รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 1/๒๕64
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม (เฉพาะผูแ้ ทนสังกัดกระทรวง /นายอำเภอทุกอำเภอ /ผกก.ทุก สภ.และผูน้ ำเสนอเรือ่ งเกีย่ วข้องกับ
วาระการประชุม)
1. นายสยาม
ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. พ.อ.ธนาวีร์
วิชาชัย
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24
5. พ.ต.อ.ศักดิ์ดา
เหมือนโพธิ์
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
6. นายเจริญ
ขาวสะอาด
อัยการจังหวัดอุดรธานี
7. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
8. นายนพดล
มามาก
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
9. ผศ.ดร.พนา
ดุลยพัชร์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10. นายพงษ์สิทธิ์
เปรยะโพธิเดชะ (แทน) นายอำเภอเมืองอุดรธานี
11. นายประสพชัย
วิจารณรงค์
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
12. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
13. นายวิเชียร
ขาวขำ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
14. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
15. นางวาสนา
จันทร์พุ่ง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
16. นายสมเด็จ
ปุระเทพ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
17. นายสมชาย
ดอนสมพงษ์ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
18. นายยงยศ
วุทฒิโกวิทย์ พลังงานจังหวัดอุดรธานี
19. นายนพดล
จงสมชัย
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
20. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
21. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
22. นายฤทธิเดช
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
23. นายราชศักดิ์
ยีรัมย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
24. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
25. นายมนตรี
ดวงจันทร์ทอง (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
26. นางสาวจักษณา ปัญญาสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
27. นางสาวบุพผา
อินทสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
28. นางสิริวิมล
เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
29. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
30. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
/31. นายเวทิน...

๒

31. นายเวทิน

พุ่มอินทร์

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
32. นายธีทัต
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
33. นายวิชัย
ผงสินสุ
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
34. นายเสกสันต์
โยคะ
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
35. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
36. นายวีรพงษ์
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
37. พ.ต.อ.อารีย์
สินธุรา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
38. นายสมบัติ
พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
39. นายกฤษฎา
สัพโส
(แทน) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
40. นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
41. นางภควัลรัตน์
มณีสร้อย
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
42. นายกฤตณ์พัทธ์ หิรัญปุณยโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุดรธานี
43. นางยุวดี
ธรรมสุนา
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
44. นางสาวสิริมน
อติแพทย์
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
46. นายปิยะภัทร
เลิศศิริแสนยากร (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
47. นายศุภชัย
ศรีหาไตร
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1
48. นายสุกฤษณ์
สหะชำนิ
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
49. นางชลัยรัตน์
ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
50. นางสาวจันทรา
กุมขุนทด
เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
51. นายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
แต่ละอำเภอ (ประชุมผ่าน VDO Conference)
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ติดภารกิจสำคัญ
2. นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ติดภารกิจสำคัญ
3. ผู้บังคับการกองบิน 23 ติดภารกิจสำคัญ
เรือ่ งก่อนการประชุม การมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวของจังหวัดอุดรธานี
ประกวดข้าวหอมมะลิ รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นางไพรล้อม กงบุราณ
ประกวดข้าวเหนียวเมล็ดยาว
รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางพิกุล เชื่อมแก้ว
รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางรำเพลิน โชคชัย
รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวยุวลี ไชยสิทธิ์
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางพรเพชร วงษ์เชียงเพ็ง
/รางวัลชมเชย...
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ประธาน
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ 2
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางกาญจนา สมแคล้ว
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางแสงจันทร์ พรหมแสงใส
มอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และร่วมถ่ายภาพ
เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
2. นายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 23 ย้ายมาดำรงตำแหน่ ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 24 จังหวัดอุดรธานี
3. นายภัญญู ภูริศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่ง เสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี
4. นายกฤตณ์พัทธ์ หิรัญปุณยโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี
5. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี แจ้ง เรื่องการหมดวาระ
ในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมกล่าวลาในที่ประชุม
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 12/2563 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
รับรอง
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
นำเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบโดยรวมของจังหวัดอุดรธานี
งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 3,034.62 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 2,024.99 ล้าน
คงเหลือ 1,009.63 ล้าน
ร้อยละการเบิกจ่าย 66.73
เบิกจ่ายเกินเป้า 10% อยู่ลำดับ 41 ของประเทศ
งบลงทุน
ได้รับจัดสรร 4,961.81 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 541.88 ล้าน
คงเหลือ 4,419.94 ล้าน
ร้อยละการเบิกจ่าย 10.92
อยู่ในรูปของสัญญา รอเบิก% การใช้จ่ายขณะนี้ อยู่ที่ 29 %
งบกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 8.08 ล้าน
เบิกจ่ายแล้ว 0.54 ล้าน
คงเหลือ 7.54 ล้าน
ร้อยละการเบิกจ่าย 6.69
อยู่ในลำดับที่ 17 ของกลุ่ม
งบลงทุน
ได้รับจัดสรร 425.11 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 3.53 ล้าน
คงเหลือ 421.58 ล้าน
ร้อยละการเบิกจ่าย 0.83
อยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศ แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
/งบกรมจังหวัด ...
