รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 3/๒๕63
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม (เฉพาะผูแ้ ทนสังกัดกระทรวง และผูน้ ำเสนอเรือ่ งเกีย่ วข้องกับวาระการประชุม)
1. นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายธวัชชัย
ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
5. นายจำรัส
กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
6. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
7. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
8. นายตวงวิทย์
เชื้อหอม
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. นายเทอดชาติ
บัวขาว
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
10. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
11. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
12. นายณรงค์
เทพนวน
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
13. นายเสกสันต์
โยวะ
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
14. นายอัมรินทร์
ศุภกิจจารักษ์ (แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
15. พ.อ.สมศักดิ์
แจ่มพันธ์
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
16. นายจรูญ
ถาวรจักร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17. นายปรเมษฐ์
กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
18. นายณรงค์
ธาดาเดช
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
19. นางอโนชา
สุวรรณภาพ (แทน) คลังจังหวัดอุดรธานี
20. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
21. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
22. น.ส.ปาหนัน
ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
23. น.อ.ชนาวีร์
กลิ่นมาลี
ผู้บังคับการกองบิน 23
24. นายทรงกฤษณ์
มีพันลม
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
25. นายเทวินทร์
พุ่มอินทร์
ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี
26. นายพรศักดิ์
แสงเจริญ
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
27. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
28. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
29. นางพัชรียา
พลับแก้ว
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
30. พ.ต.อ.อารี
สินธุรา
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี
31. นายชาตรี
ม่วงสว่าง
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
/32. นางบำเพ็ญพร...
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32. นางบำเพ็ญพร
สุริยกมล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
33. นายฤทธิเดช
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
34. นายยงยศ
วุฑฒิโกวิทย์ พลังงานจังหวัดอุดรธานี
35. นายอำพัน
เอกทัตร
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
36. นายวิชิต
ชมฉำ
รก.สถิติจังหวัดอุดรธานี
37. นายธีทัต
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
38. นายประวิว
พรมมานอก รก.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
39. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.กกต.จว.อด.
40. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
41. น.ส.จักษณา
ปัญญาสิทธิ์
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
42. นายน้อง
เจริญนาค
ผอ.กองจัดทำงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
43. นายชัยวัฒน์
ธรรมวัตร
รก.นายอำเภอเมืองอุดรธานี
44. นายพนัส
จันทร์คำ
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
45. นายจิระศักดิ์
โยธา
จ่าจังหวัดอุดรธานี
46. นายวุฒิพงษ์
ใจยศ
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
47. นายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของแต่ละอำเภอ (ประชุมผ่าน VDO Conference)
ผู้ไม่มาประชุม เนือ่ งจากติดภารกิจ
1. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
- พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
ได้รับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดอุดรธานี นำเรียนที่ประชุมทราบว่ามีข้าราชการในสังกัด
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธาน
กล่าวแสดงความยินดี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
มติทปี่ ระชุม

