รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 6/๒๕63
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 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. พ.อ.พิทักษณ์
จันทร์เขียว
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
5. พ.ต.อ.สม
วาโย
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
6. นายเจริญ
ขาวสะอาด
อัยการจังหวัดอุดรธานี
7. นายจำรัส
กังน้อย
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
8. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หน.สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
9. ผศ.ดร.พนา
ดุลยพัช
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10. นายดรณ์
สมิตะเกษตริน นายอำเภอเมืองอุดรธานี
11. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
12. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
13. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
14. นายอภิสิทธิ์
พรหมสุข
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
15. นายเอนก
สุวรรณภูเต
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
16. น.ส.ปาหนัน
ถนัดค้า
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
17. นายสมชาย
ดอนสมพงษ์ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
18. นายยงยศ
วุฑฒิโกวิทย์ พลังงานจังหวัดอุดรธานี
19. นายอำพัน
เอกทัตร
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
20. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
21. นายพรศักดิ์
แสงเจริญ
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
22. นายฤทธิเดช
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
23. นายราชศักดิ์
ยีรัมย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
24. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรานี
25. นางณัฐกฤตา
ชาวดอน
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
26. น.ส.จักษณา
ปัญญาสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
27. น.ส.บุพผา
อินทสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
28. น.ส.ณัฐพร
ยศสูงเนิน
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
29. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
30. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
/31. นายเวทิน ...
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31. นายเวทิน

พุ่มอินทร์

ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี
32. นายธีทัต
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
33. นายเสกสันต์
โยวะ
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
34. นายโสภัณ
ใจรักพันธุ์
(แทน) ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
35. นายสุวัฒน์
วิไลงาม
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
36. นายอนุพงษ์
มกรานุรักษ์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
37. นางสุนิสา
ชวนละคร
(แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
38. นายกิตติคุณ
ศิริโยธา
ผอ.กกต.จว.อด.
39. นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
40. นายสุทธิรัตน์
ศรีชัยมูล
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
41. น.ส.ธิติยา
ปานมณี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
42. นายน้อง
เจริญนาค
ผอ.กองจัดทำงบประมาณจังหวัดอุดรธานี
43. นายนเรศ
นาเมืองรักษ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ประมงอุดรธานี
44. นายเจษฎา
ปานะถึก
ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
45. นายสุริยา
คำพันธ์
(แทน) ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี สำนักงานจังหวดอุดรธานี
46. นางยลลดา
วิชิตนาถ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุดรธานี
47. นายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของแต่ละอำเภอ (ประชุมผ่าน VDO Conference)
ผูไ้ ม่มาประชุม เนือ่ งจากติดภารกิจสำคัญ
1. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายเจริญ ขาวสะอาด อัยการจังหวัดอุดรธานี
3. น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23
4. นายกัมปนาท จักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เรือ่ งก่อนการประชุม 1. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ วีธรา บูธีค โฮเทล ที่สนับสนุนห้องพักสำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่สนับสนุนอาคารหอพัก
นักศึกษาเป็นศูนย์กักกัน
2. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563
- ศูนย์ อปพร.ดีเด่น สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง (นายปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์)
- อปพร.ดีเด่น 4 ราย 1) นายชาญคิด ศรีพิมพ์สวย 2) นางอมร พรหมมา
3) นายพิพัฒนพงศ์ โสตบุตร 4) นายสมัย พลหลง
3. มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด” และ
“บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด”
/ประธาน ...