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งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์จงั หวัด)
งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 12.33 ล้าน
เบิกจ่ายแล้ว 2.84 ล้าน
คงเหลือ 9.49 ล้าน
ร้อยละการเบิกจ่าย 23.04
งบลงทุน
ได้รับจัดสรร 281.99 ล้าน เบิกจ่ายแล้ว 0.19 ล้าน
คงเหลือ 281.80 ล้าน
ร้อยละการเบิกจ่าย 0.07
ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยที่ทำให้การใช้จ่ายเงินตามเป้าหมาย สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีการ
ใช้จ่ายเงินขอให้เร่งรัดดำเนินการ
เงินทีก่ นั ไว้เบิกเหลือ่ มปี พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี
งบภัยแล้ง 1,941.32 จัดทำ PO แล้ว 469.97 เบิกจ่ายแล้ว 1,079.64
คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย 861.69 หากไม่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 งบจะถูกพับไป
รวมทั้งอำเภอทุกอำเภอขอให้เร่งรัดดำเนินการเช่นเดียวกัน
การมอบอำนาจ ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีการติดตามงบจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด ได้พบปัญหาไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่สามารถมอบอำนาจให้ส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัด จึงมีหนังสือมอบอำนาจ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/3732 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือปฏิบัติ
ในการเบิกจ่ายเงินก่อหนี้ผูกพันให้เกิดความคล่องตัว
ประธาน
เน้นย้ำให้เอาใจใส่เรื่องการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือดังกล่าว และขอให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานเทศบาล รวมทั้งทุกอำเภอให้ปฏิบัติตามระเบียบ กรณีงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
การจัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ ที่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถดำเนินการจัดงานได้ ขอให้ทบทวน
การใช้จ่ายงบประมาณว่าคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร หากไม่สมประโยชน์ขอให้ส่งเงินคืนตามระเบียบ
และมอบสำนักงานจังหวัดนำเข้าที่ประชุม กบจ.พิจารณา จะได้ทำการเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตามที่มีอำเภอต่าง ๆ ขอใช้งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการจัดงานประเพณีประจำปี และงานอื่น ๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เงินที่สนับสนุนไปไม่สามารถจะจัดงานได้ เพราะเลยกำหนดเวลา หรือไม่สะดวกจัด
ขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้งบ โดยให้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้
นำงบประมาณไปปรับใช้กับภารกิจอื่น
ประธาน
แนะนำให้เปลี่ยนแนวทางการจัดงานประเพณีในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำลังระบาด เป็นการพัฒนาอาชีพด้านอื่น ๆ ฝากทุกอำเภอพิจารณา หากเห็นว่าไม่เหมาะสม
ที่จะจัดงานประจำปีที่กำหนดไว้ ขอให้ปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนไปดำเนินการในปีต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
- การจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564
ปลัดจังหวัดอุดรธานี กรมการปกครองได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม
ที่จัดตั้งขึ้นนอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการพัฒนาการให้บริการ
เชิงรุกและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในบริเวณแหล่งชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น
หรือในห้างสรรพสินค้า และได้มีการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจุดเคาน์เตอร์
บริการอำเภอยิ้ม ดำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จังหวัดอุดรธานี
/ได้รับแจ้งจาก...