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
รับรอง
/ระเบียบวาระที่ 3 ...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญทีจ่ ะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน

รอง ผวจ.อด.(นายธวัชชัย ศรีทอง) สรุปนำเรียนที่ประชุมเรื่องข้อกำหนดในการแจ้งแนวทางตามประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26
มีนาคม – 30 เมษายน 2563 รวม 16 ข้อ
1. ห้ามเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อ COVID – 19 2. การปิดสถานทีส่ ุ่มเสี่ยง
เช่น สนามม้า สนามมวย บ่อนไก่ สนามเด็กเล่น ผับ สถานบริการต่าง ๆ 3. การปิด
ช่องทางที่เข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ 4. การห้ามกักตุน
สินค้า โดยเฉพาะยา อาหาร น้ำดื่ม สินค้าที่จำเป็นต่อการสินค้าอุปโภค/บริโภค
5. การห้ามการชุมนุม มั่วสุมในสถานที่แออัดทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
6. การห้ามเสนอข่าวที่ไม่จริง ทำให้ประชาชนหวาดกลัว และได้รับข้อมูลที่บิดเบือน
จากความเป็นจริง 7. มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ของจังหวัดให้หน่วยงานของรัฐ
ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนรับรู้ ให้โรงพยาบาลจัดหา
สถานพยาบาลเพิ่มเติมไว้เพื่อรองรับบุคคลสุ่มเสี่ยง เช่น โรงเรียน โรงแรม ศาลาวัด
และให้มีการกักตัวเอง/สังเกตตัวเองตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคคลที่เดินทาง
มาจากพื้นที่อื่น โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยตรวจสอบ 8. มาตรการ
กำกับดูแลสำหรับบุคคลในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคได้ง่าย เช่น คนสูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว โรคติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมอง และเด็กที่มีอายุ ต่ำกว่า 5 ปีลงมา ให้อยู่ในบ้าน เว้นแต่จำเป็นจะต้องไป
พบแพทย์หรือรักษาอาการเจ็บป่วยที่สถานพยาบาล 9. การออกนอกราชอาณาจักร
ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแล 10. มาตรการการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ให้จัดระเบียบการเดินทาง การจราจร เพื่อเฝ้าสังเกต
ผู้เดินทางเข้าออกภายในจังหวัด 12.การป้องกันโรค ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
การกำจัดขยะมูลฝอย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ลูกจ้าง ทำความสะอาด
ล้างมือ ล้างเจล สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างในการนั่งอย่างน้อย 1 เมตร
เพื่อลดการติดต่อสัมผัส ให้ควบคุมการประชุมควรประชุมเท่าที่จำเป็น 13. การปิด
สถานที่ทำการ ห้างร้าน ที่มีความเสี่ยง ยกเว้นที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ร้านยา
ร้านค้าทั่วไป ร้านอาหาร สถาบันการเงิน ปั๊มน้ำมัน แต่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
โรคติดต่อที่กำหนด 14. ให้คำแนะนำสำหรับบุคคลที่จะเดินทางที่ข้ามเขตพื้นที่
จังหวัดในช่วงเวลานี้ ให้ประชาชนพึงงดและชะลอการเดินทางข้ามเขตนอกพื้นที่
หากไม่จำเป็นควรอยู่ที่บ้าน กรณีที่จำเป็นในการข้ามเขตต้องรับการตรวจคัดกรอง
ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อสะดวกในการติดตามตัว สำหรับการทำกิจกรรมอื่น ๆ
ที่จำเป็น เช่น งานบวช งานแต่งงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและให้ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด สำหรับข้อ 15 - 16 เป็นโทษในการ
ฝ่าฝืนข้อกำหนด
/ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4
เรือ่ งเพื่อทราบ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นำเรียนที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อ COVID – 19
ของจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้จังหวัดอุดรธานี สถานะเป็นศูนย์และมีผู้ป่วยพบเชื้อ
จำนวน 7 ราย รอผล 11 ราย นอกนั้นเป็นผู้ป่วยจากพื้นที่อื่นมารักษาตัว
ที่จังหวัดอุดรธานี ผู้ป่วยทั้ง 7 ราย คือประชาชนชาวอุดรธานีที่เดินทางกลับ
มาจากกรุงเทพฯ สำหรับการป้องกันขอให้ใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจาก 80%
ของการติดเชื้อไม่มีอาการ จึงมีนโยบายให้คนอยู่บ้าน ไม่ออกไปสถานที่สุ่มเสี่ยง
หากพบเห็นคนที่เข้าข่ายกักตัวกลับมาจากต่างประเทศ หรือกรุงเทพ ต้องกักตัวเอง
14 วัน และขอความร่วมมือทุกอำเภอ/ตำรวจ/ทหาร ให้ตักเตือน/ตรวจสอบอย่าง
เข้มข้น
ประธาน
สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มเสี่ยง จำนวน 3,130 คน มาจาก 15 ประเทศ
