รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 8/๒๕63
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายธวัชชัย
ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
5. นายจำรัส
กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
6. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
7. นายศิริบูรณ์
พรหมคุณ
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
8. นายตวงวิทย์
เชื้อหอม
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
10. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
11. นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์
(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. นายรัชพล
สีหานาม
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
21. นายประสิทธิ์
เทพมุณี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
22. นายสมศักดิ์
พิมพ์โคตร
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
23. นายอำพล
จินดาวงค์
ประมงจังหวัดอุดรธานี
24. นายไชยฤทธิ์
พลละเอียด
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
25. นายบรรจบ
อุนารัตน์
(แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
26. นายธนะเมศฐ์
รอบรู้
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
27. นายมงคล
สงคราม
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
28. นางสาวกุสุมา
คำเมืองคุณ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
29. นางประวิว
พรหมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
30. นายราชศักดิ์
ยีรัมย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
/31. นายอนุชิต...
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31. นายอนุชิต
32. นางศิริพร
33. นายขวัญประชา
34. นางสาวลักษณา
35. พ.ต.นภดล
36. นายยงยศ
37. นางสาวจักษณา
38. นายจักรกฤษณ์

บุญชม
ผาสุขดี
หาญชนะ
มั่นเศรษฐวิทย์
บุญสูงเนิน
วุฑฒิโกวิทย์
ปัญญาสิทธิ์
จันทะกรณ์

39. นายพนัส
40. นายจำรัส

จันทร์คำ
สัตถาผล

41. นายวรงค์
คลังเงิน
42. นายจิระศักดิ์
โยธา
43. นางสาวธิติมา
แซ่จึง
อำเภอ
44. นายดรณ์
สมิตะเกษตริน
45. นายสุชาติ
ทอนมณี
46. นายประทีป
อุ่ยเจริญ
47. นายสามารถ
หมั่นนอก
48. นายณฐพล
วิถี
49. นายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลี
50. นายปรีชา
เวยสาร
51. นายศุภกิจ
ปิ่นปรีชาชัย
52. นายวิสูติ
ซื่อพัฒนะ
53. นายจรูญ
บุหิรัญ
54. พ.จ.อ.วันชัย
พรมมาโอน
55. นายอรรถพล
พันธุศาสตร์
56. นายกำธร
วิเชฏฐพงศ์
57. นายสมภพ
ร่วมญาติ
58. นายวรพันธ์
ชำนิยันต์
59. นายขจิตเวช
แก้วน้อย
60. นายกิติธัช
พรนภาลัย
61. นายพศิน
นาชัยโชติ
62. นายสมศักดิ์
แสนอินทร์
63. นายพัสกร
ธนแสนไทย

(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอเพ็ญ
นายอำเภอบ้านดุง
(แทน) นายอำเภอกุดจับ
(แทน) นายอำเภอศรีธาตุ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
(แทน) นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
นายอำเภอนายูง
นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
(แทน) นายอำเภอสร้างคอม
(แทน) นายอำเภอหนองแสง
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
64. นายเจริญ
65. นายมนตรี
66. นายวุฒิชัย
67. นายณรงค์ฤทธิ์

ขาวสะอาด
พลฤทธิ์
วุฒิศาสตร์กุล
จิตรารัชต์

68. นายอภิชาต
69. นายวุฒิชัย
70. นายสุกรรณ

ชุมนุมมณี
บุญผ่อง
ปัญสวัสดิ์

71. นายเพ็ชรรัตน์
72. นางสุนันทา
73. นายอดุลย์
74. นายสุรพล

โยวะบุตร
สุวรรณเทศ
สิมมาคำ

อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีอุดรธานี
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5
ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี

ศรียางคุย
75. นายสุธน
กมลบูรณ์
76. นางทองเทียน
วัฒนก้านตง
77. นายวัฒนชัย
ทุมโคตร
78. ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ
79. นางสาวชนาภัทร
กลางโยธี
80. นางสาวจริญญา
วันทาวงศ์
81. นางมนัสนันท์
ประดิษฐ์ด้วง
82. นางสิรภัทร์
เมธีกุล
83. นางอโนชา
สุวรรณภาพ
84. นายอาทร
ศรีเชียงสา
85. นางสาวนัยนา
พิสุทธิรัตน์
86. นางพิสมัย
ยังศรีนารถ
87. นายสมเด็จ
ปุระเทพ
88. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
89. นายไพวรรน์
ต้นนารัตน์
90. นางบุญนิภา
สงคราม
91. นายชาตรี
ม่วงสว่าง
92. นายวานิตย์
สิมงาน
93. นางสาวสุนันทา
วรวงศ์เทพ
94. นางสุไพรินทร์
นันทะลัย
95. นายศักดิ์ดา
ทาชาติ

