รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 7/๒๕60
เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม ๒560
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสมหวัง
3. นายสุชัย
4. นายปราโมทย์
5. นายพิชัย
6. นายวิเศษ
7. นายชัชวาล
8. นายอานาจ
9. นายธีระภัทร์
10. นายจาลักษ์
11. นายสันติ
๑2. นางสุภาวดี
13. นายธนวรรธน์
14. นายนิติธร
15. นายโชคชัย
๑6. นายมนต์สังข์
17. นายประเสริฐ
18. นายณรงค์ชัย
19. นางสุวรรณี
20. นางราตรี
๒1. นายณัฐพล
๒2. นายอาพัน
23. นางนพรัตน์
๒4. น.ส.วนิดา
25. น.ส.รัชดา
26. นางเกศินี
27. นายธงชัย
28. นายพิพัฒน์
29. นายฤทธิเดช
30. นายไพบูลย์

จันทร
พ่วงบางโพ
บุตรสาระ
ธัญญพืช
พาศรี
ศรีวะฤทธิ์
เชิดไชยศักดา
เทียมวงศ์
ผิวสวัสธ์
กันเพ็ชร์
ศรีนิล
สิทธิมาลัยรัตน์
เลิศสุคนธ์
เพชรคูหา
วิเชียรชัยยะ
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
ศรีดาวเรือง
ศิริวรรณ์หอม
ขันพิมูล
ฤกษ์สังเกต
เอกทัตร
นิพัทธ์ธีรนันท์
จารีย์
อุดมมงคลกิจ
สวัสดี
พลพวก
เพ็ชรกระจ่าง
โคตรสาร
ภูชาดึก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
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31. พันเอกสะอาด
32. นายณฐพงศ์
33. น.ส.ณิฐษดา
34. นายเข็มเพชร
35. นายพิชัย
36. นายธนดร
37. น.ส.ทชากร
38. นายณัฐพงศ์
อาเภอ
39. นายวัชรินทร์
40. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
41. นายณฐพล
42. นายณรงค์เดช
43. นายวีระวัฒน์
44. นายวิโรจน์
45. นายปิยะพงษ์
46. นายชวิศ
47. นายวิมล
48. นายนพนนท์
49. นายประทีป
50. นายชัยรัตน์
51. นางสุภาวดี
52. นายศรัณย์ศักด์
53. นายสุชาติ
54. นายสัมภาษณ์
55. นายสุภโชค
56. น.ส.ศิริกัลยา
ส่วนกลาง
57. นายเธียรไท
58. นายพรชัย
59. นายยศวัจน์
60. นายศักดิ์ชัย
61. นายยศพร
62. นายชาตรี
63. น.ส.ทิวารัตน์

ยศพลเสนีย์
ตันตระกูล
พานิคม
น้อยชนะ
พาศรี
เบ็ญจจินดา
รอบรู้
คาวงศ์ปิน

สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พลังงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี
หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)

สุตลาวดี
เลิศสุบิน
วิถี
คาภูนอก
วงษ์ศรีรักษา
อุทุมโภค
บุญส่ง
ป้องขันธ์
สุรเสน
นนทะเนตร
อุ่ยเจริญ
พัดประดิษฐ
ศรีสุขวัฒน์
ศรีเครือเนตร
ทอนมณี
ศรีหงส์
พนาลิกุล
กิจรักษา

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
(แทน) นายอาเภอเพ็ญ
นายอาเภอบ้านดุง
นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
(แทน) นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
(แทน) นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอทุ่งฝน
นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
การิสุ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
ผาติธีรวิทย์
อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชน และครอบครัว
จังหวัดอุดรธานี
นวลสุวรรณ์ (แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี
มาสระ
(แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
ลิขิตบุญฤทธิ์ (แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
เถลิงเกียรติลีลา (แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต 4 (อุดรธานี)
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64. นางลดาวัลย์
65. น.ส.ทัศนีย์
66. น.ส.ภัทรมน
67. นายชวลิต
68. นายอดุลย์
69. น.ส.พรปวีณ์
70. นายณัฐพงษ์
71. นายสด
72. นายอิสรา
73. นายเฉลียว
74. นายสุธน
75. นายวัฒนชัย
76. นายศิวะพงศ์
77. นายมงคล
78. น.ส.เยาวพา
79. น.ส.ทัศนีย์
80. น.ส.รจเรข
81. นางพุทธมาตย์
82. นางสุภาพ
83. น.ส.สุรียพรรณ
84. นายไชยรัตน์
85. นางจุไรรัตน์
86. นางดรุณี
87. นายพูลศักดิ์
88. นายธนพร
89. นายรัตนะ
90. นายพิจิตร
91. นายธีรชัย
92. นายจุฑัชย์
93. นางอุทัยวรรณ
94. น.ส.เกษร
95. นายธิติ
96. นายเอกพงษ์
97. นายสุกัณฑ์
98. นายเกิดมี
99. น.ส.สิรินทร์