ไม่นับเฉพาะที่ประเทศเกาหลี พ้นระยะ 14 วันแล้ว 1,484 คน (ทุกวันตัวเลขจะ
เปลี่ยน) ยังไม่พ้นระยะกักตัว 14 วัน 1,619 คน กลุ่มเสี่ยงจากกรุงเทพ/ปริมณฑล
ตรวจพบที่ด่านอำเภอโนนสะอาด จำนวน 4,160 คน แยกเป็นคนไทย 2,600 คน
คนลาว 1,400 คน ได้มอบปลัดจังหวัด ให้ปรับสำนักทะเบียนเหลือให้บริการเพียง
2 คน เฉพาะแจ้งเกิด-แจ้งตายเท่านั้น และให้ร่วมกับปลัดอำเภอ ตำรวจท้องที่
ออกไปตรวจสอบคนสุ่มเสี่ยงให้อยู่บ้านให้ได้ และให้สำนักทะเบียนตรวจสอบระบบ
การคีย์ข้อมูลต้องตรงกับด่านหรือใกล้เคียงกัน และขอมอบภารกิจให้ทุกสังกัด ร่วมกัน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงการป้องกันและการกักตัว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อได้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ฝากเตือนคนที่กลับจากกรุงเทพฯ ให้อยู่ที่บ้านเพราะจะเกิดการเสี่ยงมากขึ้น
บุคคลใดมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง หากต้องพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา
ขอให้แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนถึงประวัติการเดินทางด้วย เพื่อจะรักษาได้ทันท่วงที
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี แจ้งที่ประชุมถึงการสอบถามพูดคุยกับผู้ประกอบการขนส่ง รถทัวร์ รถตู้ รถบัส
สายการบินต่าง ๆ ขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก หากยังให้บริการจะทำให้ขาดทุน
ไม่คุ้มค่า และควรหยุดปัญหารถบ้าน รถส่วนตัว ที่มีคนนั่งแออัดยัดเยียดในการเดินทาง
ทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ
ประธาน
ขอให้ตรวจสอบรถส่วนบุคคลทุกวัน เน้นด้านความปลอดภัย สำหรับรถโดยสาร
สาธารณะหรือเครื่องบิน ก็ให้หยุดให้บริการได้หากเห็นว่าเกิดการขาดทุน หรือจะ
สุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ทุกคนอยู่ทบี่ ้าน คือเป้าหมาย
ที่จังหวัดต้องการ เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อและจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
สำหรับมาตรการรถโดยสารสาธารณะ ได้ให้รถปรับที่นั่งเป็นสับหว่างให้ประชาชน
นั่งห่างกันตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับสถานการณ์วิกฤตินี้ทำให้ทุกภาคส่วน
ได้รับความเดือดร้อน การปฏิบัติตามมาตรฐานคือให้ลดจำนวนเที่ยวโดยสารให้
น้อยลง เพราะประชาชนที่เดินทางก็จะลดน้อยลงทุกวัน เส้นทางกรุงเทพฯ กับ
ต่างจังหวัด เส้นทางระหว่างจังหวัดกับอำเภอ สามารถลดจำนวนเที่ยวลงได้ โดย
ขอให้ปรับลดเท่าที่ทำได้หรือปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
/อุตสาหกรรมจังหวัด...
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อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้รับการประสานจากโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี อำเภอบ้านผือ ประสงค์จะบริจาค
แอลกอฮอล์ ผ่านทางจังหวัดโดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีความเข้มข้น 70%
จำนวน 5,000 ลิตร มูลค่าประมาณ 200,000 บาท สำหรับวันมอบจะนำเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และได้มอบอุตสาหกรรมจังหวัด และสรรพสามิตพื้นที่ ให้จัดหา
แอลกอฮอล์มาเพิ่มเติม หากมีผู้ประสงค์จะสนับสนุน จังหวัดจะจัดหาภาชนะ
รองรับไว้ให้ และได้มอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธวัชชัย ศรีทอง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ร่วมกันประสานการ
รับแอลกอฮอล์และการแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่มีความต้องการและแจ้งขอความ
ร่วมมือภาคเอกชนประชาสัมพันธ์ไม่ให้กักตุนสินค้า เนื่องจากสินค้ายังมีเพียงพอ
มอบพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบสินค้าไม่ให้ขาดตลาด และไม่ให้มีการ
ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า กักตุนสินค้า สำหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่าง ๆ
หากมีความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์
เครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ขอให้แจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เพียงจุดเดียวเพื่อจะได้จดั สรรให้ครบถ้วน รวมทั้งภาคเอกชนก็ยินดีจะสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายธวัชชัย ศรีทอง) กำกับ
ดูแลและประสานงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้ช่วย สำหรับการช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องสินค้าบริโภคส่วนใหญ่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง
ขอให้กระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อได้ และทุกความ
ช่วยเหลือขอให้บริหารจัดการให้เป็นระบบ
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอให้จัดตั้งศูนย์กลางในการกระจายสิ่งที่ยังขาดแคลน โดยภาคเอกชนยินดี
ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน รวมทั้งมูลนิธิต่าง ๆ มีความพร้อม ขอให้มีทีมไว้สำหรับ
ประสานงานเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยถูกต้อง
ประธาน
มอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะ
ทำงานรับบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการระบาดของโรค COVID – 19
ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน
พาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี
จากการติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่ และสินค้าอื่น ๆ ที่มรี าคา
แพง เกิดจากนโยบายกักตัวให้อยู่บ้านทำให้ประชาชนตื่นตระหนก กักตุนไข่ไว้
จำนวนมาก ทำให้ไข่ราคาแพงเพราะขึ้นมาจากราคาหน้าฟาร์ม สำหรับไข่ในจังหวัด
อุดรธานี ผลิตได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการกระจายไข่ไปยังต่างจังหวัดด้วย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่คลิปข่าว จำนวน 3 คลิป คือคลิป
สรุปข่าวเดือนมีนาคม คลิปข่าวช่วยเหลือครอบครัว สิบเอกเมธา เลิศศิริ และคลิป
ข่าวการปฏิบัติตัวของประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ให้ข้อมูลในการจัดทำคลิป ความยาวประมาณ 20 นาที ส่งให้อำเภอ
ทุกอำเภอได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหอกระจายข่าว เทศบาล/ตำบล/หมู่บ้าน
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
/ประธาน...
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ประธาน
มติทปี่ ระชุม

ขอให้ทุกอำเภอได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ
รับทราบ/ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
4.1 การจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า ประจำปี 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563
4.2 การจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2563
4.3 การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน
2563
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี สำหรับการจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 08.00 น. - ผู้รว่ มพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมทองใหญ่
เวลา 08.15 น. - ผูว้ ่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธีขึ้นสู่เวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์
ถวายความเคารพ ถวายพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
กราบที่แท่นกราบ ถวายความเคารพ
- ประธานในพิธีประจำที่แท่นกล่าว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ : เครื่องแบบปกติขาว
ข้าราชการทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
แม่บ้านมหาดไทย : ชุดเครื่องแบบสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
(สูทดอกแก้ว)
(เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID – 19 จังหวัดจึงได้จัดพิธีให้กระชับ สั้น โดยเชิญ
หน่วยงานเข้าร่วมพิธีลดลง เชิญผู้แทนหมวดกระทรวง 1 ท่าน และหน่วยงาน VIP
ประมาณ 22 หน่วยงาน) โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีใส่หน้ากากอนามัย
เข้าร่วมในพิธี
ประธาน
การจัดพิธีทั้ง 3 พิธี จัดเฉพาะทีจ่ ังหวัดเท่านั้น สำหรับอำเภอขอให้งดจัด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.4 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์
โรค COVID – 19 จึงของดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และมีวาระเพื่อขอมติที่ประชุม
รับรองในเรื่องการขอแยกหมู่บ้าน สืบเนื่องจากวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้ขอมติ
ในที่ประชุมไปแล้ว โดยหมู่บ้านที่ขอแยกขอใช้ชื่อเดิม คือหมู่บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 และ
หมู่บ้านทับไฮ หมู่ที่ 9 จังหวัดได้ส่งเรื่องให้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พิจารณา และได้รับแจ้งกลับมาให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
/กับระเบียบ...

