รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4/๒๕63
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม (เฉพาะผูแ้ ทนสังกัดกระทรวง และผูน้ ำเสนอเรือ่ งเกีย่ วข้องกับวาระการประชุม)
1. นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายธวัชชัย
ศรีทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. พล.ต.ต.พิษณุ
อุณหเสรี
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
5. นายจำรัส
กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
6. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
7. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
8. นายพิมล
พูลสง่า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
10. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
11. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
12. นายพรชัย
เย็นใจ
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
13. นายสุรชาติ
จันทรา
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
14. นายเจริญ
ขาวสะอาด
(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
15. น.ส.กรรณิกา
จงสมจิตร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
16. นายณรงค์ฤทธิ์
จิตรารัชต์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีอุดรธานี
17. พ.อ.สมศักดิ์
แจ่มพันธ์
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
18. นายจรูญ
ถาวรจักร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19. นายปรเมษฐ์
กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
20. นายณรงค์
ธาดาเดช
ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
21. น.ส.บุพผา
อินทสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
22. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
23. นางวราพร
ศิริประเสริฐ (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
24. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
25. นายเอนก
สุวรรณภูเต
(แทน) ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
26. น.อ.สมโภช
สิงห์คลาน
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
27. นางสิริวิมล
เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
28. นายเทวินทร์
พุ่มอินทร์
ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี
29. นายพรศักดิ์
แสงเจริญ
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
30. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
/31. นายสวาท...
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31. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
32. นายวีรพงษ์
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
33. พ.ต.อ.อารี
สินธุรา
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี
34. นายชาตรี
ม่วงสว่าง
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
35. นางบำเพ็ญพร
สุริยกมล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
36. นายฤทธิเดช
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
37. นายยงยศ
วุฑฒิโกวิทย์ พลังงานจังหวัดอุดรธานี
38. นายอำพัน
เอกทัตร
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
39. นายราชศักดิ์
ยีรัมย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
40. นายธีทัต
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
41. นายประวิว
พรมมานอก รก.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
42. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.กกต.จว.อด.
43. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
44. น.ส.จักษณา
ปัญญาสิทธิ์
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
45. นายน้อง
เจริญนาค
ผอ.กองจัดทำงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
46. นายดรณ์
สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองอุดรธานี
47. นายธวัช
พรมโสภา
นายอำเภอสร้างคอม
48. นายขจิตเวช
แก้วน้อย
นายอำเภอกู่แก้ว
49. นายสมศักดิ์
แสนอินทร์
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
50. นายพนัส
จันทร์คำ
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
51. นายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของแต่ละอำเภอ (ประชุมผ่าน VDO Conference)
ผูไ้ ม่มาประชุม เนือ่ งจากติดภารกิจสำคัญ
1. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เรือ่ งก่อนวาระประชุม (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ (ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมฯ รับมอบ และส่งต่อผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี พร้อมกล่าวขอบคุณและร่วมถ่ายภาพ
(2) พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2563 จำนวน 15 ราย (สำนักงานจังหวัดอุดรธานี)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมฯ มอบเข็มเชิดชูเกียรติและ
เกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ โดยมีผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
จำนวน 4 ราย
1) นายณฐพล วิถี
นายอำเภอเพ็ญ
2) พ.ต.ท.บุญเลิศ วิเศษชาติ
รอง ผกก.ตชด.24 กก.ตชด.24
3) นายประสพชัย วิจารณรงค์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
4) นายบุญเลิศ ลีโสม
นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
/ผู้ที่ได้รับ...

๓

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 11 ราย
1) นายฤทธิเดช โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
2) นางอาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลอุดรธานี
3) นายกาจพน วิบูลย์กุล
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี
4) นางอโนชา สุวรรณภาพ
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
5) นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
6) นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7) นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
8) นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
9) นายบดินทร์ ไชยสงค์
เจ้าพนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
10) นางสาวสุภาภรณ์ ชัยประสาน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
11) นางสุรีพร เค้าสิม พนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1. พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
2. นางสาวกรรณิกา จงสมจิตร อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 4
ย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวอุดรธานี
3. นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรารัชต์ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานสูงสุด ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
อุดรธานี
4. นางศรีสุดา จันทพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
5. นายราชศักดิ์ ยีรัมย์ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สถิติจังหวัด
อุดรธานี
6. นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งนายอำเภอเมืองอุดรธานี
/7.นายสามารถ...
