รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 12/๒๕63
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม (เฉพาะผูแ้ ทนสังกัดกระทรวง /นายอำเภอทุกอำเภอ /ผกก.ทุก สภ.และผูน้ ำเสนอเรือ่ งเกีย่ วข้องกับ
วาระการประชุม)
1. นายสยาม
ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
5. พ.อ.ธนาวีร์
วิชาชัย
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
6. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
เหมือนโพธิ์
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
7. น.อ.อนุรักษ์
สุนทรวงษ์
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
8. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
9. นายนพดล
มามาก
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
10. ผศ.ดร.พนา
ดุลยพัชร์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11. นายพงษ์สิทธิ์
เปรยะโพธิเดชะ (แทน) นายอำเภอเมืองอุดรธานี
12. นายกัมปนาท วิเวศ ศรีพุทธา
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
13. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
14. นายสาคร
ชาติชำนิ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15. นายสุรศักดิ์
ภักดีไทย
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
16. นางวาสนา
จันทร์พุ่ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
17. นายอเนก
สุวรรณภูเต
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
18. นายสุคิด
พันธุ์พรม
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
19. นายยงยศ
วุทฒิโกวิทย์ พลังงานจังหวัดอุดรธานี
20. นายนพดล
จงสมชัย
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
21. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
22. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
23. นายฤทธิเดช
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
24. นางสุมนพร
อุดสัย
(แทน) สถิติจังหวัดอุดรธานี
25. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
26. นายมนตรี
ดวงจันทร์ทอง (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
27. นายกิตติศักดิ์
บุญไชย
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
28. นางสาวบุพผา
อินทสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
29. นางสิริวิมล
เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
30. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
31. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
/32. นายณรงค์ฤทธิ์...
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32. นายณรงค์ฤทธิ์

จันทราทิพย์

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
33. นายธีทัต
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
34. นายวิชัย
ผงสินสุ
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
35. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
36. พ.ต.อ.อารีย์
สินธุรา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
37. นายสมบัติ
พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
38. นายกิตติคุณ
โยธา
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
39. นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
40. นางบำเพ็ญพร
สุริยกมล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
41. ร.ต.ท.รุ่งศักดิ์
มิ่งสอน
กรรมการสภาทนายความ ภาค 4
42. ร.อ.ชัยวัฒน์
เหลาทอง
กรรมการสภาทนายความ ภาค 4
43. นางภาวนา
ประจิตต์
ผู้อำนวยสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี
44. นางสาวสิริมน
อติแพทย์
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
45. นางสาวอัจฉรา
นาคทน
(แทน) นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
46. นายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของแต่ละ
อำเภอ (ประชุมผ่าน VDO Conference)
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ติดภารกิจสำคัญ
2. อัยการจังหวัดอุดรธานี
3. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
6. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
เรื่องก่อนการประชุม 1) การมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ให้กับพลเมืองดี จำนวน 5 ราย
ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับคนร้าย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จากเหตุการณ์
คนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนเสียชีวิต 2 ราย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานการประชุม ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่พลเมืองดี ผู้ทำความดี และกล่าวแสดง
ความชื่นชมยินดี ดังนี้
1. นายธนัชพงศ์ ชัยประสพวงศ์
2. นายชยพล วาทบัณฑิตกุล
3. นายประสิทธิ์ น้อยจุฬา
4. นายทศวรรษ พูลสวัสดิ์
5. นางสาวปิยาพัชร แสงศิลา
2) การอ่านสาร พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรานี
/ระเบียบวาระที่ 1 ...
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายนพดล จงสมชัย แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัด
อุดรธานี
2. นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
3. นางวาสนา จันทร์พุ่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
4. นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
ย้ายมาดำรงตำแหน่งประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
5. นายวินิต จันทรานนท์ นายช่างเทคนิคอาวุโส ศูนย์พัฒนาน้ำบาดาลระยอง สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
บาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
6. นางสาวสิริมน อติแพทย์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ 2