๗

กับระเบียบฯ ที่ห้ามไม่ให้ใช้ชื่อหมู่บ้านซ้ำกัน โดย หมู่บ้านทับกุง ให้เปลี่ยนชื่อ
เป็นหมู่บ้านธารงาม หมู่ที่ 12 และหมู่บ้านทับไฮ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านทับโพธิ์
หมู่ที่ 9 จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
ประธาน
ขอมติที่ประชุมรับรอง
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ/รับรอง
4.5 การดำเนินงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำหรับอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุดรธานี จากสถิติ
ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
- เดือน ตุลาคม
เสียชีวิต 30 คน
- เดือน พฤศจิกายน เสียชีวิต 34 คน
- เดือน ธันวาคม เสียชีวิต 34 คน
- เดือน มกราคม เสียชีวิต 41 คน
- เดือน กุมภาพันธ์ เสียชีวิต 29 คน
- เดือน มีนาคม
เสียชีวิต 21 คน
ดูแนวโน้มคาดว่าน่าจะลดลง แต่ถ้าเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ
2563 ตั้งเป้าไว้ มีผู้เสียชีวิต 20 คน/แสนประชากร หรือ 316 คน/ปี หรือ
26 คน/เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 26 มีนาคม 2563
คิดเป็นร้อยละ 11.94 เสียชีวิตแล้ว 189 คน คิดเป็น 33 คน/เดือน ยังเกิน
เป้าหมายที่กำหนด ค่าเฉลี่ยต่อแสนประชากร 11 คน แนวทางการแก้ไขต้อง
ใช้แนวทางบริหารจัดการ ให้มีศูนย์จังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น โดยเฉพาะเน้นรณรงค์
ให้ใส่หมวกกันน็อค ภายใต้ยุทธการขับเคลื่อน 3 ส. 1 ป. โดยบังคับใช้กฎหมาย
และรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยขอความร่วมมืออำเภอ/อปท. ตรวจสอบดูแล
ด้านวิศวกรรมการจราจร เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตก ถนนลื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนเรื่องยานพาหนะปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
หากทำทุกวิถีทางยังมีการเกิดอุบัติเหตุ การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นหน่วยดำเนินการ และจัดให้มีการรณรงค์การทำ พรบ.
ผู้ประสบภัยจากรถร่วมกับสำนักงาน คปภ.ที่ผ่านมาในการทำ พรบ.ผู้ประสบภัยจาก
การขับขี่รถจักรยานยนต์ มีผู้ขอรับการชดใช้เพียง 40% สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์
ไม่มีวันหยุดแต่ยังคงจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม หากได้รับการแจ้งแนวทางปฏิบัติ
จากส่วนกลางถึงเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะนำเรียนที่ประชุมทราบต่อไป
ประธาน
ในช่วงนี้ขอมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดระบบ
ในการตั้งด่านเพื่อตรวจสอบบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่
เสี่ยงให้เกิดความเรียบร้อย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.6 การจัดทำหน้ากากอนามัย
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
การจัดทำหน้ากากอนามัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำ
หน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน จำนวน 1,329,704 ชิ้น คิดเป็น 80%
/ของประชากร...
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ของประชากรทั้งจังหวัดแต่ยังไม่ครบตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจึงได้กำหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและแจกจ่าย
ให้ครบทุกคน/ทุกครัวเรือน ซึ่งมีอยู่จำนวน 1,586,646 คน โดยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานจัดอบรมครู ก ในการจัดทำ
หน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนให้ครบ โดยภาพรวมขณะนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 181 แห่ง อำเภอ 20 อำเภอ ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ องค์กรต่าง ๆ จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
มณฑลทหารบกที่ 24/กองบิน 23/ตำรวจภูธรจังหวัด/สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด/สมาคมรวมน้ำใจคนพิการ/
สมาคมคนตาบอด/ศูนย์สงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ศูนย์พัฒนาฝี
มือแรงงาน ที่ 18/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี/วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี/กศน.
