รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 10/๒๕63
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายสยาม
ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายธวัชชัย
ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายจำรัส
กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
5. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
6. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
7. นายตวงวิทย์
เชื้อหอม
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
8. นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
9. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
10. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
11. นางฤทัย
วรรธนวินิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
12. นางสมคิด
คูณสวัสดิ์
(แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี
13. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
14. นางสาวปาหนัน ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
15. นายเวทิน
พุ่มอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
16. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
17. นางสาวกชพร
สมคำศรี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
18. นายรัชพล
สืบพรหม
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
19. นายยงยุทธ
อุดมศักดิ์
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
20. นายอเนก
รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
21. นายอำพล
จินดาวงค์
ประมงจังหวัดอุดรธานี
22. นางภัททิรา
ครุฑกุล
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
23. นายอำพัน
เอกทัต
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
24. นายชัยวัธน์
ศรีมณี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
25. นายมงคล
สงคราม
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
26. นายทีทัต
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
27. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
28. นายราชศักดิ์
ยีรัมย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
29. นายฤทธิเดช
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
/30. นางศิริพร...
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30. นางศิริพร
31. นายบรรพต
32. นางสาวลักษณา
33. พ.ต.นภดล
34. นางภควัลย์
35. นายยงยศ
36. นางสาวจักษณา
37. นายสมบัติ
38. นายเจษฎา

ผาสุกดี
ลุพรหมา
มั่นเศรษฐวิทย์
บุญสูงเนิน
มณีสร้อย
วุฑฒิโกวิทย์
ปัญญาสิทธิ์
พิมพ์สอน
ปานะถึก

39. นางนภาพร

แก้วสี

40. นายวุฒิพงษ์
ใจยศ
41. นางสาวจันทรา
กุมขุนทด
อำเภอ
42. นายดรณ์
สมิตะเกษตริน
43. นายสุชาติ
ทอนมณี
44. นายประทีป
อุ่ยเจริญ
45. นายสามารถ
หมั่นนอก
46. นายณฐพล
วิถี
47. นายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลี
48. นายพรศักดิ์
มีธรรม
49. นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา
50. นายวิสูติ
ซื่อพัฒนะ
51. นายจรูญ
บุหิรัญ
52. นายวิมล
สุระเสน
53. นายอรรถพล
พันธุศาสตร์
54. นายกำธร
วิเชฏฐพงศ์
55. นายสมภพ
ร่วมญาติ
56. นายวรพันธ์
ชำนิยันต์
57. นายขจิตเวช
แก้วน้อย
58. นายธวัชชัย
พรมโสภา
59. นายทวี
ชิณรงค์
60. นายสมศักดิ์
แสนอินทร์
61. นายพัสกร
ธนแสนไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอเพ็ญ
นายอำเภอบ้านดุง
(แทน) นายอำเภอกุดจับ
นายอำเภอศรีธาตุ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
นายอำเภอนายูง
นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
นายอำเภอสร้างคอม
นายอำเภอหนองแสง
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
62. นายเจริญ
63. นางนุจรีย์
64. นางสาวกรรณิกา
65. นายณรงค์ฤทธิ์

ขาวสะอาด
แก้วปาน
จงสมจิตร
จิตรารัชต์

66. นายสมพร
67. นายบรรพต

คมขำ
พิชคำ

68. นางดาวเรือง
69. นายสุกรรณ

ไชยแสนท้าว
ปัญสวัสดิ์

70. นายเพ็ชรรัตน์

โยวะบุตร

71. นางโสภิดา
72. นายสำลี
73. นายสุรินทร์
74. นายสมชาย

แก้วสุฟอง
พลขันธ์
ชาวสวน
เลขาวิวัฒน์

75. นางสุภาวดี
76. นางทองเทียน
77. นายสาโรจน์
78. นายวิระศักดิ์
79. นางสาวชนาภัทร
80. นางสาวจริญญา
81. นางมนัสนันท์
82. นางสาวพเยีย
83. นายสุพัฒน์
84. นายสนธยา
85. นายอาทร
86. นางสาวปุณิดา
87. นางสาวนัยนา
88. นายสุชาติ
89. นายอเนก
90. นายมงคล
91. นายเรืองเดช
92. นายพิจิตร
93. นางลำดวน
94. นายสุคิด

มณีรักษ์
วัฒนก้านตง
ช่องสาร
แก้วบุดดา
กลางโยธี
วันทาวงศ์
ประดิษฐ์ด้วง
ศรีแสงทอง
สุระดนัย
สุวัณณกีฏะ
ศรีเชียงสา
คูวัฒนานุกูล
พิสุทธิรัตน์
ชัยจิตร
สุวรรณภูเต
แสนวงษา
ประวัตรวโรดม
สุโข
นามมัน
พันธุ์พรม

อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เขต 4 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2
จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
รก. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
(แทน) คลังเขต 4
สรรพากร ภาค 10
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
สรรพสามิตพืน้ ที่อุดรธานี
ธนารักษ์พนื้ ที่อุดรธานี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
/95. นายศุภชัย...
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95. นายศุภชัย

ศรีหาใต้

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
เขต 1
96. นายธีรยุทธ
อุ่นธิเดช
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี
เขต 4
97. นางสาวกนกวลี
สุริยะธรรม
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
98. นายเอกชัย
ดอกสันเทียะ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
99. นายวัฒนา
พิพิทธภัณฑ์
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
100. พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุดรธานี
101. นายพุทธาสิทธิ์
จันทร์เต็ม
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
102. นายบุญถม
มูลมาศย์
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
103. นายนรากร
สาลีแหล้
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
104. นายชาตรี
ลิโตบุญฤทธิ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14
อุดรธานี
105. นายน้อง
เจริญนาค
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ (จังหวัดอุดรธานี)
106. นายสมเด็จ
จำปี
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี
107. นายณรงค์ฤทธิ์
มิตรขจร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ตำรวจ/ทหาร
108. พ.อ.สุรศักดิ์
109. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
110. พ.อ.ชัยวัฒน์

สำราญบำรุง
เหมือนโพธิ์
ปานคำ

111. น.อ.อนุรักษ์
112. ร.ต.บุญธรรม
113. พ.ต.ท.(หญิง) วิภา
114. พ.ต.ต.สุธิชัย
115. พ.ต.อ.อารี
116. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์
117. พ.ต.ท.ไกรสร
118. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์
119. พ.ต.ท.เจษฎา
120. พ.ต.อ.จำรัส
121. พ.ต.ท.สรพงษ์
122. พ.ต.อ.ฉกาจ
123. พ.ต.ท.รัชพงศ์
124. ร.ต.อ.ภานุวัฒน์
125. พ.ต.ท.ปริญญา
126. พ.ต.ท.พิชัยรัชช์
127. พ.ต.อ.สมโภชน์

สุนทรวงษ์
อ่อนจันทร์
พงษ์สวัสดิ์
ธิราช
สินธุรา
นพวา
พาน้อย
นามแสง
แพ่งศรีสาร
จันแดง
งิมสันเทียะ
เทียมวงศ์
อาจแก้ว
สิทธิ
หาพรหม
ภูขาว
ประจิตร

(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13
(แทน) ผู้กำกับการ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 อุดรธานี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
/128. พ.ต.อ.ราเชนทร์...
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128. พ.ต.อ.ราเชนทร์
129. พ.ต.ท.ภราดร
130. พ.ต.อ.คมสรร
131. พ.ต.ท.ปรีดา
132. พ.ต.อ.สมบัติ
133. พ.ต.ท.คณิน
134. พ.ต.อ.วรพงษ์
135. พ.ต.อ.ชัยศักดิ์
136. พ.ต.อ.สกล
137. พ.ต.ท.ศิริมงคล
138. พ.ต.ท.นพดล
สถาบันการศึกษา
139. ดร.พนา
140. นายยงยุทธ
141. นายเฉลิมพงษ์
142. นางสาวอารีย์
143. ดร.ณัฐณกรณ์
144. นายชาญชัย
145. นายธีรภัทร์
146. นางสาวกฤติยา
147. นายพัทธพล
148. นายพีระพงค์
149. นางสาววัลภา

ฉลองธรรม
จุฬารี
คำตุ่นแก้ว
มุลาลินน์
นาแถมพลอย
พงศ์ธารา
นันทลักษณ์
บูรณะบัญญัติ
เฟื่องกระแสร์
บุญหนุน
วิเศษศรี

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรนาข่า

ดุลยพัช
แสงเส้น

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรานี
เฉลิมชิต
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
สุวรรณพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ 3
เอกนราจินดาวัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาฯ
ชาญสุข
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ไชยสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
วิสิลา
ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
จารุจิตร์
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วนาวงศ์
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ศรีบุญพิมพ์สวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี

ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ
150. นายกิจธนะ
151. นายสุพจน์
152. นางศรีสุดา
153. นายสมคิด
154. นายบุญส่ง
155. นายทวีศักดิ์
156. นายมงคล
157. นายศักดิ์ศรี
158. นางภาวนา
159. นายครรชิต
160. นายโกวิท
161. นางสาวปิยวดี