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ประธาน
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

7. นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งนายอำเภอบ้านผือ
8. นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งนายอำเภอศรีธาตุ
9. นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ
วังสามหมอ
10. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ
หนองหาน
11. นายจรัญ บุหิรัญ นายอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
นายอำเภอหนองวัวซอ
12. นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ช่วยราชการ
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งฝน
13. นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอกู่แก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอน้ำโสม
14 นายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
นายอำเภอบ้านดุง
15. นายธวัช พรมโสภา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอวังสามหมอ
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสร้างคอม
16. นายพัสกร ธนแสนไทย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเพ็ญ
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
17. นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ จ่าจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
นายอำเภอพิบูลย์รักษ์
18. นายขจิตเวช แก้วน้อย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครอง
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอกู่แก้ว
19. นายสมภพ ร่วมญาติ ผู้อำนวยการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอนายูง
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2563 เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
รับรอง
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณ และ เรื่องมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากงบจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานล่าช้า
ประมาณ 5 เดือนกว่า สถานการณ์การเบิกจ่ายเงินยังน้อยอยู่ งบประมาณที่ได้รับ
/จัดสรร...
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ประธาน
มติที่ประชุม
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จัดสรรงบลงทุน จำนวน 6,000 ล้าน บางส่วนถูกดึงกลับไปแก้ปัญหาเชื้อไวรัส
COVID-19 ในกรณีงบนั้นยังไม่ได้ทำการก่อหนี้ผูกพัน ส่วนที่เหลือดำเนินการได้
36 % จากเรื่องการเบิกจ่ายและการทำสัญญา เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
65% จังหวัดอุดรธานีการเบิกจ่ายยังต่ำกว่า 28% สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
มีแผนในการลงพื้นที่ แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาเชื้อไวรัส COVID-19
จึงให้เจ้าหน้าที่ใช้การประสานงานทางโทรศัพท์ จำนวน 39 หน่วยงาน 240 โครงการ
ประมาณการว่าผลการเบิกจ่ายเงินจะถึงไตรมาส 3 จะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
สำหรับการเบิกจ่ายเงินในงบจังหวัดและการเบิกจ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด แม้จะรวมการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วยังไม่ถึง 1% แต่ขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการ กรมบัญชีกลาง
กำลังพิจารณาดำเนินการผ่อนปรนขั้นตอนการดำเนินการให้สั้นลง ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงิน
ของจังหวัด เทียบกับเป้าหมายตามมติ ครม.ที่กำหนดไว้ยังต่ำไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
2. มาตรการเยียวยาเงิน 5,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนที่กระทรวง
การคลังซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเยียวยา จำนวน 28,000,000 ล้านคนทั่วประเทศ
จ่ายไปแล้ว 38,000 ล้านบาท ประมาณ 7,000,000 ล้านคนทั่วประเทศ
ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี คือการทบทวนสิทธิ ซึ่งการทบทวนสิทธิคือคนที่ได้
ลงทะเบียนแล้วไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา ทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ 3,000,000
ล้านคน สำหรับจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้มีผู้มาขอทบทวนสิทธิประมาณ 10,000 คน
จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการแล้ว 2,800 ราย เหลือ 4,000 กว่าราย กำลังเร่ง
ดำเนินการ วิธีการทบทวนสิทธิ ให้ถ่ายรูปบัตรประชาชน ถ่ายรูปใบหน้าตนเอง และ
หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบ กระทรวง
การคลังจะจ่ายเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ทบทวนสิทธิ และจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ไปพบผู้ขอทบทวนสิทธิ จะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง
เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน และส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง มีคลังจังหวัด สรรพากรจังหวัด สรรพสามิตจังหวัด และธนารักษ์
จังหวัด ลงพื้นที่กระจายแต่ละอำเภอ ผู้ขอทบทวนสิทธิส่วนใหญ่จะดีใจที่จะได้รับ
การแก้ไขปัญหา แต่อีกส่วนไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเพราะเกิดความไม่ไว้วางใจ
กลัวถูกหลอกลวง สำนักงานคลังจังหวัดจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้แต่งกายให้เรียบร้อย
มีป้ายสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น ๆ แสดงตนว่าเป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง และ
หาวิธีที่ต้องทำให้ประชาชนเชื่อถือมากที่สุด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากที่ทำการ
ปกครองจังหวัด โดยท่านปลัดจังหวัดได้แจ้งทุกอำเภอให้ทราบถึงการลงพื้นที่ไปพบ
ผู้ทบทวนสิทธิและขอความร่วมมือจากทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทบทวนสิทธิ
ได้ทราบถึงการออกไปดำเนินการของผู้พทิ ักษ์สิทธิที่จะลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอ
กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทบทวนสิทธิ
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
/ระเบียบวาระที่ 5...