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ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองอุดรธานีว่ามีความประสงค์ขอจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม
นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2 ขณะนี้บุคลากร เจ้าหน้าที่มีความพร้อมดำเนินงาน จึงขอความ
เห็นชอบในการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มต่อที่ ประชุม หากที่ประชุมเห็นชอบจะได้
แจ้งกรมการปกครองพิจารณาต่อไป
รก.นายอำเภอเมืองอุดรธานี เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. โดยจะเปิดให้บริการที่ ชั้น 2
ของห้างเซ็นทรัล พลาซ่า ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีการบริการงานบัตร งานทะเบียนต่าง ๆ
โดยห้างสรรสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ได้ให้การสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ ฟรีค่าเช่า 3 ปี
และจะต่อสัญญาทุก ๆ 3 ปี
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2564 การระบาดระดับโลกอยู่ระดับสูง โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 520,000 ราย ยอดผู้ป่วย
สะสม 100,822,000 ราย ถือว่าเป็นการระบาดค่อนข้างหนัก มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น
680,00 คน ผู้ป่วยสะสมรวม 79,000,000 ล้านคนเศษ
การแพร่ระบาดทัว่ โลก
อันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 26,000,000 คน
มีผู้ป่วยรายใหม่ 140,000 ต่อวัน ยอดผู้เสียชีวิตค่อนข้างสูง
4,000 ราย/วัน
อันดับ 2
อินเดีย
10,677,710 คน
อันดับ 3
บราซิล
8,872,964 คน
อันดับ 4
รัสเซีย
3,738,690 คน
อันดับ 5
อังกฤษ
3,669,658 คน
ประเทศไทย อยู่ลำดับที่ 121 มีผู้ป่วยสะสม 15,400 ราย
การแพร่ระบาดในแถบเอเชีย
1) ประเทศอินโดนีเซียระบาดมากกว่าประเทศอินเดีย ติดเชื้อวันละ 13,000 ราย
เกิดภาวะล้มละลายทางด้านระบบสาธารณสุข ของอินโดนีเซีย ทำให้มียอดผู้ป่วยเสียชีวิต
300 ราย/วัน
2) ประเทศมาเลเซีย มีผู้ป่วยค่อนข้างสูง ไม่มีแนวโน้มจะลดลง ยอดผู้ป่วย 3,500 ราย/วัน
3) ประเทศพม่า ยอดผู้ป่วย 411 ราย/วัน การติดเชื้อค่อนข้างสูง อยู่ในภาวะทรงตัว
4) ประเทศจีน ยอดผู้ป่วย 100 ราย/วัน
5) ประเทศเกาหลีใต้ ยอดผู้ป่วย 354 ราย/วัน
สำหรับประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 819 ราย จำนวนผู้ป่วยสะสม 15,465 ราย
เสียชีวิต 1 ราย จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 808 ราย ติดเชื้อในประเทศ เป็นผู้ป่วยเฝ้าระวัง
(ในโรงพยาบาล 92 ราย ตรวจเชิงรุกตามชุมชนพบ 716 ราย) เดินทางมาจากต่างประเทศ
11 ราย ยอดสะสม 15,465 ราย นับการระบาดในระรอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม
ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 มียอดผู้ป่วยสะสม 11,228 ราย ระยะเวลา 1 เดือน 20 วัน
/มีผู้ป่วยรายใหม่...
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มีผู้ป่วยรายใหม่ในโรงพยาบาล 4,300 ราย ค้นหาเชิงรุกตามชุมชน 6,248 ราย มีผู้
เสียชีวิต 1 ราย เป็นรายที่ 76 ของไทย เป็นผู้ป่วยติดเตียง ติดเชื้อจากคนในบ้านนำเชื้อ
เข้ามา สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ในโรงพยาบาล 14 ราย พบในกรุงเทพ 6 ราย นอกนั้น
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ 11 จังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เป้าหมายตรวจให้ได้
10,000 ราย จะตรวจให้หมดภายใน 2 สัปดาห์ ข้อมูลรายวันยังสูงมาก
จำนวนจังหวัดทีเ่ ฝ้าระวัง หากเดินทางมาจาก 9 จังหวัดต่อไปนี้ต้องกักตัว 14 วัน
1. สมุทรสาคร 2. กรุงเทพมหานคร 3. ชลบุรี 4. ระยอง 5.สมุทรปราการ 6. จันทบุรี
7. นนทบุรี 8. อ่างทอง 9. ปทุมธานี ซึ่งในขณะนี้จังหวัดที่น่าเป็นห่วงคือ สมุทรสงคราม
มีผู้ป่วยต่อเนื่องทุกวัน ประเทศไทยมีการระบาดลดลง แต่ทรงตัวในระดับสูง
ประธาน
จังหวัดอุดรธานีอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ทิศทางในการแก้ไขปัญหา การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ได้ลดจำนวนคนและลดกิจกรรมที่จะดึงดูดคนภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรม
เช่น งานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี งานครบรอบ 10 ปี การละสังขารหลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน งานมรดกโลกบ้านเชียง งานท่องเที่ยวภูฝอยลม และค้นหาผู้มีความเสี่ยงเชิงรุก
ตลอดเดือนมกราคม ที่ผ่านมา จึงขอให้ทุกอำเภอให้ความเข้มงวดกวดขันตรวจสอบบุคคลที่
