รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2/๒๕64
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผูม้ าประชุม (เฉพาะผูแ้ ทนสังกัดกระทรวง /นายอำเภอทุกอำเภอ /ผกก.ทุก สภ.และผูน้ ำเสนอเรื่องเกีย่ วข้องกับ
วาระการประชุม)
1. นายสยาม
ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
2. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. นายวันชัย
จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
5. นายจำรัส
กังน้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
6. พ.อ.ภาณุพงศ์
พุทธิภาพ
(แทน) ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 24
7. พ.ต.อ.พิเชฐ
วงษ์บุรี
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
8. น.อ.สมโภช
สิงห์คลาน
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
9. นายเจริญ
ขาวสะอาด
อัยการจังหวัดอุดรธานี
10. นายจำรัส
นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
11. นายนพดล
มามาก
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
12. ผศ.ดร.พนา
ดุลยพัชร์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13. นายพงษ์สิทธิ์
เปรยะโพธิเดชะ (แทน) นายอำเภอเมืองอุดรธานี
14. นายกัมปนาท วิเวศ ศรีพุทธา
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
15. นายวรงค์
คลังเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
16. นายสุชัมบดี
ขาวขำ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
17. นายพิเชษฐ์
ศรีวิไล
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
18. นายตวงวิทย์
เชื้อหอม
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
19. นายอเนก
สุวรรณภูเต
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
20. นายอุเทน
หาแก้ว
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
21. นายสุคิด
พันธุ์พรม
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
22. นายยงยศ
วุทฒิโกวิทย์ พลังงานจังหวัดอุดรธานี
23. นายนพดล
จงสมชัย
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
24. นายประชา
มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
25. นายประเสริฐ
ฝ่ายชาวนา
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
26. นายฤทธิเดช
โคตรสาร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
27. นายราชศักดิ์
ยีรัมย์
สถิติจังหวัดอุดรธานี
28. นางสาวจักษณา ปัญญาสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
29. นางสาวบุพผา
อินทสูตร
คลังจังหวัดอุดรธานี
30. นางสิริวิมล
เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
31. นายธีระภัทร์
ผิวสวัสธ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
32. นางขนิษฐา
โกวิทยากร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
/33. นายเวทิน...
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33. นายเวทิน
34. นายธีทัต
35. นางสลักจิต
36. นายเสกสันต์
37. นายสุวัฒน์
38. นายวีรพงษ์
39. พ.ต.ต.ทศพล
40. นายสมบัติ
41. นายกฤษฎา
42. นายเทิดชาติ
44. นายสุทธิรัตน์
45. นางสาวสิริมน
46. นางสาวบันฑิตา
47. นางธนภร
48. นายโกวิท
49. นายวินิต
50. นางอุไรทอง

พุ่มอินทร์

(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
พิมพา
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ไชยเจริญ
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
โยคะ
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
วิไลงาม
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เต็งรังสรรค์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
นันทะคำจันทร์ (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สัพโส
(แทน) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี
บัวขาว
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ศรีชัยมูล
(แทน) ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
อติแพทย์
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
คล้ายเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
พูลเพิ่ม
ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุดรธานี
จะระคร
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
จำรัส
เจ้าพนักงานตรวจบสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
ดวงจันทร์ทอง (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
ประสารพันธ์ (แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
ปักสาครเมช (แทน) หัวหน้าไปรษณีย์อุดรธานี
จารุไชยกุล
ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

51. นายมนตรี
52. พ.ต.ต.ชัยรัตน์
53. นายสุรศักดิ์
54. นายสิทธิรัชต์
55. นางชลัยรัตน์
ผูไ้ ม่มาประชุม
-ไม่ม-ี
เรือ่ งก่อนการประชุม 1. การมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี
โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
ประธานมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าแก่
ผู้ประกอบการ จำนวน 24 ราย ตามลำดับ กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ
2. การมอบเกียรติบัตร ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน
องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ประธานมอบรางวัล จำนวน 11 องค์กร ตามลำดับ กล่าวแสดงความยินดี และร่วม
ถ่ายภาพ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ผูบ้ ริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายจำรัส นาแฉล้ม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
/2. นางธนภร...
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ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
คลังจังหวัดอุดรธานี

2. นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานอุบลราชธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี
3. นายวินิตย์ จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 9
จังหวัดระยอง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการนำทรัพยากรน้ำบาลดาล
ภาค 10 จังหวัดอุดรธานี
4. นายพิชัย พาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด
อุดรธานี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอกุดจับ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นครพนม
6. เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอกุมภวาปี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดบึงกาฬ
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2564
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
รับรอง
เรือ่ งการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และเรื่องอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญทีจ่ ะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี (งบ Function)
งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 3,138.36 ร้อยละการเบิกจ่าย 79.21
คงเหลือ 652.49 จังหวัดอุดรธานีอยู่ในลำดับที่ 49 ของประเทศ
งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 5,678.82 ร้อยละการเบิกจ่าย 15.69
คงเหลือ 4,787.58 จังหวัดอุดรธานีอยู่ในลำดับที่ 33 ของประเทศ
ส่วนราชการในจังหวัดที่ได้รับจัดสรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2564
ที่มีผลการใช้จา่ ยเงินตามเป้าหมายร้อยละ 45 จำนวน 42 หน่วยงาน
ส่วนราชการในจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ
2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 หน่วยงาน
งบกลุม่ จังหวัด (เลย/หนองบัวลำภู/บึงกาฬ/หนองคาย/อุดรธานี)
งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 8.08 ร้อยละการเบิกจ่าย 11.50
คงเหลือ 7.15 จังหวัดอุดรธานีอยู่ในลำดับที่ 1 ของประเทศ
งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 425.10 ร้อยละการเบิกจ่าย 1.90
คงเหลือ 417.04
งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์ฯ)
งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร 12.33 ร้อยละการเบิกจ่าย 27.11
คงเหลือ 8.99
งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร 281.99 ร้อยละการเบิกจ่าย 7.03
คงเหลือ 262.18 จังหวัดอุดรธานี อยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศ เกินเป้าหมาย
การเบิกจ่าย 78%
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี
/งบภัยแล้ง...
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งบจัดสรร (งบภัยแล้ง) ได้รบั จัดสรร 1,953.31 เบิกจ่ายแล้ว 1,218.13
คงเหลือ (เบิกจ่าย) 735.18 หากไม่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จ
งบจะถูกพับไป ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างวันทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) จำนวน 421.75
สำหรับงบภัยแล้ง มีจำนวน 339 โครงการ วงเงิน 161.130 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 24.132 ล้านบาท คงเหลือ 136.998 ล้านบาท ร้อยละ
การเบิกจ่าย 14.98
ประธาน
งบภัยแล้งให้เร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายน หากหน่วยงานไหนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ขอให้พิจารณาความสมบูรณ์ของโครงการ แบบรูปรายการ พื้นที่ดำเนินการ และให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบ
นายวันชัย จันทร์พร รองผูว้ ่าราชการจังหวัดอุดรธานี ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุม VDO
Conference ไปยัง 10 จังหวัด ที่เป็นเมือง MICE City ซึง่ ขณะนี้สถานการณ์เกี่ยวกับ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย สบค.ได้ผ่อนปรนกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และ
ประเทศไทยได้รับวัคซีนมาแล้ว รัฐบาลจึงมีการผ่อนปรนมาตรการสำคัญมาเป็นระยะ
และฝากให้จังหวัดที่เป็นเมือง MICE City ให้เร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม
สัมมนา การประชุม การแสดงสินค้า การท่องเที่ยว โดยจังหวัดได้เชิญส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจโรงแรม มาประชุมรับทราบและให้รีบ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และสำหรับการประชุม การสัมมนา หรือการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้จัดแบบ New normal ซึ่งยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ประธาน
มอบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ดูแลแผนงาน/โครงการ และให้รีบเร่งรัด
ดำเนินการ
ผูแ้ ทนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในเรื่องเมือง MICE City ได้ประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องในกลุ่มหอการค้า
เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอเลือกตั้งกรรมการหอการค้าในเดือนมีนาคม แต่
ได้เตรียมการไว้บางส่วนแล้ว
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นำเสนอในโอกาสจังหวัดอุดรธานี เข้าสู่เมือง MICE City มองว่า
น่าจะมีการเฉลิมฉลอง เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้มีการจัดกิจกรรม
ให้หลายหลาย เช่น การจัดงานการ่าดินเนอร์ การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย นำเงิน
รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของจังหวัด
คลังจังหวัดอุดรธานี
กรณีโครงการเราชนะ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญ โดยได้มีการ
ประชุมไปยังอำเภอทุกอำเภอ ทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละวัน มุ่งให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก ชัดเจนในการลงทะเบียน เพื่อการหมุนเวียนเงินในจังหวัดให้เกิด
ความรวดเร็วและเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และร้านค้า ในการชายสินค้า
ซึ่งทุกอำเภอได้ลงพื้นที่ดำเนินการ โดยเก็บข้อมูลคนไม่มีโทรศัพท์ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี
มีประมาณ 60,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สงู อายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ไม่สะดวก
ในการเดินทาง อำเภอได้ลงพื้นที่ให้ความสะดวกซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเยีย่ มของจังหวัด
และทีมงานของธนาคารกรุงไทย ได้ลงพื้นทีด่ ำเนินการเช่นเดียวกัน
สำหรับผลการลงทะเบียนตามโครงการ “เราชนะ” จังหวัดอุดรธานี
- ประชาชนกลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป้าหมาย 58,870 ราย
- ยังไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน 20,120 ราย (34.18%)
- ผู้ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 38,750 ราย (65.82%)
(ข้อมูลสะสมตัง้ แต่วันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
/ผจก.ธนาคารกรุงไทย...
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ผจก.ธนาคารกรุงไทย