สุวรรณศรี

(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดอุดรธานี
นพรัตน์
(แทน) ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
พงส์พิสิฎฐ์
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
ภัทริยะนันท์ (แทน) ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพอุดรธานี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
หม้อทอง
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
ศรีวรมย์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ปุราโส
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
กมลบูรณ์
หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
ทุมโคตร
ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
แพงปัสสา
(แทน) ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ยะภักดี
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ล้อมณรงค์
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
ไชยฮ้อย
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
อินทวงศ์
(แทน) คลังเขต ๔
นามพิกุล
(แทน) สรรพากร ภาค 10
จันทร์โชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
เคนหาญ
(แทน) ผอ.สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
สีบุญ
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
บุญปัญญโรจน์ (แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
สุโข
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ตางจงราช
(แทน) ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
มานิตกุล
หน.สานักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
อิจรีย์
(แทน) ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
บุญยรักษ์โยธิน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
อึ้งอารี
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
จริงจิตร
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
ส่างช้าง
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
สอนเมือง
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ย้วนใยดี
หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
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100. นายไพบูลย์
101. นายประยูร
102. นางเพียงใจ
103. นางจุฑาลักษณ์
104. น.ส.ชนกพร
105. น.ส.อุทุมพร
106. นายบดินทร์

ไกรสีห์
ฝีมือดี
แสงวิจิตร
อิสสระพงศ์
โพธิสาร
อาไพวิทย์
วิชยานานนท์

ทหาร/ตารวจ
107. พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง
108. พ.อ.ประทีป
มีเกาะ
109. น.ท.มาโนชย์
นนท์ตุลา
110. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
111. พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ นกอยู่

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี (สวท.)
หน.สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต 4
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนภ. 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.อด. (ท.)
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
112. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
113. นายธงชัย
ปัญญาทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
114. นายสหัช
นุ่มวงศ์
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
115. นายสหัช
นุ่มวงศ์
ปลัดเทศมนตรีนครอุดรธานี
116. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
117. นายวิรชน
ประดับศรี
ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
118. นายนรเชษฐ์
พิทักษ์สฤษดิ์ ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
119. นายวินิจ
ศรีอุบล
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
120. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คกก.กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี (คปภ.)
121. นายธนัชชัย
สามเสน
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
122. นายพรเทพ
ศักดิ์สุจริต
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
123. นายอนันต์
วรรณภินพงศ์ นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
124. นายชัยรัตน์
โสดา
(แทน) ประธานสภาเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
2. ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
3. สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
4. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
6. ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
7. จ่าจังหวัดอุดรธานี
8. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
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9. หน.สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
10. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อด.
11. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
12. นายอาเภอกุมภวาปี
13. นายอาเภอนายูง
14. ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
15. ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
16. ผอ.สานักชลประทานที่ 5
17. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาห้วยหลวง
18. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
19. ผอ.สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
20. ผอ.สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
21. ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
22. ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
23. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน
24. หน.สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
25. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
26. ผอ.สานักงานทรัพยากรน้า ภาค 3
27. ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
28. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
29. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาลทราย ภาคที่ 4
30. ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
31. ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
32. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
33. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
34. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
35. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
36. ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
37. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย
38. ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
39. ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
40. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
41. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุดรธานี (SME One-Stop Service Center : OSS)
42. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
43. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
44. ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
45. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
46. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
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47. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
48. สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
49. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
51. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
52. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
54. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
55. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
56. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
57. ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
58. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
59. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
60. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
61. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
62. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
63. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
64. นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
65. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
66. นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
67. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
68. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
69. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านนาข่า
70. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 1
71. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
72. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
73. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
74. ผอ.สานักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
75. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
76. ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
77. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
78. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
79. หน.สานักงานอุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
80. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
81. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
82. หน.สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
83. หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
84. ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
85. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
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86. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
87. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
88. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
89. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
90. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
91. ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
92. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
93. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
94. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 3 (ขอนแก่น)
95. ผอ.สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
96. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
97. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
98. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
99. ประธานคณะทางานสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดอุดรธานี
100. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
101. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
102. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
103. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
104. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
105. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
106. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
107. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
108. นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
109. นายกสมาคมข้าราชการบาเหน็จบานาญจังหวัดอุดรธานี
110. ประธานยุวชนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
111. ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดอุดรธานี
เริ่มประชุม 10.00 น.