เดินทางกลับมาในพื้นที่เสี่ยงและให้เข้มงวดกวดขันสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมายและให้
มีมาตรการป้องกัน การรักษาระยะห่าง การลดความแออัดภายในสถานที่จัดงาน เช่น งาน
แต่งงาน งานบวช งานบุญ ประเพณี และการจัดประชุมต่าง ๆ ให้จัดตามพื้นที่ เฉลี่ย 1 คน
ต่อ 4 ตรม. สำหรับบ่อนการพนันให้ฝ่ายปกครอง ร่วมกับตำรวจทุกอำเภอ ป้องกันและประเมิน
สถานการณ์ทุกวัน สำหรับจังหวัดอุดรธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่ 35 แต่จังหวัด
อุดรธานีได้ติดตามประเมินสถานการณ์ปรับกลยุทธมาตรการป้องกันทุกวัน เมื่อผ่อนคลายมี
ความเหมาะสมจะได้พิจารณาเริ่มให้บริการ การค้าขาย หรือเปิดให้จัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในส่วนของเทศบาลรับผิดชอบถนนคนเดินที่จัดในวันศุกร์-เสาร์ เทศบาลขอผ่อนปรน
จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินที่จะเปิดอีกครั้งหนึ่ง ได้ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องและได้เชิญตัวแทน
พ่อค้า แม่ค้า ประชุมพิจารณาหากำหนดแนวทางปฏิบัติของถนนคนเดิน ดังนี้
1. การจัดจำหน่ายแผงกำหนดให้ขาย สลับอาทิตย์กัน เหลือครั้งละ 400 แผง ให้แผงเลขคี่
จำหน่ายสัปดาห์แรก สัปดาห์ต่อไปเป็นเลขคู่ สลับกันไป จัดพื้นที่ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม
2. การคัดกรองผู้เข้าออก 6 จุด ทั้ง 4 จุด มุมทางเข้าถนนต่าง ๆ อีก 2 จุดในบริเวณ
ทุ่งศรีเมือง หน้าศาลาพิธีและถนนพานพร้าวทางเข้าศาลหลักเมือง มีเครื่องสแกน และ อปพร.
ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ขาย รวมทั้งผู้เข้าไปในบริเวณถนนคนเดินต้องวัดอุณหภูมิทุกคน
3. ลงทะเบียนหมอชนะ ไทยชนะ จะจัดไว้บริเวณทางเข้า
4. ผู้เข้าถนนคนเดินต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน แผงอาหารต้องมีแผงพลาสติกกั้นทุกแผง
5. จัดให้มีจุดล้างมือ
6. การเว้นระยะห่างของแผง ไม่ต่ำกว่า 1 – 2 เมตร ประชาชนเดินเป็นวันเวย์ ไม่ให้ชิดกัน
7. มีทีมออกสำรวจมาตรการป้องกัน
8. งดรับผู้ค้าขาจร
9. จัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ
10. ร้านจำหน่ายอาหาร ห้ามลูกค้านั่งทานอาหาร ให้ใส่ภาชนะนำกลับบ้าน
11. กลางสี่แยกห้ามจัดกิจกรรม เช่น การร้องเพลงเปิดหมวก งานอีเวนท์ต่าง ๆ
/ประธานหอการค้า...
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ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นด้วยในการเปิดถนนคนเดิน เพราะอุดรอยู่ในพื้นที่สีเขียว และมีการ
ผ่อนคลายลง เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติให้มากที่สุด สำหรับถนนคนเดินแนะนำให้แต่ละ
แผงให้มีชื่อผู้ค้า เพื่อสะดวกในการติดตามกรณีเกิดปัญหาการร้องเรียน
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ขอแสดงความคิดเห็นแนวทางการจัดแผงบริเวณถนนคนเดิน ขอจัดให้ร้านให้มีระยะห่าง
ไม่ให้แออัด และตั้งแผงด้านเดียว เพื่อความสะดวกและไม่ทำให้เดินเบียดเสียดกันได้
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญ ญพืช) ขอให้กำชับการขายของบริเวณตลาดร่มเขียว
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค และให้สวมหน้ากากอนามัยให้ครบถ้วน และการจัด
ระเบียบการจัดที่จอดรถจักรยานยนต์ ผู้เดินทางมาถนนคนเดิน ไม่ให้ใกล้ชิดกันจนเกินไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.2 การดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายงานความก้าวหน้าของ โครงการ TO BE NUMBER ONE
ของจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2564 ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อน
ประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 จำนวน 13 ชมรม และในวันที่
21 – 22 มกราคม 2564 ได้อบรมเยาวชนแชมป์แกนนำที่จะไปจัดตั้งชมรม TO BE
มติทปี่ ระชุม

NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการและในชุมชน 20 อำเภอ จำนวน 70 คน

รับทราบ
5.3 การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ปี 2564 มีแนวโน้มค่อนข้าง
สูง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 157 ราย คิดเป็น 9 คน/แสนประชากร สำหรับ
อำเภอเมืองอุดรธานี จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคือบริเวณถนนอำเภอ หน้าโรงเรียนบ้านหมากแข้ง
จึงขอความร่วมมือสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ได้กำกับดูแลในจุดนี้ด้วย สำหรับต่างอำเภอ
ที่เกิดอุบัติเหตุ คือ อำเภอศรีธาตุ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และอำเภอหนองหาน สำหรับอำเภอนายูง
เกิดอุบัติเหตุแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต จากการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ ปี 2564 เกิดเหตุ 5,273 คน
แบ่งเป็นเสียชีวิต 157 ราย คิดเป็น 2.98 % ตัวเลขยังสูง ผู้บาดเจ็บ 5,116 คน คิดเป็น 97%
เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 68 % รถอื่น ๆ 31% และพบว่าการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการอื่น ๆ ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ซึ่งเป็นปัจจัย
ในการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอให้ทุกส่วนราชการ สถานประกอบการ สถานศึกษา มุ่งให้เน้นการ
รณรงค์กวดขันวินัยจราจร ให้ลดการสูญเสียให้มากที่สุด
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.4 การดำเนินงานป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สถิตกิ ารเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของจังหวัด
การเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนครั้ง ลดลง 628 ครั้ง
ผู้บาดเจ็บลดลง แต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 157 ราย ปัจจัยการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น อาจเกิดจากสภาพ
ถนนดีขึ้น ทำให้รถวิ่งด้วยความเร็ว และจำนวนรถก็เพิ่มมากขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
กรณีเกิดอุบัติเหตุ คณะทำงานได้ลงไปดูพื้นที่บริเวณแยกบ้านท่าไฮ ถนนระหว่างสายศรีธาตุ –
โนนสะอาด ในระยะเร่งด่วนจะดำเนินการแก้ไขโดยการติดตั้งเสาล้มลุก/สัญญาณไฟกระพริบ/
ไฟสะท้อนแสง บริเวณสี่แยก เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ชะลอความเร็ว ส่วนอีกจุดหนึ่งคือบริเวณ
สี่แยกบ้านเตาไห อำเภอเพ็ญ ที่เกิดอุบัติเหตุรถนักเรียนชนกับรถขนวัสดุก่อสร้าง แนวทาง
/แก้ไข ....
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แก้ไข สำนักงานแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2 รับผิดชอบทางคู่ขนาน สำนักงานทางหลวง
ชนบทอุดรธานี ได้ติดตั้งคันชะลอความเร็ว รถออกจากอำเภอพิบูลย์รักษ์ ไปยังบ้านเตาไห
ในระยะยาว ทั้งสี่แยกบ้านท่าไฮ และบ้านเตาไห โดยได้จัดทำแผนต่อเนื่องปี 2565-2566
และอำเภอบ้านดุงจะมีปัญหาในเรื่องเส้นทางลัดจากอำเภอหนองหาน ไปคำชะโนด ได้วาง
ป้ายจราจรกระพริบไว้ คงจะแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับการแก้จุดเสี่ยง จุดตัด
ทางรถไฟ 51 จุด ที่ได้รับอนุญาตให้มีได้จัดให้มีเครื่องกั้นแล้ว และทางลัดข้ามทางรถไฟ
ที่อำเภอโนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี อำเภอเมือง และอำเภอเพ็ญ แนวทางดำเนินการจะมี
คณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหา เพราะระเบียบของการรถไฟไม่อนุญาต จะให้ปิดเท่านั้น
แต่ถ้าปิดจะมีผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรไปมา ต้องหารือแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับ
เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี มีการเกิดอุบัติเหตุ 34 ครั้ง มีผู้ที่บาดเจ็บ 22 คน
เสียชีวิต 15 ราย ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ไม่มีคู่กรณี เมาแล้วขับและได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้ โดยจะถอดบทเรียนและประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ
โดยเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ชี้แจงการจัดการจราจรแออัด ในบริเวณตลาดหนองบัว ได้ปรับไฟเขียวขาเข้าและจุดกลับรถ
ให้มเี จ้าหน้าที่จราจร รวมถึงได้พูดคุยกับพ่อค้า/แม่ค้าและเทศกิจ ให้บริหารจัดการร่วมกัน
รวมทั้งประสานการจอดรถสองแถวสาย 15 ไม่ให้จอดแช่นานเกินไปทำให้กีดขวางการจราจร
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช) เพิ่มข้อสังเกต 1) ขอให้ทุกส่วนราชการแจ้ง
ข้าราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานทีใ่ ช้รถจักรยานยนต์ให้ระมัดระวังในการขับขี่ และสวมหมวก
นิรภัย รวมทั้งข้าราชการภายในศาลากลางจังหวัด 2) เสนอแนะให้ทางด้านตำรวจได้ประสาน
กับสมาคมแท็กซี่ไปให้บริการสำหรับนักเที่ยวกลางคืน/สถานบันเทิงต่าง ๆ หากดื่มเมา ให้ใช้
บริการรถแท็กซี่ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่า รวมทั้งประสานกับโรงแรมได้พิจารณาเรื่องรถ
แท็กซี่บริการด้วย 3) รถส่วนราชการที่ยังไม่ทะเบียน พรบ.ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย
4) การเกิดอุบัติกับรถเก็บขยะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เนี่องจากจะเก็บขยะในเวลา
กลางคืนขอให้หามาตรการดูแลความปลอดภัย จัดให้มีสีสะท้อนแสงทั้งรถ ทั้งแบบฟอร์มที่