ธรากิตติรัฐ
วงษ์ใหญ่
จันทรพัฒน์
ลือวิเศษไพบูลย์
มหัจฉริยะธีระ
ศรีละบุตร
วัลยะเสวี
ว่องไว
ประจิตต์
สุพรรณศรี
จะระคร
บริไพบูลย์

162. นายกิตติคุณ

ศิริโยธา

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 24 (อุดรธานี)
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานอุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
/163. นายรัชโยธิน...
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163. นายรัชโยธิน
164. นายสวาท
165. นายวีระพงษ์
166. นางอุบลรัตน์
167. นายพุฒิเศรษฐ์
168. นายสิทธิรัชต์

มีพันลม

ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
บัวทองสิงห์
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ติดภารกิจสำคัญ
2. หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
3. ผอ.สำนักชลประทานที่ 5
4. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
5. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
6. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
7. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
8. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
9. ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
10. ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
11. หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
12. ผอ.สนง.สรรพสามิต ภาคที่ 4
13. นายอำเภอสร้างคอม
13. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
14. หน.สนง.สาขาชั่ง ตวง วัด เขต2-2 อุดรธานี
15. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
16. ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
17. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
18. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
19. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
20. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
21. ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
22. ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
23. ศึกษาธิการภาค 10
24. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
25. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
26. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
27. ผอ.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
28. หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
29. ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี
30. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
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31. รอง ผอ.รมน.จว.อด.(ท)
32. ผบ.นพค.21 สนภ.2
33. ผกก.ตชด. 24
34. สว.สทล.3 กก.4
35. สว.กก.2 กบ.ตำรวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
36. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองอุดรธานี
37. ผกก.สภ.บ้านดุง
38. รอง ผกก.หน.สภ.ห้วยหลวง
39. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรานี
40. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
41. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
42. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
43. ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 6
44. ผจก.การประปาส่วนภูมภิ าค สาขาอุดรธานี
60. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
61. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
62. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
63. นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
64. นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
68. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานอุดรธานี)
69. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
70. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
71. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
72. ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
73. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

