รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4/๒๕64
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม (เฉพาะผูแ้ ทนสังกัดกระทรวง /นายอำเภอทุกอำเภอ /ผกก.ทุก สภ.และผูน้ ำเสนอเรือ่ งเกีย่ วข้อง
กับวาระการประชุม)
1. นายสยาม
ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายจำรัส
กังน้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. พล.ต.ต.พิษณุ
อุณหเสรี
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
4. พ.อ.สมัญ์ชกาญจน์ จันทร์ไทย
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.
5. น.อ.ธนิต
พาน้อย
(แทน) ผบ.กองบิน 23
6. นายธานินทร์
ประดิษฐ์
อัยการจังหวัดอุดรธานี
7. นายจำรัส
นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
8. นายนพดล
มามาก
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
9. ผศ.ดร.พนา
ดุลยพัชร์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
11. นพ.ทวีรัชต์
ศรีกุลวงศ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
12. พญ.ฤทัย
วรรธนะวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
13. นายเจษฎา
หมั่นเรียน
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
14. นายเอนก
สุวรรณภูเต
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
15. นายสุวัฒน์ชัย
แสนราช
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
16. นายยงยศ
วุฑฒิโกวิทย์ พลังงานจังหวัดอุดรธานี
17. นายนพดล
จงสมชัย
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
18. นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
19. นางจินตนา
ไชยเดช
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
20. นายเกรียงศักดิ์
ถวายชัย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
21. นายราชศักดิ์
ยีรัมย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
22. นายนพดล
นิกรแสน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
23. นายสุชาวดี
ขาวขำ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
24. นายเรืองยุทธ
ประสาทสวัสดิ์ศิริ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
25. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ (แทน) นายอำเภอเมืองอุดรธานี
26. น.ส.จักษณา
ปัญญาสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
27. น.ส.บุพผา
อินทสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
28. นายประนอม
อุทรักษ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
29. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
30. น.ส.กุสุมา
คำเมืองคุณ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
31. ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
/32. นายเวทิน ....
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32. นายเวทิน