พิธีก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ ได้มีการนาเสนอสรุปข่าวประจาเดือน
กรกฎาคม 2560 ของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้นาสวดมนต์
ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการใช้กล้องตรวจจับความเร็วในจังหวัดอุดรธานี
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นายจุฑัชย์ มานิตกุล
หน.สานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
หน.สานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี
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ระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ได้กาหนดจัดพิธีการเฉลิมพระเกียรติ
ตามกรอบแนวทางปฏิบัติของส่วนกลางที่กาหนดให้มีเพียงพิธีการถวายพระพรชัยมงคลและ
พิธีการถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเป็นพิธีการทางศาสนาทุกศาสนา ซึ่งในส่วนของจังหวัด
อุดรธานี ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยพิธีการเฉลิมพระเกียรติฯ
ดังกล่าวจังหวัดกาหนดจัดพิธีการ ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น.
เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัดอุดรธานีจะได้
เรียนเชิญข้าราชการพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตารวจ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
คหบดี และประชาชน ร่วมพิธีการโดยพร้อมเพรียงกัน
สาหรับกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 65 พรรษา วันที่ 28
กรกฎาคม 2560 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี โดยมีกาหนดพิธีการ ดังนี้
1) เวลา 07.00 น. พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และถนนอธิบดี หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี การแต่งกาย :
ชุดสุภาพผ้าไทย สีขาวนวล ติดโบว์สีดา (กางเกง/กระโปรงสีดา)
2) เวลา 08.30 น. พิธีศาสนามหามงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี การแต่งกาย : เครื่องแบบปฏิบัติราชการคอพับแขนยาว ประชาชน
เสื้อผ้าไทยสีขาวนวล ติดโบว์สดี า (กางเกง/กระโปรงสีดา)
3) เวลา 10.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลา
กลางจังหวัดอุดรธานี การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล มีดังนี้
1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงหนองทา อาเภอเมืองอุดรธานี
ในพื้นที่ 30 ไร่ ต้นกล้าไม้ 30,000 ต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา
09.00 น.
2) พิธีปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาด ของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (BIG CLEANING) ในเวลา 09.00 น. ณ ลานเสาธงหน้าอาคารศาลา
กลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 (ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)
/ 3) การรับบริจาค...
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3) การรับบริจาคโลหิต โดยสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ
โรงพยาบาลอุดรธานี รับบริจาคโลหิต ณ หน้าห้อง Convention Hall ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล พลาซ่า ตั้งแต่เวลา 10.30 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
4) กิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล โดยสานักงานประมงจังหวัด
อุดรธานีจัดกิจกรรมปล่อยปลา จานวน 1,000,000 ตัว ในพื้นที่แหล่งน้าสาธารณะ
อ่างเก็บน้าตาดข่าในพระราชดาริ อาเภอหนองวัวซอ ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
เวลา 11.00 น.
5) กิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
และอาเภอกุดจับ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงเรียนภูพานวิทยา หมู่ที่ 13
ตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
6) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยสานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีและ
อาเภอบ้านผือ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อาเภอบ้านผือ ในวันที่ 28 กรกฎาคม
2560 เวลา 14.30 น.
7) กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้
ประสานส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการทหาร
ความมั่นคง การดาเนินพระราชกรณียกิจตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25- 31 กรกฎาคม 2560
ประธาน
ปีที่ 1 แห่งการครองราชย์ กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่วนรวม เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดาเนินการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.2 การรณรงค์ปลูกดอกดาวเรือง
ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อการจัดหา
ดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งเมือง ถนนสายสาคัญต่าง ๆ สวนสาธารณะ หรือแหล่งชุม
รวมถึงการจัดซื้อต้นอ่อนของดอกดาวเรือง และเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง
สาหรับกิจกรรมปลูกดาวเรืองวันแม่ น้อมใจถวายพ่อ จานวน 99,999 ต้น
บริเวณลานสังคีตศาลา สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมการชวนปลูกดาวเรืองวันแม่ น้อมใจถวายพ่อ จานวน 99,999 ต้น
1) กิจกรรมกรอกดินลงถุง (วันที่ 1 - 11 สิงหาม 2560)
1. กรอกดินลงถุงดาที่จัดเตรียมไว้ให้ ขนาด ¾ ของถุง
2. นาถุงดาที่กรอกดินบางส่วน ไปรวมไว้บริเวณลานจอดรถ
หลังลานสังคีตบางส่วนเก็บไว้ที่ลานสังคีต
2) กิจกรรมย้ายกล้าลงถุงดา (วันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560)
1. นากล้าดาวเรืองจากถาดเพาะ ย้ายลงถุงดา บริเวณลานสังคีต