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) คลังเขต 4
สรรพากร ภาค 10
สรรพสามิตพืน้ ที่อุดรธานี
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษา เขต 20
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
เขต 2
96. นายภัทรพงศ์
หมวกสกุล
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
97. พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
/98.นางสาวธิติยา...
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98. นางสาวธิติยา
99. นายบุญถม
100. นายวรินทร์
101. นายพีระพล

ปานมณี
มูลมาตย์
วิรุณพันธ์
ยังขาว

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี

ตำรวจ/ทหาร
102. พ.อ.ธนาวีร์
103. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
104. พ.อ.ชัยวัฒน์

วิชาชัย
เหมือนโพธิ์
ปานคำ

105. พ.ต.ชูศักดิ์
106. น.อ.สมโภช
107. ร.อ.อุทิศ
108. ร.ต.ต.สมบัติ
109. พ.ต.ท.จิรพงษ์
110. พ.ต.ท.ไกรสร
111. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์
112. พ.ต.ท.กานต์
113. พ.ต.ท.มานิตย์
114. พ.ต.ท.วชิระ
115. พ.ต.ท.สรพงษ์
116. พ.ต.ท.อภิชาติ
117. พ.ต.ท.อาทิตย์
118. พ.ต.อ.หฤษฎ์
119. พ.ต.ท.ปริญญา
120. พ.ต.ท.พิชัยรัชช์
121. พ.ต.ท.ฉลาม
122. พ.ต.ท.ภราดร
123. พ.ต.ท.ยศพนธ์
124. พ.ต.ท.ปรีดา
125. พ.ต.ท.สุริยศักดิ์
126. พ.ต.ท.คณิน
127. พ.ต.ท.ศิริชัย
128. พ.ต.ท.อำนาจ
129. พ.ต.ท.อุดม
130. พ.ต.ท.ศิริมงคล
131. พ.ต.ท.เพชรสดม
132. พ.ต.ท.นพดล

เชื้อวงศา
สิงห์คลาน
ถนอมภักดี
ชื่นตา
สิงหะสุริยะ
พาน้อย
นามแสง
ตั้งวิจิตร
วงษ์เส
จำปาวงศ์
งิมสันเทียะ
มัฆนาโส
จันทา
คำจุมพล
หาพรหม
ภูขาว
ภูเมืองขวา
จุฬารี
เสริมรัมย์
มุลาลินท์
ศิริภักดิ์
พงศ์ธำรง
กุลวิทิต
พรมสาลี
รัตนสุทธิ
บุญหนุน
ศรีเมือง
วิเศษศรี

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.(ท)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13
(แทน) สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 อุดรธานี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยหลวง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรนาข่า
/สถาบันการศึกษา...
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สถาบันการศึกษา
133. ดร.พนา
134. ผศ.เฉลิมพงษ์
135. ดร.ณัฐณกรณ์
136. นายสุรเดช
137. นายพีระพงศ์

ดุลยพัช
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เฉลิมชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เอกนราจินดาวัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี
สมศรีโย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อนาวงศ์
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลบ้านผือ

ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ
138. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
139. นางวราพร
ศิริประเสริฐ
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
140. นางสิริพรรณ
ชัยประสงค์สุข (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
141. นายจตุรงค์
อาจเอี่ยม
(แทน) ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย
142. นายณรงค์
เทพนวน
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
143. นายประกอบ
พิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมภิ าค เขต 7
144. นายศักดิ์ศรี
ว่องไว
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 24 (อุดรธานี)
145. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
146. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
147. ดร.ภีมกร
โดมมงคล
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
148. นายพุฒิเศรษฐ์
บริทองสิงห์
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
149. นายชัยณรงค์
วิชัยธรรม
เคหะจังหวัดอุดรธานี
150. นายณรงค์ฤทธิ์
มิตรขจร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปราชการ
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
3. หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
5. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
6. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี)
7. ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
8. หน.สนง.ตรวจบัญชีสกรณ์อุดรธานี
9. ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
10. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
13. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
14. ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
15. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
16. ผอ.สำนักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 10
/17.ผปค.นิคม...
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17. ผปค.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
18. สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
19. ผอ.สนง.สรรพสามิต ภาคที่ 4
20. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
21. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
22. หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2
23. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
24. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
25. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
26. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
27. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
29. ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
30. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
31. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
32. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
33. ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
34. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
35. ผอ.สถานีอุตนุ ิยมวิทยาอุดรธานี
36. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
37. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
38. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
39. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
40. ผอ.กองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ (จังหวัดอุดรธานี)
41. ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี
42. ผบ.นพค.21 สนภ.2
43. ผกก.ตชด.ที่ 24
44. ผกก.4 บก.กฝ.
45. สว.สทล.3 กก.4
46. สว.กก.2 กบ.ตำรวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
47. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองอุดรธานี
48. ผกก.สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
49. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
50. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
51. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
52. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
53. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
54. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
55. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
/56.ผอ.วิทยาลัย...
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56. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
57. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
58. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
59. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
60. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
61. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
62. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
63. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
64. นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
65. นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
66. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2
67. ผจก.การประปาส่วนภูมภิ าค สาขาอุดรธานี
68. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานอุดรธานี)
69. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
70. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี (อตก.)
71. ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
72. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
73. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
74. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
75. ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
76. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
77. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
78. ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
79. นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดอุดรธานี
80. หน.สนง.กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี

เรือ่ งก่อนการประชุม 1. การมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม
ประจำปี 2563 กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบใบประกาศเกียรติคุณและ
รางวัลแหนบทองคำแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม กล่าวแสดงความยินดีและร่วม
ถ่ายภาพ
2. การมอบป้ายรับรองแหล่งจำหน่ายโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q
และป้ายรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปี
งบประมาณ 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบป้ายรับรองแหล่งจำหน่าย
โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) จำนวน 18 ราย
และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จำนวน
13 ราย กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ
/3. การมอบโล่...
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3. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบ
ประกันสังคม จำนวน 4 แห่ง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ
4. การมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี
และการมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ THAI Select ประจำปี 2563
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตรา
สัญลักษณ์ฯ จำนวน 22 ราย กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
-นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
มติทปี่ ระชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
คลังจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 เหลือเวลาเบิกจ่ายอีก 1 เดือน
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563
งบประจำ 141 หน่วย งบประมาณ 5,909.07 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 5,140.01 ล้าน
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 769.06 ล้าน คิดเป็นการเบิกจ่ายร้อยละ 86.99
งบลงทุน งบประมาณ 6,001.77 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 2,846.78 ล้าน คงเหลือยังไม่
เบิกจ่าย 3,154.99 ล้าน คิดเป็นการเบิกจ่ายร้อยละ 47.43
เป้าหมายต้องใช้จ่ายให้ครบ 100% ภายในเดือนกันยายน 2563 ให้เร่งดำเนินการ
ทำสัญญา หากไม่มีคู่สัญญาเงินจะตกไป
งบกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (5 จังหวัด) เบิกจ่ายที่จังหวัดอุดรธานี
งบประจำ งบประมาณ 47.27 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 14.64 ล้าน คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
32.63 ล้าน คิดเป็นการเบิกจ่ายร้อยละ 30.97
งบลงทุน งบประมาณ 380.89 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 50.33 ล้าน คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
330.56 ล้าน คิดเป็นการเบิกจ่ายร้อยละ 13.21
ต้นเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่จะลงติดตามการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด
งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) แยกเป็น
งบประจำ งบประมาณ 10.37 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 6.25 ล้าน คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
4.12 ล้าน คิดเป็นการเบิกจ่ายร้อยละ 60.24
งบลงทุน งบประมาณ 261.08 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 40.12 ล้าน คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
220.97 ล้าน คิดเป็นการเบิกจ่ายร้อยละ 15.36
/และภายในเดือน...