พุ่มอินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
33. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
34. นายกำพล
สีกา
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
35. นางบำเพ็ญพร
สุริยกมล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
36. ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
37. นายบำรุง
ดวงละปา
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
38. นายวันชัย
อนุตรชัชวาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
39. นายอนุพงค์
มกรานุรักษ์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
40. พ.ต.อ.จามร
อันดี
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี
41. นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
42. นายวรวัตต์
ชาญวิรัตน์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
43. นายวิเชียร
ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
44. นายวิชาญ
แท่นหิน
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุดรธานี
45. นายศุภชัย
ศรีหาใต้
(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1
46. นพ.ธิติ
อึ้งอารี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี
47. นางวัลภา
ศรีบุญพิมพ์สวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
5. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
6. หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1.1 นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ย้ายมาจากจังหวัดมหาสารคาม
1.2 ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุดรธานี ย้ายมาจากจังหวัดนครพนม
1.3 นายนพดล นิกรแสน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ย้ายมาจากจังหวัดนครพนม
1.4 นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุดรธานี ย้ายมาจากจังหวัดขอนแก่น
1.5 นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
1.6 นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ย้ายมาจาก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
/1.7 นายวิชาญ...
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1.7 นายวิชาญ แท่นหิน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14
อุดรธานี
1.8 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
ย้ายมาจากจังหวัดหนองคาย
1.9 พ.ต.อ.จามร อันดี ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ย้ายมาจาก ผกก.สภ.บ้านดุง
1.10 นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ย้ายมาจาก
อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2564 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2564
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2564
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งนโยบาย ข้อสัง่ การของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด และงานสำคัญ
3.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
คลังจังหวัดอุดรธานี การใช้จ่ายงบประมาณ ขอสรุปการใช้จ่ายปี 2564 ดังนี้
งบภาพรวมของจังหวัด ได้รับจัดสรร 13,989 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 12,141
คิดเป็นร้อยละ 86.79 อยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ ใช้จ่ายไปร้อยละ 99.55
งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 6,380 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 5,103 ล้าน คิดเป็นร้อยละ
79.99 อยู่ในลำดับที่ 11 ของประเทศ ใช้จ่ายไปร้อยละ 99.02
งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 7,609 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 7,037 ล้าน อยู่ในลำดับที่ 32
ของประเทศ
งบกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
งบภาพรวมได้รับจัดสรร 441.26 ล้าน เบิกจายแล้ว 293 ล้าน อยู่ในลำดับที่ 4
ของประเทศ
งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 421 ล้าน เบิกจ่ายยแล้ว 276 ล้าน อยู่ในลำดับที่ 4
ของประเทศ
งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 1.47 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 16.52 ล้าน อยู่ในลำดับที่ 4
ของประเทศ
งบยุทธศาสตร์จังหวัด ส่วนราชการได้รับจัดสรรเพื่อแก้ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี
ภาพรวม 308 ล้าน เบิกจ่าย 305 ล้าน 98 % ลำดับที่ 3 ของประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน
และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบ
เกียรติบัตรแก่ส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 100 เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 57 แห่ง
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 17 ธันวาคม 2564
/ภาพรวมงบจัดสรร...
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ภาพรวม งบจัดสรร 6,622.98 ล้าน งบรายจ่ายลงทุน 4,160 ล้าน 85 หน่วยงาน
เบิกจ่ายไป 304 ล้าน อยู่ลำดับที่ 33 ของประเทศ ได้จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
หน่วยต้องก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 สำหรับในปี 2565 ยังไม่มี
มติจาก ครม.แจ้งมา ส่วนงบยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีปีงบประมาณ 2565 ได้รับอนุมัติ
เพียง 26 ล้าน ขณะนี้ได้รับมาแล้ว 20 ล้าน ยังไม่มีการทำสัญญา ส่วนงบประจำได้เบิกจ่าย
ไปเพียงบางส่วน
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และได้ทำการเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย และเป็นคณะกรรมการในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
งบประมาณ 387.52 ล้าน เบิกจ่ายได้ 127.85 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 32.99
2. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
งบประมาณ 168.19 ล้าน ทำ PO แล้ว 101.13 ล้าน ร้อยละการ
เบิกจ่าย 8.13
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
งบประมาณ 80.25 ล้าน ทำการเบิกจ่าย 8.85 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 11.03
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
งบประมาณ 58.03 ล้าน ทำการเบิกจ่าย 0.65 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 1.12
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
งบประมาณ 47.45 ล้าน ทำการเบิกจ่าย 7.40 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 15.59
6. โรงพยาบาลอุดรธานี
งบประมาณ 29.09 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 1.40 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 4.80
7. กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
งบประมาณ 10.57 ล้าน อยู่ระหว่างการจัดทำ PO
รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหลือกำลังเร่งดำเนินการเบิกจ่าย
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และแจ้งเหตุผลในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนดเวลา
โดยให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลกำหนดไว้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 – 3.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 และการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 จังหวัดอุดรธานี
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จังหวัดอุดรธานี
ติดเชื้อรายใหม่วันที่ 21 จำนวน 18 ราย วันที่ 22 จำนวน 16 ราย วันที่ 23 จำนวน 14 ราย
รวม 3 วัน รวม 20,433 ราย ขณะนี้มีเตียงผู้ป่วย จำนวน 1,000 เตียง มีคนไข้ 250 เตียง
แยกเป็นป่วยหนักที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 คน และมีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุดรธานี
ประมาณ 2,000 ราย/วัน เฉลี่ยตรวจ ATK 2-3% พบรวม 62 คน ค้นจากผู้เดินทางส่วนใหญ่
ทางเครื่องบิน 1,900 คน รถไฟ 111 คน รถทัวร์ 108 คน ตรวจ ATK 29 คน ไม่พบเชื้อแต่
อย่างใด สำหรับผู้ป่วย 14 ราย ตรวจพบในอำเภอเมือง 13 ราย อำเภอทุ่งฝน 1 ราย และอำเภอ
ทีน่ ่าเป็นห่วง คือ อำเภอกุมภวาปี (สงสัยโอไมครอน) ต่อมาตรวจแล้วสรุปเป็นผู้ติดเชื้อโอไมครอน
และอำเภอโนนสะอาด ยังมีระบาดซึ่งคงเกี่ยวเนื่องมาจากการระบาดของกลุ่มบริษัทพานาโซนิค
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/ผู้ป่วยทั้งหมด...