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ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ 2
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนวีธรา บูธีค โฮเทล และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี/มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น และมอบโล่
และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ “ ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด” จำนวน 3 ครอบครัว
และ “บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด” จำนวน 1 ราย พร้อมทั้ง
ถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล และกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
- ไม่มี
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
รับรอง
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นยอดสะสมตั้งแต่ตุลาคม-ปัจจุบัน เป็นเวลา
9 เดือน เหลืออีก 3 เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ งบประจำมีจำนวน 140 หน่วยเบิกจ่าย
ซึ่งงบดำเนินงานในส่วนราชการนั้น ๆ เป็นค่าวัสดุ ค่าน้ำ ไฟ ทีม่ ีแผนการใช้จ่ายอยู่แล้ว
เป้าหมายในไตรมาส 3 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 80 ขณะนี้ส่วนราชการ ใช้จ่ายเงินต่ำ
กว่าเป้าหมายร้อยละ 3 คาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายน จะเบิกจ่ายเกินเป้าหมายได้ สำหรับ
งบลงทุนมี 90 หน่วยเบิกจ่าย เป้าหมายให้ใช้จ่ายได้ร้อยละ 65 ขณะนี้ต่ำกว่าเป้า 1%
เหลืออีก 11 วัน คาดว่าจะเกินเป้าหมาย งบภาพรวม (งบประจำบวกงบลงทุน) ต่ำกว่า
เป้า 7 % เหลือเวลา 3 เดือน ขอให้ทุกหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่ทันต้องทำสัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน หากไม่ทำสัญญาเงินจะตกไปไม่สามารถกันเงินได้ ขณะนี้มีเงินจำนวน
3,900 ร้อยล้านบาท ยังไม่จัดทำ PO ถ้าไม่ทำไม่สามารถกันเงินได้ แต่ถ้าทำ PO ก็จะ
กันเงินไว้ใช้ในปี 2564 ได้ การกันเงินทำได้ทุก ๆ 6 เดือน สำหรับงบกลุ่มจังหวัด
ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู แต่เบิกจ่ายที่อุดรธานี
หน่วยดำเนินการจะกระจายกัน ซึง่ ติดตามค่อนข้างยาก การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
53% งบประจำมีทั้งหมด 42 ล้าน งบลงทุน 385 ล้าน เบิกต่ำกว่าเป้า 2% คาดว่า
สิ้นเดือนมิถุนายน จะสามารถเบิกจ่ายเกินเป้าหมายได้ งบกรมจังหวัด หรืองบพัฒนา
จังหวัด เป็นงบประจำ 10 ล้าน แต่ยังต่ำกว่าเป้า 35% คาดว่าเมื่อถึงสิ้นเดือน
กันยายน จะเบิกจ่ายได้ครบ 100% งบลงทุนทำสัญญาไปแล้ว 205 ล้าน เบิกจ่าย
เกิน 79% เกินเป้า 14% ในงบภาพรวม (งบประจำบวกงบลงทุน) ผลการใช้จ่ายเกิน
เป้าเล็กน้อย เพราะงบประจำยังเบิกต่ำกว่าเป้า 0.68% เปรียบเทียบเดือนมิถุนายน
ปี 2563 กับปี 2562 ในช่วงเดียวกัน ซึ่งในปี 2563 จะได้รับงบจัดสรรสูงกว่าปี
2562 จำนวน 374 ล้าน แต่การใช้จ่ายของปี 2563 จะสูงกว่าปี 2562 จำนวน
/229 ล้าน ...
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229 ล้าน ปัญหาที่เกิดการเบิกจ่ายอยู่ในรูปของสัญญา การเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าปี
2562 เพราะมีปัญหาเรื่องการจัดสรรเงินล่าช้าเกือบ 6 เดือน ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการทำสัญญา
2) ประเด็นการทุจริตเงินที่สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 33 ล้านบาท
คืองบของจังหวัด (งบภัยแล้งและงบพัฒนาจังหวัด) ในภาพรวมการที่เงินจะเข้าไปสู่ผู้ค้า
ภาครัฐ หลายหน่วยงานหรืออำเภอทีเ่ บิกเงินล่าช้า เพราะมีเส้นทางโดยรวมในการที่เงิน
จะเข้าบัญชีมหี ลายขั้นตอน เริ่มต้นผู้ค้ากับภาครัฐหรือผู้รับจ้างลงนามตามสัญญา
ดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงาน ส่งไปยังส่วนราชการ มีการตรวจรับและการ
เบิกจ่ายเงินซึ่งจะเป็นช่องโหว่ได้ เจ้าหน้าที่การเงินจะเบิกเงินในระบบ GF และ
เบิกจ่ายไปที่คลังจังหวัด คลังต้องปลดล็อคทั้งหมดไม่ให้ค้าง ให้ส่วนราชการส่งไปยัง
กรมบัญชีกลางเพื่อจะประมวลผลการเบิกจ่าย จากนั้นส่งไปที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เพื่อเอาเงินคงคลังอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โอนไปยังธนาคารปลายทาง
เข้าบัญชีผู้รับเงิน จ่ายตรง ไปยังผู้รับจ้างโดยตรง เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตเช่นนี้ขึ้นได้ ขอให้ตรวจสอบเพราะทำให้เกิดช่องโหว่ซึ่ง
เจ้าหน้าที่อาจจะมีการทุจริตได้และมีหลายหน่วยงานที่มอบให้พนักงานจ้างเป็นคน
ดำเนินการเพียงคนเดียว ส่วนผู้ค้ากับภาครัฐจะทำสัญญาไปยังส่วนราชการ ทำข้อมูล
หลักผู้ขายในระบบ GF (ข้อมูลทางการเงิน) ถ้าเจ้าหน้าที่ใส่เลขบัญชีที่เขาต้องการ
จะโอนให้สามารถทำได้ ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน เมื่อส่งมอบงานและตรวจรับแล้ว