จังหวัด/เรือนจำกลางอุดรธานี/โรงพยาบาลอุดรธานี/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุดรธานี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำหน้ากาก
อนามัยไปแล้ว จำนวน 1,280,338 ชิ้น แจกจ่ายไปแล้ว 1,099,457 ชิ้น คิดเป็น
คิดเป็น 76.15% ของจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2563 คาดว่าจะทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชากรได้ครบถ้วน
นายวันชัย จันทร์พร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ประชุมสั่งการมาที่จังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้
ทุกคนมีหน้ากากอนามัยใช้ โดยได้สั่งการไปยังอำเภอ/ท้องถิ่นดำเนินการแล้ว และ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับเจ้าคณะ
จังหวัดอุดรธานีทั้ง 2 คณะ ขอรับบริจาคสบง จีวร เพื่อจัดทำหน้ากากถวายพระสงฆ์
จำนวน 7,000 รูป ซึ่งขณะนี้ทำได้ประมาณ 5,000 ชิ้น คงเหลือ 2,000 ชิ้น
สำหรับประชาชนทั่วไปแต่ละหน่วยงานก็ได้เร่งรัดจัดทำไปแล้ว คาดว่าภายใน
สิ้นเดือนมีนาคมจะได้ครบ ปัญหาคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่สามารถจัดทำได้
เนื่องจากไม่มีผ้าและอุปกรณ์ แต่ขณะนี้วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบถ้วนแล้วและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดให้จัดทำและแจกจ่าย และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นก็ได้มี
ส่วนร่วมในการทำหน้ากากแจกจ่าย ทำให้ประชาชนชาวอุดรธานี มีหน้ากากใช้
ทุกคน สำหรับหัวหน้าส่วนราชการขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อเป็นตัวอย่าง
เป็นต้นแบบให้กับประชาชน ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำ
หน้ากากผ้าสนับสนุนอีกจำนวน 200,000 ชิ้น สำหรับการแจกจ่ายจะได้หารือ
กับทีมงานอีกครั้ง รวมทั้งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ก็ได้สนับสนุนผ้าขาวสมทบ
ในการจัดทำหน้ากากอีกจำนวน 70 ชิ้น
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และขอให้ทุกหน่วยที่มีความพร้อมให้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย
เพื่อแจกจ่ายต่อไป เพื่อให้ครบตามเป้า 3,200,000 ชิ้น
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ขอนำเรียนในที่ประชุมให้ทราบว่าหน้ากากผ้าใช้สำหรับประชาชนทั่วไปได้
ส่วนหน้ากากอนามัย N 95 ใช้สำหรับแพทย์ พยาบาล เพราะหน้ากากผ้าสามารถ
ซักและนึ่งฆ่าเชื้อ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่เป็นการสิ้นเปลือง ซึ่งการใช้หน้ากาก
และแอลกอฮอล์ จะสำคัญมากเพราะต้องใช้มือสัมผัสทุกอย่าง ปัญหาคือขณะนี้
/หาซือ้ ไม่มี....
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หาซื้อไม่มี ถ้ามีก็ราคาแพงมาก จึงขอความร่วมมือจังหวัดและหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
ได้นำมาแจกจ่ายหรือจัดให้มศี ูนย์กระจายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง
จะสามารถยับยั้งการแพร่เชื้อได้
ประธาน
จังหวัดจะได้สนับสนุนเตาอบ ยูวี เพื่อฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง โดยให้แจ้ง
ความต้องการและรวบรวมส่งมาทีน่ ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อจะได้จัดหาและ
แจกจ่ายให้ครบทุกโรงพยาบาล
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.7 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
ผูแ้ ทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน
125 ปี 125 หลัง จากยอดผู้บริจาค 105 องค์กร จำนวน 12,673,707 บาท
อนุมัติแล้ว 275 หลัง มอบบ้านไปแล้ว 272 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 หลัง
รอส่งมอบ 2 หลัง คืออำเภอนายูงและอำเภอหนองวัวซอ อยู่ระหว่างสร้างอีก 1 หลัง
ทีอ่ ำเภอน้ำโสม เงินบริจาคคงเหลือ 2,895,000 บาทเศษ คาดว่าจะก่อสร้างได้อีก
ได้อีก 72 หลัง สำหรับปี 2563 คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิได้รับ
76 หลัง คาดว่าจะมีผู้ประสงค์บริจาคเพิ่มเติมคงจะเพียงพอในการมอบอีก 3-4 หลัง
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และขอให้ดำเนินโครงการต่อไป แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
ขอให้งดมอบบ้านไว้ก่อน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
4.8 การรับบริจาคโลหิต
ประธาน
การบริจาคโลหิตขอให้ออกรับบริจาคต่อไป เพราะโรงพยาบาลจะขาดแคลนเลือด
ไม่ได้ แต่ขอให้ปรับช่วงคนบริจาคให้อยู่ห่างกัน เตียงรับเลือดให้ห่างกัน 2 เมตร