แจ้งผู้สละสิทธิ์ผิด หากแต่ละหน่วยงานมีข้อมูล ขอให้ติดต่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย
ภายในวันที่ 5 มีนาคม ธนาคารจะทำการยื่นอุทธรณ์ให้ โดยให้นำบัตรประจำตัว
ประชาชนไปด้วย สำหรับปริมาณประชาชนคงเหลือที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ด้วยระยะเวลาอันสั้น นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว จึงได้
ประชุมหารือแนวทางการจัดการให้ทันเวลาและรวดเร็ว เพื่อต้องการให้ประชาชน
ทุกกลุ่มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ไว้ก่อน ซึ่งเป็นแนวทางที่จังหวัดกำหนดขึ้นเอง เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ประชาชนได้รับสิทธิ์ครบทุกคน และได้ประสานไปยังอำเภอที่มี
ตัวเลขค่อนข้างสูง เช่น อำเภอเมือง อำเภอเพ็ญ โดยจะปฏิบัติงานในเชิงรุก ให้มี
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสำรวจจำนวนคนตกค้างจริง ไปพบ
แล้วสามารถสมัครให้ได้เลย หลังจากนั้นจะทำแผนต่อเนื่องไปถึงวันที่ 5 มีนาคม
2564 ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุด ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการในแนวทาง
เดียวกัน
ประธาน
สำหรับโครงการเราชนะ ขอให้สอื่ สารให้คนไม่ถึงสิทธิ์รีบดำเนินการ และให้ระวังการ
ทุจริต โดยการถ่ายโอนทางบัญชีกลุ่มผู้ค้า ตัวแทนภาคเอกชนขอให้ช่วยกันดูแล เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส ประชาชนได้รับสิทธิ์และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัด
สอบถามทางกรุงไทย ที่มอบหมายให้สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยสำรวจหาผู้ป่วยติดเตียง จะให้ดำเนินการ
อย่างไร
ผจก.ธนาคารกรุงไทย ขอให้พิจารณาดำเนินการร่วมกันกับอำเภอ/สำนักงานสาธารณสุขและพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยแจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผูป้ ่วยติดเตียงเพื่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจะได้ไปดำเนินการสมัครให้ที่บ้าน หรือทุกคนสามารถสมัครให้ได้ และจะได้
แจ้งทุกอำเภอดำเนินการเช่นกัน
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี สอบถามกรณีพระสงฆ์จะได้รับสิทธิ์เราชนะหรือไม่อย่างไร
ผจก.ธนาคารกรุงไทย สำหรับพระสงฆ์ทางกระทรวงการคลังจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
รอง ผบ.ตร.ภ.จว.อด. โครงการเราชนะ ตำรวจภูธร ภาค 4 ได้เรียกพนักงานสอบสวนไปทำการอบรมเพื่อ
ทำความเข้าใจในรายละเอียด จะได้นำเรียนในที่ประชุมทราบต่อไป
ประธาน
รัฐบาลต้องป้องกันการโกงทุกรูปแบบ ตำรวจภูธรจะได้ดำเนินการต่อไป
อัยการจังหวัดอุดรธานี ขอให้ทุกคนมีจติ สำนึกในการใช้จ่ายเงินในโครงการ รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชน
อย่างแท้จริง ขอให้มีความซื่อสัตย์ จะได้ไม่ถกู ดำเนินคดี
นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผูว้ ่าราชการจังหวัดอุดรธานี ฝากผู้ป่วยติดเตียง หรือซึมเศร้า มีแนวโน้มลักษณะนี้
ขอให้พิจารณาดูแลเป็นพิเศษให้ลำดับความสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียใจในภายหลัง
กล่าวขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันเพื่อให้ได้สิทธิ์ให้มากที่สุด
ประธาน
ฝากสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงรวมทั้งโทษในการทุจริตการใช้เงินโครงการ
มติที่ประชุม
รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4
เรือ่ งเพื่อทราบ
4.1 การจัดงาน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวาย
พระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จ
/พระบรม...
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พระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้
วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยในพิธีจะมีการถวายพานพุ่ม
ดอกไม้สดสักการะ และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี จึงขอเชิญชวน
ทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19 ) ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 112,648,303 คน
อาการรุนแรง 92,184 คน รักษาหายแล้ว 88,233,851 คน มีผู้เสียชีวิต
2,496,650 ราย
การแพร่ระบาดทัว่ โลก
อันดับ 1
สหรัฐอเมริกา 28,897,718 คน
อันดับ 2
อินเดีย
11,029,326 คน
อันดับ 3
บราซิล
10,260,621 คน
อันดับ 4
รัสเซีย
4,189,153 คน
อันดับ 5
อังกฤษ
4,134,639 คน
ประเทศไทย อยู่ลำดับที่ 114 มีผู้ป่วยสะสม 25,692 คน
สถานการณ์ทั่วโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันทั่วโลกลดลง 28%
ผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่อวันทั่วโลกลดลง 20% เมื่อเทียบกับ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สถานการณ์โรคโควิด - 19 ของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่
ลดลง 43% ผู้เสียชีวิตรายใหม่ลดลง 29% เมื่อเทียบกับ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประเทศในแถบเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน
ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สำหรับประเทศไทยในวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่
บวกเพิ่ม 93 คน คิดเชื้อในประเทศ 71 คน ติดเชื้อจากต่างประเทศ 22 คน
(อิหร่าน 1 คน ญี่ปุ่น 4 คน สหรัฐเอมิเรตส์ 12 คน ปากีสถาน 1 คน บาห์เรน
1 คน เยอรมนี 1 คน คูเวต 1 คน สาธารณรัฐยูกันดา 1 คน) ผู้ป่วยสะสม จำนวน
21,455 คน เป็นผู้ป่วยจากระบบ 6,033 คน และค้นหาในเชิงรุก 14,460 คน
หายป่วยแล้ว 20,365 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต
จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา
1. ภาคเหนือ 295 คน
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79 คน
3. ภาคกลาง 19,431 คน
4. กรุงเทพมหานคร 1,577 คน
5. ภาคใต้ 73 คน
/คำสั่งศูนย์บริหาร...
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คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19
ที่ 3/2564 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 การกำหนดเขต
พื้นที่สถานการณ์ ดังนี้
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - จังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด - กรุงเทพ/สมุทรปราการ/สมุทรสงคราม/นนทบุรี/
นครปฐม/ปทุมธานี/ตาก/ราชบุรี
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด – กาญจนบุรี/สุพรรณบุร/ี พระนครศรีอยุธยา/
สระบุรี/นครนายก/ฉะเชิงเทรา/เพชรบุรี/ระนอง/ชลบุรี/ระยอง/ชุมพร/สงขลา/ยะลา/
นราธิวาส
ที่เหลือนอกนั้น 54 จังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (จังหวัดอุดรธานีอยู่ในกลุ่ม 54 จังหวัด)
สรุปสถานการณ์ผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค.
พื้นที่ควบคุมสูงสุด

พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด

พื้นที่เฝ่าระวังสูง

พื้นที่เฝ้าระวัง

เปิดไม่เกิน 21.00 น.

เปิดไม่เกิน 23.00 น.

เปิดไม่เกิน 24.00 น.

เปิดบริการตามปกติ

สถานบันเทิง -ห้ามเปิดผับ บาร์
ศูนย์การค้า เปิดไม่เกิน 21.00 น.

เปิดไม่เกิน 23.00 น.

เปิดไม่เกิน 24.00 น.

เปิดบริการตามปกติ

เปิดบริการตามปกติ

เปิดบริการตามปกติ

เปิดบริการตามปกติ

สถานศึกษา เรียนออนไลน์เท่านั้น

เรียนแบบปกติ
ผสมผสาน
เปิดบริการตามปกติ

เรียนแบบปกติ
ผสมผสาน
เปิดบริการตามปกติ

เรียนแบบปกติ
ผสมผสาน
เปิดบริการตามปกติ

ร้านอาหาร

สถานที่ออก
กำลังกาย

-ห้ามเปิด

โดยให้ทุกพื้นที่เคร่งครัดมาตรการ DMHIT ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีไม่พบผู้ติดเชื้อ
เป็นวันที่ 64 และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรก
ถึงไทยแล้ว กลุ่มที่ได้ฉีดวัคซีนกลุ่มแรกคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็น
ด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มที่ 2 บุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดิน
หายใจ เช่น โรคหอบหืด ที่ควบคุมได้ไม่ดี/โรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน /
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 /โรคมะเร็งทุกชนิด/โรคเบาหวาน/โรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า
100 กิโลกรัม กลุม่ ที่ 3 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนในไทย
เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
แผนการจัดหาวัคซีนในประเทศ มีจำนวน 2 ชนิด คือ Sinovac และวัคซีน
AstraZeneca
วัคซีน Sinovac งดฉีดในผู้สูงอายุ มีจำนวน 2 ล้านโด๊ส
รับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200,000 โด๊ส
เดือนมีนาคม 2564
รับ 800,000 โด๊ส
เดือนเมษายน 2564 รับ 1,000,000 โด๊ส
/วัคซีน ...

๘

วัดซีน AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโด๊ส
เดือนมิถุนายน 2564 รับ 6,000,000 โด๊ส
เดือนกรกฎาคม 2564 รับ 10,000,000 โด๊ส
เดือนสิงหาคม 2564 รับ 10,000,000 โด๊ส
เดือนกันยายน 2564 รับ 10,000,000 โด๊ส
เดือนตุลาคม 2564
รับ 10,000,000 โด๊ส
เดือนพฤศจิกายน 2564 รับ 10,000,000 โด๊ส
เดือนธันวาคม 2564 รับ 5,000,000 โด๊ส
(ห้ามฉีด 1. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 2. หญิงตั้งครรภ์ 3. ผู้ป่วยอาการหนัก)
Timeline การกระจายและฉีดวัคซีน (Sinovac) ระยะที่ 1 จำนวน 2 แสนโด๊สแรก
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- วัคซีนส่งถึงไทย 1 แสนโด๊ส
- นำไปเก็บที่คลังวัคซีน รอผลตรวจ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
- ส่งวัคซีนไปโรงพยาบาลเป้าหมาย
วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 - แจ้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ยกเว้นผู้สงู อายุ)
วันที่ 1 มีนาคม 2564
- เริม่ ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1
- เฝ้าระวังอาการภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 30 วัน

(2 - 3 สัปดาห์)

- ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
- เฝ้าระวังอาการภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 30 วัน

ประธาน

มติที่ประชุม

โดยจะกระจายให้กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด (สมุทรสาคร/กรุงเทพ(ฝั่งตะวันตก)/
ปทุมธานี/นนทบุรี/สมุทรปราการ/ตาก (อ.แม่สอด)/นครปฐม/สมุทรสงคราม/
ราชบุรี/ชลบุรี/สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย)/ภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีขั้นตอน
เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล ใช้เวลา 5 – 7 นาที รอดูอาการ 30 นาที
สรุปข้อเสนอแนะ
1. สถานการณ์ในทั่วโลกดีขึ้น สถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้น แต่ยังมีผู้ป่วย
รายใหม่รายวัน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะจังหวัด
สมุทรสาคร และปทุมธานี ยังมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่
ต่าง ๆ
2. เริ่มมีวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3. ต้องมีการดำเนินการป้องกันตามมาตรการ DMHTT ในระดับบุคคลและองค์กร
4. การดำเนินการของจังหวัดอุดรธานี
4.1 เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีโอกาสนำเชื้อเข้ามาภายใน
จังหวัด
4.2 สร้างความเข้มแข็งภายในจังหวัด เน้นมาตรการ DMHTT ในทุกกิจกรรม
ทุกองค์กร
กล่าวขอบคุณ ในช่วงเดือนมีนาคม จังหวัดอุดรธานีจะเปิดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
เช่น งานบุญประเพณี ทำได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด สถานบริการ
สถานที่ท่องเที่ยว หากพร้อมสามารถเปิดดำเนินการได้ ทั้งนี้จังหวัดจะได้รณรงค์
ความเข้มแข็งในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง
รับทราบ
/ผู้แทนนายแพทย์...