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ผู้ป่วยทั้งหมด 20,850 ราย สำหรับการวัคซีนในวันนี้ ประชาชนทั่วไปฉีดได้ 65 %
ถือว่าเกือบจะได้เป้าที่ตั้งไว้ 70 % สำหรับ 608 (กลุ่มเสี่ยง) 84.27 % อำเภอที่ยังเป็น
พื้นที่สีเขียวคือ อำเภอบ้านดุง/น้ำโสม/โนนสะอาด/ทุ่งฝน
ระยะเวลาการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้ ตามคำแนะนำทีป่ รับใหม่
เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เดือน ธันวาคม 2564
เดือน กันยายน - ตุลาคม 2564 ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เดือน มกราคม 2565
เดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2564 ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เดือน กุมภาพันธ์ 2565
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เดือน มีนาคม 2565
สำหรับวัคซีนสำหรับเด็ก อายุ 5 – 11 ปี จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์สีส้ม ฉีด 0.1 ไมโครกรัม/คน
และสำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีด 0.3 ไมโครกรัม/คน ขณะนี้มีเด็กนักเรียน
ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนน้อยมาก เกิดจากความกังวลของผู้ปกครองที่ไม่กล้านำเด็กเข้ารับการฉีด
วัคซีนเพราะเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดจากอาการแพ้วัคซีน ขณะนี้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแจ้งให้ทุกพื้นที่เตรียมการสำรวจวัคซีนและสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีน คาดว่า
จะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564
ประธาน
มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายปราโมทย์ ธัญญพืช) ได้สำรวจและวางแผนเกี่ยวกับ
รายละเอียดการฉีด ผู้ที่สมัครแล้วมีเท่าไหร่ กำหนดวันฉีดไว้ล่วงหน้า และจังหวัดอุดรธานี
มอบโล่เกียรติคุณ สำหรับจังหวัดที่ทำงานครอบคลุมการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยง ที่ทำงานได้
ตามเป้าหมายอุดรธานีเป็น 1 ใน 22 จังหวัด โดยได้มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
(นายปราโมทย์ ธัญญพืช) เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
3.4 การดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ปกติภาพรวมตลอดปีกำหนดเป้าไว้ 18 คน/แสน
ประชากร ในปี 2565 กำหนดเป้าหมายไว้ไม่เกิน 285 คน/ปี และเฉลี่ย 23 คน/เดือน
ในปีงบประมาณ 3 เดือนที่ผ่านา เสียชีวิตร้อยละ 5.25 /23 คน/แสนประชากร เฉลี่ย
เสียชีวิตต่อวัน 1.02 คน เป้าหมาย 0.7 /วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับข้อมูลทั้งปี
ของ 3 เดือนแรก 7 วันอันตราย เสียชีวิต 7.14 คน อำเภอที่เสียชีวิตมากที่สุดคืออำเภอ
กุมภวาปี และอำเภอพิบูลย์รักษ์ ขอให้ไปกำชับเจ้าหน้าที่กวดขันควบคุมดูแล
โดยเฉลี่ยในทุก ๆ ปีจะพบว่า 4 – 6 เดือนแรก อัตราการเสียชีวิตของอุดรธานีจะสูง
แต่กลางปีจะลดลง ขณะนี้เสียชีวิตเฉลี่ย 30 คน/เดือน วิเคราะห์เชิงลึกเดือนธันวาคม
เสียชีวิต จำนวน 25 ราย พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซด์ ไม่สวมหมวกกันน็อค
และถนนที่เกิดบ่อยที่สุดคือถนนทางหลวงในชนบท และการดื่มสุรา ปีใหม่ 7 วันอันตราย
ปี 2563 เสียชีวิต 5 ราย ส่วนปี 2560 เสียชีวิตจำนวนมาก 28 ราย ปี 2564
จำนวน 15 ราย คาดว่าระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565
จะเสียชีวิตมากที่สุด ส่วนใหญ่จังหวัดอุดรธานีจะเสียชีวิต ณ จุดที่เกิดเหตุ จำนวนรวม
ทุกอำเภอ 349 ครั้ง เสียชีวิต อำเภอเมือง/บ้านดุง/วังสามหมอ/กุมภวาปี เสียชีวิต 15 ราย
บาดเจ็บหนัก 22 ราย
ประธาน
ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จะมีการประชุมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ รวมทั้งรณรงค์
ในเรื่องการฉัดวัคซีน
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.5 มาตรการ...
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3.5 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี การเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดอุดรธานี เสียชีวิต
มากกว่า 80% ของอุบัติเหตุอีกไม่กี่วันจะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่หยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน
โดยประชาชนวางแผนเดินทาง อาจจะไปถึงที่หมายกลับไม่ถึงที่ตั้ง แต่เนื่องจากทุกหน่วยได้
ร่วมดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องทำให้ ปี 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตราย
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - วันที่ 4 มกราคม 2565 หลังจากนั้นอีก 7 วัน
จะวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี ในเทศกาลปีใหม่ ดำเนินการด้านบริหารจัดการ ตั้งศูนย์ลดอุบัติเหตุ แต่งตั้ง
คณะทำงาน คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เพื่อลดปัจจัย
เสี่ยง ถนนและสภาพสิ่งแวดล้อม ถนนกระทรวงคมนาคม ไฟส่องสว่าง ถนนที่กำลัง
ก่อสร้างให้คืนพื้นผิวแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน การคมนาคมขนส่ง ตำรวจ และอื่น ๆ เพื่อจะขอความ
ร่วมมือให้รถหยุดวิ่งเป็นการชั่วคราว การใช้รถใช้ถนน และกฎหมาย ให้ตั้งด่านตลอด
สาเหตุหลักก็จะเกิดจากเมาแล้วขับ ขณะนี้จังหวัดอุดรธานีมีเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน
46 เครื่อง คงจะเพียงพอในการตรวจวัด หากเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจะต้องมีการ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกราย จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการให้การช่วยเหลือหลังเกิด
อุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ มีชุดทีมกู้ภัยกู้ชีพครอบคลุมทุกอำเภอ เข้าไปยังจุดเกิดเหตุให้เร็ว
ที่สุดชีวิตจะรอดมากขึ้น ในส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะเก็บผลรวมเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนักเท่านั้น ส่วนบาดเจ็บ
เล็กน้อยจะเป็นหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบ และขอฝากหัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานขอให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของจังหวัดโดยเคร่งครัดในการ
ออกตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยตามจุดตรวจต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้แสดงมุมมองเป็นความกังวลในห้วงต่อไปข้างหน้า คือ การเกิดอุบัติเหตุ กับ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ใน 2 ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุน้อยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการกลัวจะติดเชื้อโควิด ในปี 2563 หรือ 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดโรค
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระบาดหนัก อันเนื่องมากจากแหล่งสถานบันเทิง
ทองหล่อ การเกิดอุบัติเหตุตัวเลขน้อยลง แต่ต่อไปนี้โอไมครอนกำลังมาแต่คนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยกังวล ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น งานประจำปีทุ่งศรีเมือง แม้จะมี
กิจกรรมไม่มากแต่คนอัดอั้นมานาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงกังวลว่าเชื้อโอไมครอน
ที่ติดต่อรวดเร็วมาก จะเกิดระบาดอย่างรุนแรง เพราะโอไมครอนในทางด้านวิชาการเชื้อจะ
เข้าไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนอาการรุนแรงระดับหนึ่ง จากประสบการณ์คนไข้หลายคนที่ติดเชื้อ
ทำให้เสียชีวิต จะเกี่ยวเนื่องกับการไม่ยอมฉีดวัคซีน มีโอกาสติดเชื่อได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อ
กลายพันธุ์ แม้ประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปต้องยอมปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
จึงขอให้รีบไปวัคซีนสำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดหรือฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่ ถ้าเกิน
3 – 4 เดือน ขอให้รีบไปฉีดเข็ม 3 ทันที เพราะจะทำให้ไม่ได้รับเชื้อหรือถ้าติดเชื้อก็ไม่อาจ
ถึงขึ้นเสียชีวิต แต่สำหรับบุคคลที่ไม่ยอมไปฉีดวัคซีนโอกาสติดเชื้อและเสียชีวิตจะสูงมาก
และการป้องกันตนเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านและให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกรมควบคุมโรคติดต่อ
กำชับไว้อย่างเคร่งครัด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/ประธาน...
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ประธาน