จะไม่เกิดปัญหา แต่เจ้าหน้าที่ที่จะกระทำการทุจริตจะไปทำกับเงินที่ไม่ค่อยมีการ
ตรวจสอบ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ของเดือนที่แล้วนำมาเบิกใหม่ โดยสร้างข้อมูลหลัก
ผู้ขายใหม่ซึ่งเป็นช่องทางที่จะสามารถทุจริตเงินได้อีก ฉะนั้นผู้มีอำนาจต้องตรวจสอบ
ในขั้นตอนทีส่ ่งมอบงาน ถ้าคณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว เจ้าหน้าที่คนเดิมจะต้อง
ขอเบิกเงินผ่านระบบ ผ่านหัวหน้าส่วนราชการ แต่ส่วนใหญ่หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ชอบที่จะไว้วางใจมอบให้เจ้าหน้าที่คนเดิมอนุมัติในระบบ GF ทำให้เกิดปัญหาในการ
ทุจริต เมื่อผ่านส่วนราชการแล้ว จะส่งไปที่คลังจังหวัด ต่อไปที่กรมบัญชีกลาง เงินไป
เข้าผู้ขาย แต่ถ้าจะทุจริตเงินเข้าไปข้อมูลหลักผู้ขายเท็จที่กำหนดขึ้นเอง สรุปการจ่าย
ตรงผู้ค้ากับภาครัฐ สิ่งที่ควรให้ระวังคือการ สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย กับเรื่องการขอเบิก
เงิน สำหรับการทุจริตที่สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดขึ้นที่เงินค้ำประกันสัญญา
สัญญา โดยผู้มีอำนาจได้เซ็นเช็คเอาไว้และได้มอบรหัสให้เจ้าหน้าที่ที่ทุจริตดำเนินการ
เพียงคนเดียวอนุมัติในระบบแทน และใส่เลขที่บัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้านำเงินไปใช้
เป็นการส่วนตัว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ยังมีหน่วยงานที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม ตั้งแต่ปี 2552,2553,2559 ถึงปัจจุบัน
มี 22 โครงการยังค้างอยู่ ก็ขอให้ส่งหลักฐานให้สำนักงานจังหวัดจะได้ตัดออกจาก
ระบบบัญชี (อำเภอกู่แก้ว 21,000 บาท/อำเภอกุดจับ ปี 2559 /ศูนย์เพาะชำ
กล้าไม้ ปี 2556/อำเภอศรีธาตุ ปี 2553/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ปี 2553/
อำเภอโนนสะอาด ปี 2553/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปี 2553 /สำนักงาน
/พัฒนาสังคม ...
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ปี 2553/ตำรวจภูธรจังหวัด
อุดรธานี ปี 2553/อำเภอบ้านดุง ปี 2553/อำเภอกุมภวาปี ปี 2553/ที่ทำการ
ปกครองจังหวัดอุดรธานี ปี 2552 (งบยาเสพติด)
นายธวัชชัย ศรีทอง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี ขอให้ตรวจสอบกรณีเงินค้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ล้างในระบบ
หรือไม่ เพราะในปี 2553 เกิดกรณีเช่นนี้ทุกจังหวัด ขอให้ปรึกษากับคลังจังหวัด
หรือกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขปัญหา
ประธาน
ให้แต่ละหน่วยรีบดำเนินการเงินค้างในระบบ และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงินอย่าให้เกิดขึ้นเช่นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระเบียบวาระที่ 4
เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5
เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด - 19
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถานการณ์โควิดทั่วโลก ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อ
10,081,545 คน อาการรุนแรง 57,748 คน รักษาหายแล้ว 5,458,369 คน
เสียชีวิตรวม 501,298 คน ประเทศที่มีผู้ป่วยสะสม 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา

2,596,537 คน บราซิล 1,315,941 คน รัฐเซีย 627,646 คน อินเดีย 529,577 คน

ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 95 จำนวน 3,162 คน ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และผู้ที่
เดินทางเข้าประเทศที่ต้องกักกันในสถานที่ของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระหว่าง
วันที่ 3 เมษายน – 27 มิถุนายน 2563 มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสะสม
225 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 51 ราย รักษาหายกลับบ้าน 174 ราย สำหรับ
New Normal แพลตฟอร์มไทยชนะ ซึ่งจะทำให้ติดตามผู้ที่ติดเชื้อหรือมีความเสียงสูงที่
จะติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้ แพลตฟอร์มไทยชนะ มีผู้ลงชื่อใช้งาน 31,514,472 คน
การเช็คอิน/เช็คเอาท์ 55.2% กิจการร้านค้าลงทะเบียน 239,065 ร้าน และดาวน์โหลด
ใช้แอปพลิเคชั่น 447,520 คน สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีการใช้งานค่อนข้างดี ขณะนี้
ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น หายป่วยแล้ว 3,053 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม
3,162 คน เสียชีวิต 58 คน สถานการณ์ในจังหวัดอุดรธานี ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ไม่มี
เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 2,173 ราย พบเชื้อ 8 ราย ไม่พบเชื้อ 2,164 ราย รอผล 1 ราย
การเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด 44,492 คน ครบระยะการกักตัว 14 วัน