๙

และภายในเดือนกันยายน 2563 จะสิ้นปีงบประมาณ ขอให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมความ
พร้อมในการจัดจ้าง เช่น จัดจ้างพนักงานขับรถ ลูกจ้างในโครงการต่าง ๆ พนักงานทำความ
สะอาด จ้างถ่ายเอกสาร ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะลง คาดว่าในเดือน
ตุลาคม 2563 จะได้รับงบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว จึงจะสามารถลงนามใน
สัญญาจ้างได้ แต่การลงนามในสัญญาต้องย้อนมาเริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
ประธาน
ให้เร่งเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
- การจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2563
ปลัดจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากได้ประชุมกลุ่มย่อยในเบื้องต้นเรื่องการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ซึง่ เป็นการ
จัดต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัด จึงขอความเห็นชอบ
ที่ประชุมกรมการจังหวัดในการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองในปี 2563 ในระหว่างวันที่
1 – 12 ธันวาคม 2563
ประธาน
ขอความเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 จังหวัดสะอาด
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของจังหวัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาประเมินผลและคัดเลือกผลงาน
เพื่อรับรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ
ประจำปี 2562 ผลปรากฏว่า จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล ชนะเลิศการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท
จังหวัดสะอาด ระดับกลาง ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดสะอาด ระดับเล็ก ได้แก่ จังหวัดลำพูน
จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ และรับชม วีดิทัศน์ การกำจัดขยะมูลฝอย ที่ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้จังหวัดอุดรธานี
ได้รับรางวัล “จังหวัดสะอาด” ด้วยความภาคภูมิใจ
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ทำให้จังหวัดอุดรธานี ได้รับ
รางวัล“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ และจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเดินทางไปรับรางวัล
จากนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ปลัดจังหวัดอุดรธานี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เดือนสิงหาคม 2563 จะออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อนำบริการตาม
บทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอ
หนองแสง/กุมภวาปี และอำเภอบ้านผือ โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี และ 65 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานหลักคือหน่วยแพทย์ พอ.สว. ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ออกบริการด้านป้องกันโรคและทันตกรรม ได้มอบไม้เท้าพยุง
ให้ผู้สูงอายุ 190 อัน ถุงยังชีพ 600 ถุง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี มอบเงิน
/กองทุนพัฒนาเด็ก...
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กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 60 ราย ๆ ละ 2,000 บาท ศูนย์ควบคุมคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
อุดรธานี มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 60 ราย ๆ ละ 3,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี มอบพันธุ์ปลา จำนวน 150 ถุง ที่ทำการปกครองจังหวัด
อุดรธานี มอบอุปกรณ์การกีฬา อำเภอละ 1 ชุด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จะออกโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภูเงิน หมู่ที่ 18 อำเภอน้ำโสม
ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ
ประธาน
เชิญทุกหน่วยงานร่วมโครงการ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.3 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีเรือ่ งแจ้งที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง
1) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สถานการณ์ทั่วโลก
มีผู้ป่วยติดเชื้อ 24 ล้านคน เสียชีวิต 820,000 คน
อันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 5,874,146 คน
อันดับ 2
บราซิล
3,605.783 คน
อันดับ 3
อินเดีย
3,105,185 คน
อันดับ 4
รัสเซีย
956,749 คน
อันดับ 5
แอฟริกาใต้
609,773 คน
ขณะนี้ประเทศโคลัมเบีย ป่วยวันละ 10,000 คน อยู่ลำดับที่ 8 ของโลก ในจำนวน