เรือ่ งก่อนการประชุม 1. การมอบโล่รางวัล “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ. 2563
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบโล่รางวัลฯ กล่าวแสดงความ
ยินดี และร่วมถ่ายภาพ
2. การมอบเกียรติบัตรและหนังสือเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563
จำนวน 2 ราย และการรับโล่รางวัล และหนังสือโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบเกียรติบัตรและหนังสือเยาวชน
ต้นแบบด้านดนตรีไทย กล่าวแสดงความยินดี และร่วมถ่ายภาพ
3. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดการบันทึกรายงาน
การประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ.2563
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่
ผู้ชนะการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน
กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ
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4. การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2563
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการ
ประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดี และ
ร่วมถ่ายภาพ
5. การมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครแรงงาน (นายศรเพชร บุตรดา)
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมมอบเกียรติบัตร กล่าวแสดงความยินดี
และร่วมถ่ายภาพ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
3. แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
4. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
5. นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
6. นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งพาณิชย์
จังหวัดอุดรธานี
7. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดอุดรธานี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง แรงงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
8. นายเอกชัย ดอกสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
9. นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 6 (อุดรธานี)
10. นายสุพัฒน์ สุระดนัย ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
11. นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
12. นายจำรัส กังน้อย ปลัดจังหวัดอุดรธานี ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี
/ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
มติทปี่ ระชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผูแ้ ทนคลังจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ได้เปรียบเทียบผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณย้อนหลัง 2 ปี พบว่าจังหวัดอุดรธานีมีผลการเบิกจ่ายซึ่งต่ำกว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ในปีงบประมาณ 2562 มีการเบิกจ่ายร้อยละ 86.65 และ
ปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจ่ายร้อยละ 82.92 ต่ำกว่าเป้าหมาย ลำดับผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดอุดรธานีอยู่ลำดับที่ 33 ของประเทศ จากผลการวิเคราะห์
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานีได้สรุปปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย
เกิดจาก 1. หน่วยงานทางราชการ ทั่วไป ไม่ได้เตรียมการขออนุญาตการขอใช้พื้นที่
ส่งมอบพื้นที่ไม่ทัน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ 2. ผู้รับเหมารับงานหลายแห่ง
3. การขาดสภาพคล่องของผู้รับจ้างเอง 4. เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ซึ่งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภา เป็นรายเดือน รายไตรมาส รายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวควรก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่
ไตรมาส 1 และให้เสร็จสิ้นทุกรายการในไตรมาส 2 และส่งให้สำนักงบประมาณ ภายใน
วันที่ 28 กันยายน 2564
แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
1) เตรียมความพร้อมที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ์ครอบครอง แบบรูปรายการของรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และรายละเอียดขอบเขตของงานครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบ
รายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง แต่จะลงนามในสัญญาต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้
3) รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานสถานการณ์ก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนฯ
ผลการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบส่วนราชการในจังหวัด
อุดรธานี ( งบ Function)
1) งบรายจ่ายประจำ จังหวัดได้รับจัดสรร 1,037.63 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว
8.45 ล้านบาท
2) งบรายจ่ายลงทุน จังหวัดได้รับจัดสรร 1,312.09 ล้านบาท ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2564
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ในภาพรวมของจังหวัดได้รับงบจัดสรรทั้งสิ้น 2,349.72 เบิกจ่ายไปแล้ว
3.37 ล้านบาท ซึ่งยังมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่
1. สำนักชลประทานที่ 5
2. โครงการชลประทานอุดรธานี
/3. ศูนย์หม่อนไหม...
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3. ศูนย์หม่อนไหมอุดรธานี
4. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10
5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7. กลุ่มจังหวัด
8. งบยุทธศาสตร์จังหวัด
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. เทศบาลเมืองบ้านดุง
งบกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย/หนองบัวลำภู/บึงกาฬ/หนองคาย/
อุดรธานี)
1) งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 8.08 ล้านบาท
2) งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 425.11 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น จำนวน 433.18 ล้านบาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
งบกรมจังหวัดอุดรธานี (งบยุทธศาสตร์ )
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 294.32 ล้านบาท เบิกจ่ายไปเพียงเล็กน้อย (23 ล้านบาท) ซึ่ง
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ประธาน
สำหรับในปีงบประมาณ 2564 จะต้องดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างเคร่งครัด ขอให้รีบดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคลังจังหวัด และ
สำนักงานจังหวัด เป็นเลขา ขอให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมดำเนินการให้เรียบร้อย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สถานการณ์ทั่วโลก
มีผู้ป่วยติดเชื้อ 44 ล้านคน ผู้ป่วยเพิ่ม 450,000 คน (ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)
อาการรุนแรง 79,922 คน รักษาหายแล้ว 32,444.043 คน เสียชีวิตรวม 1,171,308 คน
ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 147 มีผู้ป่วยสะสม 3,759 คน
การแพร่ระบาดทั่วโลก
อันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 9,038,030 คน
อันดับ 2
อินเดีย
7,988,853 คน
อันดับ 3
บราซิล
5,440,903 คน
ประเทศในเอเชีย พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เมียนมา สำหรับอุดรธานี ไม่พบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ เป็นวันที่ 209
แต่ยังมีการเฝ้าระวังตรวจค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ผลยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และยังคงตรวจ
ผู้ป่วยที่เฝ้าระวังคือผู้ป่วยปอดอักเสบ แต่ยังไม่พบเชื้อเช่นกัน จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนก
ตามพื้นที่รักษา (ราย) แยกเป็น
- กรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี 2,052 ราย
- ภาคเหนือ 107 ราย
/-ภาคกลาง...
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ประธาน