และเชิญชวนส่วนราชการที่มีกำลังพลมาก เช่น ทหาร ตำรวจ ตชด. ขอให้ทยอย
ไปช่วยบริจาคเลือดให้โรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เลือดขาดแคลน
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี สถิติจากโรงพยาบาลอุดรธานี ช่วงเดือนมีนาคม - วันที่ 26 มีนาคม 2563
ได้รับบริจาคภายใน 904 ถุง รับบริจาคจากภายนอก 630 ถุง รวม 1,534 ถุง
ปกติจะรับบริจาคได้ 2,500 ถุง ขาดไปประมาณ 1,000 ถุง สำหรับโรงพยาบาล
ขณะนี้ได้ให้งดการผ่าตัดในรายที่ไม่เร่งด่วนไว้ก่อน และได้ขอรับเลือดจากสภา
กาชาดไทย 350 ถุง ซึ่งปกติที่ผ่านมาเคยขอรับ จำนวน 1,000 ถุง การใช้เลือด
แต่ละเดือน จำนวน 3,500 ถุง
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
มีเรื่องแจ้งเตือน 1) ได้รับการประสานจากอำเภอเมืองอุดรธานี ว่าภรรยาของ
เซียนมวยที่ติดเชื้อจากสนามมวยลุมพินี จากอำเภอกุดจับ ย้ายเข้ามาในตัวเมือง
อุดรธานี แต่ไม่ยอมกักตัวเองขอให้อำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมือง และสภ.เมืองอุดรธานี เร่งดำเนินการแจ้งให้กักตัว หากไม่ยอมทำตาม
ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย เพราะจะเป็นผู้แพร่เชื้อได้
2) ตามที่มีประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการ
ให้ทีมงานอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน รวม 3 ชุด ดำเนินการตามประกาศของจังหวัด
มาก่อน และเมื่อมี พรก.ฉุกเฉิน ก็ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ได้ร่วมกับหน่วยหลัก
คือ อสม./รพ.สต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการสำรวจผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด
/หรือกลับจาก...
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ประธาน

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 5

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 6
เลิกประชุม

หรือกลับจากต่างประเทศ ก็ให้ดำเนินการกักตัวเช่นกัน โดยให้รวบรวมข้อมูล
ลงโปรแกรมของกรมการปกครอง รายงานกระทรวงมหาดไทย รายงานนายก
รัฐมนตรีทราบทุกวัน จากการที่มีด่านหลัก 4 ด่าน คือ อำเภอโนนสะอาด และ
ที่เพิ่มเติมมาอีก 3 ด่าน คือ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอเพ็ญ อำเภอหนองหาน
ให้ทุกอำเภอดำเนินการสำรวจและตั้งด่านเส้นทางเข้า-ออกเป็นกรณีพิเศษ
รวมทั้งลงตรวจเยี่ยมภายในตำบล หมู่บ้านด้วย ป้องกันคนไม่แยกกักตัว และให้
รายงานผ่านป้องกันจังหวัด นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานส่วนกลาง
ต่อไป และหากพ้นกำหนด 14 วัน จะดำเนินการมาตรการเข้มข้นอีก 7 วัน
เพื่อความมั่นใจ และความปลอดภัยของชาวจังหวัดอุดรธานี
ในส่วนของ มทบ.24 พร้อมสนับสนุนกำลังพลร่วมปฏิบัติงาน แต่ในช่วงนี้กำลังจัด
ระเบียบในค่ายฯ เนื่องจากกำลังพลรวมทั้งครอบครัวทหารมีจำนวนมาก อาจมีการ
แพร่เชื้อต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้น และได้มอบ กอ.รมน.จว.อด.เข้าร่วมดำเนินการ
ที่ดา่ นตรวจอำเภอโนนสะอาด เพื่อเสริมกำลังให้ทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงาน สำหรับ
อีก 3 ด่าน จะจัดชุดตรวจประสานงานและสนับสนุนภารกิจของจังหวัดต่อไป
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ และสอดส่องดูแลสร้างความมั่นใจให้
ประชาชน ถ้าได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีการสุ่มเสี่ยงขอให้แจ้งให้ทราบจะได้ดำเนินการ
แก้ไขได้ทันท่วงที และกล่าวขอบคุณสำนักงานเทศบาลอุดรธานี ที่ได้มีการล้างถนน
ฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี จะได้ปลอดภัยและ
ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้
รับทราบ/ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องที่ส่วนราชการนำเสนอโดยเอกสาร
5.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี /หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบการเงินการคลัง (สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
5.2 รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
5.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.จังหวัดอุดรธานี)
5.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
5.5 สรุปผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ประจำเดือนมีนาคม 2563 (สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี)
รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เวลา 11.30 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
ผู้จดรายงานการประชุม