แล้วขนไปที่ลานจอดรถ
/ 2. นากล้า...
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2. นากล้าดาวเรืองส่วนที่เหลือ ย้ายลงถุงดาที่ลานจอดรถ เพื่อป้องกัน
กล้าดาวเรืองบอบช้าจากการขนย้าย
3) เติมดินและปุ๋ยลงถุงกล้าให้เต็ม หลังจากปลูกได้ 15 วัน (27, 28 สิงหาคม 2560)
4) ปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งก้าน เป็นทรงพุ่ม หลังจากได้ 21-25 วัน (1-7 กันยายน 2560)
5) ใส่ปุ๋ย 12–25-12 หลังปลูกได้ 35 – 45 วัน (17-27 กันยายน 2560)
6) ดาวเรืองจะเริ่มออกดอก หลังจากปลูกได้ 55 - 60 วัน (17-20 ตุลาคม 2560)
เริ่มขนย้ายออกไป ประดับตามทางเท้าหน้าส่วนราชการ ปละสถานที่สาคัญ
ข้อแนะนาวิธีการ “ปลูกดอกดาวเรือง” ให้ออกดอก ระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม
2560 คือ เพาะกล้าวันที่ 1 ถึง 5 สิงหาคม 2560 ย้ายกล้าลงปลูก 12 ถึง 15 สิงหาคม
2560 ช่วงวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560 ดอกดาวเรือง เริ่มออกดอก (อายุ 55 วัน)
ซึ่งจะทาให้ดอกดาวเรือง บานสะพรั่งนานไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทคนิค
การปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งก้าน เป็นทรงพุ่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ครั้งที่ 34 ASSA
ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
จากการประชุมคณะผู้บริหารสมาคมการประกันสังคมอาเซียน ASSA
ครั้งที่ 33 ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และได้มีมติให้สานักงานประกันสังคมแห่ง
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมประกันสังคมแห่งอาเซียน ASSA ครั้งที่ 34
และพิจารณาเห็นชอบเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดประชุมระหว่างวันที่ 23-25
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี โดยเลขาธิการสานักงานประกันสังคมแห่ง
ประเทศไทย จะได้รับมอบตาแหน่งประธานสมาคม ASSA ด้วย ในการนี้จังหวัดอุดรธานี
ได้แต่งตั้งคณะทางาน รวม 30 องค์กร เตรียมพร้อมต้อนรับผู้นา 19 องค์กร 10 ประเทศ
อาเซียนและผู้บริหารกระทรวงแรงงานประเทศไทยกว่า 350 คน เวทีการประชุมสมาคม
ประกันสังคมแห่งอาเซียน ASSA ครั้งที่ 34 ที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์งานประกันสังคม เพื่อนามาพัฒนาสิทธิประโยชน์ปรับปรุง
ระบบงานประกันสังคมให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4.1 ขอรับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
กาหนดจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษาระดับภาคครั้งที่ 15/2560 ของ
ภาคตะวันออกเฉียง 20 จังหวัด ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาภายใน
เดือนกันยายน 2560 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าว
เป็นประจาทุกๆ ปี ที่ผ่านมาจากสถิติการมอบทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมประกวด
โครงงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทาให้มีปัญหากับจานวนเงินดอกผล
ของมูลนิธิเปรมฯ ที่จะนามาจัดกิจกรรมดังกล่าว
/ ขอเชิญชวน...
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ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรมฯ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
โทร. 042 222041 ต่อ 32
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4.2 การจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจาปี 2560 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1)
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ หน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ กาหนด
จัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ประจาปี
2560 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในงาน
ขอเชิญร่วมสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ และ
ร่วมบริจาคเงินตามกาลังศรัทธา ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042
222041 ต่อ 32
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี จาก
แหล่งข้อมูล 3 ฐาน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตารวจภูธรจังหวัด และบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 25 กรกฎาคม 2560
จากข้อมูลทางสถิติ 417 ราย คิดเป็น 26.47 ต่อแสนประชากร อาเภอที่มีอัตราการตาย
มากกว่า 18 ต่อแสนประชากร จานวน 13 อาเภอ โดยมีอัตราการตายมากกว่า 18 ต่อ
แสนประชากร 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอหนองหาน 37.60 อาเภอทุ่งฝน 37.40 และ
อาเภอหนองวัวซอ 31.63 ตามลาดับ
เนื่องจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 22 เส้นทางอุดรธานี-สกลนคร มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงเกิดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต สาเหตุจากผู้ขับขี่ขับรถเร็ว และดื่มสุรา ซึ่งผู้เสียชีวิตจานวนมากเป็นเพศชาย
มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี ที่ประชุมความเห็นชอบให้แขวงการทางอุดรธานีที่ 2 เร่งรัด
ดาเนินงานขุดร่องกลางถนนเพื่อป้องกันการลัดผ่านของรถจักรยานยนต์ จานวน 5 จุด
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.6 ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม ใช้บริการเฉพาะโรงแรม
ที่จดทะเบียนโรงแรมเท่านั้น (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี)
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือในการไม่สนับสนุนหรือ
ใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ด้วยปัจจุบันได้มีการนาเสนอข่าวสาร
/ ทางสื่อแขนงต่างๆ...

