รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 9/๒๕63
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายธวัชชัย
ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายจำรัส
กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
5. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
6. นายประสพชัย
วิจารณรงค์
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
7. นายตวงวิทย์
เชื้อหอม
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
8. นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
9. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
10. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
11. นายณรงค์
ธาดาเดช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
12. นางสาวบุพผา
อินทรสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
13. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
14. นางสาวปาหนัน ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
15. นางสิริวิมล
เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
16. นายคณิศร
มุมอ่อน
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
17. นายพรศักดิ์
แสงเจริญ
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
18. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
19. นายพนธ์สมิทธิ์
กลางนภา
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
20. นายยงยุทธ
อุดมศักดิ์
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
21. นายบำรุง
เพิ่มชีวา
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
22. นายอำพล
จินดาวงค์
ประมงจังหวัดอุดรธานี
23. นางภัททิวา
ครุฑกุล
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
24. นายอำพัน
เอกทัต
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
25. นายธนะเมศฐ์
รอบรู้
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
26. นายวิรัตน์
กลางบุญเรือง (แทน) จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
27. นายทีทัต
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
28. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
29. นายฤทธิเดช
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
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30. นางศิริพร
31. นางสาว
32. นางสาวลักษณา
33. พ.ต.นภดล
34. นายณฐพงศ์
35. นายกิตติ
36. นางสาวจักษณา
37. นายราชศักดิ์
38. นางประวิว
39. นายจักรกฤษณ์

ผาสุกดี
ทวีสุข
มั่นเศรษฐวิทย์
บุญสูงเนิน
ตันตระกูล
สิทธิประภาพร
ปัญญาสิทธิ์
ยีรัมย์
พรหมมานอก
จันทะกรณ์

40. นายพนัส
41. นางนภาพร

จันทร์คำ
แก้วสี

42. นายจิระศักดิ์
โยธา
43. นายวุฒิพงษ์
ใจยศ
44. นางสาวธิติมา
แซ่จึง
อำเภอ
45. นายดรณ์
สมิตะเกษตริน
46. นางสาวภาริณี
พลนิกรกิจ
47. นายประทีป
อุ่ยเจริญ
48. นายสามารถ
หมั่นนอก
49. นายณฐพล
วิถี
50. นายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลี
51. นายวิโรจน์
อุทุมโภค
52. นายทินกร
ดอนธงขวา
53. นางสาววิภาดา
ตาลอำไพ
54. นายจรูญ
บุหิรัญ
55. พ.จ.อ.วันชัย
พรมมาโอน
56. นายอรรถพล
พันธุศาสตร์
57. นายกำธร
วิเชฏฐพงศ์
58. นายสมภพ
ร่วมญาติ
59. นายวรพันธ์
ชำนิยันต์
60. นายขจิตเวช
แก้วน้อย
61. นายกิติธัช
พรนภาลัย
62. นายณัฐชนนท์
นามเคนโฆษา

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
นายอำเภอเมืองอุดรธานี
(แทน) นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอเพ็ญ
นายอำเภอบ้านดุง
นายอำเภอกุดจับ
(แทน) นายอำเภอศรีธาตุ
(แทน) นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
(แทน) นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
นายอำเภอนายูง
นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
(แทน) นายอำเภอสร้างคอม
(แทน) นายอำเภอหนองแสง
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63. นายสมศักดิ์
64. นายพัสกร
ส่วนกลาง
65. นายเจริญ
66. นางนุจรีย์
67. นางสาวกรรณิกา
68. นายณรงค์ฤทธิ์

