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รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 7/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายธวัชชัย
ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
5. นายจำรัส
กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
6. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
7. นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
8. นายสรรเสริญ
บุญสิทธิ์
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
10. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
11. นายแพทย์ปิยวัตร ตุงคโสภา
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
12. นายณรงค์
ธาดาเดช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
13. นางสาวบุพผา
อินทรสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
14. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
15. นางสาวปาหนัน ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
16. นางสิริวิมล
เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
17. นายเวทิน
พุ่มอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
18. นายธรรมเชษฐ์
บุญสาธร
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
19. นางสาววนิดา
กองหล้า
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
20. นายพนธ์สมิทธิ์
กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
21. นายประสิทธิ์
เทพมุณี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
22. นายอเนก
รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
23. นายอำพล
จินดาวงค์
ประมงจังหวัดอุดรธานี
24. นายไชยฤทธิ์
พลละเอียด
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
25. นายอำพัน
เอกทัตร
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
26. นายชัยวัธน์
ศรีมณี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
27. นายมงคล
สงคราม
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
28. นายธีทัต
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
29. นางสุนิสา
ชวนละคร
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
30. นายวิชิต
ชมฉ่ำ
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
/31. นายฤทธิเดช...
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31. นายฤทธิเดช
32. นางศิริพร
33. นายบรรพต
34. นางสาวลักษณา
35. พ.อ.ธนกฤต
36. นางภควัลรัตน์
37. นายยงยศ
38. นางสาวจักษณา
39. นางชลัยรัตน์

โคตรสาร
ผาสุขดี
ลุพรหมา
มั่นเศรษฐวิทย์
พันธุ์รอด
มณีสร้อย
วุฑฒิโกวิทย์
ปัญญาสิทธิ์
ทรัพย์ประชา

40. นายเจษฎา
41. นายจักรกฤษณ์

ปานะถึก
จันทะกรณ์

42. นายพนัส
43. นางนภาพร

จันทร์คำ
แก้วสี

44. นายวรงค์
คลังเงิน
45. นางสาวจันทรา
กุมขุนทด
อำเภอ
46. นายดรณ์
สมิตะเกษตริน
47. นายสุชาติ
ทอนมณี
48. นายประทีป
อุ่ยเจริญ
49. นายสามารถ
หมั่นนอก
50. นายณฐพล
วิถี
51. นายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลี
52. นายวิโรจน์
อุทุมโภค
53. นายทินกร
ดอนธงขวา
54. นายวิสูติ
ซื่อพัฒนะ
55. นายจรูญ
บุหิรัญ
56. นายวิมล
สุระเสน
57. นายอรรถพล
พันธุศาสตร์
58. นายกำธร
วิเชฏฐพงศ์
59. นายสมภพ
ร่วมญาติ
60. นายวรพันธ์
ชำนิยันต์
61. นายขจิตเวช
แก้วน้อย
62. นายกิติธัช
พรนภาลัย
63. นายทวี
ชิณรงค์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอเพ็ญ
นายอำเภอบ้านดุง
นายอำเภอกุดจับ
(แทน) นายอำเภอศรีธาตุ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
นายอำเภอนายูง
นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
(แทน) นายอำเภอสร้างคอม
นายอำเภอหนองแสง
/64.นายสมศักดิ์...
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64. นายสมศักดิ์
65. นายอิทธิพล
ส่วนกลาง
67. นายอภิชาต
68. นายวุฒิชัย
69. นายวรวิทย์
70. นางสาวสุพัตรา

แสนอินทร์
พันธ์โยธี

นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
(แทน) นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

73. นายวัชรพงษ์
74. นางสุชาดา
75. นายสุภี
76. นายอดุลย์
77. นางสาวอัญชลี
78. นายธนัช
79. นางสาวอรญา
80. นายศิริเดช
81. นางสาวภิรัชญา
82. นายวานิตย์
83. นายชูวิทย์
84. นายสมยศ
85. นายศรศิลป์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เขต 4 (อุดรธานี)
วงษ์วาท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ปัญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
แก้วหอม
ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2
ศรีสวัสดิ์
(แทน) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ตุมอญ
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคำ
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ชานา
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
อุดมโรจน์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
จุฑะประชากุล (แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ผ่านจังหาร
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ออนสวรรค์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
สิมงาม
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
สิงห์โท
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ดวงไพชุม
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
คำลือไชย
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3