จำนวน 44,292 คน ยังไม่ครบ 200 คน จังหวัดอุดรธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน
พื้นที่เป็นวันที่ 87 สำหรับในประเทศไทย 35 วัน ไม่พบเชื้อประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยง
ต่ำมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านทุกหน่วยงานใช้แอปไทยชนะเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม
การควบคุมโรค สำหรับจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ตรวจสอบว่ามี
ใครติดเชื้อหรือไม่ โดยสุ่มตรวจสถานที่เสี่ยง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1. บุคลากรทางการแพทย์
จำนวน 776 ราย ไม่พบเชื้อ 2. กลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ 300 คน
ไม่พบเชื้อ 3.กลุ่มพนักงานส่งอาหาร Grab Food Panda พนักงานไปรษณีย์ พนักงานขับรถ
สาธารณะ รถสองแถว แท็กซี่ รถทัวร์ 285 คน ไม่พบเชื้อ 4. กลุ่มอื่น ๆ เช่น ตลาดสดทั้ง
6 แห่งในเขตเทศบาลนคร ตลาด 4 มุมเมือง แรงงานต่างด้าว ชุมชนแออัด คนไร้ที่พึ่ง
/วัดโพธิวราราม...
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วัดโพธิวาราม 447 ไม่พบเชื้อ ถือว่าพื้นที่อุดรปลอดเชื้อ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อย ให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดและทำต่อเนื่อง
อย่างสม่ำเสมอ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 โครงการก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัย COVID-19
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัย COVID-19 สำหรับ season 1
ได้ดำเนินการไปแล้ว ความหมายของโครงการ 1. ก้าว หมายถึง ก้าวเริม่ สิ่งใหม่ด้วยการ
มาออกกำลังกาย 2. ท้า หมายถึง ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ชวนคนไทย
ร่วมแก้ปัญหา NCDs และ COVID-19 3. ใจ หมายถึง ใช้ใจเริ่มในการออกกำลังกาย และ

มติทปี่ ระชุม

มีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลผลักดันการส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นมหกรรม
ระดับชาติ โดยยกระดับการส่งเสริมการออกกำลังกายที่หลากหลายผ่านเทคโนโลยี โดยมีกลุ่ม
เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ เอกชน ชมรมออกกำลังกาย และประชาชนทั่วไป การขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายของกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบและ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และฐานข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนระดับ
ประเทศ และเกิดกิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรมทางกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศ
โดยเพิ่มอัตราการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากปี 2563
ร้อยละ 32 ปี 2564 เป็นร้อยละ 39 และปี 2565 เป็นร้อยละ 40 สำหรับโครงการ
ก้าวท้าใจ season 1 จำนวนผู้ลงทะเบียน 4.8 แสนคน ระยะทางสะสม รวม 20 ล้าน
กิโลเมตร และ season 2 จะส่งเสริมการออกกำลังกายใน 6 รูปแบบ คือ วิ่ง แอร์โรบิก
คีตะมวยไทย จักรยาน โยค เวทเทรนนิ่ง โดยจะมีขึ้นตอนติดตามระยะเวลาออกกำลังกาย
ร่วมสะสม Health Point และการลุ้นรับของรางวัล สำหรับในขบวนการให้ลงทะเบียน
ถ้าวิ่ง 60 วัน ระยะทาง 80 กิโล ปั่นจักรยาน ระยะทางรวม 300 กิโล ออกกำลังกายอื่น ๆ
60 วัน 800 นาที โดยมีเป้าหมายรวมกัน season 1 และ season 2 กำหนดไว้ให้ได้จำนวน
1.4 ล้านคน คนเริ่มใหม่สามารถแสกน QR Code เริ่มสะสมแต้มระยะทางการออกกำลังกาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
รับทราบ

5.3 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี 1) รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัด
อุดรธานี สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เกิดอุบัติเหตุ 639 ครั้ง
มีผู้บาดเจ็บ 802 คน เสียชีวิต 14 คน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถือว่าลดลง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 -ปัจจุบัน) เกิดอุบัติเหตุ
9,066 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 10,994 คน เสียชีวิต 259 คน เทียบกับช่วงเดียวกันลดลง
103 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นการใช้รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ในส่วนของ
จังหวัดอุดรธานี อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคืออำเภอบ้านผือ 37 คน คิดเป็น 33.52
ต่อแสนประชากร ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนได้จัดประชุมร่วมกับอำเภอบ้านผือ
เพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งให้ความรู้ ข้อเสนอและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายอำเภอบ้านผือ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติให้
/ปรับปรุง...