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เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายงานสถานการณ์ทั่วโลก 208 ประเทศ ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,059,081 ราย รักษาหาย/กลับบ้าน 919,152 ราย เสียชีวิต 211,202 ราย
ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,931 ราย หาย/กลับบ้านแล้ว 2,609 ราย
เสียชีวิต 52 ราย จากรายงานสถานการณ์เขตสุขภาพที่ 8 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 24 ราย
ออกจากโรงพยาบาล 23 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดอุดรธานีไม่พบผู้ป่วยมาถึงปัจจุบัน
รวม 26 วัน มีกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 32,000 คนเศษ พ้นระยะ 14 วัน
28,675 คน อยู่ในระยะติดตาม 3,629 คน และเป็นที่น่าดีใจ จังหวัดอุดรธานีจะครบ
28 วัน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ สำหรับคนไข้ 8 ราย อยู่ในช่วงกักตัว 2 ราย คือในตัวจังหวัด
อุดรธานี และที่อำเภอโนนสะอาด จะสิ้นสุดกักตัว 30 เมษายน 2563 และ 2 พฤษภาคม
2563 อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะผ่อนคลายก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตัว
โดยใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือ พกเจลล้างมือ อยู่บ้านเช่นเดิม
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ จังหวัดอุดรธานีไม่มีผู้ป่วยซึ่งใกล้จะครบ 30 วัน
และมีความเป็นไปได้ทจี่ ะได้รับการมาตรการผ่อนคลายเป็นจังหวัดกลุ่มแรก แต่ที่ต้องทำ
ต่อไปคือการสกัดกั้นการเข้ามาในพื้นที่จังหวัด ตามด่านประตูเมือง 4 ด้าน ส่วนด่านอำเภอ
ไม่จำเป็นต้องมี แต่ต้องบังคับให้คนอยู่บ้านช่วงเคอร์ฟิว ถึงแม้จังหวัดอุดรธานี จะเป็นศูนย์
รายแต่จังหวัดใกล้เคียงยังไม่เป็นศูนย์เพราะมีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากกรุงเทพ ปริมณฑล
กลับจากต่างประเทศ ส่วนมากเป็นคนอุดรธานี จึงต้องทำการป้องกันและขอความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดเพื่อให้จังหวัดอุดรธานี
รอดและปลอดจากโรคนี้ให้ได้ ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุดรธานีดำเนินการป้องกันจนเป็นที่น่าพอใจ
ทุกด่านต้องตรวจคนเข้า-ออกอย่างเข้มข้นต่อไป และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุข
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พิจารณาหาแนวทางเพื่อเตรียมการในการเปิดสถานที่
ท่องเที่ยว ห้างร้าน ถนนคนเดิน สถานบริการ อำเภอต่าง ๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยว หากเปิดให้
บริการขอให้ปรับเปลี่ยนการตั้งระยะห่างในการเข้าไปท่องเที่ยว การติดต่อ การซื้อสินค้า
สถานที่ราชการที่มีคนไปรับบริการเป็นจำนวนมาก ให้กำหนดจุดให้ชัดเจน คำนึงถึงความ
ปลอดภัยให้มากที่สุด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ/ส่วนเกี่ยวข้องรับปฏิบัติ
5.2 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำหรับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดอุบัติเหตุลดลง
คงเป็นผลมาจากโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งห้ามการเดินทาง มีการคัดกรองของพื้นที่ทุกพื้นที่
รวมทั้งการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ สำหรับเดือนเมษายน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 480 ครั้ง
บาดเจ็บ 569 คน เสียชีวิต 22 คน เมื่อเทียบเป้าหมายในหัวงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
อุบัติเหตุลดลงครึ่งหนึ่ง ณ วันนี้จังหวัดอุดรธานี มีผู้เสียชีวิต 13.71 หรือ 217 คน และ
แนวทางป้องกันการลดอุบัติเหตุก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป จึงขอความร่วมมือ
ทุกอำเภอและส่วนราชการที่มีการตั้งด่านคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ขอให้ทำเรื่องการ
ลดอุบัติเหตุควบคู่กันไปด้วย ศูนย์ปลอดภัยทางถนนได้เก็บสถิติอุบัติเหตุในเดือนเมษายน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ไม่เป็นวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2563
/เกิดอุบัติเหตุ...