กล่าวขอบคุณ และขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการแนะนำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดและกลับมาภูมิลำเนา ฝากทุกอำเภอให้
ตรวจเชิงรุก ถนนคนเดินขอให้เข้มงวด สถานประกอบการ โรงงาน ต้องเข้าควบคุมดูแล
รวมทั้งแจ้ง อสม.ประจำหมู่บ้าน ดูแลคนที่เ ดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด และจะได้เสนอ
มาตรการที่เป็นรูปธรรมต่อไป
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 คาดว่าจะมีคนเดินทางไปมาในจัง หวัด
อุดรธานีเป็นจำนวนมาก มีแนวโน้มคือจากการสังเกตจากสัปดาห์ที่ผ่านมา การเดินทางคึกคัก
มาก โดยเฉพาะจุดที่มีการยูเทิน ถ้าจะให้ลดอุบัติเหตุลงได้ให้ติดตั้งแท่งแบริเออร์ ให้เป็นรูปตัว
S วาง ณ จุดสามแยกต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากการขับรถย้อนศร
จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมาก
ประธาน
กล่าวขอบคุณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 นโยบายจังหวัดอุดรธานี ส่งเสริมการสวมผ้าไทย และผ้าลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย
ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน
ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในการสวมผ้าไทยทุ ก วั น
กับผู้ว่าราชการจังหวัดในนามตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัด ประธานชมรม
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลในจั ง หวั ด กรรมการพั ฒ นาสตรี จ ั ง หวั ด ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
การสวมผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ส่ง เสริมให้ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
สวมผ้าไทย สัปดาห์ละ 2 วัน ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
กอรปกับพสกนิกรชาวไทยได้รับพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี รัตนราชกัญญา เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนว
พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการสืบสานผ้าไทย ให้ดำรงไว้คู่แผ่นดิน โดยในลายผ้าลายขอเจ้าฟ้าฯ ประกอบไปด้วย
ลายขอรูปตัว S 10 แถว หมายถึง ในหลวงรัชกาลที่ 10 รูปหัวใจ หมายถึง ความห่วงใย
พสกนิกรของพระเจ้าอยู่หัว และรูปตัวเอส (S) หมายถึง พระนามย่อของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยพระองค์ท่านทรงจัดให้มีการประกวดผ้าลายขอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทั่วประเทศ จัง หวัดอุดรธานีไ ด้รับรางวัล 7 ชิ้น กลุ่มทอผ้าโบราณ
บ้านโนนกอก ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
และรางวัลชมเชยประเภทผ้าขิดลายขอเจ้าฟ้าฯ ย้อมสีธรรมชาติ จากกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอ้อ
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีการจำหน่ายผ้าในงานประจำปีทุ่ง ศรีเมืองอุดรธานี
มีรายได้ประเภทผ้า ประมาณ 2 ล้านบาท ในห้วงระยะนี้รัฐบาลมีนโยบายจัดกิจกรรมสู้ภัย
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ที่เมืองทองธานี จังหวัดอุดรธานี
ได้ส่งสินค้าประเภทผ้าไปจำนวน 18 บูช รายได้ขณะนี้อยู่ที่ 2 ล้านบาท
/นโยบาย...
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นโยบายการสวมผ้าไทย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบสานรักษาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงด้วยการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
4. ยึดถือการสวมผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ดังนั้น จังหวัดอุดรธานีจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสัง คม
ได้ร่วมใจกันสวมผ้าไทยทุกวัน โดยกำหนดไว้ดังนี้
1. วันจันทร์ – เครื่องแบบปฏิบัติราชการกากี หากมีการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ให้สวมผ้าไทย
2. วันอังคาร - วันพุธ สวมผ้าไทยสวยงาม
3. วันพฤหัสบดี - สีแสด ลายขอเจ้าฟ้าฯ หรือผ้าโทนสีแสด ลายสวยงาม (สีประจำจังหวัด)
4. วันศุกร์สวมผ้าไทยลาวยขอเจ้าฟ้าฯ ไม่ระบุสี
5. วันเสาร์-อาทิตย์ หากปฏิบัติงานหรือออกปฏิบัติงานพื้นที่ให้สวมผ้าไทย
ประธาน
ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสนับสนุนส่งเสริมการสวมผ้าไทย ประชุมกรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการขอให้สวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าฯ หรือผ้าไทยพื้นถิ่นเข้าร่วมประชุม
เพื่อช่วยสนับสนุนสร้างรายได้แก่ประชาชนกลุ่มทอผ้าของจังหวัดอุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำเรียนในที่ประชุม หอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาหอการค้า
ทั่วประเทศ ในการนี้ปรากฎว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสยาม ศิริมงคล) ได้รับ
รางวัลผู้ว่าราชกรจังหวัดสำเภาทอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 สำหรับรางวัลนี้
เป็นรางวัลหอการค้าไทย มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในการ
พัฒนาจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือกันกับภาคเอกชน โดยหอการค้าได้เสนอผลงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสยาม ศิริมางคล) ทำให้จังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง
ประธาน
กล่าวขอบคุณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้มีข่าวทางสื่อมวลชนมาหลายกระแสว่าอยากเห็นทางการ
ท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานี จัดเวทีเสวนาเพื่อชาวอุดรธานีได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
ถูกต้องตามความเป็นจริง ถึงการที่สนามบินอุดรจะได้รับการผลักดันให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
เพื่อให้เกิดการพัฒนา ให้จัดเวทีเสวนาให้สร้างการรับรู้ข้อมูลแก่ประชาชนในจังหวัดได้มี
ส่วนร่วมกับประชาชน
ประธาน
กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี นำเรื่องเข้าวาระการประชุม
กรอ.เพื่อรับทราบความคิดเห็น การถ่ายโอน เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของธนารักษ์
พื้นที่อุดรธานี
มติที่ประชุม
รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับปฏิบัติ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสร้างสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่
พุทธศักราช 2564
ผู ้ แ ทนวัฒนธรรมจัง หวั ด อุ ด รธานี ในช่ ว งปี ใ หม่ จ ั ง หวั ด อุ ด รธานี ได้ ร ั บ คั ด เลื อ กให้เ ป็ น จั ง หวั ดในภู มิภาค
ในการถ่ า ยทอดสดการสวดมนต์ ข ้ า มปี จั ด ขึ ้ น ณ วั ด โพธิ ส มภรณ์ พระอารามหลวง
ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ จะแบ่งดังนี้
ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร - จัดที่ วัดอรุณราชวราราม
ภาคเหนือ
- จัดที่ จังหวัดเชียงราย
ภาคใต้
- จัดที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จัดที่ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 31 มกราคม 2564 – 1 มกราคม 2565
เวลา 19.00 น. - เริ่มพิธีการสวดมนต์ข้ามปี
เวลา 21.30 - 22.00 น.- พิธีการที่สำคัญจะถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom
ประมาณ 5 - 7 นาที โดยในช่วงนี้ ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ส่วนฝ่ายคณะสงฆ์จะเป็นของวัดโพธิสมภรณ์ ในพิธีการนี้กระทรวงวัฒนธรรม
จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 7 สี และถ่ายทอดเชื่อมโยงไปยังวัดอรุณราชวราราม
เวลา 22.00 น. - เจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เวลา 23.00 น. - สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญจิตรภาวนา
เวลา 23.55 น. - เจริญจิตภาวนา เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 24.00 น. - ลั่นฆ้อง 9 ครั้ง สวดเจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เพื่อเป็นสิริมงคล
วันที่ 1 มกราคม 2565 - พิธีทำบุญตักบาตร
กิจกรรมต่อเนื่อง วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปรับไฟพระฤกษ์ที่กระทรวง
วัฒนธรรม และจะนำไปเก็บไว้ที่วัดมัชฌิมาวาส ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564
เวลา 13.00 น. จะถวายไฟพระฤกษ์ให้วัดทั้ง 2 นิกาย โดยได้เรียนเชิญเจ้าคณะจังหวัด
และเจ้าคณะอำเภอทั้ง 2 นิกาย ได้จุดต่อไฟพระฤกษ์ ซึ่งจะได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี และได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อด. เชิญชวนร่วมกิจกรรม และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19 ) อย่างเคร่งครัด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.2 โครงการรักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากจังหวัดอุดรธานียังไม่มีลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอุดรธานี
และประกาศเป็นลายผ้าประจำจังหวัดอย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น
และการรณรงค์ ส่งเสริมอัตลักษณ์ค วามเป็นไทย (2) เพื่อค้นหาการออกแบบลายผ้ า
อัตลักษณ์ประจำจังหวัดอุดรธานี อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่า รากเหง้าของ
บรรพบุรุษที่สะท้อนถึงบริบทสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี (3) เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับการ
/ประกวด...