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ปรับปรุงโครงสร้างคำสั่งให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกฯ บริบทและสถานการณ์
ในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ปรับปรุงจุดเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้มีการสำรวจจัดทำบัญชีรถใน
ครัวเรือน ใบขับขี่/พ.ร.บ.ประกันภัย และให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ภายหลัง
สถานการณ์ โควิดฯ คลี่คลายลงแล้ว การประชุมคณะกรรมการฯ ในส่วนของแผนการ
ขับเคลื่อนและลดอุบัติทางถนน ปี 2563 แต่ละหน่วยได้จัดทำแผนฯ 130 กิจกรรม
จะได้ติดตามผลการดำเนินการและการประชุมสัญจร จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยแบ่ง
เป็น 5 รุ่น ในแต่ละอำเภอ จะดำเนินการให้ครบทุกอำเภอให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
(IFRC) จัดทำ “โครงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสาร
สนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ลักษณะบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 มีหน่วยงานทั้งที่เป็นผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ เอกชน
สมาคม มูลนิธิ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ
ดังกล่าว พร้อมได้ปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการแจ้งภัย ร้องขอความช่วยเหลือผ่าน
Mobile Application โดยกระบวนการทำงานประกอบด้วย 3 Module หลัก ได้แก่
ระบบการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ (Module 1) ระบบจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้ความช่วยเหลือ (Module 2) และระบบการนำส่งความช่วยเหลือและติดตาม
งาน (Module 3) โดยได้อบรมให้อำเภอและท้องถิ่นได้ดำเนินการแล้ว
ประธาน
กล่าวขอบคุณและกล่าวชื่นชมที่เกิดความสำเร็จในการใช้ Mobile Application
ในการปฏิบัติงาน
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 ชี้แจงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ตามที่มีการรื้อถอนอาคารบอมเบย์ เบอร์มา ที่จังหวัดแพร่ มีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
ได้เรียกร้องให้ทางราชการ ได้ชี้แจงการดำเนินงานการรื้อถอนของบอมเบย์ เบอร์มา
สำนักงานวัฒนธรรมจึงขอทบทวนความหมายของโบราณสถาน ดังนี้
“โบราณสถาน” คือ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ด้วย
“โบราณสถานโดยทั่วไป” หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความเก่าแก่
มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
ประเภทของโบราณสถาน จำแนกได้ 3 ประเภท
1. โบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และโบราณสถานที่
ไม่มีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
/2. โบราณสถาน...