แสนอินทร์
ธนแสนไทย

นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

ขาวสะอาด
แก้วปาน
จงสมจิตร
จิตรารัชต์

69. นายอภิชาต
70. นายวุฒิชัย
71. นายนเรศ

ชุมนุมมณี
บุญผ่อง
นาเมืองรักษ์

72. นางสาวนิภาวรรณ
73. นายอดุลย์
74. นายประพฤทธิ์
75. นายสุทธิดล
76. นายสมเด็จ

เลื่อนลอย
สิมมาคำ
จงใจภักดิ์
วงษ์จันฬา
จำปี

อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีอุดรธานี
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5
(แทน) ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เขต 4 (อุดรธานี)
(แทน) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
77. นายวรวิทย์
ศรีสำราญ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 10
78. นายสาโรจน์
ซองสาร
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
79. นายประสพสุข
พาเวียง
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
80. นางสาวชนาภัทร
กลางโยธี
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
81. นางอัฉราวดี
พรหมโท
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
82. นางสาวทัศนีย์
สมใจ
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
83. นางสาวจารุณี
จำปาเวียง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
84. นางสาวสุจิตราภรณ์ ใจสุข
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
85. นางอโนชา
สุวรรณภาพ
(แทน) คลังเขต 4
86. นายอาทร
ศรีเชียงสา
สรรพากร ภาค 10
87. นายบุรินทร์
ประภาพรสุข สรรพากรพืน้ ที่อุดรธานี
88. นายอะภิศักดิ์
ศิริษา
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
89. นายสุชาติ
ชัยจิตร
ธนารักษ์พนื้ ที่อุดรธานี
90. นายอเนก
สุวรรณภูเต
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
91. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
92. นายอนันต์
สีพันธ์พอ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
93. นางลำดวน
นามสน
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
94. นายสมภพ
สุทัศน์วิชัย
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
95. นายวิทยา
ประระโข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
96. นายสมาน
บุญจะนำ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
เขต 2
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97. นายภัคทรพงศ์
98. นางอารยา

หมวกสกุล
สิทธิเชียงพิณ

99. นางนันทิตา
100. นายพีระพล
101. นายน้อง
102. นายสมเด็จ
103. นางสาวสปัณฐ์รุ้ง
104. นายณรงค์ฤทธิ์

ปริปุรณะ
ยังขาว
เจริญนาค
จำปี
มณีปัทมวงศ์
มิตรขจร

ตำรวจ/ทหาร
105. พ.อ.ธนาวีร์
106. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
107. พ.อ.ชัยวัฒน์

วิชาชัย
เหมือนโพธิ์
ปานคำ

108. พ.ต.ชูศักดิ์
109. ร.อ.อุทิศ
110. ร.ต.อ.กิติพงษ์
111. พ.ต.ต.สุธิชัย
112. พ.ต.อ.อารี
113. พ.ต.ท.จิรพงษ์
114. พ.ต.อ.สรายุทธ
115. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์
116. พ.ต.ต.คำเกนย์
117. พ.ต.อ.เศกสรร
118. พ.ต.ท.พรมมี
119. พ.ต.อ.ฉกาจ
120. พ.ต.ท.อาทิตย์
121. พ.ต.ท.ปริญญา
122. พ.ต.ท.พิเชษฐ์
123. พ.ต.ท.เสย
124. พ.ต.อ.ราเชนทร์
125. พ.ต.ท.ภราดร
126. พ.ต.ท.ยศพนธ์
127. พ.ต.อ.กีรติกร
128. พ.ต.ท.สุริยศักดิ์
129. พ.ต.อ.อาลักษณ์
130. พ.ต.ท.ศิริชัย
131. พ.ต.ท.อัมรินทร์
132. พ.ต.อ.สกล