211 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 119 สำหรับในทวีปเอเชีย 10 อันดับแรก
1. อินเดีย 2. บังคลาเทศ 3. ปากีสถาน 4. ฟิลิปปินส์ 5. อินโดนีเซีย 6. ญี่ปุ่น
7. สิงคโปร์ 8. เกาหลี 9. มาเลเซีย และประเทศไทย สำหรับในประเทศอาเซียน
1. ฟิลิปปินส์ 2. อินโดนีเซีย 3. พม่า 4. มาเลเซีย ผู้ป่วยล่าสุด จำนวน 3,400 คน
เป็นผู้ป่วยที่มาจาก State Quarantine จำนวน 465 คน ผู้ป่วยรายใหม่ 5 คน
กลับจากประเทศโอมาน 2 คน อินโดนีเซีย 1 คน และสหรัฐอเมริกา 1 คน อัตราการ
เสียชีวิตยังคงเดิม 58 คน สำหรับจังหวัดอุดรธานี ตรวจพบเชื้อ 2,318 คน (อุดรธานี
8 คน/ หนองบัวลำภู 1 คน /เลย 1 คน) ไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่ 145 วัน การตรวจหาเชื้อ
จากกลุ่มเสี่ยง 1,800 คน ไม่พบเชื้อ และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 1. ประกาศเคอร์ฟิว จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563
2. ครม.อนุมัติงบดำเนินงาน 1,000 ล้าน 3. จังหวัดที่มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ให้จัดให้มี State Quarantine ของแต่ละจังหวัด โดยเชิญผู้บริหารโรงแรมร่วมหารือ
แนวทางการจัดที่พัก
2) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับอุบัติเหตุทางถนนปี 2563 มีผู้เสียชีวิต
ลดลงจาก 3 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยน้อยกว่าวันละ 1 คน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 25
สิงหาคม 2563 จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 312 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 19.71
ต่อแสนประชากร
/ข้อมูลการเสียชีวิต...
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ข้อมูลการเสียชีวิตเมื่อเทียบ 3 ปี มีแนวโน้มลดลง
ปี 2560
เสียชีวิต
147
คน
ปี 2561
เสียชีวิต
33
คน
ปี 2562
เสียชีวิต
93
คน
การเสียชีวิตรายอำเภอ
อำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอบ้านผือ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด รวม 27 คน
ใน 1 วัน อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดคืออำเภอหนองแสง ส่วนสาเหตุเกิดจากการ
ขับรถเร็ว ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สวมหมวกนิรภัย ช่วงเวลาที่เกิดเหตุระหว่าง 16.00 –
20.00 น. สถานที่เกิดเหตุส่วนมากจะเป็นบริเวณถนนทางตรง รถจักรยานยนต์ชนท้าย
รถบรรทุก จะเกิดขึ้นบ่อยที่สุด กรณีเสียชีวิตใน 312 ราย 70% เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
และระหว่างทางยังไม่ถึงสถานพยาบาล มีเพียง 30% ได้รับการรักษา และขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยในการขนย้ายผู้ป่วย
จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ให้โรงพยาบาลติดตั้งระบบ GPS ให้รถ
Ambulance และกำหนดความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. หรือตามพื้นที่กำหนด
ความเร็ว (ทั้งหมด 99 คัน ติดตั้ง 97 คัน ไม่ติดตั้ง 2 คัน (รพ.ค่ายประจักษ์)
2) ระบบ GPS ให้รถ Ambulance เชื่อมระบบศูนย์ควบคุมปลอดภัย Logistics
Command Center ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกของโครงการนำร่องของ
ประเทศ
3) ระบบจะแจ้งเตือน 500 ม.ก่อนถึงจุดเสี่ยง/5 กม.เข้าเขตโรงพยาบาลรับผู้ป่วย
เพื่อให้เตรียมความพร้อม
4) เพื่อความปลอดภัยและข้อจำกัดพื้นที่ให้การพยาบาล จะให้ญาติขึ้นบนรถได้เพียง
1 คน สูงสุดไม่เกิน 2 คน (กรณีเจ็บป่วยอาการหนัก)
5) ขอให้หลีกทางให้รถพยาบาลเมื่อเปิดสัญญาณเพราะเจ้าหน้าที่กำลังช่วยชีวิตคน
บนรถ
ประธาน
ขอบคุณและกล่าวให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
โรคติดต่อจากเชื้อไวรัส COVID-19
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงในช่วงเวลา 3 ปี
ส่วนในปี 2563 ตั้งเป้าการเสียชีวิตไว้ไม่เกิน 316 คน ซึ่งขณะนี้เสียชีวิตไปแล้ว 312 คน
เหลือเวลาอีก 1 เดือน คาดว่าจะลงลดมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุคือเมา
แล้วขับ ไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกัน ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด การเสียชีวิตส่วนใหญ่
เกิดจากรถจักรยานยนต์ และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุในท้องที่ โดยให้ทุกจังหวัดต้องขับเคลื่อนความปลอดภัย
จากจังหวัดไปยังระดับอำเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา โดยให้ถอดบทเรียนและหาแนวทางการแก้ไข ให้ทุก สพฐ. จัดเก็บข้อมูล