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 11/2563 เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรอง
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
คลังจังหวัดอุดรธานี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 งบทั้งหมดจะเป็นงบ Function (งบส่วนกลางจัดสรร
ให้ส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 141 หน่วยเบิกจ่าย) โดยรวมงบพัฒนาจังหวัด
และงบกลุ่มจังหวัดด้วย งบภาพรวมของจังหวัด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 6,600 ล้านบาท
เมื่อสิ้นปีจะได้รับทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับมาแล้ว 50 % งบรายจ่ายประจำ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับงบ 2,600 ล้าน สิ้นปีจะได้รับเพิ่มอีก 6,000 ล้าน
มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ต้องเบิกจ่ายได้ 36 % แต่งบประจำใช้ไปแล้ว 56 % เกินเป้า
สำหรับงบลงทุนมีทั้งสิ้น 87 หน่วย ขณะนี้งบลงทุนเบิกต่ำกว่ากำหนด ซึ่งกำหนดไว้ 20 %
แต่เบิกจ่ายเพียง 6.79 % สำหรับสถิติผลการเบิกจ่ายในปี 2564 ผลการเบิกจ่ายดีกว่า
ปีที่แล้ว จากผลการเบิกจ่ายทั้ง 32 หน่วย ใช้จ่ายเกินเป้า 20% ทำให้การใช้จ่ายในภาพรวม
ของจังหวัดดีขึ้น งบกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย/หนองบัวลำภู/บึงกาฬ/เลย
ซึ่งหน่วยเบิกจ่ายอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี แต่หน่วยดำเนินการอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ขณะนี้ผลการ
ใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำยังต่ำกว่าเป้าหมาย งบลงทุนยังไม่มีผลการจ่ายเงิน ภาพรวมต่ำกว่า
เป้าหมาย ได้มีการเร่งรัดติดตามและจะลงพื้นที่ติดตามต่อไป สำหรับงบยุทธศาสตร์จังหวัด
ปี 2564 ได้รับงบมากกว่าปีที่ผ่านมา คือ 23 ล้าน รายจ่ายประจำ เป้าหมาย 36 % ใช้จ่าย
ต่ำกว่าเป้าหมาย งบลงทุนยังไม่มีผลการใช้จ่าย และได้เร่งรัดการสร้างงาน สร้างเงิน เร่งรัดทำ
ให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น ในปีปัจจุบันยังไม่มีผลการใช้จ่าย เนื่องจากปีที่ผ่านมามีผลการ
/เบิกจ่ายที่ดี ....
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เบิกจ่ายที่ดี อยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ งบภาพรวมอยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศ
คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,800 ล้านบาท หากเบิกจ่ายไม่ทัน
ภายในเดือนกันยายน 2564 งบจะพับไป สำหรับงบภัยแล้ง จำนวน 339 โครงการ
วงเงิน 161 ล้าน เพื่อแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจเกิดปัญหา
ด้านระเบียบปฏิบัติ จึงได้มีการแต่งตั้งทีมตรวจ 5 ทีม เพื่อตรวจสอบ ขณะนี้ได้ทำการ
เบิกจ่ายเพียง 2 % มติ ครม.ไม่ได้มีการติดตาม (เงินกันจะไม่มีการติดตาม) แต่จะต้อง
ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ และต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
2564 หลังจากได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกคูคลอง บางแห่งขาดแบบรูปรายการ
ขอให้ยึดระเบียบให้ถูกต้องตามหนังสือเวียน เลขที่ ว 147/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน
2555 (ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน) ก่อนดำเนินการ และทุกโครงการต้องมีการสำรวจพื้นที่
กำหนดปริมาณดิน แบบรูปรายการ หลังดำเนินการไปแล้วต้องดูปริมาณดิน และถ่ายรูป
ประกอบไว้ รวมทั้งให้ติดตามด้วย ดังนั้น จะมีทีมงานลงพื้นที่ลงไปตรวจความต้องถูกต้อง
ครบถ้วน และโครงการจำเป็นต้องขยายสัญญาไว้ก่อนเสร็จสิ้นสัญญาด้วย
สำหรับสถานการณ์โรคโควิด ที่กำลังแพร่ระบาด หลายหน่วยงานยังกังวลในเรื่อง
ค่ารักษาพยาบาล หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ไปปรึกษาแพทย์ และ
แพทย์จะทำการสอบสวนโรค หากจำเป็นต้องตรวจที่ห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายต้องจ่ายจริง
เบิกได้ไม่เกิน 3,000 บาท และรวมอุปกรณ์ป้องกันบุคคล 540 บาท เมื่อตรวจแล้วหาก
แพทย์ให้เข้ารับการพักรักษาที่โรงพยาบาล จะเบิกค่าห้องได้ 2,500 บาท รวม 7,200 บาท
หากต้องส่งต่อโรงพยาบาลอื่น ค่าพาหนะจะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,700 บาท
สำหรับโรงพยาบาลเอกชน จะเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด
ประธาน
ขอให้รีบเร่งรัดการดำเนินงานการเบิกจ่าย การบริหารสัญญา และปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19 และการดำเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก ถือว่าเป็นการระบาด
ค่อนข้างหนัก มีผู้ป่วยรายใหม่ 680,00 คน ผู้ป่วยสะสมรวม 79 ล้านคนเศษ ประเทศ
สหรัฐอเมริการุนแรงที่สุด สำหรับการแพร่ระบาดทั่วโลก
อันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 18,684,628 คน
อันดับ 2
อินเดีย
10,099,308 คน
อันดับ 3
บราซิล
7,320,020 คน
อันดับ 4
รัสเซีย
2,906,503 คน
อันดับ 5
ฝรั่งเศส
2,490,946 คน
การเสียชีวิตภายใน 24 ชัว่ โมง จำนวน 13,423 ราย ยอดสะสมเสียชีวิต 1,700,000 ราย
ประเทศไทยยอดผู้ป่วยอยู่ในลำดับที่ 143 ของโลก มีผู้ป่วยสะสม 5,829 ราย ในแถบเอเชีย
ยังระบาดต่อเนื่องโดยเฉพาะอินเดีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ พม่า สถานการณ์ประเทศ
พม่า ยังไม่ดีขึ้น มีผู้เสียชีวิตวันละกว่า 20 ราย สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วย
/รายใหม่ ...
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รายใหม่ 67 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 58 ราย จากต่างประเทศ 1 ราย ซึ่งเดินทางเข้า
เส้นทางธรรมชาติ (จากประเทศกัมพูชา) ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย
เข้าพักใน Stat Quarantine เสียชีวิต 60 ราย ผู้ป่วยรายใหม่สาเหตุมาจากเหตุระบาด
ที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้มีผู้ป่วยรายใหม่ ในจังหวัดต่าง ๆ 17 จังหวัด (รวม อุดรธานี)
และเพิ่มเติมคือจังหวัดเลย 1 ราย (แม่ค้าขายล็อตเตอรี่ เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาคร)
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 8 ราย คือ จากประเทศพม่า 3 ราย/ญี่ปุ่น 1 ราย/ สหรัฐอาหรับ
อิมิเรท 1 ราย/ สหรัฐอเมริกา 2 ราย /กาต้า 1 ราย และเข้ามาแบบไม่ถูกต้องจากประเทศ
กัมพูชา 1 ราย ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะนี้การติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาคร
ได้กระจายไปยัง 34 จังหวัดแล้ว โดยรวมถึงจังหวัดอุดรธานีด้วย ซึ่งกรณีผู้ติดเชื้อ 1 ราย
ของจังหวัดอุดรธานี ที่ตำบลโนนสูง ได้สอบสวนและตรวจหาเชื้อ จำนวน 8 ราย คนใกล้ชิด
ทุกคนในครัวเรือน ไม่พบเชื้อ ตรวจในตลาด 546 ราย ไม่พบเชื้อ 214 รอผล 332 ราย
มาจากพื้นที่เสี่ยง แรงงานต่างด้าวตรวจแล้ว 801 ราย ผลตรวจแล้ว ไม่พบเชื้อ คิดเป็นเงิน
ค่าตรวจ รายละ 3,000 บาท ประมาณ 2 ล้านบาท และเพื่อให้เกิดความตระหนก ในการ
สอบสวนโรค ได้แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม โดยแยกเป็นผู้เสี่ยงสูง เช่น พูดคุยเกิน 5 นาที ไม่สวม
หน้ากาก/ไอ จามรดหน้า ไม่สวมหน้ากาก/อยู่ในรถตู้/เครื่องบินอยู่ใน 2 แถวหน้า 2 แถวหลัง/
ผับ บาร์ /รถสองแถว 2 แถวหน้า 2 แถวหลัง /หากนั่งห่างระยะ 1 เมตร คนทั้งลำไม่เสี่ยงสูง
แนวทางการสอบสวนควบคุมโรค แบ่งเป็น 3 วง
1. คนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเสี่ยงสูง จะต้องกักกันตัว 14 วัน และตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง ไม่ใช่ผู้ป่วย ถือเป็นผู้เสี่ยงต่ำ ให้อยู่บ้านสังเกตอาการ 14 วัน
สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงไปชุมชนแออัด ไม่ต้องตรวจแล็บ
3. ผู้สัมผัสที่ไปสัมผัสกับผู้เสี่ยงต่ำ เช่น คนไปซื้อของที่ตลาด กลับมาบ้านถือว่าไม่เสี่ยง ไม่ต้อง
กักตัว ไม่หยุดงาน ให้เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ไม่จำเป็นต้องไปตรวจ ถือว่ายังไม่เสี่ยง ถ้าผิด
ปกติจึงไปพบแพทย์
แนวทางการปิดสถานศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมามีการปิดโรงเรียนที่แตกต่างกัน
ในสถานการณ์การระบาดของโรค ในกรณีพบผู้ป่วยในโรงเรียน หากพบ 1 ราย ปิด 3 วัน
เท่านั้น เพื่อทำความสะอาด ผู้ติดเชื้อจะทำการรักษาและสอบสวนอาการ ถ้ามากกว่า 1
ห้องเรียน ปิดทั้งชั้น 3 วัน ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและกักตัว ไม่ให้ปิดทั้งโรงเรียน /ในกรณี
ไม่พบผู้ป่วยยืนยันในโรงเรียน ไม่ต้องปิดโรงเรียน ให้สื่อสารทำความเข้าใจกับนักเรียนและ
บุคลากรโดยไม่ปิดโรงเรียน หากจะปิดโรงเรียนจะต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการโรค
ติดต่อจังหวัด ผู้เสี่ยงต่ำไม่ต้องหยุดงาน ไม่ต้องกักตัว สังเกตอาการ 14 วันเท่านั้น
ในจังหวัดอุดรธานี มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ซึ่งมีชาวพม่า
กระจายอยู่ในพื้นทุกอำเภอ ขอให้นำแรงงานต่างด้าวมาตรวจ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี มีแรงงาน
ต่างด้าว จำนวน 280 คน ตรวจแล้ว 60 คน ไม่พบเชื้อ อีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงคือ ห้องเย็น
ตู้แช่อาหาร แผงอาหารทะเล กระจายอยู่ทุกอำเภอ ได้นำคนมาตรวจ 29 คน ไม่พบเชื้อ
รอผล 16 คน สบค.ได้ประกาศยังไม่ล็อคดาวน์ แต่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 สี
สีแดง - มีผู้ป่วยระบาดมากกว่า 1 พื้นที่
สีส้ม - มีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 10 ราย
สีเหลือง - มีผู้ป่วยติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย
สีเขียว - ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ
/แนวทางในการ....
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แนวทางในการดำเนินการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดอุดรธานีให้จัดได้แต่ให้ลด
ขนาดงานลง ไม่ให้มีความคับคั่ง ซึ่งจังหวัดอุดรธานีอยู่ในกลุ่มสีเหลือง แต่ได้เร่งตรวจหา
ผู้ป่วยเชิงรุกทั้งแรงงานต่างด้าว และผู้ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้เน้นการ
สวมหน้ากากอนามัย 100 % หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัด
ไทยชนะ
มาตรการจังหวัดอุดรธานี
1. ปิดตลาดเทศบาลโนนสูง
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้ามาพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี ให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน ไม่ต้องกักตัว แนะนำให้สวมหน้ากาก
อนามัย หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่ไปในที่ชุมชน หากเริ่มมีอาการป่วย
ทางเดินหายใจ ให้รีบไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถ
สาธารณะ และสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทาง
3. สำรวจประชาชน/พ่อค้า แม่ค้า ขายของทะเล/รถส่งของ ที่เคยไปติดต่อค้าขายที่ตลาด
กลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นมา
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เลือกรับประทานอาหาร (ทะเล) ที่ปรุงสุก
สด ใหม่ “กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว)”