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ (จังหวัดอุดรธานี)
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ 3
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
เชื้อวงศา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.(ท)
ถนอมภักดี
(แทน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13
ศรีสุนา
(แทน) ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
ธิราช
สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 อุดรธานี
สินธุรา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
สิงหะสุริยะ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
ฉ่ำผิว
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหาน
นามแสง
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
มีสิงห์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
สุขประเสริฐ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง
โสระศรี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
เทียมวงศ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
จันทา
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
หาพรหม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
บุตรี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
เสนามา
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
ฉลองธรรม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไชยวาน
จุฬารี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง
เสริมรัมย์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
อมรพัฒน์ภาคิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ศิริภักดิ์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเย็น
เจริญธนกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
กุลวิทิต
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
อยู่เย็น
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
เฟื่องกระแสร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายูง
/133.พ.ต.ท.ศิริมงคล...
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133. พ.ต.ท.ศิริมงคล
134. พ.ต.ท.เพชรสดม
135. พ.ต.ท.นพดล
สถาบันการศึกษา
136. ผศ.ดร.กฤตฎ์
137. ผศ.เฉลิมพงษ์
138. นางสาวสุปณ
ั ฐ์รุ้ง
139. นายณรงค์ฤทธิ์
140. นายพงษ์สวัสดิ์
141. นางพนิดา
142. นางสถิรดา

บุญหนุน
ศรีเมือง
วิเศษศรี

รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยหลวง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรนาข่า

ชมภูวิเศษ
เฉลิมชิต
มณีปัทมวงศ์
มิตรขจร
พิมพิไสย
สุขสบาย
พาขุลี

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ 3
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ
143. นางกุสุมา
144. นายสุพจน์
145. นายสมคิด
146. นายพรชัย
147. นายวิรชน
148. นายกิตติคุณ
149. นายรัชโยธิน
150. นายสวาท
151. นายอนุพงค์
152. นายพุฒิเศรษฐ์
153. นายสิทธิรัชต์
154. นายการุณ

พงษ์สิทธิถาวร
วงษ์ใหญ่
ลือวิเศษไพบูลย์
เย็นใจ
ประดับศรี
ศิริโยธา
มีพันลม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
มกรานุรักษ์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
บริทองสิงห์
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
ตระกูลพุทธรักษา นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไปราชการต่างอำเภอ
2. พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
3. สถิติจังหวัดอุดรธานี
4. หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
6. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
7. ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุดรธานี
8. ผอ.สนง.หม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
9. ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
10. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
11. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
12. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
/13. ผอ.ศูนย์วิจัย...
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13. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
14. ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
15. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
16. หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
17. ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค 3
18. ผอ.สนง.สรรพสามิต ภาคที่ 4
19. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
20. ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
21. หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต2-2 อุดรธานี
22. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
23. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
24. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
25. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
26. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
27. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
28. ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
29. ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
30. ศึกษาธิการ ภาค 10
31. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
32. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
33. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
34. ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
35. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
36. ผอ.สถานีอุตนุ ิยมวิทยาอุดรธานี
37. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
38. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
39. หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
40. ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุดรานี
41. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
42. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
43. ผบ.กองบิน 23
44. ผบ.นพค.21 สนภ.2
45. ผกก.4 บก.กฝ.
46. สว.สทล.3 กก.4
47. สว.กก.2 กบ.ตำรวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
48. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองอุดรธานี
49. ผกก.สภ.ศรีธาตุ
50. ผกก.สภ.กุดจับ
51. ผกก.สภ.ดงเย็น
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52. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
54. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
56. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
57. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
58. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
59. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
60. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
61. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
62. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
63. นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
64. นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
65. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2
66. ผจก.การประปาส่วนภูมภิ าค สาขาอุดรธานี
67. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
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.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
76. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
77. นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดอุดรธานี
79. หน.สนง.กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
80. เคหะจังหวัดอุดรธานี