/ให้ครบถ้วน...
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ให้ครบถ้วนตั้งแต่จุดเกิดเหตุ สภาพแวดล้อมและอาการของผู้บาดเจ็บ มาวิเคราะห์ข้อมูล
ในปีถัดไปต้องลดลงให้มากกว่าเดิม หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดของจังหวัดด้วย ในส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งเป็นหน่วยเลขา จะได้นำนโยบายมามาปรับใช้ในบริบทตามเป้าหมายให้ได้ในปีถัดไป
ประธาน
กล่าวขอบคุณและขอให้ขยายผลให้เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.5 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องพื้นที่เป้าหมายเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ด้วยวิธี
กำหนดโทนสีผนังภายนอกอาคาร (โทนสีเหลือง)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นำเสนอประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง พื้นที่เป้าหมายเพื่อการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เมือง ด้วยวิธีกำหนดโทนสีผนังภายนอกอาคาร (โทนสีเหลือง) สำหรับที่มาของ
ประกาศฉบับนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดดำริให้มีการทาสีปรับปรุงอาคาร โดยทาสีโทนเหลือง
ซึ่งได้ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง มติเห็นชอบให้มีการทาสีภายนอกอาคาร สำหรับอาคารของ
ส่วนราชการเห็นควรให้ทาสีเหลืองทั้งจังหวัด สำหรับสำนักงานเทศบาลนครและสำนักงาน
เทศบาลอื่น ๆ ให้ใช้แนวทางเช่นเดียวกัน และขอความร่วมมือภาคเอกชน/ภาคประชาชน
ให้เพิ่มพื้นที่ทาสีให้มากขึ้น ขณะนี้สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ได้เริ่มดำเนินการจาก
ถนนทหาร สี่แยกบ้านจั่น อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ห้าแยกน้ำพุ สี่แยก
หอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายถนนโพศรี ถนนประจักษ์ ถนนรอบทุ่งศรีเมือง ถนนรอบหนองประจักษ์
ประกาศลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และได้แจ้งทุกอำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเช่นกันทั้งจังหวัด ทั้งนี้ ได้กำหนดโทนสีที่ใช้ทาสีผนังภายนอกอาคาร
ไว้ 3 ยี่ห้อ ดังนี้
1) ยี่ห้อ Caption เบอร์ 2-9-2 ถึง 2-9-6
2) ยี่ห้อ TOA
เบอร์ 7934 ถึง 7938
3) ยี่ห้อ PAMMASTIC เบอร์ 0909 ถึง 0913
หรือยี่ห้ออื่นที่มีโทนสีเทียบเท่า ขณะนี้ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 และหอประชุมทองใหญ่
ได้เริ่มดำเนินการทาสีอาคารแล้ว
ประธาน
กล่าวขอบทุกภาคส่วน และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
ทุกคนที่มีส่วนช่วยผลักดันส่งเสริมเพื่อสร้างจุดขายให้จังหวัดอุดรธานี และเพื่อจะได้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีมากขึ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต และมอบ
ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประสานหน่วยงานรวมทั้งผู้ที่มีอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้าง
ในพื้นที่ราชพัสดุ ให้ความร่วมมือในการทาสีอาคารเป็นโทนสีเหลืองดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
5.6 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี
125 หลัง“บ้านอุ่นรัก”ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดเงินบริจาค 12,877,019 บาท
อนุมัติทั้งสิ้น 351 หลัง ได้สร้างบ้านแล้วเสร็จรอส่งมอบ 53 หลัง เดือนสิงหาคม 2563
ได้มอบบ้านแล้ว 18 หลัง ที่อำเภอเพ็ญ/ หนองแสง/ กุมภวาปี /น้ำโสม/บ้านผือ คงเหลือเงิน
ทั้งสิ้น จำนวน 20,785 บาท
/ประธาน...
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ประธาน

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 7
เลิกประชุม

เป็นโครงการที่ดเี ห็นควรต่อยอดดำเนินการเพื่อประชาชนต่อไป และแจ้งให้ทุกหน่วยงาน
เร่งดำเนินการในงานที่ค้างก่อนสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่ทำ
ชื่อเสียงให้จังหวัดอุดรธานี เพื่อทำโล่รางวัลมอบเป็นขวัญกำลังใจ โดยให้ส่งรายละเอียดให้
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการต่อไป
รับทราบ
เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
6.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.จังหวัดอุดรธานี)
6.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.5 สรุปผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี)
6.6 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
เวลา 11.30 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