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เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 4 ราย
สาเหตุจากเมาสุราแล้วขับ ซึ่งยังมีเกิดขึ้นในช่วงมี พรก.ฉุกเฉิน จึงขอความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
ประธาน
กล่าวขอบคุณ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.3 การจัดทำหน้ากากอนามัย
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี รายงานข้อมูลการจัดทำหน้ากาก กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่น
ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยจัดสรรให้ประมาณ 80 % ของจำนวนประชากร
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำหน้ากากไปแล้วจำนวน 1,300,000 ชิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องการให้ประชาชนได้มีหน้ากากครบทุกคน ทุกครัวเรือน ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีประชากร
ทั้งสิ้นจำนวน 15,866,664 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำครบแล้ว บรรลุ
ตามเป้าหมาย ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเล็งเห็นว่าภาวะโรคติดต่อยังมีอย่างต่อเนื่อง
หากประชาชนชาวอุดรธานีมีหน้ากากใช้คนละหนึ่งชิ้น จะไม่เพียงพอ จึงขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเพิ่มแจกจ่ายให้ได้คนละ 2 ชิ้น ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำแล้ว
3,520,920 ชิ้น และแจกจ่ายไปแล้ว 3,397,887 ชิ้น คิดแล้วเกินคนละ 2 ชิ้น
แต่จากการดูข้อมูลเชิงรุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังจัดทำไม่ครบแต่ที่มีหน้ากากใช้
คนละ 2 ชิ้น เกิดจากการที่มีส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำหน้ากาก
สมทบในการแจกจ่ายแก่ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 500,000 ชิ้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 30,000 ชิ้น สำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 23,000 ชิ้น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
จำนวน 60,000 ชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 8,000 ชิ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษา
3,000 ชิ้น โรงพยาบาลอุดรธานี 4,000 ชิ้น กศน. 60,000 ชิ้น สำนักงานพระพุทธศาสนา
สำนักงานแรงงานจังหวัด ชมรมธนาคาร และคุณปรีชา ชัยรัตน์ จำนวน 15,000 ชิ้น
จึงขอความร่วมมือทุกอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำให้บรรลุเป้าหมาย
ให้ครบทุกคน
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำหน้ากากอนามัย ประชาชน
ได้รับครบทุกคน ทุกครัวเรือน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
ผูแ้ ทนพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี สรุปผลการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน
125 ปี 125 หลัง จากยอดผู้บริจาค จำนวน 12,873,707 บาท อนุมัติแล้ว
351 หลัง มอบบ้านไปแล้ว 274 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการรอมอบที่อำเภอน้ำโสม
1 หลัง คัดเลือกบ้านผู้ยากไร้ 20 อำเภอ 76 หลัง คงเหลือเงินจำนวน 3,950,423 บาท
ขอให้ทุกอำเภอได้มารับเงินเพื่อไปดำเนินการด้วย
ประธาน
กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนบริจาคในการช่วยสร้างบ้านให้คนยากจนและ
ขอให้ดำเนินโครงการต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ/ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/นายกองเอกปราโมทย์ ...