สวมใส่ จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ 5) เส้นทางเดินรถสายอุดร-สกล จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ขอให้ผู้รับผิดชอบวางมาตรการป้องกันรวมทั้งขอให้วางมาตรการด้านการจราจรเรียบร้อย
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
5.5 โครงการจังหวัดเคลือ่ นที่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้
บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) โดยบูรณาการร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อนำบริการตามบทบาท
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานของจังหวัดอุดรธานี ไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญและจัด
กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สถาบันพระมหากษัตริย์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนไทยทั้งชาติ ให้ยั่งยืนตลอดไป จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
สำหรับผลการประเมิน รอบเดือนที่ผ่านมา บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน
ประเมินผลความพึงพอใจ 5 หน่วยงาน มีผู้รับบริการมากที่สุด กลุ่มที่ 1. สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด กลุ่มที่ 2 มูลนิธิ พอ.สว. กลุ่มที่ 3. สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสรรพากรภาค 10
/กลุ่มที่ 4 ....
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กลุ่มที่ 4 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 5 ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ โครงการชลประทานอุดรธานี โรงพยาบาลทุ่งฝน
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับแจ้ง คือ การว่างงาน ตกงาน ผลิตผล
ด้านการเกษตรตกต่ำ รายได้ไม่พอกับรายจ่ายและปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค
และขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนหรือให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวอุดรธานี ขอแจ้งเวลาเปิดทำการ เนื่องจากห้างเซ็นทรัลเปิดให้บริการ
11.00 น. แต่จะเปิดให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานหนังสือเดินทางเข้าไปในห้างได้ ในเวลา
09.00 น. จึงเกิดปัญหาว่าผู้มาใช้บริการหนังสือเดินทาง ไม่สามารถเข้ามาในห้างได้ต้องรอ
ห้างเปิด ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับผู้เข้ามาใช้บริการ
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอให้พิจารณาเวลาการขยายเวลาเปิด-ปิดที่ทำการ การให้บริการหนังสือ
เดินทาง รวมทั้งงานทะเบียน-บัตร อำเภอยิ้มของที่ว่าการอำเภอเมือง เนื่องจากผู้ที่จะมา
ใช้บริการอาจจะไม่มีเวลาในช่วงเวลาเดิมที่กำหนด อยากขอให้เลื่อนเวลาปิดห้างออกไป
เป็นประมาณ 2 ทุ่ม จะทำให้การบริการได้รับความสนใจ ห้างมีรายได้ มีผู้ไปใช้เวลามากขึ้น
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ/ผู้เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ
5.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรูง้ านศาสนพิธจี งั หวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2564
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งาน
ศาสนพิธีจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของส่วนราชการสามารถ
ร่วมปฏิบัติพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ศาสนพิธี ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ประกอบด้วย
บุคลากรจากอำเภอทุกอำเภอ จำนวนอำเภอละ 2 คน รวมเป็น 40 คน และบุคลากรจาก
ส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 หน่วยงาน ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 40 คน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับไม่เกิน 100 คน เอกสารแจกจ่ายฟรี
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทร์พร) เชิญชวนทุกภาคส่วนและทุกอำเภอ ส่งตัวแทนเข้าอบรม
เพื่อความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติด้านศาสนพิธี
ประธาน
กล่าวขอบคุณ และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งทีส่ ว่ นราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี (สนง.จังหวัดอุดรธานี)
6.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.4 โครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม จำนวน 20 อำเภอ (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
อุดรธานี)
6.5 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 7 ...