86. นายสมเด็จ
87. นางสาวลัลน์ณภัทร
88. นายสุธน
89. นายวารวัต
90. ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์
91. นางเยาวพรรณ
92. นางสาวณัฏปภัสร์
93. นางสาวทัศนีย์
94. นางสาวพเยีย
95. นายสายัณห์
96. นางปริศนา
97. นางสาววิภานิต เปศรี
98. นายบุรินทร์
99. นายอะภิศักดิ์

จำปี
ทองคำ
กมลบูรณ์
ชมภูจนั ทร์
เนียมสุวรรณ
แช่มพุดซา
คำชมภู
สมใจ
ศรีแสงทอง
สืบมา
พลอยน้อย
สุวรรณพรหม
ประภาพรสุข
ศิริษา

71. นางเพ็ญสิริ
72. นายสุกรรณ

ชุมนุมมณี
บุญผ่อง
สุภาอ้วน
เทพมณฑา

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 10
หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
คลังเขต 4
(แทน) สรรพากร ภาค 10
สรรพากรพืน้ ที่อุดรธานี
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
/100. นายวุฒิเดช...
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100. นายวุฒิเดช
101. นายสมเด็จ
102. นายศุภประวัติ
103. นางสาวอินทิรา
104. นายอภิชาติ
105. นางสาวกนกวลี
106. นายภัทรพงศ์
107. นางอารยา

ด่านวิทยกุล
ปุระเทพ
รัตนติสร้อย
บุญต่อ
ศิลปะรัศมี
สุริยะธรรม
หมวกสกุล
สิทธิเชียงพิณ

108. นางสาวธิติยา
109. นายบุญถม
110. นางสวยสิน
111. นายนรากร
112. นายพีระพล
113. นายน้อง
114. นายสมเด็จ
115. นายวัฒนชัย
116. นางทองเทียน

ปานมณี
มูลมาตย์
กวยทอง
สารีแหล้
ยังขาว
เจริญนาค
จำปี
ทุมโคตร
วัฒนก้านตง

ตำรวจ/ทหาร
117. พ.อ.สัญญา
118. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
119. พ.อ.ชัยวัฒน์

โยธานันต์
เหมือนโพธิ์
ปานคำ

120. พ.ต.ชูศักดิ์
121. น.อ.ชนาวีร์
122. ร.อ.อุทิศ
123. ร.ต.ต.สมบัติ
124. พ.ต.อ.อารี
125. พ.ต.ท.จิรพงษ์
126. พ.ต.ท.ไกรสร
127. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์
128. พ.ต.อ.ชนะเกียรติ
129. พ.ต.อ.เศกสรร
130. พ.ต.อ.รักษ์พงศ์
131. พ.ต.ท.สรพงษ์
132. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์
133. พ.ต.ท.อาทิตย์
134. พ.ต.อ.หฤษฎ์

เชื้อวงศา
กลุ่มมาลี
ถนอมภักดี
ชื่นตา
สินธุรา
สิงหะสุริยะ
พาน้อย
นามแสง
วงศ์แสงเทียน
สุขประเสริฐ
รัตนพงศ์
งิมสันเทียะ
ปัญจนะ
จันทา
คำจุมพล

(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ(จังหวัดอุดรธานี)
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 3
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.(ท)
ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13
(แทน) สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 อุดรธานี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดจับ
/135.ปริญญา...
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135. พ.ต.ท.ปริญญา
136. พ.ต.อ.ไพโรจน์
137. พ.ต.อ.สมโภชน์
138. พ.ต.อ.ราเชนร์
139. พ.ต.ท.ภราดร
140. พ.ต.อ.คมสรร
141. พ.ต.อ.กีรติกร
142. พ.ต.อ.สมบัติ
143. พ.ต.อ.อาลักษณ์
144. พ.ต.อ.วรพงษ์
145. พ.ต.อ.ชัยศักดิ์
146. พ.ต.อ.สกล
147. พ.ต.ท.ศิริมงคล
148. พ.ต.ท.เพชรสดม
149. พ.ต.ท.นพดล
สถาบันการศึกษา
150. ดร.พนา
151. นายชนะ
152. นางสโรชา
153. นายทักษะ

หาพรหม
มะโนขันธุ์
ประจิตร
ฉลองธรรม
จุฬารี
คำตุ่นแก้ว
อมรพัฒน์ภาคิน
นาแถมพลอย
เจริญธนกุล
นันทลักษณ์
บูรณะบัญญัติ
เฟื่องกระแสร์
บุญหนุน
ศรีเมือง
วิเศษศรี