5. สถานประกอบการ สถานศึกษา สถานบันเทิง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดอย่างเคร่งครัด
6. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่
7. รณรงค์ทำความสะอาด ในพื้นที่ตลาดอุดรเมืองทอง ตลาดโบ๊เบ๊ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 การดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายงานความก้าวหน้าของ โครงการ TO BE NUMBER ONE
ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 มีการเดินรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประกวด TO BE Idol เยาวชนเก่ง และดี การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน TO BE
NUMBER ONE ซึ่งมีทีมร่วมแข่งขัน 28 ทีม เพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ซึ่งในเดือนมกราคม จะส่งทีม TO BE NUMBER ONE จำนวน 3 ทีม เป็นตัวแทนในระดับ
จังหวัด ไปประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อำเภอบ้านดุง/อำเภอหนองหาน/
อำเภอศรีธาตุ โดยนายอำเภอต้องเป็นผู้เข้าร่วมนำเสนอทีมด้วยตนเอง ถ้าไม่ไปจะถูกตัดสิทธิ์
0.5 คะแนน และมีทีมชุมชน 2 ทีม และทีมสถานศึกษาต่าง ๆ ร่วมส่งเข้าประกวด รวมทั้ง
โรงเรียนเทศบาล 6 ที่เป็นต้นแบบระดับเงิน และระดับทอง รวมทั้งชมรมของสถานประกอบ
การ บริษัท เอ็ง จุ่ง ฮวด สนับสนุนโดยประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/5.3 การดำเนินงาน...
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5.3 การดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่/ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการของขวัญปีใหม่/ของขวัญวันเด็ก ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ให้แต่ละกระทรวงมีของขวัญให้แก่ประชาชน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดให้มี “โครงการ มีหมอประจำตัว 3 คน” วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกครอบครัวมีหมอ
ประจำตัว 3 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลป้องกันตนเอง รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยติดเตียง หมอ 3 คน หมอคนที่ 1 อสม. คือ หมอประจำบ้าน
จะดูแลในเบื้องต้นที่บ้านประชาชน หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข (รพสต.) เชื่อมการ
ดูแลร่วมกับหมอคนที่ 1 เพื่อประเมินการเจ็บป่วย และจะส่งไปยังหมอคนที่ 3 คือหมอ
ที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอ ซึ่งจะดูแลครอบคลุมทุกครอบครัว โดยจังหวัดได้แบ่ง
ความรับผิดชอบ คือ อสม.1 คน/ประชาชน 10-20 ครัวเรือน หมอ รพสต. 1 คน/
ประชาชน 1,250 คน และ หมอที่โรงพยาบาลอำเภอ 1 คน ดูแลแต่ละครอบครัวอย่าง
ต่อเนื่อง สำหรับในเทศกาลปีใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะแนะนำหมอทั้ง 3 หมอ
ให้ทุกครัวเรือนทราบ รวมทั้งจะมีชุดของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุ โดยทั้ง 3 หมอ
จะมีชื่อเล่น และเบอร์โทร ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับจังหวัดอุดรธานี กำหนดวัน
Kick off นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ในวันที่ 18 ธันวาคม
2563 ซึ่งในระดับจังหวัดมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน และระดับอำเภอ
นายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธาน ระดับตำบล นายกเทศมนตรี นายก อบต. เป็นประธาน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สรุปอุบัติเหตุทางถนน สำหรับจังหวัดอุดรธานี เสียชีวิตเดือนที่
ผ่านมา เกิดเหตุ วันละ 40 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ เฉลี่ยต่อเดือน 35 ราย เฉลี่ยวันละ 1 – 2 ราย
สถิติปี 2559-2563 การเสียชีวิตมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติมากในช่วงระหว่าง
วันที่ 30 – 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่ สำหรับจังหวัดอุดรธานี
สถิติผู้เสียชีวิตสูงที่สุด คือ อำเภอศรีธาตุ เฉลี่ย 20/แสนประชากร จากการวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ เมาแล้วขับ กลับจากงานบุญประเพณี งานแต่งงาน
งานเลี้ยงสังสรรค์ และขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด
5.4 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สถิตกิ ารเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของจังหวัด
การเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุบัติเหตุมีความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจาก
สภาพถนน ขับรถเร็ว แนวทางการแก้ไขปัญหาได้วิเคราะห์และจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข เช่น จุดตัดทางรถไฟ มีทั้งหมด 51 จุด มีที่กั้น 43 จุด
คงเหลือ 8 จุด ซึ่งเป็นจุดสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างของบประมาณ
จากการรถไฟเพื่อทำการแก้ไข สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเน้นความปลอดภัยทั้งแก่
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทัง้ ผู้เดินทางมาตรวจ โดยจะเคร่งครัดป้องกันมาตรการโควิด โดยตั้งจุดตรวจ
จุดหลัก 40 จุด และแต่ละอำเภอสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ให้เน้นถึง
ความปลอดภัยในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบ
ให้ไปตรวจจุด ตรวจด่าน ขอให้ดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/5.5 การจัดงาน...
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5.5 การจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2564
ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ แจ้งกำหนดการจัดงาน “วันพ่อขุนรวมคำแหงมหาราช” ในวันอาทิตย์ที่ 17
มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
อุดรธานี รวมทั้งหารือที่ประชุมถึงมาตรการในการจัดงานพิธีดังกล่าว
กำหนดการ เวลา 07.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ลงทะเบียนพานพุ่ม และ
ขึน้ วางพานพุ่มดอกไม้สด ตามลำดับ
เวลา 08.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเดินทางถึง
บริเวณพิธี ถวายมาลัยกร พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนราม
คำแหง วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน
เครื่องทองน้อย กราบที่แท่นกราบ
- ประธานในพิธีอ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ - ชุดปกติขาว สวมหมวก
ตำรวจ/ทหาร
- ชุดปกติขาว สวมหมวกกระบี่ ถุงมือ
ผู้ร่วมพิธี
- ชุดสูท หรือชุดสุภาพ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.6 การจัดงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี และงานวันยุทธหัตถี วันที่ 18 มกราคม
2564
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี นำเรียนกำหนดการจัดงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี โดยจะจัดในวันที่
17 – 18 มกราคม 2564 ดังนี้
วันที่ 17 มกราคม 2564 - พิธีอัญเชิญ “ศาสตราวุธ” ของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยขบวนอัญเชิญเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เคลื่อนไปยัง
สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประกอบด้วยขบวนกองเกียรติยศ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และ
คณะข้าราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ ประจำรถอัญเชิญและขบวนอัญเชิญ
เคลื่อนจากสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ไปยังอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคม
วันที่ 18 มกราคม 2564 ภาคเช้า - พิธีทำบุญตักบาตร -พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวาย
ราชสักการะ- พิธีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง - พิธีบวงสรวงสดุดี และการรำบวงสรวง โดย
สุภาพสตรีชาวจังหวัดอุดรธานี ภาคค่ำ - การแสดงโขนพระราชทาน ณ พิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี
ประธาน
เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ที่ทวีความรุนแรงกระจายไปยังจังหวัด
ต่าง ๆ และจังหวัดอุดรธานี มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย อาจส่งผลให้เชื้อเกิดการระบาดได้อีก
จะได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือการจัดพิธีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.7 ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2
ผูแ้ ทนการรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย
(นายสุวฒ
ั น์ จันทร์ภมู )ิ การรถไฟได้ว่าจ้างบริษัท 8 บริษัท ดำเนินการออกแบบ รายละเอียดงานโยธา ประมาณการ
ราคาค่าก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคางานโยธา สำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำรวจ
และจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการคืบหน้าไปแล้ว 70%
/ในการศึกษา...
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ในการศึกษาแนวเส้นทาง จากนครราชสีมา-หนองคาย มีสถานี 5 สถานี คือ บัวใหญ่ บ้านไผ่
ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ครั้งที่ 2 การรถไฟ ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยนำเสนอวีดิทัศน์ ให้ที่ประชุมรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.8 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำบริการตามบทบาทภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานของจังหวัดอุดรธานี ออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ และจัด
กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สถาบันพระมหากษัตริย์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยทั้งชาติให้ยั่งยืนนานตลอดไป โดยได้จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 18
ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงศรี
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,512 คน กิจกรรมที่ประชาชน
สนใจ 1. การพบปะประชาชน ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2.โครงการคลินิกเกษตร
3. หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. 4. สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 จังหวัดอุดรธานี
5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 6. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ขอขอบคุณทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการประชุมครั้งต่อไป
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ประธาน
ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา
5.9 วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์
เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน จึงให้มีการ
อ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2563
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 โครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม จำนวน 20 อำเภอ (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
อุดรธานี)
6.5 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
/ระเบีบบวาระที่ 7 ...