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2. โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและโบราณสถานที่ไม่ขึ้นทะเบียน
3. โบราณสถานระดับชาติ โบราณสถานระดับท้องถิ่น
ความหมายของโบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่ง
ประดิษฐ์หรือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น บอมเบย์ เบอร์มา พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง
ความหมายของศิลปวัตถุ คือ สิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ
เช่น กำไล เครื่องสัมฤทธิ์ และกระทรวงวัฒนธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สังกัดกระทรวงต่าง ๆ
ดำรงตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
1. ข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัด
2. ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
3. ผู้บริหารและข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.2 นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล
3.3 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3.4 นายกเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปในโบราณสถานเพื่อตรวจดูว่าได้มีการ
ซ่อมแซมแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลายหรือเคลื่อนย้ายโบราณสถานและ
มีอำนาจดำเนินการตรวจยึดตามสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูว่าได้ดำเนินการ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติที่กำหนดหรือไม่ สำหรับโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน
700,000 บาท (กรณียังไม่ขึ้นทะเบียน) ผู้ใดบุกรุกทำให้เสียหาย ทำลาย เสื่อมค่า
หากขึ้นทะเบียนแล้ว จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท ถ้าจะซ่อมแซมโบราณ
วัตถุที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีขึ้นไป ขอให้ปรึกษากรมศิลปากร โดยผ่านสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีธาตุเก่าแก่ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ตำบลหนองบัว ตรงข้าม
หน้าโรงน้ำแข็งอุดรกิตติ เมื่อเปรียบเทียบดูมีลักษณะคล้ายกับพระธาตุที่ตำบลเวียงคุก
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เห็นว่าน่าจะมีการบูรณะ
ปรับปรุงเพื่อรักษาโบราณวัตถุเก่าแก่ไว้สักการะบูชา จึงขอนำหารือในที่ประชุม
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จะได้ประสานส่งเรื่องไปยังกรมศิลปากร เพื่อส่งช่างมาตรวจสอบและช่างจะต้องเป็น
นักวิทยาศาสตร์เคมีเท่านั้น ตรวจสอบเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง การใช้ปูน การใช้สี
หรือเป็นช่างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรมีที่ทำการ
อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น จะสะดวกในการเดินทางเข้ามาตรวจสอบพระธาตุดังกล่าวเพื่อ
จะได้บูรณะซ่อมแซมต่อไป
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องมาจากการในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีการประชุมการจัดทำคำขวัญใหม่
ของจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเพิ่มคำขวัญของจังหวัดอุดรธานี
ให้มีคำว่า “คำชะโนด” มารวมบรรจุในคำขวัญของจังหวัดอุดรธานีด้วย ดังนี้
/กรมหลวงประจักษ์...
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“กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อายธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด
ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด”
จึงขอมติที่ประชุมกรมการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ/เห็นชอบ
5.5 การจัดทำอ่างล้างมือและกิจกรรมอุดร Go Clean
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
นำเสนอ VTR เกี่ยวกับกิจกรรมอุดร Go Clean ถนนสวยเมืองสะอาด ตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ลดขยะในชุมชนและการรักษาความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จัดระเบียบสายสื่อสาร ตัดหญ้า ทำความสะอาด
รวมทั้งวัชพืชต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแต่ละเทศบาลและทุกอำเภอ
ได้ร่วมกันจัดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน
ไม่ให้มีน้ำท่วมขังได้ ซึ่งโครงการนีไ้ ด้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562
โดยมอบผู้รับผิดชอบ สายทางหลัก 5 สายทาง และได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และปลัดจังหวัด รับผิดชอบแต่ละสายทาง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ทางเลี่ยงเมือง บายพาส และถนนสายอุดร-หนองบัวลำภู/ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด รับผิดชอบถนนอุดร-ขอนแก่น / นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด รับผิดชอบถนนสายอุดร-สกล / ปลัดจังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบถนนสาย
อุดร-หนองคาย/ โดยการทำความสะอาดถนนทุกสายผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธาน
ในการ Click off ครบถ้วนแล้วทั้ง 5 สาย และได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 16 ครั้ง เริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 2,388 ครั้ง
ประธาน
ในทุกปีจะมีการประกวดจังหวัดสะอาด โดยแบ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
ซึ่งจังหวัดอุดรธานี เข้าประกวดในระดับจังหวัดใหญ่ และขณะนี้อยู่ในการพิจารณา
คัดเลือกของคณะกรรมการ จังหวัดอุดรธานีติดอันดับ 1 ใน 3 จึงขอความร่วมมือจาก
สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง รวมทั้งภาครัฐ เอกชน ต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันเร่งดำเนินการ
ทำความสะอาดเพื่อให้จังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลที่ 1
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการด้านความสะอาดทุกพื้นที่ในส่วนรับผิดชอบ
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 รับผิดชอบการทำความสะอาดวงแหวนรอบเมืองทั้งหมด และถนนสี่มุมเมือง
เพื่อรับการตรวจของคณะกรรมการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ยืนยันทันเวลา
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ได้จัดระเบียบสายสื่อสาร
เส้นทางจากแยกเทศบาลเมืองหนองสำโรง ทั้งฝั่งซ้าย-ขวาไปยังสนามบิน และยืนยันจะ
ดำเนินการให้ทันเวลาก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ประธาน
มอบสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละ
พื้นที่ดำเนินการในเรือ่ งความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้ายโฆษณาต่าง ๆ
โดยอ้างระเบียบกฎหมาย เพื่อใช้บังคับในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งการ
เปลี่ยนป้ายโฆษณา เป็นการโฆษณาผ่านระบบดิจิตอล ทุก 4 มุมเมือง เพื่อพัฒนาจังหวัด
อุดรธานี ให้ทันตามยุคสมัยและนำเข้าสู่การเป็นเมืองดิจิตอล และมอบหมายโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด และขับเคลื่อนสู่เมือง Smart City
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี
สำหรับการจัดทำที่ล้างมือตามมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้จัดทำมาแล้ว ตามสถานที่ราชการ ท้องถิ่น อำเภอ ต่าง ๆ คิดเป็น 90%
/ในส่วนของตลาด...