(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิบลู ย์รักษ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเย็น
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยหลวง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรนาข่า

ดุลยพัช
ฤทธิธรรม
เอกอำพัน
ปาระแก้ว

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

154. นางพนิดา
สุขสบาย
155. นางอชฌพร
อังกินันทร์
156. นายพัทธพล
จารุจิตร์
157. นายจรินทร์
สุรเสรีวงษ์
ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ
158. นายเศรษฐชัย
บรรเทา
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
159. นายวิเชียร
ขาวขำ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
160. นางวราพร
ศิริประเสริฐ
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
161. นายสมคิด
ลือวิเศษไพบูลย์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย
162. นายพรชัย
เย็นใจ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
163. นายประกอบ
พิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมภิ าค เขต 7
164. นายเสกสันต์
โยวะ
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
165. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 24 (อุดรธานี)
166. นางสาวอุมาพร
ผาสุขนิรนั ดร์ (แทน) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี
167. นายสมหวัง
บุตรสำราญ
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
168. นางธิดารัตน์
พลพุทธา
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
169. นายโกวิท
จะระคร
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
/170.นางสาวเสาวภาคย์...
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170. นางสาวเสาวภาคย์ นามอำนาจ
171. นายรัชโยธิน
มีพันลม

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
วิไลงาม
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
โอภาสเกียรติกุล (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
วีรชาติยานุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
แสนโท
รก.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
วิชัยธรรม
เคหะจังหวัดอุดรธานี

172. นายสุวัฒน์
173. นายพิชัย
174. นายธนกร
175. นายฉลอง
176. นายสิทธิรัชต์
177. นายชัยณรงค์
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. อัยการจังหวัดอุดรธานี
2. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
3. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
4. อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอุดรธานี
5. หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
6. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
7. ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
8. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
9. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
10. ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
11. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
13. ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
14. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
15. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2
16. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4
17. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
18. ผอ.สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
19. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
20. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
21. หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
22. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
23. ผอ.สำนักงานอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
24. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
25. ผอ.สถานีอุตนุ ิยมวิทยาอุดรธานี
26. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
27. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
29. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี
30. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 นทพ.

/31. ผู้กำกับการ...
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31. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
32. ผู้กำกับการกองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
33. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4
34. สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
35. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
36. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาอุดรธานี
37. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
38. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
39. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
40. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
42. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
43. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
44. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
45. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
46. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
47. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
48. นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
49. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
50. นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
51. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
52. หัวหน้าสำนักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
53. ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท.อุดรธานี CAT
54. หน.ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี
55. ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
56. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
57. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทยประจำจังหวัดอุดรธานี
58. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
59. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
60. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
61. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุดรธานี
62. ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี
63. ผอ.สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
64. ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
66. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
67. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด
68. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
69. นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
70. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
/71. ประธานชมรม...
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71. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
72. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
73. นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
74. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
75. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
76. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
77. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
78. นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดอุดรธานี
79. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี

เรือ่ งก่อนการประชุม 1. พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่
ชาวต่างประเทศ (นายคาร์สเติน อูเวอ กราเฟอ)(Mr.Karsten Uwe Grafe) สัญชาติ
เยอรมัน ผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหาย ในวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
จังหวัดเชียงราย
- ประธานกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี และร่วมถ่ายภาพ
2. การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประธานกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี และร่วมถ่ายภาพ
3. การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จังหวัดอุดรธานี
- ประธานกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี และร่วมถ่ายภาพ
4. มอบประกาศเกียรติคุณแก่พลเมืองดี
1. เก็บลอตเตอรี่ได้นำส่งคืนเจ้าของ จำนวน 5 คน
2. เก็บสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท ส่งคืนเจ้าของ จำนวน 1 คน
- ประธานกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีและร่วมถ่ายภาพ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
มติทปี่ ระชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
คลังจังหวัดอุดรธานี รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 การเบิกจ่ายเงิน ภาพรวมของ
จังหวัดอุดรธานี เป็นผลการเบิกจ่ายเงินงบฟังก์ชนั่ คือ งบจากการที่ได้รับการจัดสรรจาก
ส่วนกลาง จำนวน 141 หน่วยเบิกจ่าย โดยรวมงบกลุ่มจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัด
งบประจำ หมายถึง งบดำเนินงานภายในสำนักงาน เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ได้รับจัดสรร 5,722.96 ล้าน มาตรการของการเบิกจ่าย มติ ครม.จะต้องให้ใช้จ่ายเงิน
/ให้ได้ 100% ...
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ให้ได้ 100 % โดยมีแผนการดำเนินการไว้แล้ว งบลงทุน ขณะนี้ได้รับ 6,047.61 ล้าน
ใช้จ่ายอยู่ในรูปของสัญญาหรือเบิกจ่ายเงินไปแล้ว หน่วยงานที่จะกันเงินไปใช้ในปี 2564
ต้องมีสัญญาเท่านั้น เมื่อได้รับงบลงทุนหากไม่มีสัญญางบจะตกไป ในภาพรวมของจังหวัด
ได้ใช้จ่ายไปแล้ว 69 % เหลือเวลาอีก 2 เดือน จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ 100% งบกลุ่มจังหวัด
ซึ่งเป็นงบลงทุนได้รับจัดสรรแล้ว 380.89 ล้าน มติ ครม.แจ้งให้เบิกจ่ายให้ได้ 100%
ณ เดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จะได้รับงบมากกว่า 200 ล้าน
การเบิกจ่ายเงินมากกว่า 4,229 ล้าน แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจาก
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่า 5 เดือน
2. เกิดปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของส่วนราชการ
ที่กำหนดไว้ แต่ภายใน 2 เดือนต้องเร่งเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
เนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ มีประเด็นสำคัญ
2 เรื่อง ให้เร่งดำเนินการ 1. ส่วนราชการไหนได้รับงบอบรมสัมมนาฯ ให้ดำเนินการได้
ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย 2. เรื่องการจ้างงาน
ในการจัดกิจกรรมที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับจัดสรรงบมาให้เร่งดำเนินการเช่นกัน ขณะนี้
เหลือเวลา 2 เดือน หากมีการกันเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2555 – 2562 ต้องใช้จ่าย
ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 ให้เป็นไปตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ 2561
ประธาน
กำชับให้แต่ละหน่วยงานเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ/ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
นายวันชัย จันทร์พร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุดรธานี ในปี 2562 กำหนดให้จังหวัดจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มีทั้งสิ้น 7 ประเภท การจัดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1
ใน 7 ประเภท ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งการ
กำหนดจุดที่จะก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จะสร้างที่บริเวณถนนอุดร-หนองคาย บริเวณ
บ้านดงลิง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากถนนไม่ได้ขนาดและแขวงทางหลวงอุดรธานี
มีการวางท่อน้ำประปาจากแม่น้ำโขงมาใช้ในจังหวัดอุดรธานี และจะมีการขยายถนน ซึ่งแบบ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่กรมโยธาธิการได้ออกแบบไว้มีความกว้างใหญ่มาก และถนนสาย
หนองหาน - หนองบัวลำภู เกาะกลางถนนเล็กไม่สามารถก่อสร้างได้ จึงได้จัดสร้างซุ้มประตู
เป็น 2 แห่ง แห่งที่ 1 ถนนขาออกตัวเมืองไปอำเภอกุมภวาปี (ตรงข้ามบ้านอุดรธานี) และ
แห่งที่ 2 ถนนขาเข้ามาจากกุมภวาปี เลยบ้านแม่นนท์ ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน Cosmo และจะทำ
พิธีเปิดแห่งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.28 น. ณ ซุ้มประตูเมือง
/เฉลิมพระเกียรติ...
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เฉลิมพระเกียรติ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จุดที่ 1 บ้านชัยพร ตำบลโนนสูง
อำเภอเมืองอุดรธานี (ถนนมิตรภาพขาออกอุดรธานี-ขอนแก่น) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธาน ภายใต้กิจกรรม “สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย”
