาย
ชุดเสื้อสีขาว
(2) เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่น เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
เรื่อง “พูดกับลูกเรื่องเพศ” ซึ่งสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ รู้สุข
สุขภาวะภูมิภาค จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเพศ แนวคิดเรื่องการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด. วันที่ 4 - 9 มีนาคม 2563 จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ สำหรับวันที่ 4 มีนาคม 2563 จะมีพิธีเปิดที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย อธิบกรมพลศึกษา เป็นประธาน และพิธีปิด
ที่โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
วันพิธีเปิดจะมีคนพิการ ร่วมพิธี จำนวน 3,500 คน รวมทั้งผู้ติดตาม และจะมี
งานเลี้ยงนักกีฬา โต๊ะจีน 300 โต๊ะ จึงขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
(สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
6.3 ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี (สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี)
/6.4 รายงานผล...

๑๘

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 7
เลิกประชุม

6.4 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.จังหวัดอุดรธานี)
6.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.6 สรุปผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี)
รับทราบ
เรือ่ งอืน่ ๆ
- ไม่มี
เวลา 12.00 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
ผู้จดรายงานการประชุม
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