๑๐

ระเบียบวาระที่ 7

เรือ่ งอืน่ ๆ
- รายงานผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (สจ.) ผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายวิเชียร ขาวขำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 42 เขต สมาชิกได้ทั้ง 42 เขต
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวน 1,224,772 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 694,671 คน คิดเป็นร้อยละ 56.72
จำนวนบัตรดี
จำนวน 629,619 คน คิดเป็นร้อยละ 90.64
จำนวนบัตรเสีย
จำนวน 27,814 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00
จำนวนบัตรไม่เลือกผู้ใด จำนวน 37,240 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36
และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ผอ.กกต.จังหวัดอุดรธานี การแจ้งเหตุผลของผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 27
ธันวาคม 2563 และขอความร่วมมือสำนักทะเบียนได้จัดเจ้าหน้าที่รับการแจ้งเหตุที่ไม่ไป
เลือกตั้ง โดยวิธีแจ้งเหตุแบ่งเป็น 3 วิธี
1. ยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอด้วยตนเอง
2. ส่งเอกสารแจ้งทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันตีตรารับของไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย
3. ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งเหตุแทน และนำไปยื่น ณ สำนักทะเบียนอำเภอ
นั้น ๆ
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด (นายปราโมทย์ ธัญญพืช) มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้
1. ขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับสลากกาชาดไปจำหน่ายและจำหน่ายได้ทั้งหมด
2. ในนามสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ขอฝากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา
และอวัยวะ เนื่องจากขณะนี้การบริจาคลดน้อยลง สถิตกิ ารบริจาคย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2561 บริจาคดวงตา จำนวน 1,011 ราย อวัยวะ (ตับ หัวใจ ไต) จำนวน 882 ราย
ปี 2562 บริจาคดวงตา จำนวน 1,381 ราย อวัยวะ (ตับ ไต ปอด) จำนวน 1,417 ราย
ปี 2563 บริจาคดวงตา จำนวน 701 ราย อวัยวะ (ตับ ไต ปอด) จำนวน 452 ราย
ฝากทุกส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมบริจาคร่างกายเพื่อต่ออายุผู้เจ็บป่วย
3. เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งประชาชนมีความสุ่มเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ
คณะกรรมการป้องกันผู้ประสบภัย (คปภ.) จึงรณรงค์ทำประกันอุบัติเหตุ หากเสียชีวิต
จะได้รายละ 100,000 บาท ค่าทำประกัน 10 บาท
4. ด่านหรือจุดตรวจ 42 แห่ง และจุดตรวจชุมชน ขอฝากเรื่องการตรวจบัตรประชาชน
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเปรียบเทียบปรับในด้านกฎหมายจราจรได้ หากกระทำ
ความผิด การปรับไม่ควรเกิน 50 – 100 บาท และมีใบเสร็จให้ถูกต้องตามระเบียบ และ
และฝากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นำกระเช้าสินค้า OTOP ไปตั้งตามจุดตรวจต่าง ๆ
เชิญชวนคนผ่านไปมาแวะซื้อสินค้า เป็นของฝากและจะได้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยจำหน่าย
สินค้า OTOP ได้
/5. การประชุม...
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5. การประชุม Conference ไปยังอำเภอ ขอให้ทุกอำเภอปรับปรุงเรื่องเสียงและภาพ
ให้ชัดเจน รวมทั้งดูแลด้านการถ่ายภาพห้องประชุมฯ ให้มีภาพที่ครบถ้วน เช่น ภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
6. หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน ให้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาเกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อทางราชการ กำกับดูแลการฝึกงานให้เก่ง มีคุณภาพ ด้วยความภูมิใจ
7. ค่าเช่าบ้าน ขอให้กรรมการที่ได้รับการตรวจการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านอย่างจริงจัง ถูกต้องตาม
ระเบียบ เพราะหากผิดระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงาน ปปช. จะแจ้งโทษ
ถึงไล่ออกจากราชการ ขอให้แต่ละหน่วยงานทำให้ถูกต้อง โปร่งใส
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
พาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนดจะจัดงานส่งเสริมตลาดผ้านาข่า ในวันที่ 29 – 30
ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้สนใจต้องการซื้อเป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะขณะนี้
ตลาดผ้านาข่าเกิดความซบเซา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และการเกิดโรคระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา จึงขอเชิญผู้ร่วมประชุมได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทอผ้า
ประธาน
กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และฝากในเรื่องดูแล/ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 11.15 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

๑๒

ที่ อด ๐๐๑๗.๓/ว
ถึง ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/สำนักงานเทศบาลนคร
อุดรธานี/ มณฑลทหารบกที่ 24 /ภ.จว.อด./สนภ.2/นทพ./นพค.21 /กองบิน 23 /ร.13 /
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี/ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี/อำเภอทุกอำเภอ/สภ.ทุก สภ. /
กก.ตชด.24/กก.4 กฝ. /สทล.3/ส.ทท.5/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/ชมรมธนาคาร/ธนาคาร/สำนักงาน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง/บ้านดุง/โนนสูง-น้ำคำ/สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น/หนองบัว/นาข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 - 4/สโมสร และสื่อมวลชนทุกแห่ง
ด้วยจังหวัดอุดรธานีได้จัดส่งรายงานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ให้ทุกส่วนราชการทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Upload ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี http://www.udonthani.go.th
หรือสแกน QR code ข้างล่างนี้ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ในวันประชุม
กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน2563 (ครั้งที่ 7/2563) วันพฤหัสบดีที่ 30
กรกฎาคม 2563 โดยขอให้ แ จ้ ง ตอบรั บ และแจ้ ง การแก้ ไ ขเปลี ่ ย นแปลงให้ จ ั ง หวั ด ทราบทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ E-mail:udonthani _๓@moi.go.th หรือประสานทางโทรศัพ ท์ ภายในวัน ที่ 24 กรกฎาคม
2563 หากไม่แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในกำหนดจะถือว่า
ส่วนราชการให้การรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี
กรกฎาคม 2563