๑๒

ทางสื่อแขนงต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติโรงแรมฯ เป็นจานวนมาก และพบว่ามีการกระทาความผิดประเภทอื่น ๆ
แอบแฝงอยู่ในโรงแรมดังกล่าว อันจะส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์และความมั่นคงของ
ประเทศ รวมทั้งการสูญเสียรายได้ของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน โดยจังหวัด
ได้เร่งรัดให้อาเภอตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พัก ที่ประกอบธุรกิจ
ขัดต่อพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และให้ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่เข้าข่ายเป็นโรงแรมทราบถึงวิธีการขออนุญาตและโทษของการประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยมิได้รับอนุญาต เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว ไม่ให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ
สนับสนุนด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ อพาร์ตเม้นต์ ที่ประกอบธุรกิจผิด
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมทั้ง เพื่อป้องกันมิให้มีการมั่วสุม หรือกระทา
ความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม
ทั้งนี้จังหวัดได้มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานของที่อนุญาต
ให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐเดินทางไปราชการ หรือการจัดประชุมสัมมนา ให้ใช้
บริการ หรือเข้าพักในสถานที่ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.7 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กาหนดจัดนิทรรศการ
พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ซึ่งกาหนดทาพิธีเปิดใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา
15.00 น. ขอเรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.8 แนวทางการปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 มีผลใช้บังคับ
คลังจังหวัดอุดรธานี

กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐทราบและถือปฏิบัติใน
ส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมการจัดหาพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 13 วรรคแรก ในหลักการว่า หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนามาใช้
ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดาเนินการให้เป็นไปตามแผน และตามขั้นตอนการ
จัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ก่อนได้ แต่จะก่อหนี้ผูกพันได้
ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีมีผลใช้บังคับ และสานักงาน
/ งบประมาณ...