โดยได้ประสานพลังจิตอาสาพระราชทาน ภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่
ทำความสะอาด พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และริมถนนทั้งสองฝั่ง เป็นระยะทาง
10 กิโลเมตร และได้มีหนังสือเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้มอบหมายภารกิจให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแล้ว
ประธาน
เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมในกิจกรรมเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดสีเมืองอุดรธานี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี สำหรับงานที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้รับ
มอบหมาย คือ โครงการกำหนดโทนสีทาอาคาร ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุง
ภูมิทัศน์จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการทาสีได้ดำเนินการระยะที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่
ระลึกการตั้งเมืองครบรอบ 127 ปี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีได้ทาสีเหลืองรอบ
วงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นโทนสีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งมีมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาล ที่ 5 – 6 ระยะ 2 จะขยายพื้นที่ทาสีอาคาร ซึ่งโทนสีที่คัดเลือกเป็น
โทนสีดั้งเดิมตัวอาคารโรงเรียนสตรีราชินูทิศ (เดิม) สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และ
เพื่ออิงสีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ในชั้นแรกจะใช้ชื่อสีว่า “สีเหลืองราชินู” โดย
เริ่มจากห้าแยกกรมหลวงประจักษ์ฯ ห้าแยกน้ำพุ ห้าแยกหอนาฬิกา ที่ประชุมมีมติกำหนด
ให้ทาสีอาคารเป็นสีหลือง รัศมี 100 เมตร ไปตามถนนโพศรี ถนนประจักษ์ ถนนรอบ
หนองประจักษ์ศิลปาคม และรอบสนามทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการระยะที่ 1 โดย
วิธีการดำเนินการ จะใช้เป็นประกาศของจังหวัดอุดรธานี เป็นแนวทางโดยขอความร่วมมือ
ภาคเอกชนให้ดำเนินการและภาคราชการ ส่วนราชการบริเวณเทศบาลนครอุดรธานี
ส่วนอาคารราชการ อาคารอนุรักษ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และที่ได้บรรจุในแผนงานไว้แล้ว
คือ อาคารศาลากลางจังหวัด หอประชุมทองใหญ่ ซึ่งภายในเดือนสิงหาคม จะดำเนินการได้
และโรงพยาบาลอุดรธานี เห็นชอบจะดำเนินการปรับปรุงโทนสีอาคารโรงพยาบาลทั้งหมด
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้จัดทำร่างประกาศจังหวัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมฯ
ให้ความเห็นชอบ สำหรับอำเภอให้ดำเนินการโดยใช้ประกาศของจังหวัดในการดำเนินการได้
ประธาน
เชิญชวน/ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขยายผลทาสีอาคารขอให้เป็นโทนสีเหลือง
ราชินู เพื่อสร้างเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งการขึ้นป้ายโฆษณาต่าง ๆ
ขอให้เป็นโฆษณาในระบบดิจิตอล เพื่อให้อุดรธานีก้าวสู่เมือง SMART CITY กล่าวขอบคุณและ
ชมเชยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ที่เป็นหน่วย
ต้นแบบในการทาสีอาคาร
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.3 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สถานการณ์ทั่วโลก
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ป่วยติดเชื้อ 16,891,173 คน
อาการรุนแรง 66,573 คน รักษาหายแล้ว 10,231,567 คน ผู้เสียชีวิต 656,488 คน
อัตราการตายคิดเป็น 3.93% ทุก 4 วัน จะมีผู้ป่วยเพิ่มวันละประมาณ 1 ล้านคน
/อันดับ 1 ...
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อันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 4,433,410 คน
อันดับ 2
บราซิล
2,443,480 คน
อันดับ 3
อินเดีย
1,482,503 คน
อันดับ 4
รัสเซีย
818,120 คน
อันดับ 5
แอฟริกาใต้
452,529 คน
สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 106 มีผู้ป่วยยืนยัน 1 คน เป็นทหารไทยเดินทางกลับ
จากฮาวาย และเข้า State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 และตรวจพบเชื้อใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นคนที่ 9 ที่กลับจากฮาวาย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,298 คน
หายป่วยกลับบ้านแล้ว 3,111 คน เสียชีวิต 58 คน ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 854 คน
สำหรับจังหวัดอุดรธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 118 มีผู้ป่วยเดิมยืนยัน 8 คน หลังจากมี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดระยอง ไม่ได้ตรวจหาเชื้อแต่มี
การเฝ้าระวังติดตามอยู่ตลอด แม้สถานการณ์ที่จังหวัดอุดรธานี และประเทศไทย จะดีขึ้น
แต่ในต่างประเทศเช่นประเทศเพื่อนบ้าน คือ เวียดนาม จีน ฮ่องกง เกิดระบาดรอบ 2 โดยที่
หาสาเหตุไม่ได้ จึงไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดรอบ 2 ขึ้นได้
ประธาน
ขอบคุณและกล่าวให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย และสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ขอให้อยู่ในข้อปฏิบัติเช่นเดิม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัดอุดรธานี เดือนกรกฎาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุ 795 ครั้ง บาดเจ็บ 958 คน