เรือ่ งก่อนการประชุม 1. การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหาน กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ
2. การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี
งบประมาณ 2562 จำนวน 5 แห่ง
1) ด้านการศึกษา ได้แก่ อบต.เชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
2) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ อบต.นาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
3) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ อบต.แสงสว่าง
อำเภอหนองแสง
/4) ด้านนวัตกรรม...
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4) ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ได้แก่
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี
5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ อบต.นาพู่ อำภอเพ็ญ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบเกียรติบัตร กล่าวแสดงความ
ยินดีและร่วมถ่ายภาพ
3. การมอบประกาศเกียรติคุณผู้บริจาคเงินสร้างบ้านตามโครงการ 125 ปี 125 หลัง
“บ้านอุ่นรัก” จำนวน 82 องค์กร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบประกาศเกียรติคุณ
กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ
4. การมอบรางวัลการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
“ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1) รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน “ยังไม่ทำ อย่าพึ่งเดี๋ยว” ชื่อทีม โนนสะอาดพิทยาสรรค์
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ “เป็นห่วงนะ” ชื่อทีม แก๊งไตปลา
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ “ทำดี ง่ายนิดเดียว” ชื่อทีม โรงเรียนโนนธาตุ
นาอ้ายใหญ่วิทยา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ
กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
มติทปี่ ระชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
คลังจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ตัง้ แต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 18
กันยายน 2563 งบประมาณโดยรวมทุกงบรายจ่ายประมาณ 12,258 ล้านบาทเศษ
แยกเป็น 1) งบรายจ่ายประจำ สัดส่วนร้อยละ 50 งบลงทุน สัดส่วนร้อยละ 50 งบรายจ่าย
ประจำ ตามมติ ครม.ต้องใช้จ่ายให้ครบ 100% ขณะนี้ยังขาด 7 % เหลือเวลาอีก 12 วัน
คาดว่าจะเบิกจ่ายครบ 100% แต่ที่น่าเป็นห่วงคืองบลงทุนจำนวน 94 หน่วยเบิกจ่าย
เป้าหมายตามมติ ครม.ต้องใช้จ่ายให้ได้ 100% ขณะนี้ยังขาด 18 %
2) งบประมาณ อปท.สามารถเบิกจ่ายได้เลย ส่วนที่เหลือประมาณ 500 ล้าน อาจอยู่ใน
ระหว่างการลงนามในสัญญา และขอให้ลงนามให้ทัน เงินจะได้ไม่ตกไป
3) งบกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวมแล้ว 400 ล้าน รายจ่ายงบลงทุน 380 ล้าน ซึ่ง
นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
ทุกจังหวัดอย่างเข้มข้น ผลคืองบลงทุนผลขาดอยู่ประมาณ 9% ยังเหลืองบรายจ่ายประจำ
28 % แต่คาดว่าจะใช้จ่ายได้ 100% ในวันสิ้นปีงบประมาณ สำหรับงบพัฒนาจังหวัด
(งบยุทธศาสตร์) งบลงทุนขาดอยู่ประมาณ 13 % ซึ่งเหลืองบประมาณอีก 35 ล้านบาท
/ยังไม่ลงนาม...