๑๓

งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว ซึ่งกรณีการทราบยอดเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หมายความถึงการทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมของส่วนราชการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้อาศัยอานาจตามแนวทางปฏิบัติใน
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding) แนบท้ายประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 กาหนดพัสดุที่ต้องดาเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนราชการนาร่องให้ดาเนินการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 4 กาหนดว่า “นอกจากที่กาหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้
ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล กวพ. จึงอาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 (5) ประกอบข้อ 13 วรรคแรก และ
ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biding)
กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัด การจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ดังนี้
1) การทราบยอดเงินที่จะนามาใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก ให้ถือว่าทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 2
2) หลังจากทราบยอดเงินตามข้อ 1 แล้ว ให้ส่วนราชการดาเนินการเผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการ
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 3
3) ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกาหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
ผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
สานักงบประมาณแล้ว สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหา
ในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
4) ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government : e-GP) ส่วนราชการสามารถดาเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ส่วน
/ ราชการ...

๑๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
คลังจังหวัดอุดรธานี

ราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ อนึ่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส่วนราชการ จึงต้องถือปฏิบัติ
ตามนัยพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมาตรา 128 บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (ทุกส่วนราชการ)
กรมบัญชีกลาง ได้รับข้อหารือจากส่วนราชการเกี่ยวกับสถานะของโรงพยาบาล
ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ว่ามีสถานะเป็นสถานพยาบาลของทางราชการหรือไม่ และ
มีวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับ
การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลฯ อย่างไร เนื่องจากหลักฐานการรับเงินที่โรงพยาบาลฯ
ออกให้นั้นไม่ระบุรหัสรายการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการ
สาธารณสุข เพื่อใช้สาหรับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ เนื่องจากกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช
การุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานพยาบาลของ
ทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแตกต่างไปจากสถานพยาบาลของทาง
ราชการทั่วไป ค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเรียกเก็บสามารถนามาเบิกจากทาง
ราชการได้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด แต่โดยที่โรงพยาบาลฯ
มิได้จัดทาระบบ เพื่อรองรับวิธีการปฏิบัติในด้านการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากทาง
ราชการ และมิได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ทาให้ผู้ที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จะต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ไปก่อน และนาหลักฐานมายื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด
จากการหารือร่วมกัน ระหว่างกรมบัญชีกลางกับโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และอานวยความสะดวกในการพิจารณาเบิกเงินชดเชยเงินค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่ส่วนราชการ โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ 16 และข้อ 27 ของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
2553 กรมบัญชีกลางจึงกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์ ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวใช้สาหรับผู้มีสิทธิบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ได้แก่
/ 1) กรณีการเข้า...
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1) กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
1.1 ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว แจ้งความประสงค์ต่อโรงพยาบาลฯ
ให้ลงรหัสรายการ อัตราค่าบริการสาธารณสุขสาหรับใช้ประกอบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
1.2 ให้ส่วนราชการผู้เบิกพิจารณาอนุมัติ การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ได้ตามสิทธิที่กาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อ
ใช้สาหรับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
2) กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
2.1 แจ้งความประสงค์ต่อโรงพยาบาลฯ ให้จดั ทาเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
2.2 โรงพยาบาลฯ จะจัดทา “แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยภายใน” ให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
2.3 ผู้มีสิทธิยื่นขอให้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
2.4 ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม ขอทาความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการพิจารณา
2.5 กรมบัญชีกลาง พิจารณาการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
2.6 กรมบัญชีกลาง แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา
- การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕60
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ข้อมูล ณ 26 กรกฎาคม 2560)
หน่วย : ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ใบสั่งซื้อ
(PO)
จานวนเงิน ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายจังหวัด
12,390.28 1,001.34 9,788.35 79.00
รายจ่ายประจา 7,112.32
35.20 5,953.68 83.71
รายจ่ายลงทุน 5,277.95 966.14 3,834.67 72.65
งบกลุ่มจังหวัด(ภตอ.เฉียงเหนือฯ)
380.53
93.96 267.10 70.19
รายจ่ายประจา
28.72
5.77
14.69 51.14
รายจ่ายลงทุน
351.81
88.19
252.42 71.75
งบกรมจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
309.99
40.77 232.89 75.13
รายจ่ายประจา
111.81
4.18
74.65 66.77
รายจ่ายลงทุน
198.18
36.60
158.23 79.84
/ รายงาน...