๑๐

ประกวดคัดเลือกให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวาง และสอดคล้องตามนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และจังหวัด
ได้จัดประชุมโครงการรักษ์ผ้าไทยรักษ์ความเป็นไทย ส่งเนสริมลายผ้าอัตลักษณ์ประจำ
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายปราโมทย์
ธัญ ญพืช) เป็นประธานที่ประชุม มีข้อเสนอแนะให้ นำอัตลักษณ์ผ้าไทย โดยยึดหลักจาก
คำขวั ญ จั ง หวั ด อุ ด รานี มาประกอบเพื ่ อ ทำเป็ นอั ต ลั กษณ์ ผ้ า ไทยของจั ง หวั ด อุ ดรธานี
แต่ในเบื้องต้นยังสรุปไม่ได้ว่าต้องใช้ลายไหน ที่ประชุมจึงขอให้ตั้งคณะทำงาน/
คณะกรรมการกลุ่มย่อยขึ้นเพื่อพิจารณา เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดและออกแบบ
ออกแบบลายผ้า หากได้ข้อสรุปแล้วจะได้นำผ้าไปจัดแสดงโชว์และประกวดในงาน
เทิดพระเกียรติพระพันปี ที่ส่วนกลางในอนาคตต่อไป
นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อด. กล่าวขอบคุณทีมงาน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.3 การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี รายงานความก้าวหน้าในเรื่องการยื่นประมูลสิทธิเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
จัดงานพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานี ปี 2569 ในฐานะฝ่ายเลขาร่วมกับหัวหน้า
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกระบวนการขับเคลื่อนดำเนินการมาแล้ว 3 ปี
และในอนาคต ปี 2565 จะได้ทราบว่าจังหวัดอุดรธานีจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่
ปี 2562 - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุทธิชาติ) ได้นำทีมขับเคลื่อน
โดยได้เตรียมรวมรวมข้อมูลเสนอกับ สสปน. ได้รับความเห็นชอบ
ปี 2563 - เป็นช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )
ทุกประเทศทั่วโลกหยุดงานอีเวนท์ต่าง ๆ ทำให้เกิดการชะลอตัว แต่ในทางปฏิบัติ
จังหวัดได้จัดทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยรับผิดชอบ
ปี 2564 - จังหวัดอุดรธานี เป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนมาก นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่ารชการจังหวัดอุดรธานีคนปัจจุบัน ได้เสนอข้อมูลผ่านผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และได้รับความเห็นชอบให้จังหวัดอุดรธานี ยื่นประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ
จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
วันที่ 16 กันยายน 2564 - ครม.สัญจรที่จังหวัดอุดรธานี และ ครม.อนุมัติ
ให้จังหวัดอุดรธานียื่นประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก
ปี 2565 ประมาณเดือนมีนาคม ไม่เกินวันที่ 15 ผู้บริหารระดับประเทศ
และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จะได้เดินทางไปร่วมงานเอ็กโปร์ ที่ประเทศดูไบ
คงมีความเป็นไปได้ที่จังหวัดอุดรธานีจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก
ในการนี้จังหวัดอุดรธานี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ โดยคณะที่ 1
นำโดย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้วางแผนการจัดงานฯ
โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นเลขา (ดำเนินการแล้ว) สำหรับการหา
ข้อมูลด้านพืชสวนโลก คณะที่ 2 นำโดยนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี โดยเกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นเลขาฯ ต่อมาส่งมอบงานต่อให้ นายจำรัส กังน้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยลงนาม MOU ร่วมกับ 9 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนพัฒนา
/พื้นที่สาธารณประโยชน์...