๙

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นำเสนอกัญชา กันชง จากการที่รัฐบาลได้เดินหน้านโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นพืชสมุนไพรนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ และผลักดัน
เป็นพืชเศรษฐกิจ รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 มีนโยบาย
เข้าสู่การปฏิบัติภายในเขตจังหวัด เพื่อให้เกิดการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่
ปลอดภัย สะดวก สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยสรุปทั่วประเทศมีจำนวน
46 จังหวัด 251 รพ.สต. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับครัวเรือน ประมาณ
2,510 ครัวเรือน ปลูกได้บ้านละ 6 ต้น แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องห้ามนำ
ไปปลูกเองจะมีความผิด ในการปลูกกัญชาได้ทำการวิเคราะห์การใช้ ผู้ป่วย 1 ราย
ภายใน 1 ปี ใช้กัญชา 6 ต้น ในการรักษาโรค
ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาระหว่าง รพ.สต.ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน
1. รพ.สต.ต้องยื่นตรวจสอบประวัติอาชญากร และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
ที่มาจากกลุ่มผู้ป่วย หรือ อสม.ในพื้นที่ รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 7 คน เพื่อหารือ
และทำหนังสือถึง สสอ. และ สสจ. เพื่อขอส่งโครงการปลูกกัญชาในครัวเรือน
จะมีการตรวจสอบที่ดิน (สถานที่ปลูก) ให้มีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่บ้านของ
สมาชิกแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ/ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ
ท้องถิ่น กศน. เกษตรอำเภอ สาธารณสุข และประชาชน ร่วมกันจัดทำมาตรการ
ป้องกันและตรวจสอบโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในชุมชน
3. จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง รพ.สต.กับกลุ่มเกษตรกร ทำหนังสือขออนุญาต
ปลูก และคำขออนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) และ
เตรียมเอกสารประกอบตามที่ อย.กำหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปลูกต่อไป
กลุ่มผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแล 1) กลุ่มโรคมะเร็ง 2) โรค HIV 3) กลุ่มโรคผิวหนัง
4) กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ติดบ้าน ติดเตียง
สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมชี้แจง
แนวทางตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สาธารณสุขอำเภอ
และ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 65 คน 12 อำเภอ 24 รพ.สต.
7 ศูนย์สขุ ภาพชุมชน
แหล่งต้นกล้ากัญชาต้องได้รับจากธนาคารต้นกล้า ซึ่งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาล
มะเร็ง เท่านั้น ช่อ ดอก เมล็ด ใช้ทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องส่งไปที่ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น เพื่อปรุงเป็นยา ทำน้ำมันกัญชาขมิ้นทอง สำหรับใบ
ลำต้น กิ่ง ราก ได้ปลดจากยาเสพติดแล้วนำไปต่อยอดทางธุรกิจด้านอาหาร ทำเป็น
เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ห้ามปลูกแบบอิสระต้องขออนุญาตตามขั้นตอน
สถานทีป่ ลูก ขนาดพื้นที่ไม่ให้เกิน 20 ตรม. แนวกั้นสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ปลูกห่างจากตัวบ้านที่อยู่อาศัยไม่เกิน 10 เมตร ส่งตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ
ค่าตรวจ 30,000 บาท /ครั้ง เพื่อหาสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง ก่อนการปลูกและ
ก่อนนำไปผลิตเป็นยา
/กัญชง...