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ยังไม่ลงนามในสัญญาหรืออยู่ระหว่างลงนามในสัญญา และขอให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อ
เกิดการพัฒนาในจังหวัดให้มากที่สุด ส่วนงบรายจ่ายประจำ ที่ยังขาดอยู่ 12% ประมาณ
1 ล้านบาทเศษ มีงวดงานงวดเงินพร้อมที่จะดำเนินการอยู่แล้ว สรุปผลการเบิกจ่ายอยู่ใน
เกณฑ์ดี ภายในสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการต้องดำเนินการ คือ ให้ตรวจสอบใบสำคัญ
หรือใบแจ้งหนี้ยังค้างอยู่หรือไม่ให้ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ
สามารถจ่ายปี 2564 รายการขอเบิกเงินทีค่ ้างอยู่แต่ได้ตัดงบประมาณไปแล้ว การทำ
สัญญา (PO) สำนักงานคลังจังหวัดจะเริ่มเข้าไปสำรวจการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยที่ยัง
ค้างอยูต่ ้องเร่งประสานส่วนราชการ 30 กันยายน 2563 สำนักงานคลังจังหวัดจะเปิด
ให้บริการถึง 24.00 น. หากหน่วยงานใดมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ติดต่อที่
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี เพื่อทำการแก้ไข และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการจ้างต่อเนื่อง
เช่น การจ้างพนักงานทำความสะอาด จ้างพนักงานขับรถ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือ
การจ้างอื่น ๆ ที่ต้องทำการจ้าง ต้องเร่งรัดดำเนินการภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563
สำหรับการตรวจสอบพัสดุประจำปีขอให้แต่งตั้งคณะทำงานให้เรียบร้อย ในเดือนตุลาคม
จะได้ทำการตรวจสอบพัสดุประจำปี ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดได้ทำการซักซ้อมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทราบแล้ว สำหรับเดือนตุลาคม พ.ร.บ.พิจารณางบประมาณ
รายจ่ายยังไม่ได้รับจัดสรร แต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย 1 ส่วน 4 ของงบประมาณใช้ไปพลางก่อนในเดือนตุลาคมมาให้
แต่งบลงทุนจะไม่ได้รับจัดสรร
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และขอให้ดำเนินการให้ทันตามกำหนด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีโดยดำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)
ได้จัดทำโครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Udon Go Clean ประจำปี
พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกส่วนราชการ และภาคเอกชน
ได้ร่วมกันทำความสะอาดถนน แหล่งน้ำที่สาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกคลอง ฯลฯ ในส่วน
ของ อปท.กำหนดให้ทำกิจกรรม 2 ครั้ง/เดือน จำนวน 181 แห่ง รวมกิจกรรมตามเป้าหมาย
4,320 ครั้ง/ อบต. 109 แห่ง/ เทศบาลตำบล 67 แห่ง โดยการขับเคลื่อนของนายอำเภอ
ในพื้นที่ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาลนคร สำนักงานเทศบาลเมือง
ทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกันทำความสะอาดจำนวนทั้งสิ้น 5,086 ครั้ง คิดเป็น 117.73 %
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จังหวัด
สะอาดขนาดใหญ่ระดับประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 21 กันยายน
2563 ณ สโมสรทหารบก โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานมอบรางวัล และ
นำเสนอวีดิทัศน์ผลงาน “จังหวัดสะอาด” ให้ที่ประชุมรับทราบ
/ประธาน....
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ประธาน

กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ทำให้จังหวัดอุดรธานี ได้รับ
รางวัล“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สถานการณ์ทั่วโลก
มีผู้ป่วยติดเชื้อ 31 ล้านคน ผู้ป่วยเพิ่ม 230,000 คน (22 กันยายน 2563) เสียชีวิต
960,000 คน เสียชีวิตวันเดียว 4,000 คน
อันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 6,874,596 คน
อันดับ 2
อินเดีย
5,212,686 คน
อันดับ 3
บราซิล
4,457,443 คน
สำหรับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 134 และมีผู้ป่วยล่าสุด จำนวน 3,911 คน
มาจากประเทศอินเดีย 4 คน (เป็นครอบครัวเดียวกัน 3 คน) และเป็นชายสูงอายุ 1 คน
อีก 1 คน กลับจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ขณะนี้เข้า State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี
แต่ละคนไม่มีอาการ และไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย จำนวน 161 วัน ส่วนจังหวัดอุดรธานี
ไม่พบผู้ป่วย 173 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งตรวจสอบ
ผู้ที่เข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง ในประเทศเพื่อนบ้านมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เมียนมา ซึ่งวันเดียวเพิ่ม 610 คน เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง
เพราะพม่าลักลอบเข้าประเทศไทยเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งคุมเข้ม 3
มาตรการ 1) เฝ้าระวังการลักลอบเข้าไทย 2) ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย 3) ทุกจังหวัดบูรณาการติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวเข้าไทยผิดกฎหมาย โดยให้แจ้ง
สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทำการกักตัวได้ทันท่วงที และขอให้ทุกส่วนราชการ รวมทั้ง
โรงเรียนต่าง ๆ เข้มงวดการวัดกรองไข้ และคนเข้ามาใช้บริการในหน่วยงานให้เน้นการสวม
หน้ากาก การรักษาความสะอาด การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือทำความสะอาด
การทำความสะอาดพื้นผิว พื้นทางเดิน ราวบันได ที่เกิดการสัมผัส จัดลำดับผู้ติดต่อราชการ
ลดการแออัด แผงกั้นพลาสติกยังคงมีไว้ในการให้บริการ และบริการไทยชนะ ต้องถือปฏิบัติ
ให้ต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย
2) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูล 3 ฐาน กำหนดอัตราการเสียชีวิตสำหรับ
อุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร ตัวเลขที่ตั้งเป้าไว้ (ไม่เกิน 20/แสนประชากร /316 คน/ปี
26 คน/เดือน ) สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 1 ตุลาคม 2562 – 21 กันยายน 2563
เฉลี่ย 0.9 คน/วัน มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 350 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 22.11 /
แสนประชากร ซึ่งเกิดเป้า จังหวัดอุดรธานี มี 20 อำเภอ พื้นที่เสียชีวิต อำเภอบ้านผือ สูงสุด
รองลงมา อำเภอกู่แก้ว อำเภอศรีธาตุ และอำเภอทุ่งฝน เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 86% เป็นคนใน
พื้นที่ (วัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกร เมาแล้วขับ ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา จะมีการเก็บข้อมูลหลังจากผ่อนปรนช่วงโควิด มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง
โดยเฉพาะที่อำเภอบ้านผือ ในวันหยุดยาวช่วงหยุดชดเชยวันสงกรานต์มีการเก็บข้อมูลบุคคล
ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ พบว่ายังขับรถเร็ว/เมาแล้วขับ/ตัดหน้ากระชั้นชิด/ขับรถไม่คาดเข็มขัด
พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์
/5.3 การดำเนินงาน...
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5.3 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี จากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ในฐานะฝ่ายเลขา ได้จัดการประชุม
แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนเรื่องการบริหารจัดการ ยังขาดงบประมาณ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยตรง มีการโยกย้าย การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มข้น
ไม่ต่อเนื่อง การใช้โซเชียลมากเกินไป เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหมดกำลังใจ การทำงานของ
แต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน การตั้งด่านส่วนใหญ่จะตั้งบนถนนสายหลัก ไม่มีการติดตั้ง
เสาสัญญาณไฟ ทัศนวิสัยมองไม่เห็นชัดเจน ถนนบางจุดแคบ ไม่มีไหล่ทาง ผิวจราจรขรุขระ
การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขาดงบประมาณในการ
ดำเนินงาน ในปี 2564 จะได้จัดทำแผนงานและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมวินัยการ
จราจรบังคับใช้เชิงบวก ให้มีการตั้งด่านเพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย รวมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV
เพื่อให้ลดอุบัติเหตุ มีการตรวจสอบยานพาหนะ การทำประกันภัย อบรมให้ความรู้ด้านการ
ขับขี่ การจัดทำมาตรการบริหารจัดการ สำรวจ สพฐ.การสัญจร อำเภอที่มีข้อมูลผู้เสียชีวิต
สูงสุด จะไปร่วมกับทางอำเภอเพื่อผลักดันลดการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะได้
แจกจ่ายข้อมูลแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการต่อไป
ประธาน