๑๑

พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด เพื่อจัดงานพืชสวนโลก โดยได้เสนอข้อมูลความพร้อม
ของจังหวัดอุดรธานีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับความเห็นชอบ
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 ได้เสนอความเห็นชอบต่อ ครม. และ ครม.อนุมัติ
เห็นชอบให้จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับ B ปี 2569 และแจ้งต่อสมาคมพืชสวนระหว่าง
ประเทศ AIPS ในช่วงนี้จะได้รีบดำเนินการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทีมจังหวัด
ที่ตั้งคณะกรรมการในการแปล ประกอบด้วย เลขาสถิติจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี และทุกส่วนราชการร่วมกันแปล รวมทั้ง สสปน. เพื่อยื่นประมูลสิท ธิ์
ในวันที่ 7 มกราคม 2565 หลังจากนั้น วันที่ 17 – 22 มกราคม 2565 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมาคมพืชสวนโลกจะเดินทางมาดู สถานที่และความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัด
จะต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจ และเป็นผู้บริการที่ดีให้แก่ผู้ที่เข้ามาทำการตรวจ
ประเมิน โดยความร่วมมือจากทุกภาค/ส่วน คาดว่าจังหวัดอุดรธานีจะได้มีโอกาสจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569
นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อด. วันที่ 28 มกราคม 2565 จะเสนอของบประมาณ 2,500 ล้านบาท รัฐบาล
คงจะเห็นชอบและให้การสนับสนุน ในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 68 ล้านบาท
หลังจาก นั้น จะทยอยโอนเงินเรื่ อย ๆ ครม.อนุมัติวงเงิน จะเป็นไปตามที่ ไ ด้น ำเรี ย นไว้
การออกแบบในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้แนวทางว่า ควรมีอาคารที่เป็นเอกลักษณ์
โดยใช้วัดป่าภูก้อนเป็นตัวนำ สำหรับสวนสาธารณะหนองแด ปัญหา อุปสรรค คือต้องเร่ง
ขอใช้ที่ดิน เพื่อทราบปัญ หา ข้อขัดข้อง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้ อ ย
โดยมอบหมายหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 ผลการประเมิ น จั ด งานประจำปี ท ุ ่ ง ศรี เ มื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี (New Normal)
ประจำปี 2564
สถิติจังหวัดอุดรธานี ผลการประเมินจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี (New Normal) ประจำปี
2564 ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2564
- จำนวนผู้มาเที่ยวชมงาน 438,957 คน
(นับจากสติกเกอร์) การใช้จ่ายเงินในการมาเที่ยวชมงาน ใช้จ่ายเงินร้อยละ 98.1
ไม่ใช้จ่ายร้อยละ 1.9
- ค่าใช้จ่ายต่อหัว 228.67 บาท ใช้จ่ายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 63 จำนวน 288.26 )
คิดมูลค่าเงินสะพัดในการจัดงานประมาณ 98 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา 51 ล้านบาท
- ประเมินกิจกรรมภายในงาน (1) กิจกรรมการแสดงบนเวที จำนวน 31 กิจกรรม
ความพึงพอใจ ร้อยละ 96.4 (2) การแสดงนิทรรศการ จำนวน 7 กระทรวง ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90.2 (3) การจำหน่ายสินค้า ร้านค้าทั้งสิ้น 898 ร้าน ความพึงพอใจ ร้อยละ
80.6 - การแสดงบนเวทีกลาง อันดับ 1 -การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนมัธยม
เทศบาลนครอุดรธานี (โรงเรียนเทศบาล 6) ร้อยละ 96.4 อันดับ 2 – การแสดงวงดนตรี
ลูกทุ่งสมาคมนัก ดนตรี จัง หวัด อุด รธานี ร้ อยละ 95.1 อันดับ 3 – การแสดงโปงลาง
จากโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคม ร้อยละ 93.9
นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อด. ในภาพรวมถือว่าประสบผลสำเร็จ ภายใต้รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5 ...

๑๒

ระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 6
มติทปี่ ระชุม
เลิกประชุม

เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
5.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
5.2 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สำนักงานจังหวัดอุดรธานี)
5.3 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
เรือ่ งอืน่ ๆ
- ไม่มี
รับทราบ
เวลา 11.45 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

๑๓

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
ด้ ว ยจั ง หวั ด อุ ด รธานี ไ ด้ จ ั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม กรมการจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ครั้ง ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ให้ทุกส่วน
ราชการทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) และ Upload ข้ อ มู ล ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ จ ั ง หวั ด อุ ด รธานี
http://www.udonthani.go.th หรือสแกน QR code ข้างล่างนี้ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องและ
รับรองรายงานการประชุมฯ ในวันประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน
2563 (ครั้งที่ 7/2563) วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยขอให้แจ้งตอบรับและแจ้งการแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงให้จังหวัดทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail:udonthani _๓@moi.go.th หรือประสาน
ทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หากไม่แจ้ง แก้ไ ขเปลี่ยนแปลงภายในกำหนดจะถื อ ว่ า
ส่วนราชการให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี
กรกฎาคม 2563

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๘๗๗๗

๑๔

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
จังหวัดอุดรธานี
14. นายตฤณ
ทองสมบัติ
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
15. นางสาววนิดา
กองหล้า
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
16. นายณรงค์ชัย
ศรีดาวเรือง
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
17. นายประสิทธิ์
เทพมุณี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
18. นายสมบัติ
อินทมา
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
19. นายอำพล
จินดาวงค์
ประมงจังหวัดอุดรธานี
20. นางภัททิรา
ครุฑกุล
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
21. นางนลินพรรณ
เซียงชัยสกุล (แทน) แรงงานจังหวัดอุดรธานี