๑๐

กัญชงปลดออกจากยาเสพติดแล้วสามารถขอปลูกได้ แต่ต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป
เป็นนิติบุคคลปลูกได้ วิสาหกิจชุมชนปลูกได้ หน่วยงานของรัฐขอปลูกได้ วัตถุ
ประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น เผ่าม้งนำไปทำเสื้อผ้า (ไม่เกิน 1ไร่/ครอบครัว)
เชิงพาณิชย์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ศึกษาวิจัย และผลิต
เมล็ดพันธุ์แต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะปลูกได้ และต้องปลูกในสายพันธุ์
ที่อนุญาตชัดเจน สายพันธุ์ใด ใครเป็นผู้ปลูก และขอให้ยื่นขออนุญาตปลูกได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 การดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ผูแ้ ทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วตามปฏิทินการดำเนินงาน
TO BE NUMBER ONE ปี 2564 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อบรมเป็น
พี่เลี้ยงเตรียมความพร้อมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กบั
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 10 และ 18
กุมภาพันธ์ 2564 อบรมแกนนำยุวคนดี TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุม
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 เทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
TO BE NUMBER ONE ในระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ่อทอง อำเภอกุดจับ ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้ยาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ให้ความรู้การป้องกันและดูแลตนเองจากโรคโควิด 19 /คัดกรอง
ตรวจสารเสพติด จำนวน 34 ราย และอำเภอบ้านผือ นายสามารถ หมั่นนอก
นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการและเครือข่าย
TO BE NUMBER ONE ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งชมรมในสถานศึกษาทุกแห่ง/ชมรมในชุมชนและชมรม
ในสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 การดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สถิติการตายบนท้องถนน 5 ปี 5 เดือน จังหวัดอุดรธานี
มีจำนวน 2,267 ราย ปี 2564 สูงขึ้น 5 เดือนที่ผ่านมาเสียชีวิต 192 คน
อัตรา 22/แสนประชากร คิดเฉลี่ย 38 ราย/เดือน 1-2 ราย/วัน ปีใหม่ที่ผ่านมา
เสียชีวิต 16 ราย อำเภอศรีธาตุ เสียชีวิตสูงสุด 14 ราย อำเภอหนองหาน 25 ราย
และกุมภวาปี เส้นทางหลักเกิดเหตุมากที่สุด เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุค่อนข้างสูง
59% จำนวน 115 ราย เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน 20% ได้รับการผ่าตัดแล้วและ
เสียชีวิตภายใน 30 วัน 20% แยกเป็นอาชีพ
1. รับจ้าง/ลูกจ้างสถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชน 963 ราย 42%
2. เกษตรกร 400 ราย 20%
3. นักเรียน นักศึกษา 325 ราย 14%
/4. ผู้สูงอายุ...
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4. ผู้สูงอายุ 150 ราย 6%
5. คนเร่ร่อน 55 ราย 2%
กลุ่มลูกจ้างทีม่ ีนายจ้างน่าจะลดลงได้ สำหรับส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ
ขอให้หัวหน้าหน่วยงานมีมาตรการเข้มข้นจะลดอุบัติเหตุได้
4.5 การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมของจังหวัด ลดลง ข้อมูลเชิงลึกเกิดจากการใช้รถ
จักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากขับรถเร็ว รถเสียหลักข้ามเลน แนวทางแก้ไข
ปัญหาจังหวัดอุดรธานีได้จัดประชุม ร่วมกับ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง ในปีใหม่ที่ผ่านมาอุบัติเหตุลดลง แต่มคี นเสียชีวิตเพิ่มขึ้น คงเนื่องจาก
สภาพถนนดีขึ้น รถมีความแรงขึ้น การจราจรแออัด ทำให้เกิดการเร่งรีบ อุบัติเหตุ
จึงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พบว่าปัญหาด้านบุคลากรปฏิบัติงาน
คนใช้รถใช้ถนนไม่ให้ความร่วมมือ การบังคับใช้กฎหมาย เข้มงวดไม่พอ ต้องบังคับ
การใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง ทางแยก ทางร่วม
ที่ชัดเจน สำหรับช่วงสงกรานต์ที่จะมาถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในฐานะฝ่ายเลขาจะได้ทำแผนงาน/โครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการด้วย
4.6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในเดือน มีนาคม 2564 จะดำเนินการ รวม 2 ครั้ง
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ อบต.เสอเพล ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย ต.โนนทองอินทร์
อ.กูแ่ ก้ว สำนักงานสถิติจังหวัดได้ประเมินความพึงพอใจเดือนกุมภาพันธ์ 2564
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ที่โรงเรียนบ้านหนองหลัก อ.ไชยวาน สรุปผลในภาพรวม
ประชาชนให้ความสนใจ - การพบปะประชาชน ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประชาชนประทับใจ - ประทับใจหน่วยบริการต่าง ๆ
- การแสดงของนางรำ
- การจัดสถานที่จอดรถ สะดวก ปลอดภัย
- เจ้าหน้าที่ในการจัดโครงการให้บริการ