คลังจังหวัดอุดรธานี
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รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย : ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
2,103.40 194.40 1,700.29 80.84
เงินกันปี 2559 1,872.67 118.55 1,636.51 87.39
เงินกันก่อนปี 2559
230.73
75.85
63.77 27.64
ประธาน

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดไว้ ให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกแห่ง เร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก (สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม
เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 8 และ ข้อ 9 กาหนดให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางในการเร่งรัด ติดตามหน่วยงานรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
และรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ได้จัดทารายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม
2560) ของปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้นาเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ และเห็นชอบให้
แจ้งผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเป็น
ข้อมูล เพื่อกากับดูแล ควบคุมการกระทาทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน พร้อมทั้งเร่งรัด
การดาเนินการทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทาความผิดให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.2 สรุปข้อตรวจพบที่สาคัญจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปี 2560
ผู้แทน หน.สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าตรวจสอบ
ด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ (Financial & Complianc Audit)
การดาเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Performance Audit)
และการปฏิบัติงาน (Operation) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปี 2560 ของ
ส่วนราชการภูมิภาค และส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใน
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และได้สรุปข้อตรวจพบที่สาคัญจากรายงานการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มความระมัดระวัง รอบคอบ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหนังสือ
สานักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.4/ว 3294 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
เรื่องสรุปข้อตรวจพบที่สาคัญจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปี พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 6.3 การจัดแสดง...
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6.3 การจัดแสดง และจาหน่ายสินค้า “Esan Expo 2017”
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน
มหกรรมสินค้าดีวิถีอีสานเชื่อมธุรกิจไทยสู่สากล 8-14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ภายในงานพบกับการออกร้านจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
เด่นของทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ชั้นเยี่ยมจากวิสาหกิจชุมชน OTOP
SMEs ทั่วไทย สินค้าส่งออกจาก 5 ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นจีน เมียนม่าร์ ลาว เวียดนาม
และกัมพูชา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของศิลปิน ดารานักร้องภายในงาน นอกจากนี้
ยังจัดให้มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกบูธแนะนาแหล่งท่องเที่ยว นิทรรศการการประกอบ
อาชีพของสมาชิกชุมชนวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 หารือคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด กรณีการหารือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการในสังกัด กรณี
ข้าราชการพลเรือนผู้เสนอขออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบวินัย และกรณีถูกสอบวินัย
แล้วปรากฏว่ามีความผิดวินัยเล็กน้อย แต่ได้รับการงดโทษทางวินัย โดยให้ว่ากล่าวตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการในสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติเหรียญ
จักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๘ บัญญัติให้เหรียญ
จักรพรรดิมาลาสาหรับพระราชทานข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความ
เรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยจะดาเนินการต่อเมื่อได้
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่ามีมูลความผิด ดังนั้นกรณีตามข้อหารือ
ข้างต้น จึงพิจารณาได้ ดังนี้
๑. กรณีข้าราชการอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบวินัยจะต้องผ่านขั้นตอนการ
สืบสวนแล้วว่ามีมูลความผิด แม้จะยังไม่ยุติว่าได้กระทาความผิดจริง แต่ก็ยังไม่เป็นที่
ประจักษ์ว่าเป็นผู้รับราชการด้วยความเรียบร้อย จึงยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอ
พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สมควรให้ชะลอไว้ เพื่อพิจารณา เมื่อผลการสอบสวน