๑๕

22. นายชัยวัธน์
23. นายมงคล
24. นายทีทัต
25. นายวรงค์
26. นายราชศักดิ์
27. นายฤทธิเดช
28. นายบดินทร์
29. นางสาวปทิตตา
30. นางสาวลักษณา

ศรีมณี
สงคราม
พิมพา
คลังเงิน
ยีรัมย์
โคตรสาร
ไชยสงค์
หมื่นนุปิง
มั่นเศรษฐวิทย์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
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
47. นายวิมล
สุระเสน
48. นายอรรถพล
พันธุศาสตร์
49. นายกำธร
วิเชฏฐพงศ์
50. นายสมภพ
ร่วมญาติ
51. นายวรพันธ์
ชำนิยันต์
52. นายขจิตเวช
แก้วน้อย
53. นายธวัชชัย
พรมโสภา
54. นายณัฐชนน
นามเคนอุโฆษ
55. นายสมศักดิ์
แสนอินทร์

(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายอำเภอเมืองอุดรธานี
นายอำเภอกุมภวาปี
นายอำเภอหนองหาน
นายอำเภอบ้านผือ
นายอำเภอบ้านดุง
นายอำเภอกุดจับ
นายอำเภอศรีธาตุ
นายอำเภอน้ำโสม
นายอำเภอหนองวัวซอ
นายอำเภอวังสามหมอ
นายอำเภอไชยวาน
นายอำเภอทุ่งฝน
นายอำเภอนายูง
นายอำเภอโนนสะอาด
นายอำเภอกู่แก้ว
นายอำเภอสร้างคอม
(แทน) นายอำเภอหนองแสง
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์

๑๖

56. นายพัสกร
ส่วนกลาง
57. นายอมฤต
58. นางสาวกรรณิกา
59. นายอภิชาต
60. นางนพมาศ

ธนแสนไทย

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
2
63. นายจำปา
64. นายสำลี
65. นายสุรินทร์
66. นายสุทธิดล
67. นายธานินทร์
เกษตรกรรม

โยวะบุตร

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต

พาดฤทธิ์
พลขันธ์
ชาวสวน
วงษ์จันฬา
จันทโรบล

จังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อ
ที่ 9

68. นายสมชาย

เลขาวิวัฒน์

69. นายวิรุฬห์
70. นายวรวิทย์
71. นางสาววารศรี
72. นางทองเทียน
73. นายวัฒนชัย
74. นายธวัชชัย
75. นางสาวชนาภัทร
76. นางสาวจริญญา
77. นางสาวทัศนี
78. นางสาวพเยีย
79. นายสุพัฒน์
80. นางอรัญญา
81. นางสาวนุชรา
82. นายบุรินทร์
83. นางสาวนัยนา
84. นายประเสริฐ
85. นายมนูญ
86. นายสุภชัย

ฤกษ์ธนะขจร
ศรีสำราญ
ถิ่นเมืองปัก
วัฒนก้านตง
ทุมโคตร
ดวงคำ
กลางโยธี
วันทาวงศ์
สมใจ
ศรีแสงทอง
สุระดนัย
ยั่งยืนพงษ์
ยิ่งยง
ประภาพรสุข
พิสุทธิรัตน์
นันทพานิช
เสนาสิงห์
จันทร์ธง

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
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
คลังเขต 4
(แทน) สรรพากร ภาค 10
สรรพากรพืน้ ที่อุดรธานี
สรรพสามิตพืน้ ที่อุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2

๑๗

87. นายเรืองเดช
88. นางสาวอินทิรา
89. นายติณห์
90. นายศิริเดช
91. นางสาวณิชาภา
92. นางสาวรพีพรรณ
93. นายสุคิด
94. นางสาวสุวัทนา
95. นางกัญญา
96. นายพรชัย

ประวัตรวโรดม
บุญต่อ
เจริญใจ
ผ่านจังหาร
ข่าทิพย์พาที
เดชพิชัย
พันธุ์พรม
พลางวัน
โทสาลี
โพคันโย

97. นางศรีสุดา
อุดรธานี

ทิพสิงห์

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 ที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2
/98. นายประสิทธิ์...

98. นายประสิทธิ์

ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 3
99. นางสนม
เสริฐผล
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี
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
113. พ.อ.ชัยวัฒน์
ปานคำ
(แทน) ผอ.สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย
114. พ.อ.ชัยวุฒิ
ไชยเสนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด.(ท)
115. น.อ.อนุรักษ์
สุนทรวงษ์
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
116. พ.อ.ปฏิวัต
ชื่นศรี
(แทน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13
117. พ.ต.ท.สิโรจน์
โลกนิยม
(แทน) ผู้กำกับการ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ

๑๘

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

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

(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...

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

(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิบูลย์รักษ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายูง
(แทน) รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรนาข่า

ดุลยพัชร์
ลิ่มอภิชาต

(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
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

๑๙

155. นายทวีศักดิ์
156. นายปิยะฉัตร
157. นายสงกรานต์

ศรีละบุตร
มูลศรี
ไชยพา

158. นายรัชโยธิน
ประกันภัย

มีพันลม

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 24 (อุดรธานี)
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดอุดรธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

159. นายสุวัฒน์
วิไลงาม
160. ดร.ภีมกร
โดมมงคล
161. นางอุบลรัตน์
แก้วมณี
162. นายพุฒิเศรษฐ์
บัวทองสิงห์
163. นายสิทธิรัชต์
จารุไชยกุล
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ติดภารกิจสำคัญ
ติดภารกิจสำคัญ
ติดภารกิจสำคัญ
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
26. ผุ้อำนวยการศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
27. หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
28. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
29. ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ (จังหวัดอุดรธานี)
30. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ.2