๑๓

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๘๗๗๗

รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 12/๒๕63
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม
ส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายนพดล
มามาก
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
3. นายพิชัย
พาศรี
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
4. นายวรรณะ
สมชัย
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
5. นายประจักษ์
หล้าจางวาง (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
6. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
7. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
8. นายมนตรี
ดวงจันทร์ทอง (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
9. นางสาวบุพผา
อินทรสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
10. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
11. นางสาวปาหนัน ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
12. นางสาวณัฐพร
ยศสูงเนิน
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
13. นายเวทิน
พุ่มอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔

14. นายตฤณ
15. นางสาววนิดา
16. นายณรงค์ชัย
17. นายประสิทธิ์
18. นายสมบัติ
19. นายอำพล
20. นางภัททิรา
21. นางนลินพรรณ
22. นายชัยวัธน์
23. นายมงคล
24. นายทีทัต
25. นายวรงค์
26. นายราชศักดิ์
27. นายฤทธิเดช
28. นายบดินทร์
29. นางสาวปทิตตา
30. นางสาวลักษณา

จังหวัดอุดรธานี
ทองสมบัติ
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
กองหล้า
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ศรีดาวเรือง
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
เทพมุณี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
อินทมา
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
จินดาวงค์
ประมงจังหวัดอุดรธานี
ครุฑกุล
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
เซียงชัยสกุล (แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี
ศรีมณี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
สงคราม
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
ยีรัมย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ไชยสงค์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
หมื่นนุปิง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
/31.นางภควัลย์...

31. นางภควัลย์
32. นางรัตนา
33. นางสาวจักษณา
34. นายสมบัติ
35. นายเจษฎา

มณีสร้อย
สังข์เจริญ
ปัญญาสิทธิ์
พิมพ์สอน
ปานะถึก

36. นางนภาพร

แก้วสี

37. นางสาวจันทรา
กุมขุนทด
อำเภอ
38. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ
39. นายสุชาติ
ทอนมณี
40. นายประทีป
อุ่ยเจริญ
41. นายสามารถ
หมั่นนอก
42. นายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลี
43. นายวิโรจน์
อุทุมโภค
44. นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา
45. นายวิสูติ
ซื่อพัฒนะ
46. นายจรูญ
บุหิรัญ

(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอบ้านดุง
นายอำเภอกุดจับ
นายอำเภอศรีธาตุ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ

๑๕

47. นายวิมล
48. นายอรรถพล
49. นายกำธร
50. นายสมภพ
51. นายวรพันธ์
52. นายขจิตเวช
53. นายธวัชชัย
54. นายณัฐชนน
55. นายสมศักดิ์
56. นายพัสกร
ส่วนกลาง
57. นายอมฤต
58. นางสาวกรรณิกา
59. นายอภิชาต
60. นางนพมาศ

สุระเสน
พันธุศาสตร์
วิเชฏฐพงศ์
ร่วมญาติ
ชำนิยันต์
แก้วน้อย
พรมโสภา
นามเคนอุโฆษ
แสนอินทร์
ธนแสนไทย

นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
นายอำเภอนายูง
นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
นายอำเภอสร้างคอม
(แทน) นายอำเภอหนองแสง
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

วะสมบัติ
จงสมจิตร
ชุมนุมมณี
เจียวตั้ง

61. นายณัฐภัทร
62. นายสุกรรณ

โชคสวัสดิ์
ปัญสวัสดิ์

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
เขต 4 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
/63. นายเพ็ชรรัตน์....

63. นายเพ็ชรรัตน์

โยวะบุตร

63. นายจำปา
64. นายสำลี
65. นายสุรินทร์
66. นายสุทธิดล
67. นายธานินทร์

พาดฤทธิ์
พลขันธ์
ชาวสวน
วงษ์จันฬา
จันทโรบล

68. นายสมชาย

เลขาวิวัฒน์

69. นายวิรุฬห์
70. นายวรวิทย์
71. นางสาววารศรี
72. นางทองเทียน
73. นายวัฒนชัย
74. นายธวัชชัย
75. นางสาวชนาภัทร
76. นางสาวจริญญา
77. นางสาวทัศนี
78. นางสาวพเยีย

ฤกษ์ธนะขจร
ศรีสำราญ
ถิ่นเมืองปัก
วัฒนก้านตง
ทุมโคตร
ดวงคำ
กลางโยธี
วันทาวงศ์
สมใจ
ศรีแสงทอง

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2
จังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ที่ 9
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 10
(แทน) หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
รก. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

๑๖

79. นายสุพัฒน์
80. นางอรัญญา
81. นางสาวนุชรา
82. นายบุรินทร์
83. นางสาวนัยนา
84. นายประเสริฐ
85. นายมนูญ
86. นายสุภชัย
87. นายเรืองเดช
88. นางสาวอินทิรา
89. นายติณห์
90. นายศิริเดช
91. นางสาวณิชาภา
92. นางสาวรพีพรรณ
93. นายสุคิด
94. นางสาวสุวัทนา
95. นางกัญญา
96. นายพรชัย

สุระดนัย
ยั่งยืนพงษ์
ยิ่งยง
ประภาพรสุข
พิสุทธิรัตน์
นันทพานิช
เสนาสิงห์
จันทร์ธง
ประวัตรวโรดม
บุญต่อ
เจริญใจ
ผ่านจังหาร
ข่าทิพย์พาที
เดชพิชัย
พันธุ์พรม
พลางวัน
โทสาลี
โพคันโย

97. นางศรีสุดา

ทิพสิงห์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
คลังเขต 4
(แทน) สรรพากร ภาค 10
สรรพากรพืน้ ที่อุดรธานี
สรรพสามิตพืน้ ที่อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 2
/98. นายประสิทธิ์...

98. นายประสิทธิ์

ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 3
99. นางสนม
เสริฐผล
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4
100. นางสาวกนกวลี
สุริยะธรรม
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
101. นายเอกชัย
ดอกสันเทียะ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
102. นายยอแสง
เกตุรุน
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
103. พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุดรธานี
104. นายพุทธาสิทธิ์
จันทร์เต็ม
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
105. นางนันทิตา
ปริปุรณะ
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
106. นางสาวเสาวภา บุญเลิศ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
107. นายนรากร
สาลีแหล้
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
108. นายประสิทธิ์
ไชยเวช
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14
อุดรธานี
109. นายสมเด็จ
จำปี
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี
110. นายณรงค์ฤทธิ์
มิตรขจร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี)
ตำรวจ/ทหาร
111. พ.อ.นาวา
เนสุสนิ ธุ
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
112. พล.ต.ต.พิษณุ
อุณหเสรี
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

๑๗

113. พ.อ.ชัยวัฒน์

ปานคำ

114. พ.อ.ชัยวุฒิ
115. น.อ.อนุรักษ์
116. พ.อ.ปฏิวัต
117. พ.ต.ท.สิโรจน์
118. ร.ต.ต.สมชาติ
119. พ.ต.อ.อารี
119. พ.ต.ท.จิรพงษ์
120. พ.ต.ท.ไกรสร
121. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์
122. พ.ต.ท.เจษฎา
123. พ.ต.ท.สรพงษ์
124. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์
125. พ.ต.ท.รัชพงศ์
126. ร.ต.อ.ภานุวัฒน์
127. พ.ต.ท.ปริญญา
128. พ.ต.อ.ไพโรจน์
129. พ.ต.ท.อภิราช
130. พ.ต.อ.ราเชนทร์
131. พ.ต.ท.ภราดร
132. พ.ต.อ.คมสรร