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ในส่วนของตลาดเอกชน ตลาดท้องถิ่น ทำไป 80% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 692 ศูนย์
ทำไป 523 ศูนย์ คิดเป็น 76 % โรงเรียนท้องถิ่น 34 โรง จัดทำครบถ้วนแล้ว 217 จุด
ในภาพรวมของโรงเรียนครบถ้วน 100 % และในส่วนที่ยังไม่ครบ 100 % จะยังคง
ดำเนินการต่อไป
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำอ่างล้างมือ ซึ่งขณะนี้จังหวัด
อุดรธานี มีอ่างล้างมือ 5,956 จุด เพื่อสุขอนามัยของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี
โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ ทำได้ดีมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญ เลขา สพฐ. เข้าชม
ความพร้อมก่อนเปิดเทอมของสถานศึกษาต่าง ๆ โดยจะเข้าชมที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
และโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และได้เชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชม
อ่างล้างมือ หน้าโรงรับจำนำ หน้าโรงพยาบาลอุดรธานี เรือนจำกลางอุดรธานี และได้รับ
การยกย่องชมเชยอย่างน่าภาคภูมิใจ สำหรับจุดไหนที่ไม่มีและมีความต้องการขอให้แจ้ง
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบทุกสถานที่
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ/ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
5.6 รายงานผลโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก”
ผูแ้ ทนพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี 1) สรุปผลการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน
125 ปี 125 หลัง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 – 2563 จากยอดผู้บริจาค
ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 12,873,657 บาท อนุมัติแล้ว 351 หลัง มอบบ้าน
ไปแล้ว 275 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 76 หลัง ได้มอบเงินให้อำเภอพื้นที่รับไป
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง 20 อำเภอ เงินคงเหลือ 17,423 บาท ในปีนี้โครงการฯ
ได้รับงบ 76 หลัง เสร็จ 51 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 25 หลัง ขอความ
ร่วมมืออำเภอเร่งก่อสร้างให้เสร็จ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนความต้องการที่อยู่อาศัยเป็น
ปัจจัยสำคัญ และได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุดรธานี ได้เสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนัดวันที่จะออกไปมอบบ้าน
และจะได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ คณะกาชาด และมูลนิธิต่าง ๆ ร่วมในการมอบบ้าน
2) ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้นำคนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนเข้าพักที่วัดโพธิวราราม หรือ
ที่เรียกว่า “ค่ายห่วงใย” ซึ่งจะมีประมาณ 30-40 คน/วัน ในค่ายจะมีกิจกรรม เช่น
เลี้ยงอาหาร แจกจ่ายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ได้จัดประชุมคณะทำงาน โดย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปิดค่ายฯ เนื่องจากใกล้เปิดภาคเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกรงว่าคนเร่ร่อนจะทำความเดือดร้อนรำคาญในวันเปิดภาคเรียน
และมีมติปิดค่าย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมทั้งการจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในค่าย
การส่งคนเร่ร่อนกลับภูมิลำเนา การหาอาชีพให้ทำ และส่วนหนึ่งจะส่งไปยังศูนย์คนไร้
ที่พึ่ง รวมทั้งการส่งคืนพื้นที่ให้กับวัดโพธิวราราม
นายวันชัย จันทร์พร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี ค่ายห่วงใยเป็นค่ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีดำริมอบหมาย
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เตรียมไว้เพื่อรองรับสำหรับคนเร่ร่อน ตกงาน และมีปัญหา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยใช้สถานที่วัดโพธิวรารามทำเป็น“ค่ายห่วงใย”
ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 2 เดือน และด้านหลังวัดอยู่ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะ
/เปิดเรียน...