- ภาคกลาง 743 ราย
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย
- ภาคใต้ 745 ราย
ประวัติเสี่ยงและมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 1 ราย บังกลาเทศ 1 ราย จอร์แดน 4 ราย เยอรมัน 1 ราย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 2 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย รัสเซีย 1 ราย และสหราชอาณาจักร 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วย
สะสมเพิ่มขึ้น 3,759 ราย เดินทางมากต่างประเทศ 811 ราย คิดเป็น 21 % ผู้เสียชีวิต
ยังคงที่ 59 ราย อุดรธานีได้มีตรวจการต้นค้นผู้ป่วยที่เข้าข่ายจะติดเชื้อ และผู้ป่วยปอดอักเสบ
ผู้ป่วยที่จะเข้าทำการผ่าตัด ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด สำหรับสถานการณ์ต่างประเทศ ที่น่าสนใจ
ญี่ปุ่นได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนจากอังกฤษ จำนวน 120 ล้านโดส และอินโดนีเซีย
มีผปู้ ่วย 400,000 ราย เสียชีวิต 13,000 ราย เป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตและระบาด
มากที่สุดในเอเซีย ที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยรายล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศส เพศหญิง
อายุ 57 ปี กักตัวครบ 14 วัน ที่จังหวัดสมุทรปราการ และในวันที่ 15 เดินทางไปเที่ยวที่
เกาะสมุย ประมาณ 2-3 วัน มีอาการป่วยตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า จากการสอบสวนเป็นการ
ติดเชื้อทีห่ ้องฟิตเนส ติดจากอุปกรณ์การออกกำลังกาย และประเทศไทยได้เปิดให้นักท่องเที่ยว
จากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมีเงื่อนไขพิเศษ เป็นคนที่มาจากประเทศที่มีการติดเชื้อ
เช่น จีน คนที่เข้ามาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข ต้องตรวจเชื้อก่อนเข้า
ประเทศ 72 ชั่วโมง ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ มีใบรับรองแพทย์ ทำประกันโควิด วงเงิน 1 ล้านบาท
กักตัว 14 วัน ก่อนไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ต้องมีที่พักชัดเจน อนุญาตให้อยู่ 90 วัน แต่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สามารถอนุญาตให้อยู่ต่อได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน รวม 270 วัน
ซึ่งกลุ่มแรกเดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ลงเครื่องที่
สนามบินสุวรรณภูมิ และเข้ากักตัว 14 วัน กลุ่มที่สองเดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้ จำนวน 120 คน
กักตัวเช่นกัน จะเดินทางท่องเที่ยวภายใน 30 วัน และยังไม่ได้รับแจ้งว่านักท่องเที่ยวทั้งสอง
กลุ่มนี้จะเดินทางมาในพื้นที่อุดรธานี และประเทศใกล้เคียง (สปป.ลาว) เพราะลาวยังไม่เปิด
พรมแดน จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน และทุกอำเภอ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เพิ่มมาตรการและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อ
โดยมีแพทย์ พยาบาล รพ.สต. ปลัดฝ่ายปกครอง ดูแลด้านสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
แพทย์ โดยจะมีการจัดอบรมให้อำเภอละ 3 ทีม และกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งดำเนินการ
จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านยังมีการแพร่ระบาด ขอให้ป้องกันการเข้าเมืองทีผ่ ิด
กฎหมาย ฝากนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เฝ้าระวังคนเข้ามาในพื้นที่ กรณีที่พบการเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ให้รีบดำเนินการรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ทุกกรณีที่เกิดขึ้น จังหวัด
อุดรธานี มีจุดที่มีความเสี่ยง เช่น การเข้ามาใช้แรงงานและติดต่อธุรกิจ บางส่วนเข้ามาค้าขาย
เป็นลูกจ้าง อาจเป็นการเข้ามาที่ผิดกฎหมาย ขอให้เข้มงวดกวดขัน โดยมอบแรงงานจังหวัด
เป็นหน่วยรับผิดชอบ และจังหวัดอุดรธานีจะมีงานประเพณีสำคัญ เช่น ลอยกระทง งานทุ่ง
ศรีเมือง สำหรับคนต่างด้าว (สปป.ลาว) ที่จะมารักษาตัว ถ้ามาไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการ
ตามระเบียบ โดยแจ้งตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลประจำจังหวัด
ผู้มารักษาตัวต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านควบคุมโรค ที่จังหวัดหนองคาย ให้
ถูกต้อง และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด หน่วยทหารจะเป็นหน่วยแรกที่จะ
รับทราบก่อน นายแพทย์สาธารณสุข กรมควบคุมโรค ต้องติดตามตัวว่าเดินทางไปที่ไหนบ้าง
/ต้องมีเป้าหมาย...
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ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ จะมีการประชุม ศปก.จังหวัด ซึ่งจะนำ
เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นวาระประจำที่ต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง
-สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานที่จะทราบก่อนคือกรมควบคุมโรค
จะแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อติดตามตัวว่าจะไปที่ไหนบ้าง และจะมีมาตรการที่จะ
ป้องกันโรคตามจุดเป้าหมายที่จะเดินทางไปอย่างชัดเจน ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยว
ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นรองรับ แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่อย่างใด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่แต่ละคนไม่ให้ความสำคัญ ในระยะ
เวลา 5 ปี จังหวัดอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 2,075 ราย
ปี 2559
396 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.18/แสนประชากร
ปี 2560
486 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.85/แสนประชากรปี 2561