ตาย 22 คน เทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกัน ลดลง 5 คน เทียบกับปีงบฯ 2562 เกิด
อุบัติเหตุ 389 คน ลดลง 106 คน สำหรับช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง
วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง บาดเจ็บ 5 คน ตาย 2 คน ระหว่าง
วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง บาดเจ็บ 15 คน ตาย 8 คน
และ ชาย 6 คน หญิง 2 คน อำเภอบ้านผือ 3 คน อำเภอศรีธาตุ 2 คน อำเภอบ้านดุง
1 คน อำเภอวังสามหมอ 1 คน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 1 คน สำหรับข้อมูลเสียชีวิต
เกิดจากการเมาสุราและการขับขี่รถจักรยานยนต์ 10 ครั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหามีการ
ตั้งด่านเพื่อตรวจจับความเร็ว และเมาแล้วขับ ซึ่งจะทำอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตาม
มาตรการที่กำหนดต่อไป
ประธาน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.5 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี นำเสนอ VDO กิจกรรม Udon Go Clean ณ ห้วยหมากแข้ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสวย เมืองสะอาด
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2563 เป็นการทำความสะอาดลำห้วยหมากแข้งตลอดสาย เพื่อไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง และทำความสะอาดถนน การกำจัดขยะ วัชพืช ภายในชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
สิ่งปฏิกูลในลำห้วยและแหล่งน้ำต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน เพื่อสนองนโยบายของกระทรวง
มหาดไทยที่มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนเกี่ยวข้องดูแลรักษาความสะอาด
/บ้านเมือง....
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บ้านเมือง ให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าลงทุน เพื่อเตรียมการรองรับความเจริญ
เติบโตในอนาคตต่อไป และที่อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางไปเปิดกิจกรรม Kick off การกำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำ
กุดลิงง้อ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ครู นักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วย
กำกับดูแลการกำจัดวัชพืชและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการสาธารณะ คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดกิจกรรม Kick off การกำจัดวัชพืชอ่างกุดลิงง้อ
เพื่อแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาระบบนิเวศ วัชพืช
ปิดกั้นทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
มีพื้นที่ 6,256 ไร่ ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลนาดี ตำบลบ้านตาด และตำบลหนองไฮ
มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร ที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่าง
เก็บน้ำแห่งนี้ในการทำการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถจะใช้น้ำได้เนื่องจาก
วัชพืชในอ่างเก็บน้ำหนาแน่นมาก
-สำหรับกิจกรรม Udon Go Clean ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการไปแล้ว 2,780 กิจกรรม คาดว่า
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2563 จะดำเนินการถึง 4,000 กิจกรรม และได้เพิ่มการจัด
กิจกรรมในการออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วย
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ทำความสะอาด เพื่อให้พื้นที่
ทุกแห่งจังหวัดอุดรธานี สะอาด เกิดการบูรณาการร่วมกัน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.6 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี สรุปผลการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี
125 หลัง บ้านอุ่นรัก มียอดผู้บริจาคทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 12,877,019 บาท
อนุมัตสิ ร้างแล้ว 351 หลัง มอบบ้านแล้ว 287 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 58 หลัง
กำลังก่อสร้าง 6 หลัง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการมอบบ้านที่อำเภอ
หนองวัวซอ 6 หลัง และวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มอบบ้านที่อำเภอกุดจับ 6 หลัง
ประธาน
กล่าวขอบคุณและขอให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งในรอบ 1 ปี ได้มอบบ้านเพิ่มไปแล้ว 76 หลัง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดระบาดที่ผ่านมา จึงได้เลื่อนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ออกไป
สำหรับในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งจะจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ทุกวันศุกร์ โดยจะมีการ
ให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกับ พอ.สว.และจะมีกิจกรรม Udon Go Clean
ในภาคเช้าก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ ที่ทำการปกครองจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งเชิญทุกภาคส่วน
เข้าร่วมด้วยอีกครั้งหนึ่ง
ประธาน
เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/5.8 แจ้งแนวทาง...
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5.8 แจ้งแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การและเร่งรัดรายงานข้อมูลด้านพลังงาน
พลังงานจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือส่วนราชการให้เร่งรัดรายงานข้อมูลด้านพลังงาน เนื่องจากมีหน่วยงาน
จำนวน 95 หน่วยงาน ยังไม่รายงานข้อมูล จังหวัดอุดรธานียังไม่ผ่านการประเมินในรอบ
6 เดือน เพราะรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนถึงร้อยละ 80 ทำให้ระบบไม่สามารถทำการ
ประเมินได้ โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งระบบ
จะปิดให้รายงานข้อมูลทุกวันสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ เวลา 24.00 น. โดยจะต้องมี
หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเกินกว่าร้อยละ 80 จากหน่วยงานทั้งหมด
จึงจะผ่านการประเมิน
ประธาน
ขอให้แต่ละหน่วยที่ยังไม่ดำเนินการให้เร่งดำเนินการโดยด่วน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.9 คำขวัญของจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสร้างชื่อเสียงของจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมา
ท่องเที่ยวกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ส่งผลให้จังหวัดอุดรธานี
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว และมีโอกาสในการพัฒนาสู่นวัตวิถี จากประเพณี
วัฒนธรรม สินค้า หรือสถานที่อื่น ๆ โดยรอบชุมชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญยิ่งของ
จังหวัดอุดรธานี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำขวัญจังหวัดอุดรธานีขึ้น และที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดอุดรธานี โดยให้มีสถานที่ท่องเที่ยว “คำชะโนด”
ปรากฏในคำขวัญจังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานีได้มีมติเห็นชอบ
ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 25563 ดังนั้น จังหวัดอุดรธานีจึงได้ประกาศใช้
คำขวัญประจำจังหวัดใหม่ ดังนี้
“กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี-่ ขิด
ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด”
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประธาน
แจ้งให้ทราบว่าคำขวัญเดิมของจังหวัดไม่ได้เปลี่ยนแปลงและตัดออกจากเดิม และไม่ได้
ยกเลิกแต่ให้เพิ่มคำว่า “คำชะโนด” เข้าไปในคำขวัญใหม่ของจังหวัดอุดรธานี
นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี คำขวัญที่เกิดขึ้นได้สะท้อนทุกอย่างของความ
เป็นเมืองอุดรธานี ขอฝากทุกภาคส่วนได้นำคำขวัญประจำจังหวัด คำขวัญประจำอำเภอ
และท้องถิ่นต่าง ๆ ในการสอบสัมภาษณ์ การประกวดชิงรางวัลต่าง ๆ เพื่อให้คนพื้นถิ่นได้
รับรู้และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไม่ให้ถูกลืม ขอให้ช่วยกันผลักดัน
ให้เกิดความรักและความผูกพันในท้องถิ่นด้วย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีรว่ มกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุดรธานี
สตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุดรธานี องค์กรสตรีเครือข่ายจังหวัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมน้ำพระทัย
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภากาชาดไทย 76 จังหวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดพิธีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
/นักเรียน ....
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นักเรียน ณ โรงเรียนโสตศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น.
และวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านอุดรธานี เชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
ผูแ้ ทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ได้รับแนวทางนโยบายในการจัดงาน
OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย ที่เมืองทองธานี จังหวัดอุดรธานีได้นำเอาตรีมแรงศรัทธา
ศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด เป็นการจัดนิทรรศการภาพทรงอำนาจ นำเสนอไปยังกรม
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และได้รับแนวทางการดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือ
จากนายอำเภอบ้านดุง นำเอาภาพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
ไปแสดงที่เมืองทองอุดรธานี ในวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2563 นอกจากนั้นได้ปรับเปลี่ยน
หน้ากากใหม่ในการประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาพพญานาค 2 องค์ ปักลงหน้ากากผ้าผืนเดียวกัน
โดยใช้ข้อความว่า “แรงศรัทธาศรีสุทโธคำชะโนด” ได้เอาคำขวัญของจังหวัดอุดรธานี นำไป
เผยแพร่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี เชิญชวนซื้อลำไยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูน พันธุ์อีดอ ที่สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดอุดรธานี จำหน่ายกิโลกรัม 40 บาท หรือเหมาตะกร้า 110 บาท ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. โทร 0933256295, 086 2293960
จะได้รับสินค้าในวันที่ 3 สิงหาคม 2563
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์การผลิตปุย๋ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ซื้อรถกำจัดวัชพืชมาเพื่อกำจัดวัชพืชตามหนองน้ำ
ต่าง ๆ เครื่องจักรจะนำเอาวัชพืชใส่ลงไปในเครื่องจักรพ่นออกมาเป็นปุ๋ยเม็ดเล็ก ๆ
หากหน่วยงานใดอยากได้ปุ๋ยให้นำรถไปขนเอง ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ
โดยจะใช้เวลา 3 เดือน จะกำจัดวัชพืชเสร็จเรียบร้อย สำหรับปุ๋ยหากมีหน่วยงานใดต้องการ
จะได้ไปใช้ในหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ และเอกชน และประชาชนสามารถนำไปใช้ได้
ห้ามจำหน่าย ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน/อบจ./อบต.ปฏิบัติงานประมาณ
100 คน/วัน กำลังเร่งปฏิบัติงาน
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดอุดรธานีร่วมกับกรมการขนส่ง
ทางบกจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ แต่ละหมวดอักษร 301 หมายเลข ตามกำหนด
ในกฎกระทรวง ในเดือนสิงหาคม 2563 จะประมูลรถกระบะบรรทุก หมวด หน ความหมาย
แผ่นป้ายมงคลนำผลโชคลาภ ประมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ภายใน 15 สิงหาคม 2563 และ
จะจัดงานอีเวนท์ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 ถนนอุดรดุษฎี ขอเชิญ
ไปร่วมชมการประมูลและร่วมสังเกตการณ์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รถเก๋ง รถแวนด์ หมวดอักษร กอ (ก้าวหน้าร่ำรวย อำนวยโชคลาภ) แผ่นป้ายทะเบียน
ทุกป้ายในหมวดอักษร กอ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็น
ประธานพิธีอธิษฐานจิต 301 รวม 602 หมายเลข หมวด หน กับหมวด กอ ที่วัดโนนสว่าง
โดยหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต ได้ทำพิธีอธิษฐานจิต พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายธวัชชัย ศรีทอง) ร่วมแถลงข่าว รวมทั้งหัวหน้า
ส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมพิธีและร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนร่วมชม
การประมูลดังกล่าว สำหรับเงินรายได้นำมาสนับสนุนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
/รองอธิการบดี...
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รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมการแสดงแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอ
ครั้งที่ 2 ที่ตัดเย็บโดยอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและจากชุมชน
ต่าง ๆ งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น
ชั้น 1 เซ็นทรัล พลาซ่า วันเปิดงาน 31 กรกฎาคม 2563 จะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ จาก
ดารานักแสดงซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนิทรรศการสิ่งทอ การออกแบบ
แฟชั่นผ้า นวัตกรรมเส้นใย ผ้าหมี่ขิดย้อมคราม ผ้าหมี่ขิดย้อมจากดอกบัวแดง ผลิตภัณฑ์
กระเป๋า รวมทั้งงานด้านวิชาการ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว
ธนารักษ์พนื้ ทีอ่ ดุ รธานี ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย เป็นเหรียญทองแดง
ผสมนิเกิล ราคาเหรียญละ 20 บาท จ่ายเลขตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สนใจ
สั่งจองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
นายวันชัย จันทร์พร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี สรุปกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด
สืบเนื่องจากดำริผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวิกฤต
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 จึงได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของ
ข้าวสารอาหารแห้งหรืออาหารต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก และได้มีการตั้งโรงครัวปันสุข
บริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดทำการแจกจ่าย ตลอดระยะเวลา 3 เดือน และได้
ปิดครัวปันสุข ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในแต่ละวันที่แจกจ่ายจะมีทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาแจกจ่ายอาหารและเจียวไข่ ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างดียิ่ง
ซึ่งคิดเป็นจำนวนจานที่แจกจ่าย จำนวน 100,1010 จาน จังหวัดอุดรธานีนับเป็นจังหวัด
เดียวที่เปิดครัวปันสุขเป็นเวลานานถึง 3 เดือน
ประธาน
กล่าวขอบคุณทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อ
แจกจ่ายแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 โดยไม่ได้
ใช้เงินงบประมาณของจังหวัดแต่อย่างใด รวม 81 วัน จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
ซึ่งเป็นวันมหามงคล จึงได้ปิดครัวปันสุข ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ ไม่อดอยาก ไม่มีคดีลักขโมยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขอบคุณนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี/นายอำเภอ/ทหาร/
ตำรวจ/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ร่วมกันทำบุญกุศลในครั้งนี้
ยอดอาหารแห้ง 32,500 ชุด สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ยังค้างจะขับเคลื่อนให้เสร็จเรียบร้อย
โดยให้ประสานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี รวบรวมนำเสนอ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
6.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.จังหวัดอุดรธานี)
/6.4 รายงานผล...

๑๖

ระเบียบวาระที่ 7
เลิกประชุม

6.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.5 สรุปผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี)
6.6 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
เวลา 12.15 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