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เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ประชุมร่วมกับวัดโพธิวาราม จำเป็นต้องปิด
ค่ายฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะส่งกลับต่างจังหวัด
โดยสนับสนุนค่ารถ ซื้อตั๋วส่งขึ้นรถ กลุ่มอุดร-หนองคาย แจ้งให้ครอบครัวจัดรถมารับ
กลับ กลุ่มมีความแข็งแรงสามารถทำงานได้ มอบผู้ประสานงานติดต่อหางานให้ทำ
แต่เป็นที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มเคยเร่ร่อนตามสวนสาธารณะ ถ้ายังกลับมาเร่ร่อนอีกต้อง
จับตัวส่งศูนย์คนไร้ที่พึ่ง บ้านเมตตา สำหรับวันปิดค่ายฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สนับสนุนรถฉีดน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ล้างทำความสะอาด
ป้องกันจังหวัดอุดรธานี ช่วยสนับสนุนกำลัง อส.ยกสิ่งของ รถขนของ ทำความสะอาด
และส่งมอบพื้นที่คืนวัดต่อไป
ประธาน
กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำค่ายห่วงใย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.7 โครงการจังหวัดเคลือ่ นที่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จะเริ่มในวันที่ 10 กรกฎาคม
2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดเจริญศรัทธา บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลขอนยูง
อำเภอกุดจับ และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ เพื่อให้เป็นไปตามการจัดทำแผนที่กำหนดไว้ และที่ทำการปกครองจังหวัด
จะมีหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ประธาน
ขอให้เพิ่มกิจกรรมทำความสะอาด ในการออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ทุกครั้งให้กระจาย
ไปสู่ตำบลและชุมชนต่าง ๆ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวอุดรธานี สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว แจ้งการย้ายที่ทำการ
จากชั้น 1 อาคารหอประชุมทองใหญ่ ไปยังชั้น 3 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุดรธานี
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และได้รับแจ้งจากกรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ ขอปิดปรับปรุงระบบทุกแห่งทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 และจะแจ้งการเปิดทำการให้ทราบในโอกาสต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ประธาน
1) การติดตามความก้าวหน้าการทาสีอาคารในจังหวัดอุดรธานี โดยมอบหมายสำนักงาน
จังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดสีอาคาร ขณะนี้ได้รับงบประมาณ
ในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน จะได้ดำเนินการให้ทันงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี
ในปี 2564 โดยขอความร่วมมือจากทุกองค์กรรวมทั้งอำเภอ ท้องถิ่นต่าง ๆ นำแนวทาง
การทาสีภายนอกอาคารให้เป็นสีเดียวกับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
2) ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบการระบายน้ำไม่ให้มีสิ่ง
อุดตัน จะเกิดน้ำท่วมขังได้
3) การปลูกต้นไม้ ขอให้ปลูกเป็นแนวเดียวกัน ใช้พันธุ์ไม้เดียวกันตลอดสาย และ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจะได้แจ้งแนวปฏิบัติให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง แต่ละ อปท.ให้ปลูก
ต้นทองกวาวให้ได้อย่างน้อย 1 สาย
/นายวันชัย ...
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นายวันชัย จันทร์พร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี 1) การเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะเปิดพร้อมกัน จะทำให้การจราจรแออัด จึงขอให้ตำรวจ
ภูธรจังหวัด และตำรวจภูธรทุกอำเภอ จัดระเบียบการจราจรให้เรียบร้อย
2) การทำที่ล้างมือ ของโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ
ได้จัดทำแล้ว ขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะทำที่ล้างมือเพิ่มโดยใช้ตู้โทรศัพท์เก่าขอให้
ประสานกับสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จะสนับสนุนรถเครนยกตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้
ไปเก็บไว้ที่สำนักงาน ทีโอที และบางส่วนจะทำการปรับปรุงเป็นอ่างล้างมือและติดตั้งไว้
ตามจุดต่าง ๆ หรืออาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานมา
ประยุกต์ใช้ทำเป็นอ่างล้างมือและที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ เช่น สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุดรธานี ได้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ล้อรถ กระทำล้อ แป้นเบรก ครัช มาประกอบ
เป็นอุปกรณ์ในการใช้ทำอ่างล้างมือ ดูแปลกและสวยงาม มีแนวคิดสร้างสรรค์
ประธาน
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ
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
ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี)
6.6 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
6.7 การย้ายที่ทำการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
(สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี)
ระเบียบวาระที่ 7
เรือ่ งอืน่ ๆ
-ไม่มี
เลิกประชุม
เวลา 12.00 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