384 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.38/แสนประชากร
ปี 2562
444 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.05/แสนประชากร
ปี 2563
365 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.06/แสนประชากร
ผู้เสียชีวิตในเดือนตุลาคม ใน 28 วัน จำนวน 36 ราย เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
27 ราย คนต่างจังหวัด 9 ราย คิดเฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 1.29 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปี 2564 คาดว่าจะมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น
สำหรับกลุ่มที่สูญเสียคนก่อนวัยอันควร
กลุ่มเด็กเยาวชน อายุ 10 – 19 ปี
ปี 2559 จำนวน
59 ราย
ปี 2560 จำนวน
82 ราย
ปี 2561 จำนวน
54 ราย
ปี 2562 จำนวน
61 ราย
ปี 2563 จำนวน
53 ราย
รวม 309 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.89
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ปี 2559 จำนวน
65 ราย
ปี 2560 จำนวน
75 ราย
ปี 2561 จำนวน
78 ราย
ปี 2562 จำนวน
84 ราย
ปี 2563 จำนวน
73 ราย
รวม 375 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.07
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ปี 2559 จำนวน
132 ราย
ปี 2560 จำนวน
168 ราย
/ปี 2561 ...
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ปี 2561 จำนวน
134 ราย
ปี 2562 จำนวน
189 ราย
ปี 2563 จำนวน
135 ราย
รวม 758 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.53
กลุ่มข้าราชการ
ปี 2559 จำนวน
15 ราย
ปี 2560 จำนวน
11 ราย
ปี 2561 จำนวน
16 ราย
ปี 2562 จำนวน
23 ราย
ปี 2563 จำนวน
14 ราย
รวม 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.80
ปัจจัยทีท่ ำให้เสียชีวติ
1. คน - เมาแล้วขับ
ร้อยละ 40.36
- ขี่มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวก ร้อยละ 14.76
- เป็นคนในพื้นที่
ร้อยละ 89.96
- เป็นผู้ป่วยทางจิต
จำนวน 10 ราย
2. รถ
- จักรยานยนต์
ร้อยละ 74.52 (ผู้เสียชีวิต)
- ปิกอัพ
ร้อยละ 24.11
- ไม่มีคู่กรณี
ร้อยละ 33.97
3. ถนน - มิตรภาพอุดร-โนนสะอาด 31 ราย (บริเวณจุดกลับรถ/ทางลัดผ่าน/คนเร่ร่อน
โรคจิต)
- ถนนนิตโย อุดร-หนองหาน 22 ราย (บริเวณจุดกลับรถ/ทางลัดผ่าน/เป็นคน
โรคจิต)
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เสียชีวิต 18 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้น ต้องดำเนินการ
จัดระบบซักซ้อมป้องกันของหน่วยงาน โดยเฉพาะบุคลากร ควรให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
แก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเบื้องต้น
5.3 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี จากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดอุดรธานี มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ดังนัน้ คณะทำงานจึงได้ถอดบทเรียนแนวทางแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์
จุดเสี่ยง โดยนำปัจจัยด้าน คน รถ ถนน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณต่อไป
ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งเป้าการเสียชีวิตต้องไม่เกิน 20/แสนประชากร หรือ 317 คน
เพื่อให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยจะมีแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ด้าน
1) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
2) ด้านถนนและสิ่งแวดล้อม
3) ด้านยานพาหนะปลอดภัย
4) ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
5) ด้านการบริหารจัดการ
/กรณีคณะกรรมการ...
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กรณีคณะกรรมการ ศปถ.จ.อุดรธานี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายประสงค์จะแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมแผนงาน/กิจกรรม สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการ ศปถ.จ.อุดรธานี สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2563
การดำเนินการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา
1. ลงพื้นที่การสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงละเอียด กรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถบรรทุก
พ่วงชนกับรถปิกอัพ บริเวณแยกบ้านท่าไฮ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
5 คน และอุบัติเหตุรถปิกอัพชนรถจักรยายยนต์ (ย้อนศร) บนถนนสายอุดรธานี-หนองคาย
ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน
2. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อประสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.
กทม. เพื่อให้หน่วยภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนได้นำไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ทราบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนยิ่งขึ้น
3. โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ทางถนน สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ในเบื้องต้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำป้ายไวนิลดังกล่าวแจกจ่ายอำเภอและ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 41 ป้าย ซึ่งจักได้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ
ต่อไป จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อลดอุบัติเหตุ
5.3 โครงการนายอำเภอแหวนเพชร
ปลัดจังหวัดอุดรธานี ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ “นายอำเภอ” กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการ
ปกครอง ดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเลือก
ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งจังหวัดอุดรธานี นายณฐพล วิธี นายอำเภอเพ็ญ ได้รับรางวัลนายอำเภอ
แหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ)
ประธาน
กล่าวแสดงความยินดี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำบริการตามบทบาทภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานของจังหวัดอุดรานี ไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญและจัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สถาบันพระมหากษัตริย์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
ทั้งชาติให้ยั่งยืนตลอดไป จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันอังคาร
ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของในงาน
“วันชาวอุดรธานี รวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และเพื่อความ
/รวดเร็วเรียบร้อย...
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รวดเร็วเรียบร้อยยิ่งขึ้น ในการมอบทรัพย์สินและสิ่งของบริจาค จึงขอความร่วมมือ
ได้จัดเตรียมป้ายชื่อหน่วยงานและมูลค่าทรัพย์สินและสิ่งของในการบริจาคไปด้วย
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานและร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.5 โครงการคนละครึ่ง
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี นำเสนอโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ลดค่าครองชีพ ส่งเสริมการบริโภคเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. ภาคประชาชน
ผู้ซื้อสินค้า โดยรัฐบาลให้สมัครโครงการคนละครึ่ง ถ้าสำเร็จโอนให้ 3,000 บาท ใช้จ่ายได้
ไม่เกินวันละ 300 บาท ประชาชนจ่าย 150 บาท รัฐบาลสนับสนุน 150 บาท ขณะนี้มี
ผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนแล้ว และจะสามารถสมัครได้อีกหลังครั้งหลังจากวันที่ 5
พฤศจิกายน 2563 หากมีผู้สละสิทธิ์จะมีจำนวนโควาต้าว่าง ที่จะให้สมัครได้ในวันนั้น
2. ภาคร้านค้า จะต้องเป็นจุดที่ประชาชนไปซื้อสินค้า ต้องอำนวยความสะดวกให้มีร้านค้า
หลากหลายประเภท เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป หาบเร่
แผงลอย ไม่ใช่สินค้าประเภท สุรา บุหรี่ ล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฟรนชายส์
จะร่วมโครงการไม่ได้ และที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นหน่วยรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน
จนถึงปัจจุบัน จำนวนร้านค้าที่สมัครยังไม่เพียงพอตามที่รัฐบาลต้องการ ธนาคารกรุงไทย
จะต้องไปลงพื้นที่ไปสำรวจทำบันทึกข้อมูล แต่ธนาคารมีพนักงานไม่เพียงพอที่จะรองรับ
การให้บริการประชาชนได้รวดเร็วตามที่รัฐบาลต้องการ โครงการนี้เริ่มใช้แต่วันที่ 23
ตุลาคม 2563 และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ประชุม
Conference แจ้งรายงานจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น
309,000 ร้านค้า แยกเป็นร้านค้าเมืองหลัก 156,000 ร้านค้า เมืองรอง 153,000
ร้านค้า จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นเมืองรอง ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีจำนวน
4,307 ร้านค้า คิดเป็น 3% และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ยอดรวมทั้งประเทศเพิ่มเป็น
403,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ในเมืองหลักเพิ่มเป็น 29,000 ร้านค้าเมืองรองเพิ่มเป็น
193,000 ร้านค้า จังหวัดอุดรธานีเพิ่มเป็น 5,324 ร้านค้า คิดเป็น 3% เช่นเดิม ซึ่งต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น กระทรวงมหาดไทยขอความ ร่วมมือให้จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์
ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ร้านค้าที่อยู่ในอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน สมัครเข้าร่วมโครงการ
คนละครึ่ง หาบเร่ แผงลอย สมัครได้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น จึงขอความ
ร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับรองเอกสารให้ โดยกระทรวงมหาดไทยจะมีแบบฟอร์มให้
กรอกข้อมูล เมื่อลงชื่อรับรองแล้ว ร้านค้าจะนำมาติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเอง รูปแบบที่
รองรับโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 1. ไปใช้บริการที่สาขาของธนาคารในพื้นที่
2. นัดหมายเป็นกลุ่มไปติดต่อที่ธนาคาร แต่จะรอคิวนาน เพราะต้องทำตามขั้นตอนของ
ทางราชการกำหนด 3. เคลื่อนที่ไปตามจุดต่าง ๆ ในแต่ละอำเภอ ซึ่งรูปแบบที่ 3 จะสะดวก
ที่สุด ธนาคารกรุงไทยจึงได้ขออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้รูปแบบที่ 3 เป็นกรณี
พิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ในเบื้องต้นได้ดำเนินการที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี และมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก หลังจากวันที่ 30 ตุลาคม 2563
/จะเริ่มดำเนินการ...
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จะเริ่มดำเนินการที่อำเภอเพ็ญ และอำเภอสร้างคอม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ดำเนินการที่อำเภอโนนสะอาด และวันที่ 3 อำเภอศรีธาตุ และอำเภออื่น ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง รายละเอียดต่าง ๆ จะลงในไลน์กลุ่มของอำเภอ จึงขอความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และเสียงตามสาย และสื่อ
ต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.จังหวัดอุดรธานี)
6.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.4 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
ระเบียบวาระที่ 7
ผอ.กกต.จว.อด.

เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
1. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยให้จัดการเลือกตั้ง
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 จำนวนเขตเลือกตั้ง 42 เขตเลือกตั้ง สมาชิก 42 คน การแบ่งเขต
เลือกตั้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวนสมาชิก 11 คน 11 เขตเลือกตั้ง อำเภอกุมภวาปี/
บ้านดุง/บ้านผือ/เพ็ญ/หนองหานจำนวนสมาชิก 3 คน 3 เขต อำเภอกุดจับ/หนองวัวซอ
จำนวนสมาชิก 2 คน 2 เขต และนอกนั้นสมาชิกอำเภอละ 1 คน 1 เขต และได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย
จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี กรรมการ นายกัมปนาท วิเวศ ศรีพุทธา
พัฒนาการจังหวัด กรรมการ นายประเวศ รัตนวงศ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
และนายวีระพงษ์ สารบรรณ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
เป็นกรรมการ และรองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรานี ทำหน้าที่บริหารจัดการในส่วนของโครงสร้าง
การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
วันที่ 6 ตุลาคม 2563
- ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง
วันที่ 2 -6 พฤศจิกายน 2563 – วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ณ หอประชุมทองใหญ่
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
/วันที่ 24 ...
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วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - ประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
วันที่ 20 ธันวาคม 2563
- วันเลือกตั้ง
วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563 – แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันที่ 19 มกราคม 2564
- ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีร้องเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีมีร้องเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำเรียนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
1. จัดทำประกาศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. แต่งตั้งศูนย์ประสานงานประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. แต่งตั้งศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นรองประธาน และอัยการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ และหัวหน้า
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
นายวันชัย จันท์พร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนร่วมส่งสาวงามเข้าประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ในงาน
ประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม
2563 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนได้ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดงานและการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดการประกวด
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้
ดำเนินการต่อไป
ประธาน
เชิญชวนทุกภาคส่วนส่งสาวงามเข้าประกวดธิดาผ้าหมี-ขิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสยุติธรรม
จะขอความอนุเคราะห์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด เป็นประธานตัดสินการประกวด
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดต่างชาติ ผู้ป่วยรายสุดท้ายที่เข้ามารักษา
ที่โรงพยาบาลอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เดินทางมาแบบถูกกฎหมาย ขณะนี้
กำลังให้เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อคนที่เดินทางมาโดยเส้นทางธรรมชาติ สำหรับแนวทาง
ของผู้ป่วยต่างชาติ ถ้าเป็นผู้ป่วยไม่เร่งด่วนจะให้เข้ากักตัวที่โรงพยาบาลก่อน 14 วัน เพื่อ
ตรวจหาเชื้อในวันแรก วันที่ 7 และวันที่ 14 ถ้าผลการตรวจไม่พบเชื้อจะทำการรักษาต่อ
สำหรับคนต่างด้าวที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีเชื้อจะนำเข้าหวอดพิเศษ ซึ่งเป็นห้องแรงดันโรค
เพื่อให้เชื้อกระจาย ในส่วนญาติผู้ติดตามถ้าไม่มีอาการผิดปกติ จะให้พักที่โรงพยาบาล
เอกชนหรือโรงพยาบาลอุดรธานี แต่จะให้เสียค่าใช้จ่าย จึงขอหารือที่ประชุม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน
มอเตอร์โชว์ ในระหว่างวันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซ่า ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด
อุดรธานีอย่างต่อเนื่อง จะมีการออกบูธ การแสดงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีเวทีประกวด
นวัตกรรมต่าง ๆ จัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ แนวคิดสร้างสรรค์ มีการเสวนาการขับขี่รถ
ให้ปลอดภัยจากนักวิชาการต่าง ๆ ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการทำการขายตลาดออนไลน์
/รวมทั้งการ...
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มติทปี่ ระชุม
เลิกประชุม

รวมทั้งการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ สาวงามที่ชนะการประกวด สำนักงานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี จะส่งเข้าร่วมประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ตามที่ธนาคารกรุงไทย ได้นำเสนอให้ทราบถึงโครงการคนละครึ่ง จะทำคู่กันกับโครงการ
Shop ดีมีคืน สำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้สิทธิซื้อสินค้า
บริการกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ซื้อหนังสือ ค่าบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาท ถ้าเปรียบเทียบ
กับโครงการคนละครึ่ง ที่เป็นการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ
แต่ต้องลงทะเบียน สำหรับ Shop ดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียนจึงเหมาะสำหรับบุคคลที่มี
เงินได้สูง
รับทราบ
เวลา 12.00 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