๑๐

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำเสนอเรื่องโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้หารือกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจะ
หาวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ไม่มีงานทำหรือตกงาน โดยขอความร่วมมือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการและมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการประมง เกษตร ปศุสัตว์ ในการส่งเสริม
อาชีพให้แก่เกษตรกร แต่มีงบไม่เพียงพอหรือไม่มีงบประมาณ แต่มีโครงการที่จะดำเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปประสานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อหาแนวทางร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้สนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อดำเนินการ และขณะนี้ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
จัดหาแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ กระบือ เพื่อขยายพันธุ์ การปลูกผักเป็นอาหาร ระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว ที่ชาวบ้านจะได้ดำรงชีพได้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนได้พึ่งพา
ตนเอง รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดโรงเรียนละ 1 ล้านบาท
เพื่อทำการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เมื่อได้ผลผลิตจะนำไปขายที่สหกรณ์ของโรงเรียน
นักเรียนมีรายได้ หรือนำกลับไปเพื่อบริโภคในครอบครัว จึงขอให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่น ๆ นำไปพิจารณาเพื่อจะได้บูรณาการร่วมกัน
ประธาน
กล่าวขอบคุณ ฝากทุกอำเภอพิจารณาดำเนินการ เพื่อจะได้สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น โครงการสร้างอาชีพทางด้านการเกษตร
อาชีพช่าง ในระหว่างการฝึกอบรมจะมีเบี้ยเลี้ยงในการฝึกอบรม เสร็จแล้วมีอาชีพทำ มีรายได้
ผูแ้ ทนสำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 9 แจ้งให้ทราบผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวง มีการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ำในลำน้ำห้วยหลวง ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีการจัดเก็บตัวอย่าง 10 สถานี
ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับพอใช้ แต่มีบางจุดที่เสื่อมโทรม เช่น จุดสูบน้ำประปาบ้านนาหยาด
และสะพานข้ามบ้านหลักดิน ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ มีปัญหาแอมโมเนียมากเกิดจากการ
ทับถมของเศษซาก พืชซากสัตว์ วัชพืชต่าง ๆ สำหรับสถานการณ์ ค่าฝุ่น Pm 2.5 จังหวัด
อุดรธานียังไม่มีตัว Station แต่มีตัวโมบาย ติดตั้งอยู่ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เพื่อ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจะทำการติดตั้งตัว Station ในเดือนมิถุนายน 2564 และหาก
ประสงค์จะทราบคุณภาพอากาศ ขอให้ดูทเี่ ว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ
ผูแ้ ทนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่ วจังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องจากกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
จะมีการฝึกอรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภออำเภอเพ็ญ ให้แก่
ผู้ว่างงาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี มีบุคลากร และมีครุภัณฑ์
พร้อมที่จะสนับสนุน เพื่อส่งเสริมรายได้ของประชาชน
ประธาน
ขอให้บันทึกประเด็นสำคัญไว้เป็นข้อมูล โดยจัดหางานจังหวัด และแรงงานจังหวัด จะได้นำไป
บรรจุเป็นวาระสำคัญในการประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะประชุมสัปดาห์ละครั้ง
ผูแ้ ทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องจากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1 ล้านบาท ในการแก้ปัญหาผู้ว่างงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะเป็นหน่วย
จัดฝึกอบรม จึงขอหารือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมอาชีพจะได้หรือไม่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จะใช้วิธีทำ MOU เป็นโครงการร่วมกันทำ หากมีปัญหาขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ด้านใดจะได้ให้การสนับสนุนต่อไป
/เกษตรและสหกรณ์...
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เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี รายงานผลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจ จังหวัดอุดรธานีมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 142 ตำบล ๆ ละ 50 ราย
จ้างงานไม่น้อยกว่า 25 คน ๆ ละ 9,000 บาท ขณะนี้ได้คัดเลือกเกษตรกรทั้งสิ้น 3 เฟส
รวม 2,760 ราย จ้างงาน 1,200 ราย มีเงินที่จะสะพัด 12 ล้านบาท/เดือน ในการจ้างงาน
การดำเนินการขั้นที่ 1. คือการจัดอบรม 2. การจัดหาแหล่งน้ำ 3. การมอบปัจจัยการผลิต
ซึ่งต้องการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูปในการตลาด ขยายผลสร้างฐานเศรษฐกิจในการพัฒนา
ประธาน
กล่าวขอบคุณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีนโยบายในการจัดซื้อวัคซีน ให้กับประชากร
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โครงการได้ริเริ่มโดยการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา
จำนวน 91 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนเพื่อให้ฉีดกับประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี และได้ทำหนังสือสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน ตามชุมชนต่าง ๆ 105 ชุมชน
ที่มีแกนนำ อสม. และประธานชุมชน สำหรับในเขตพาณิชยกรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไป
สำรวจความต้องการ โดยมีเอกสารแจ้งความประสงค์ให้กรอก ส่วนการจัดซื้อจะมีกลุ่ม
สมาคมเทศบาลนครและเมือง มอบหมายให้นายกเทศบาลนครนนทบุรี ประสานกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สืบเนื่องจากกรณีสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จะทำการสำรวจ
ความต้องการในการรับวัคซีนจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้งบสะสม
ของแต่ละท้องถิ่น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อยากรับฟังนโยบายของรัฐบาลและ
และจังหวัด ในการจัดหาวัคซีนและจะให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ ทราบว่าใน
ช่วงแรกจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มสุ่มเสี่ยงก่อน และถ้าหากสำนักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาและได้ฉีดให้กับประชาชนในเขตเมือง จะเกิดการเหลื่อมล้ำกัน
หรือไม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีกองสาธารณสุข มีเพียงฝ่ายอนามัยที่มีบุคลากร
4 คน การจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้ประชาชนยังเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาก เช่น ฉีดแล้วตาย
การตัดสินใจจัดซื้อไม่สามารถดำเนินการเพียงลำพังได้ ต้องอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ
กรรมการ หรือจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ แต่ต้องให้อยู่ในการ
กำกับดูแลของจังหวัดด้วย
ประธาน
การฉีดวัคซีน รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอ ไม่ขาดแคลน ความห่วงใยแต่ละภาคส่วนทางรัฐบาล
ไม่อาจขัดได้ ความพร้อม ความเหมาะสม คุณภาพของวัคซีน ทั้งปริมาณและคุณภาพ เป็นสิ่งที่
รัฐบาลต้องทำให้รอบคอบ รวมทั้งราคา คุณภาพของวัคซีน ในภาพรวมจังหวัดแต่ละท้องถิ่นอาจ
อาจเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นต่าง ๆ ในการใช้เงินสะสมจัดซื้อวัคซีน
เนื่องจากเป็นเรื่องอ่อนไหวต้องรอนโยบายจากรัฐบาล
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน เห็นควรรอนโยบายจากรัฐบาล จากการเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเอกชน สามารถสั่งซื้อวัคซีนมาฉีดได้ตามสมรรถภาพของแต่ละโรงพยาบาล และ
คนที่มีความพร้อมด้านการเงินสามารถไปฉีดได้ตามโรงพยาบาลเอกชน ต้องดูแลความพร้อม
ด้านการจับเก็บ
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดและรัฐบาล ได้ดูแลด้านความปลอดภัย
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. อสต.
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ 3 กลุ่มมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคความดัน
/โรคมะเร็ง...

๑๒

โรคมะเร็ง กลุ่มที่ 4 กลุ่มเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกำหนดจะฉีดครั้งแรกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งหมด
50,000 โดส นำเข้าจากประเทศอังกฤษ สำหรับจากอเมริกา จะมีปัญหาในการจัดเก็บเพราะ
ประเทศไทยยังไม่มีระบบตู้เย็นในการจัดเก็บที่ – 70 องศา ซึ่งในอนาคตจะฉีดให้ครบทุกคน
แต่ในปีแรกจะฉีดได้ประมาณ 50%
ประธาน
เป็นความห่วงใยของรัฐบาล ขอให้มองหลายมุมมอง ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ให้ประสานการ
ดำเนินการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ท้องถิน่ จังหวัดอุดรธานี ประเด็นการจัดซื้อวัคซีนโควิดของท้องถิ่น มีการถกกันมากและได้หารือในระดับกระทรวง
เกรงจะเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคในแต่ละท้องถิ่น ประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์
อย่างทั่วถึง แม้จะเป็นอำนาจของท้องถิ่น ฉะนั้นต้องรอการสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย
ประธาน
กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูล และให้เตรียมการให้พร้อมทุกด้าน จะได้สรุปนำเรียนในที่ประชุม
ของทุก ๆ วัน เวลา 08.00 น. และขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี (นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช) 1. รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
กลิ่นเหม็นจากยางพารา จะทดสอบโดยนำน้ำส้มควันไม้มาระงับกลิ่นเหม็น ที่มีปัญหา 8 ปี
ที่ผ่านมา ทั้ง 2 โรงงาน (วงบัณฑิต และ ศรีตรัง) ยอมรับที่จะนำน้ำส้มควันไม้มาใช้ในวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2564 จะดีขึ้นหรือไม่จะนำเรียนทีป่ ระชุมอีกครั้ง และขอฝากทุกอำเภอที่มี
โรงงานยางในพื้นที่ก็จะได้ทำการทดสอบและขยายผลต่อไป 2. ฝากแนวคิดในสถานการณ์
ที่พี่น้องประชาชนยากลำบาก หากจะรื้อฟื้นโครงการปันสุข ปันของ โรงทาน เพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจแก่ประชาชนที่ยากจน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความสมัครใจ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ประธาน
กล่าวขอบคุณ
เลิกประชุม
เวลา 11.15 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