๘

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี ขอฝากทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์
ในทางการเมืองและความมั่นคง เพราะในช่วงเดือนพฤษภาคม ในอดีตที่ผ่านมา
จังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองรุนแรง ฝ่ายที่มีความเห็นต่าง
ทางการเมืองยังคงมีการออกสื่อทางออนไลน์ จึงขอให้ตรวจสอบกล้อง CCTV
และการอยู่เวรยามของสถานที่ราชการ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
นายธวัชชัย ศรีทอง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงโควิด หลายโครงการที่จังหวัด
ได้ทำเพื่อช่วยเรื่องลดรายจ่ายของประชาชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีดำริให้ทำ
โครงการ “อุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง” และขอให้หัวหน้าส่วนราชการทำเป็น
ตัวอย่างนำร่อง และนำโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัดไปขยายผล ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติต่อไป
ประธาน
ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด นำไปปรับขยายผล
ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ประชาชนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้แนวคิดกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลปากท้องของประชาชน
ในช่วงโรคระบาดที่จังหวัดกำลังแก้ไข จึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งปัน
และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิดในการ
ปลูกพืชเพื่อลดรายจ่าย โดยไม่มีงบประมาณใด ๆ แต่ได้รับการบริจาคสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนร่วมกันทำโครงการ “อุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยเริ่ม
โครงการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ได้ทำการเปิดรณรงค์โครงการนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมโครงการ และจะเปิดดำเนินการพร้อมกัน
ทุกอำเภอในวันที่ 30 เมษายน 2563 สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิต
ศรัทธาที่จะร่วมกันช่วยเหลือประชาชนและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปปลูก
ได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้นำในเรื่องของการปฏิบัติในพื้นที่เกษตรอำเภอ
และจัดทำบัญชีโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชนร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี ยินดีที่จะให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อฟื้นฟูเมืองอุดรธานีให้กลับมามีความพร้อม
เช่นเดิมโดยหลาย ๆ ท่านในภาคเอกชน กำลังพิจารณาหาแนวทางดำเนินการเพื่อ
สนับสนุนแนวทางของจังหวัด และจะนำเรียนความคืบหน้าในโอกาสต่อไป
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และกล่าวเพิ่มเติมถึงจุดประสงค์ของการทำโครงการคือ ประชาชน
ต้องมีกนิ ลดรายจ่ายให้ได้ จึงขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะมีการ
จัดโปรโมชั่นสินค้าลดราคา ลดค่าตั้งแผงค้า ลดดอกเบี้ย การสร้างงาน สร้างโอกาส
ให้ประชาชน ช่วยประชาชนในรูปแบบใดได้บ้าง เนื่องจากรัฐบาลไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน จึงต้องปรับแนวคิดเพื่อร่วมดำเนินโครงการ ลดรายจ่าย สร้างงาน สร้าง
โอกาสได้ในต่างอำเภอก็เช่นกันขอให้ดำเนินการหามาตรการลดรายจ่าย สร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความเดือดร้อนให้มากที่สุด
/ประธานสภา....