กล่าวขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาค/ส่วน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี ภาพรวมสรุปผลการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน
125 ปี 125 หลัง“บ้านอุ่นรัก” เพื่อซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย
โอกาส โดยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการดำรงชีวิต และเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 125 ปี โดยได้แต่งตั้ง
คณะทำงานขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลผู้อยู่อาศัยผ่านทุกอำเภอ และคณะกรรมการจะทำการคัดเลือก
จะทำการจ้างสร้างบ้าน เสร็จแล้วจะส่งมอบบ้านให้แก่ประชาชน ซึ่งมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น
12,877,019 บาท อนุมัติสร้างทั้งสิ้น 351 หลัง อยู่ระหว่างมอบ 14 หลัง รวมเงินคงเหลือ
จำนวน 12,785 บาท
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.5 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ปลัดจังหวัดอุดรธานี ตามที่ได้มีการดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อนำปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน นำมาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จัดหางบประมาณมาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี 2563 ดำเนินการทั้งหมด 13 อำเภอ ได้แก่
อำเภอพิบูลรักษ์/ประจักษศิลปาคม/เมือง/ไชยวาน/นายูง/หนองวัวซอ/กุดจับ/เพ็ญ/บ้านผือ/
หนองแสง/กุมภวาปี/น้ำโสม/สร้างคอม ซี่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ มากกว่า
70 หน่วย กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ เรื่องการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์/กิจกรรม
พอ.สว. กิจกรรมของ 70 หน่วยงาน และกิจกรรม Udon Go Clean ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานหลักคือหน่วย
แพทย์ พอ.สว. ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ออกบริการด้านป้องกันโรคและ
ทันตกรรม และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้มอบไม้เท้าพยุง ให้ผู้สูงอายุ 270 อัน
/หน้ากากอนามัย...
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หน้ากากอนามัย 16,000 ชิ้น ถุงยังชีพ 2,600 ถุง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
มอบเงิน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 130 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน
260 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ศูนย์ควบคุมคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี มอบเงิน สงเคราะห์ผู้มี
รายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 260 ราย ๆ ละ 2,000 บาท สำนักงานประมงจังหวัด
อุดรธานี มอบพันธุ์ปลา จำนวน 650 ถุง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีให้ความรู้ด้านการ
จัดทำใบขับขี่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี มอบอุปกรณ์การกีฬา อำเภอละ 1 ชุด
หน่วยงานกระทรวงเกษตร ได้นำบริการด้านเกษตรแนะนำการปลูกพืชอย่างเหมาะสม และ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เคลื่อนที่ โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.5 สรุปผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี)
6.6 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ขนส่งจังหวัดอุดรานี จังหวัดอุดรธานีได้มีการประมูลเลขหมวดอักษร กอ ปรากฏผลการประมูลหมวดอักษร กอ
ได้เงิน 17,721,000 บาท ตัวเลขประมูลสูงสุดคือเลข 9999 เป็นเงิน 1,100,000 บาท
ประมูลตัวเลขต่ำสุด 14,000 บาท และนำเลขประมูลค้างเก่า เลข 7373 6060
เป็นเลขที่ค้างชำระนำออกประมูลใหม่ ได้ราคา 3,753,000 บาท ยอดรวมกองทุนเลขสวย
รวมทั้งสิ้น 21,474,000 บาท จึงนำเรียนในที่ประชุมทราบ
ประธาน
กล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชมยินดี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มีเรื่องนำเรียนในที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้
1) ด้วยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ กำหนดจัดพิธีมหา
ทักษิณานุปทาน มหาสังฆทาน อุทิศแด่บูรพกษัตริยาธิราช วีรชน ผู้เสียสละต่อประเทศชาติ
/และบรรพบุรุษ...
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ประธาน
มติทปี่ ระชุม
เลิกประชุม

และบรรพบุรุษของจังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “เช้าทำบุญเลี้ยงพระ กลางวันเลี้ยงคน
เย็นเลี้ยงผี” ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์อาหารวีทีแหนมเนือง คอมมูนิตี้
ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิธี
2) ขอเชิญชวนชักและประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ตามมติ
ครม.ที่กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และได้เริ่ม
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการดำเนินการและ
ส่งภาพถ่ายกิจกรรมรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อรายงานสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป และ
ขอเชิญหน่วยงานที่มีที่ตั้งภายในศาลากลางจังหวัด ร่วมเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ที่ 28
กันยายน 2563 โดยพร้อมกันในเวลา 07.30 น.
เชิญชวนร่วมพิธี
รับทราบ
เวลา 11.30 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