ไชยเสนา
สุนทรวงษ์
ชื่นศรี
โลกนิยม
ชื่นตา
สินธุรา
สิงหะสุริยะ
พาน้อย
นามแสง
แพ่งศรีสาร
งิมสันเทียะ
ปัญจนะ
อาจแก้ว
สิทธิ
หาพรหม
มะโนขันธุ์
สนิทวงส์ชัย
ฉลองธรรม
จุฬารี
คำตุ่นแก้ว

133. พ.ต.ท.ปริวัฒน์
134. พ.ต.อ.สมบัติ
135. พ.ต.ท.คณิน
136. พ.ต.ท.ศิริชัย
137. พ.ต.ท.ปรัชญา
138. พ.ต.อ.สกล
139. พ.ต.ท.วีระพล
139. พ.ต.ท.นพดล
สถาบันการศึกษา
140. ผศ.ดร.พนา
141. ผศ.ลีนา

สัจจาพันธ์
นาแถมพลอย
พงศ์ธารา
กุลวิทิต
สนิทวงศ์ชัย
เฟื่องกระแสร์
มูลบัวภา
วิเศษศรี
ดุลยพัชร์
ลิ่มอภิชาต

(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.(ท)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13
(แทน) ผู้กำกับการ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 อุดรธานี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม
/133. พ.ต.ท.ปริวัฒน์...
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายูง
(แทน) รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรนาข่า

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรานี
142. ผศ.เฉลิมพงษ์
เฉลิมชิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
143. นายประนม
มะธิปิไข
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขตที่ 3
144. นายสุพัฒน์
สมสุข
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฯ
145. นายธีรภัทร์
ไชยสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
146. นางยุวดี
ธรรมสุนา
(แทน) ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
147. นายพงษ์สวัสดิ์
พิมพิไสย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
148. นายพงษ์ศักดิ์
วงษ์ป้อม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
149. นางสาวจันทร์จิรา เหล่าพงศ์พิชญ์ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอดุ รธานี

๑๘

ส่วนท้องถิน่ /รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ
150. นายสาคร
ชาติชำนิ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
151. นายสุพจน์
วงษ์ใหญ่
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
152. นายชาญยุทธ
เชี่ยวชาญวัฒนา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
153. นายสมคิด
ลือวิเศษไพบูลย์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย
154. นางสลักจิต
ไชยเจริญ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
155. นายทวีศักดิ์
ศรีละบุตร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2
156. นายปิยะฉัตร
มูลศรี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 24 (อุดรธานี)
157. นายสงกรานต์
ไชยพา
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดอุดรธานี
158. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
159. นายสุวัฒน์
วิไลงาม
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
160. ดร.ภีมกร
โดมมงคล
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
161. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
162. นายพุฒิเศรษฐ์
บัวทองสิงห์
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
163. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ติดภารกิจสำคัญ
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ติดภารกิจสำคัญ
3. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ติดภารกิจสำคัญ
4. นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ติดภารกิจสำคัญ
/5.เจ้าพนักงาน...
5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6. หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
7. สัสดีจังหวัดอุดรธานี
8. นายอำเภอเพ็ญ
9. อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
10. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอุดรธานี
11. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
12. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี
13.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรานี
14. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
15. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
16. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรานี
17. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
18. ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
19. หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
20. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
21. ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
22. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 8.1 อุดรธานี
23. ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
24. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
25. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

๑๙

26. ผุ้อำนวยการศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
27. หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
28. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
29. ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ (จังหวัดอุดรธานี)
30. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ.2
31. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
32. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4
33. สว.กก.2 กบ.ตำรวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
34. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองอุดรธานี
35. ผกก.สภ.บ้านดุง
36. ผกก.สภ.ศราตุ
37. รอง ผกก.หน.สภ.ห้วยหลวง
38. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรานี
39. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
40. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
41. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
42. ผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
43. ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 6
44. ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
45. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาอุดรธานี
46. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
47. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
/48.นายกเทศมนตรี...
48. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ
49. นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
50. นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
51. ผุ้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานอุดรธานี)
52. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
53. ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
54. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
55. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
56. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
57. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
6. นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
7. นายติณห์ เจริญใจ หัวหน้าสำนักงาน (อำนวยการ) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
อุตสาหกรรม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
จังหวัดอุดรธานี
8. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

๒๐

9. นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดพิษณุโลก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง คลังเขต 4
อุดรธานี
ระเบียบวาระที่ 2
มติทปี่ ระชุม

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 10/2563 เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
คลังจังหวัดอุดรธานี สรุปผลการผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในช่วงเวลา 2 เดือน งบภาพรวมใช้เงินต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือ 13% สำหรับงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับปี 2562 จะดีกว่า 2% ขณะนี้มีจำนวน 82 หน่วย
กำลังเริ่มดำเนินการเบิกจ่าย เช่น สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 เบิกจ่ายไปแล้ว 73%
สถาบันการพลศึกษา เบิกจ่าย 66% สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เบิกจ่าย 2 ล้าน และ
เบิกจ่ายเงินเกินเป้า ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
จังหวัด และ 58 หน่วย ยังไม่เริ่มดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรานี ได้รับงบจัดสรรทั้งสิ้น
1,851.21 ทำสัญญา (PO) 610.16 ทำการเบิกจ่ายแล้ว 469.13 คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
/1,382.08 ...
1,382.08 สำหรับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การขอเบิกเงินจากคลัง
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณใดให้เบิกจ่ายได้เฉพาะภายในปีงบประมาณ
นั้น หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในงบประมาณ ให้ก่อหนี้ผูกพันไว้กอ่ นสิ้นปีงบประมาณ และได้
มีการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ได้อีก 6 เดือน หากเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไม่เกิน 6 เดือน
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไป
งบของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี
งบประจำ ได้รับงบประมาณ 2,194.85 เบิกจ่ายแล้ว 926.21 คงเหลือ 1,268.64
คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 42.20
งบลบงทุน ได้รับงบประมาณ 3,168.46 เบิกจ่ายแล้ว 82.54 คงเหลือ 3,085.91
คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 2.61
ภาพรวมการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 18.81
งบกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
งบประจำ ได้รับงบประมาณ 8.08
เบิกจ่ายแล้ว 0.11 คงเหลือ 1.37
งบลงทุน ได้รับงบประมาณ 425.11 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ภาพรวม เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 0.03
งบกรมจังหวัด
งบประจำ ได้รับงบประมาณ 12.33 เบิกจ่ายแล้ว 0.33
คงเหลือ 12.00
คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย 2.66
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งบลงทุน ได้รับงบประมาณ 281.99 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ภาพรวม เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 0.11
มติ ครม.เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
ให้เป็นไปตามมติ ครม. สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้หน่วยรับ
งบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ให้มาก
ที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ
ประธาน
ขอให้ปฏิบัติตามมติ ครม.อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้รีบดำเนินการ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี
งบประมาณ 2563

ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้เบิกจ่าย
ไปได้ 30% และสำหรับผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดีประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประกาศ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
/และอัตรา...
และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จูงใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดีและได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ซึ่งประเภท
รางวัล กำหนดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ
2) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น 3) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภท
ทั่วไป และ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีของจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัล จำนวน 7 แห่ง
1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 2
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เงินรางวัล 4,000,000 บาท
2. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประเภทเทศบาลตำบลทั่วไป
รางวัลชมเชย สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เงินรางวัล 1,000,000 บาท
และ อบต.ทั่วไป รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหยวก
อำเภอน้ำโสม เงินรางวัล 1,000,000 บาท
3. อปท.ประเภทดีเลิศ ประเภททั่วไป ที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี ได้แก่
อปท.ที่เข้ารอบการประเมินในรอบสุดท้าย ได้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง
เงินรางวัล 600,000 บาท อปท.ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการ
ประเมินของสถาบันการศึกษา ได้แก่ 1. อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ เงินรางวัล
300,970.87 บาท 2. เทศบาลตำบลอูบมุง อ.หนองวัวซอ เงินรางวัล
300,970.87 บาท 3. อบต.นากว้าง อ.เมือง เงินรางวัล 300,970.87 บาท
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ประธาน
มติทปี่ ระชุม

จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
กล่าวแสดงความยินดี
รับทราบ

5.2 การดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำหรับจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่รักษามาตรฐานโครงการ
TO BE NUMBER ONE เป็นปีที่ 2 และในปี 2564 จะตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE
เพื่อขยายไประดับอนุบาลของสถานศึกษา และชุมชน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จะมีการ
แข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
จึงขอเชิญทุกอำเภอส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน และเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 1) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สถานการณ์ทั่วโลก
มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 60,715,719 คน อาการรุนแรง 103,933 คน รักษาหายแล้ว
42,028,241 คน ผู้เสียชีวิต รวม 1,426,735 คน
การแพร่ระบาดทั่วโลก
อันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 13,137,962 คน
อันดับ 2
อินเดีย
9,266,697 คน
อันดับ 3
บราซิล
6,166,898 คน
อันดับ 4
ฝรั่งเศส
2,170,097 คน
อันดับ 5
รัสเซีย
2,162,503 คน
ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 151
/ประเทศในเอเชีย...
ประเทศในเอเชีย พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เมียนมา สำหรับอุดรธานี ไม่พบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ เป็นวันที่ 237
แต่ยังมีการเฝ้าระวังตรวจค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ผลยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และยังคงตรวจ
ผู้ป่วยที่เฝ้าระวังคือผู้ป่วยปอดอักเสบ แต่ยังไม่พบเชื้อ ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เดินทาง
มาจากต่างประเทศ (กาตาร์ 1 ราย /สวีเดน 1 ราย/สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย/สหรัฐอเมริกา
1 ราย/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย/คูเวต 2 ราย/ตุรกี 9 ราย)
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันโรคดังกล่าวว่า ขณะนี้ประชาชน
มีความกังวลมากในสถานการณ์ COVID-19 คิดเป็น 27.77% และเห็นด้วยกับการใช้มาตรการ
สวมหน้ากากป้องกัน 98.42% และมีประชาชนที่ยังคงสวมหน้ากากตลอด 52.58% แม้ว่า
ไม่มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก สถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามากที่สุด คือ
ห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ สถานที่แออัด แต่ในสถานบันเทิงพบว่าสวมหน้ากากอนามัย
น้อยมาก
มาตรการเร่งด่วนรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระลอก 2 ในจังหวัดอุดรธานี
1. มีทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ระดับอำเภอ ๆ ละ 3 ทีม
2. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล เช่น เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
จากผู้ป่วย 20 ราย/วัน เฝ้าระวังการป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจในแรงงานต่างด้าว
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทุกรายที่ป่วย
3. ข้าราชการและประชาชนทุกคน ต้องใส่หน้ากาก 100% เวลาออกนอกบ้านและอยู่
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ในที่ชุมชน
4. สถานพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ ยา และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการดูแลผู้ป่วย
และควบคุมโรค
5. สื่อสารความเข้าใจกับประชาชน หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย
6. สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในหน่วยบริการ/
สำนักงานทุกแห่ง ส่งรายงานพร้อมภาพกิจกรรมการติดป้ายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563
7. ทุก คปสอ.เตรียมความพร้อม ทีม COVID-19 ในชุมชนรองรับการแพร่ระบาดในฤดูหนาว
8. ทุก คปสอ.สำรวจตลาดสด ตลาดนัดทุกแห่ง และรายงานจำนวนผู้สวมหน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัย ส่ง สสจ.ภายในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน
จึงขอความร่วมมือทุกคน “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด
เคร่งครัดไทยชนะ”
ประธาน
ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้คนเริ่มหละหลวมกับการป้องกัน และสวมหน้ากากอนามัยลดลง ขอให้
ทุกอำเภอเคร่งครัดกับมาตรการป้องกันให้มากขึ้น รวมทั้งแรงงานต่างด้าวด้วย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
5.4 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี จากการเปรียบเทียบสถานการณ์โรค COVID-19
กับการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุจะรุนแรงกว่าโรค COVID-19 เช่น COVID-19 เสียชีวิต
60 คน แต่อุบัติเหตุจะอยู่ที่ 75 คน ในปี 2562 มีสถิติการเสียชีวิตตายเพิ่มขึ้น 10% สาเหตุ
/เมาแล้วขับ ...
เมาแล้วขับจึงมีโอกาสเสียชีวิต 100% และขับรถเร็วเกินกำหนด เสียชีวิต 80% สำหรับ
แผนบูรณาการเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของจังหวัด
อุดรธานี มีดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด เพื่อหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุ นำผลการประชุมถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัด อำเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับจังหวัด อำเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. แนวทางการดำเนินการ
4.1 ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2563
4.2 ช่วงการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
1. ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2563
2. ช่วงควบคุมเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
3. ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2564
5. หัวข้อในการรณรงค์ : “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
6. เป้าหมายดำเนินการในภาพรวม : ให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่
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ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวนครั้งจะเป็นตัวชี้วัด
ได้ดี จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่มี
การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
7. เน้นมาตรการหลักลดอุบัติเหตุ 1. การบริหารจัดการ จังหวัด อำเภอ และ อปท.
2. การบริหารปัจจัยเสี่ยง รถ คน ถนน
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ปี 2561 เกิดอุบัติเหตุ 139 ครั้ง บาดเจ็บ 145 คน เสียชีวิต 13 คน
ปี 2562 เกิดอุบัติเหตุ 37 ครั้ง บาดเจ็บ 30 คน เสียชีวิต 9 คน
ปี 2563 เกิดอุบัติเหตุ 23 ครั้ง บาดเจ็บ 20 คน เสียชีวิต 6 คน
จึงนำเรียนที่ประชุมทราบเพื่อขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการสนับสนุนการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนดังกล่าว
ประธาน
ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนยังสูงในอันดับต้น ๆ โดยทุกหน่วยให้พยายามปลูกฝังวินัยการ
ขับขี่ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและหามาตรการเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุให้ลดลง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.5 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำบริการตามบทบาทภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานของจังหวัดอุดรธานี ออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ และจัด
กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สถาบันพระมหากษัตริย์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยทั้งชาติให้ยั่งยืนนานตลอดไป จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
/เข้าร่วมโครงการ...
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับเดือนธันวาคม จะออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่
18 ธันวาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงศรี
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประธาน
มอบหมายนายอำเภอโนนสะอาด เตรียมการ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.6 การจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี การจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2563
ซึ่งจะมีกิจกรรมในพิธีเปิดงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลหลักเมืองอุดรธานี ดังนี้
เวลา 07.30 น. - พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา 07.09 น. - พิธีบวงสรวง
เวลา 09.30 น. – พิธีสงฆ์
สำหรับการเตรียมความพร้อมอื่น ๆ
ร้านมัจฉากาชาด : จะดำเนินการเสร็จในวันเสาร์ และขนของเข้าร้านให้เรียบร้อย
พัฒนาชุมชนจังหวัด : จัดจำลองโคกหนองนาโมเดล /สาธิตขั้นตอนการทอผ้า/อำเภอ
อำเภอหนองแสง สาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น ประกวดสินค้า
ประกวดการทอผ้า ประกวดลาบเป็ด
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : จัดนิทรรศการ/ให้ความรู้ด้านการเกษตร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด : ประกวดไก่ชน/ไก่พื้นเมือง ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ อนุรักษ์ควายไทย
จัดนิทรรศการวิถีคน วิถีควาย โชว์ควายสวยงาม
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด : ประกวดนางงาม /ขวัญใจสื่อมวลชน/มหาชน ณ เวทีกลาง
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด : รับผิดชอบเวทีการแสดง ลานวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทย
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้สนับสนุนชุดการแสดงให้หลากหลายรูปแบบ
ประธาน
ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งร่วมเดินแบบผ้าไทย ในวันดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.7 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ประจำปี 2564 จำนวน 10 ประเภท โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานประวัติและ
ผลงานได้ที่ www.dra.go.th และสรุปผลงานย้อนหลัง 5 ปี ส่งสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.8 เชิญร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม
2563
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เชิญชวนร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรานี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/ผู้แทนหัวหน้า...
ผูแ้ ทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยมีพิธี (ช่วงเช้า) ทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
(ช่วงเย็น) พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1. การแต่งกาย
1.1 พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
(1) ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(3) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(5) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง
(6) ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง
1.2. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
(1) ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(3) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
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ประธาน
มติทปี่ ระชุม