ประทับใจหน่วยงาน - สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
- ธนาคาร ธกส.
- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน
- กศน.อำเภอไชยวาน
ภาพรวมปัญหาที่พบ - ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับแจ้ง
คือ การว่างงาน ตกงาน ผลิตผลด้านการเกษตรตกต่ำ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
และปัญหาภัยแล้ง ไม่มนี ้ำอุปโภค บริโภคและขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนหรือ
ให้กู้ยืมเพือ่ การเกษตร
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5 ...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6
เรือ่ งทีส่ ่วนราชการนำเสนอโดยเอกสาร
6.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี (สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี)
6.2 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี (สนง.จังหวัด
อุดรธานี)
6.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
6.4. สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
ประจำเดือนมกราคม 2564 (สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9)
6.5 การรับบริจาคโลหิต/รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี)
6.6 การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช)
6.7 การรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2564
(สนง.สัสดีจังหวัดอุดรธานี)
ระเบียบวาระที่ 7
เรือ่ งอื่น ๆ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์
ภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟคลับ บ้านสามพร้าว
เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะมีถ้วยรางวัลของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด
และรางวัลรถยนต์ MT 3 ในช่วงค่ำจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยอยู่ภายใต้มาตรการ
ป้องกันโรคโควิด 19
2) กัญชง/กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เห็นควรสนับสนุน
การปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งสภาอุตสาหกรรมได้รวมตัวกันในการ
วิเคราะห์รายได้และผลผลิตให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม นำใบ
ทีล่ ำต้น กิ่งถูกกฎหมาย ซึ่งใยของกัญชามีความเหนียวทนทานใช้ทำวัสดุก่อสร้างได้
ค่อนข้างดีจะหากลุ่มวัสดุก่อสร้างในอุดรและใกล้เคียงเพื่อต่อยอดให้เกิดผลในเชิง
พาณิชย์การรักษาโรค ต้องทำร่วมกันกับทางโรงพยาบาลต่าง ๆ และจะร่วมกับ
โรงพยาบาลมะเร็งต่อไป ส่วนพวกใบสามารถมาประยุกต์เข้ากับอาหาร จะต่อยอด
เชื่อมโยงให้อุดรธานีและประเทศใกล้เคียง ทีม่ ีนกั ท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ที่จังหวัดอุดรธานี ได้ชิมรสชาติอาหารที่ปรุงผสมใบกัญชา/กัญชงในอนาคตและเพื่อ
เสริมรายได้และกระตุ้น เศรษฐกิจเชิญชวนนักท่องเที่ยวชิมอาหารเพื่อสุขภาพที่
ผสมกัญชา/กัญชง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและในไม่ช้าก็จะมีรถไฟความ
เร็วสูงจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี เป็นจำนวนมาก
หากช่วยกันรณรงค์แหล่งอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพจะเพิ่มจุดขายของจังหวัด
อุดรธานียิ่งขึ้น
นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผูว้ ่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำเรียนที่ประชุม 1. โคกหนองนาแห่งความหวัง
และน้ำใจ ขอบคุณในความช่วยเหลือจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ปล่อยผู้ต้องขัง
แต่ตอ้ งสำรวจดูแลและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 2. การแก้ไขปัญหารถ
บรรทุกแร่ที่พลิกค่ำที่อำเภอกุมภวาปี ล่าสุดได้ดำเนินการให้ประกวดราคา
/บรรทุกแร่...
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ค่าใช้จ่าย 1,500,000-1,700,000 ล้านบาท 2 ราย ทำหนังสือถึงบริษัท
ที่รถพลิกค่ำให้ดำเนินการ ขอบคุณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ได้เร่งรัดดำเนินงานจนมาถึงปัจจุบัน 3. ขอบคุณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ที่รับบริจาคโลหิต ขณะนี้เริ่มมีผู้เข้าไปร่วมบริจาคมากขึ้น 4. ขอให้พิจารณาและ
กำกับดูแลลำห้วยหลวง ลำห้วยเสื่อมโทรมจะแก้ปัญหาอย่างไร รวมทั้งเรื่องการ
ลดการปนเปื้อนให้น้อยที่สุด และหนองประจักษ์ศิลปาคม มีคนร้องเรียนว่ามีสิ่ง
ปนเปื้อนมาก จริงหรือไม่ อย่างไร ขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาตรวจสอบ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ชี้แจงกรณีการเฝ้าระวังคุณภาพในพื้นที่จังหวัด
หน่วยงานเก็บตัวอย่าง คือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 แต่ ทสจ.จะรับเรื่องไป
หารือและกำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดังกล่าวต่อไป และจะนำเรียน
ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ประธาน
กล่าวขอบคุณ
เลิกประชุม
เวลา 11.45 น.

(นางเบญจวรรณ จุฬา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