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ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการปรึกษาหารือในภาคธุรกิจ ที่จะทำการช่วยเหลือประชาชน
ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด เช่น การลดค่าเช่า ลดต้นทุน
สินค้าของผู้ประกอบการต่าง ๆ จัดกิจกรรม เปิดท้ายขายของและอื่น ๆ ที่สามารถจะ
ทำได้ สำหรับการจ้างงานจะพยายามที่จะไม่ปลดหรือลดคนงานออกจะประคับประคอง
เพื่อให้ทุกคนอยู่ได้ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจึงมี
นโยบายที่จะทำโซเชียลมิเดีย การค้าขายของออนไลน์ โดยประสานสำนักงานพาณิชย์
เพื่อนำสินค้าเด่น คุณภาพดี รวมทั้งสินค้าเกษตรที่มีเป็นจำนวนมากของจังหวัดกระจาย
ไปสู่จังหวัดต่าง ๆ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมทั้งภาคอีสานและในประเทศไทยยินดีจะให้
ความร่วมมือสนับสนุนช่วยจำหน่าย และทุกภาคส่วนกำลังปรึกษาหารือในเรื่องการค้า
ขายสินค้าออนไลน์ การขนส่งสินค้า เพื่อกระจายสินค้า/ผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง และ
เสนอแนะให้ภาครัฐหากมีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ ขอให้ดำเนินการใน
จังหวัดเป็นอันดับแรกเพราะจะได้ช่วยจัดจ้างแรงงานสำหรับผู้ตกงานในจังหวัด
อุดรธานี และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีให้พัฒนาต่อไปได้
ประธาน
กล่าวขอบคุณ หากคืบหน้าอย่างไรจะได้ดำเนินการร่วมกันต่อไป
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี เนื่องจากได้มีประชาชนเข้ามาติดต่ออย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะให้เงินเพื่อ
เยียวยา 2,000 บาท แจ้งให้ทราบว่าเงิน 2,000 บาท ต้องเป็นผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม เด็กตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ถูกทอดทิ้ง แต่ไม่ใช่เกิดจากสถานการณ์
โรคโควิด และหากพบเด็กถูกทอดทิ้ง ขอให้แจ้งบ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
หรือหน่วยงานดูแลเฉพาะด้านดำเนินการ หรือแจ้งที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด
อุดรธานี ซึ่งขณะนี้คนไร้บ้านมีประมาณ 70 คน ตกงานประมาณ 30 คน และ
หากพบเจอคนเร่ร่อนขอให้แจ้งศูนย์ควบคุมคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งปกติในภาคเรียนที่ 1 จะเปิดเรียน
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด กระทรวง
ศึกษาธิการแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง เลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม
2563 สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานีมีประมาณ 900 แห่ง จะเปิดทำการพร้อมกัน
และคาดว่าจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานต่าง ๆ กำลังพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับการเรียนการสอนทางออนไลน์
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม ได้ขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนหน้ากากอนามัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ประมาณ 100,000 ชิ้น สำหรับแจกจ่ายแก่เด็กนักเรียน จึงนำเรียนเพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ประธาน
สำหรับโครงการ Udon Go Clean มอบนายอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ
ทุกแห่ง สถานการณ์โรคโควิดเริ่มคลี่คลาย ขอได้ดำเนินการต่อไปทั้ง 181 อปท.
ใน 20 อำเภอ แต่ให้รักษาระยะห่างในการไปปฏิบัติงาน แบ่งคนออกทำภารกิจ
ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ในภาพรวมเกือบทุกพื้นที่ทั่วจังหวัด เช่น
การล้างถนน ล้างตลาด สถานที่เป็นเป้าหมายเสี่ยงต่อโรคให้ทำความสะอาด ขอให้
ทุกอำเภอได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ท่องเที่ยวและกีฬา...

๑๐

ท่องท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เรียนปรึกษาที่ประชุม ตามที่กรมพลศึกษา มอบหมายให้
จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ เนื่องจาก
เกิดสถานการณ์โรคโควิด จึงได้เลื่อนการแข่งขันออกไปเรื่อย ๆ และคาดว่า
จะทำการแข่งขันในวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2563 เห็นสมควรจะแจ้ง
ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวหรือไม่
ประธาน
เห็นด้วยในหลักการ และขอหารือรายละเอียดกับผู้เกี่ยวข้อง จะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ด้วยสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและสำนักงาน
จังหวัดอุดรธานี จะทำการฉีดฆ่าเชื้อในรถยนต์ให้แก่รถผู้บริหารและรถของ
ข้าราชการ โดยความร่วมมือกับจากบริษัทโตโยต้า มิชซูบิชิ เอ็มจีมอเตอร์
จะเริ่มดำเนินการ ในเวลา 09.30.น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยไม่คิด
ค่าบริการ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี(สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
(สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
6.3 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.จังหวัดอุดรธานี)
6.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.5 สรุปผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต
ประจำเดือนเมษายน 2563 (สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี)
6.6 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
6.7 การรายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี
(สนง.จังหวัดอุดรธานี)
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี
เลิกประชุม
เวลา 11.30 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

๑๑