(5) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง
(6) ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง
(ผู้ถือพานพุ่ม ให้สวมถุงมือสีขาว)
(7) ผู้ร่วมในพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี
1.3 พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
(1) ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด
ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ
(3) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(5) ผู้นำศาสนา : ชุดประจำของแต่ละศาสนา
(6) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(7) ประชาชน : ชุดประจำชาติ ชุดไทย ชุดผ้าไทย ชุดพื้นเมือง ชุดท้องถิ่นหรือ
ชุดย้อนยุค
2. เทียนที่ใช้ในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ให้ใช้เทียนสีเหลือง ไส้สีขาว
3. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรม
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมทุกกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
รับทราบ
/5.9 การเตรียมการ...

5.9 การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานให้บริการด้านเอชไอวี ของ
เรือนจำกลางอุดรธานี
ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจำกลางอุดรธานี ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานให้บริการด้าน
เอชไอวี ที่เรือนจำกลางอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 14.00 น. - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จถึงเรือนจำกลางอุดรานี
1) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข/ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานโครงการพระดำริในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ / ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัด
กระทรวงยุติธรรม/นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จฯ
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ประธาน
มติทปี่ ระชุม

2) นายอุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข กราบทูลรายงานความเป็นมาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเอชไอวี
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์
3) อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการ
ด้านเอชไอวี ในกลุ่มผู้ต้องขัง
4) ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขัง จำนวน 1 ชุด
5) เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานการให้บริการด้านเอชไอวี ของเรือนจำกลาง
อุดรธานี
6) ฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร
กรมราชทัณฑ์ จำนวน 2 ชุด เสด็จกลับ
การแต่งกาย : ข้าราชการ - เครื่องแบบปกติขาว
สุภาพสตรี - ชุดสูท กระโปรง
สุภาพบุรุษ - ชุดสูทสากล สีเข้ม
ในการนี้ เรือนจำกลางอุดรธานี ได้เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ และงานด้านราชทัณฑ์
เรียบร้อยแล้วและจะประชุมร่วมกับส่วนล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญทุกท่านเฝ้ารับเสด็จ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด และเตรียมการให้สมพระเกียรติ
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องรับปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.จังหวัดอุดรธานี)
/6.3 รายงานผล...

ระเบียบวาระที่ 7
ผอ.ทสจ.จว.อด.

ประธาน

6.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.4 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
เรื่องอื่น ๆ
1) มติ ครม.ผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
สืบเนื่องมาจากมติ ครม.ได้ผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่ง
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สัง่ การให้กรมป่าไม้ ที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
สำรวจการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 30 กว่าแห่ง ภายใน 180 วัน หลังมติ
ครม.ให้ส่วนราชการหน่วยงานยื่นคำขอกับกรมป่าไม้เกี่ยวกับใช้พื้นที่ป่าไม้ ต้องขอผ่อนผัน
ตามระเบียบ สำหรับที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับ นสล. และที่ราชพัสดุ ให้ยื่นคำขอกับสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ที่ 6 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถ้าไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดจะผิด
กฎหมายและถูกเนินคดี สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีจำนวน 170 แห่ง ที่อยู่ในแผนและโครงการฯ
ขอให้ยื่นเรื่องไว้ก่อนทัง้ หมด เพื่อกรมป่าไม้จะได้พจิ ารณาอนุญาต
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด ช่วยดำเนินการหากได้รับหนังสือแจ้งเวียนจากสำนักงานทรัพยากร
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และมอบทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
2) การจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงในครอบครัว
ผูแ้ ทนพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพ
ครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองสิทธิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2563 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
2. การติดเข็มกลัด ริบบิ้นสีขาว สัญลักษณ์แห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรง
3. การจัดบูธ นิทรรศการ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
ซึ่งในวันนี้ได้ทำการติดเข็มกลัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการยุติความรุนแรงให้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ ทุกท่านแล้ว
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3) การจัดงานวันดินโลก
ผอ.สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ อุดรธานี มติ ครม.กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลกเพื่อรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะจัดบูธเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่บูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
/และอีกส่วนหนึ่ง...
และอีกส่วนหนึ่งจะจัดที่สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จึงขอเชิญ
ทุกท่านร่วมพิธีตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดสรุป
ดังนี้
เวลา 08.00 น. - ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงบริเวรพิธี ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี
เวลา 10.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา 10.30 น. - พิธีเปิดงานวันดินโลก
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ เช่น การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”
แสดงหลักของแนวพระราชดำริด้านเทคนิค นิทรรศการวันดินโลก/
กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /การเสวนาด้านการจัดการพื้นที่ตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่/การแข่งขันเรื่อง
การจัดการดิน โดยโครงการบัตรดินดี
4) เสร็จพิธี
การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง
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มติที่ประชุม

รับทราบ
4) การชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษา
ผบก.ภ.จว.อด.
สืบเนื่องจากในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษาบริเวณ
อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยมีผู้ขึ้นกล่าวปราศรัย
14 คน และได้ทำการจับกุมแกนนำ 3 คน ซึ่งคนอุดรเป็นผู้จัดการชุมนุม ขอเตือนให้คนที่
เข้าร่วมชุมนุมได้ระมัดระวังถึงความเหมาะสมในการกล่าวปราศรัย และได้รวบรวมหลักฐาน
เป็นไปตามการจับกุม เป็นไปตามขั้นตอน และให้ระมัดระวังด้านข้อกฎหมายด้วย ถ้าผิด
ตำรวจจำเป็นจะต้องจับกุมดำเนินคดี ขอให้ทุกท่านได้ตักเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังด้วย
ประธาน
กล่าวขอบคุณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4) การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 20
ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ
ในหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบ่งเป็น 42 เขต เลือกได้ 42 คน 2,295 หน่วย ผู้ที่มีสิทธิ
เลือกตั้ง 12 ล้านคน สำหรับการเลือกตั้งนายก อบจ. และ สอบจ.ในครั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้ง
ล่วงหน้า และขอให้ตรวจสอบสิทธิที่สำนักทะเบียนกลาง ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
หรือเข้าตรวจสอบสิทธิได้ Google ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยเกี่ยวข้องไปรับหีบบัตรเลือกตั้ง
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์เยาวชนฯ โรงเรียนเทศบาล 6
ประธาน
เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 11.00 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

๓๐