๒๐

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
1. นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
2. นายติณห์ เจริญใจ หัวหน้าสำนักงาน (อำนวยการ) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
อุตสาหกรรม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
จังหวัดอุดรธานี
3. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
4. นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดพิษณุโลก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง คลังเขต 4
อุดรธานี

๒๑

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
งบลงทุน ได้รับงบประมาณ 281.99 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ภาพรวม เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 0.11
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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 สำนักงานเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง
เงินรางวัล 600,000 บาท อปท.ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบ
การ
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% และเห็นด้วยกับการใช้
มาตรการ
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
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2. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล เช่น เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
จากผู้ป่วย 20 ราย/วัน เฝ้าระวังการป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจในแรงงานต่างด้าว
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทุกรายที่ป่วย
3. ข้าราชการและประชาชนทุกคน ต้องใส่หน้ากาก 100% เวลาออกนอกบ้านและอยู่
ในที่ชุมชน
4. สถานพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ ยา และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการดูแล
ผู้ป่วย และควบคุมโรค
5. สื่อสารความเข้าใจกับประชาชน หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย
6. สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในหน่วยบริการ/
สำนักงานทุกแห่ง ส่งรายงานพร้อมภาพกิจกรรมการติดป้ายภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2563
7. ทุก คปสอ.เตรียมความพร้อม ทีม COVID-19 ในชุมชนรองรับการแพร่ระบาดในฤดู
หนาว
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
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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
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 โดยทุกหน่วยให้พยายามปลูกฝังวินัย
การขับขี่ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและหามาตรการเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุให้ลดลง
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
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อำเภอหนองแสง สาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น ประกวดสินค้า
ประกวดการทอผ้า ประกวดลาบเป็ด
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : จัดนิทรรศการ/ให้ความรู้ด้านการเกษตร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด : ประกวดไก่ชน/ไก่พื้นเมือง ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ อนุรักษ์ควายไทย
จัดนิทรรศการวิถีคน วิถีควาย โชว์ควายสวยงาม
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 ถุง
มือ
(3) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(5) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง
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(6) ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง
1.2. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
(1) ข้าราชการพลเรือน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
(2) ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุง
มือ
(3) องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน
(4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน
(5) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์โทนสีเหลือง
(6) ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง
(ผู้ถือพานพุ่ม ให้สวมถุงมือสีขาว)
(7) ผู้ร่วมในพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วม
พิธี
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 หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธีหรือ
กิจกรรม
ประธาน
มติทปี่ ระชุม

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
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ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จถึงเรือนจำกลางอุดรานี
1) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข/ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานโครงการพระดำริในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี
สาธารณสุข

ประธาน
เกียรติ
มติทปี่ ระชุม

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ / ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัด
กระทรวงยุติธรรม/นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จฯ
2) นายอุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข กราบทูลรายงานความเป็นมาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเอชไอ
วี ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์
3) อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการ
ด้านเอชไอวี ในกลุ่มผู้ต้องขัง
4) ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขัง จำนวน 1 ชุด
5) เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานการให้บริการด้านเอชไอวี ของเรือนจำ
กลางอุดรธานี
6) ฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะ
ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ 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 และเตรียมการให้สมพระ
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องรับปฏิบัติ

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

ระเบียบวาระที่ 7

6.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.4 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
เรื่องอื่น ๆ
1) มติ ครม.ผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
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ผอ.ทสจ.จว.อด.

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
ประธาน
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด ช่วยดำเนินการหากได้รับหนังสือแจ้งเวียนจากสำนักงานทรัพยากร
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 ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่บูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
/และอีกส่วนหนึ่ง
...
และอีกส่วนหนึ่งจะจัดที่สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จึงขอเชิญ
ทุกท่านร่วมพิธีตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียด
สรุป
ดังนี้

๓๐

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 /การเสวนาด้านการจัดการพื้นที่ตาม
แนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่/การแข่งขันเรื่อง
การจัดการดิน โดยโครงการบัตรดินดี
4) เสร็จพิธี
การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4) การชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษา
ผบก.ภ.จว.อด.
สืบเนื่องจากในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มนักศึกษาบริเวณ
อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยมีผู้ขึ้นกล่าว
ปราศรัย 14 คน และได้ทำการจับกุมแกนนำ 3 คน ซึ่งคนอุดรเป็นผู้จัดการชุมนุม ขอ
เตือนให้คนที่เข้าร่วมชุมนุมได้ระมัดระวังถึงความเหมาะสมในการกล่าวปราศรัย และได้
รวบรวมหลักฐานเป็นไปตามการจับกุม เป็นไปตามขั้นตอน และให้ระมัดระวังด้านข้อ
กฎหมายด้วย ถ้าผิดตำรวจจำเป็นจะต้องจับกุมดำเนินคดี ขอให้ทุกท่านได้ตักเตือนบุตร
หลานให้ระมัดระวังด้วย
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 ผู้ที่มี
สิทธิ
เลือกตั้ง 12 ล้านคน สำหรับการเลือกตั้งนายก อบจ. และ สอบจ.ในครั้งนี้ ไม่มีการ
เลือกตั้ง
ล่วงหน้า และขอให้ตรวจสอบสิทธิที่สำนักทะเบียนกลาง ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
หรือเข้าตรวจสอบสิทธิได้ Google ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ส่ง
รายชื่อ
/ผู้มีสิทธิ...

๓๑

ประธาน
มติทปี่ ระชุม
เลิกประชุม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยเกี่ยวข้องไปรับหีบบัตร
เลือกตั้ง
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์เยาวชนฯ โรงเรียนเทศบาล 6
เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
รับทราบ
เวลา 11.00 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