วินัยยุติแล้วว่ามิได้กระทาความผิด ซึ่งมิได้เป็นการตัดสิทธิในการเสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลาแต่อย่างใด
๒. กรณีข้าราชการถูกสอบวินัยแล้ว แต่ได้รับการงดโทษทางวินัยโดยให้ว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ย่อมไม่อาจถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นรับราชการมาด้วยความ
เรียบร้อย และไม่อยู่ในเกณฑ์เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 6.5 การเสริม...
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6.5 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์อัตราการตายของทารก อายุ 0 ถึง 1 ปี จังหวัด
อุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2556-2560 (มีนาคม2560) ตามลาดับ คือ 106,
86, 91, 96 และ 48 ราย โดยมีปัจจัยของการเสียชีวิต (สาเหตุการตาย) คลอดก่อน
กาหนด ร้อยละ 46 พิการแต่กาเนิด ร้อยละ 27 ภาวะขาดออกซิเจน ร้อยละ 15 และ
สาเหตุอื่น ร้อยละ 12
แนวทางการป้องกันและแก้ไข ด้วยการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์เร็ว
ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อลดภาวการณ์คลอดก่อนกาหนด โดยหญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับวิตามิน
เสริมธาตุเหล็ก โฟเลต และยาเม็ดเสริมไอโอดีน เด็กทุกคนต้องกินนมแม่อย่างเดียวนาน 6
เดือน และได้รับน้ายาเสริมธาตุเหล็ก สาหรับแนวทางการดาเนินงานการคลอดก่อนกาหนด
ในสถานบริการ
1) คัดกรองประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
2) บริการฝากครรภ์คุณภาพ โดยเน้นการตรวจหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
และอวัยวะสืบพันธุ์
3) ตรวจอัลตรา ซาวด์ จานวน 3 ครั้ง ตามมาตรฐาน
4) เน้นกระบวนการสอนในโรงเรียนพ่อแม่ ไตรมาส 1-3
5) สถานบริการทุกระดับ จัดระบบการรับ-ส่งหญิงตั้งครรภ์เสียงต่อการคลอด
ก่อนกาหนด
6) ทารกที่คลอดก่อนกาหนดได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
7) จัดทาทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง และติดตามเยี่ยม ส่งต่อเพื่อการดูแลรักษา
รายบุคคล
ในชุมชน
1) ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน รณรงค์และกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ฝากเร็วก่อน 12 สัปดาห์
2) ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ญาติ ครอบครัว และผู้นาชุมชนในการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนด
3) รณรงค์เรื่อง ภาวะคลอดก่อนกาหนด ในหอกระจายข่าว เสียงตามสาย
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
4) ประสานกู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะคลอดก่อนกาหนด
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.6 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี
สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนพฤษภาคม 2560 มีสัญญาณหดตัว
จากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวตามการบริโภคภาคเอกชน
เป็นผลมาจากกาลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงตามรายได้เกษตรกร และราคาสินค้าเกษตร
ที่ยังคงหดตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดี สาหรับด้านอุปทาน (การผลิต)
ขยายตัว ตามภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ด้านเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดยังอยู่ในเกณฑ์ดี
/ ด้านการเงิน...
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ด้านการเงิน เงินฝากและสินเชื่อ ขยายตัวร้อยละ 7.0 และ ร้อยละ1.9 ตามลาดับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ ติดลบร้อยละ 0.7 การจ้างงาน หดตัว
ติดลบร้อยละ 8.2
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือนมิถุนายน 2560 มีดังนี้
คุณภาพน้า
ประเภท
เกณฑ์
ปัญหา
BOD
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
3
พอใช้
BOD
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
BOD, NH3
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
5
เสื่อมโทรมมาก
NH3
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
5
เสื่อมโทรมมาก
DO, NH3
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
5
เสื่อมโทรมมาก
NH3
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
5
เสื่อมโทรมมาก
DO, NH3
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
5
เสื่อมโทรมมาก
NH3
เสื่อมโทรมมาก
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
5
DO, BOD
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
3
พอใช้
NH3
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
5
เสื่อมโทรมมาก
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
5
เสื่อมโทรมมาก
(ตาราง: คุณภาพน้้าล้าน้้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

คุณภาพน้า เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีค่า NH3 (แอมโมเนีย) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า NH3 (เป็น
ค่าที่บ่งบอกถึงสภาพความสกปรกของแหล่งน้าที่เกิดจากของเสียหรือน้าทิ้งที่มีส่วนประกอบ
ไนโตรเจน โดยเฉพาะน้าทิ้งจากชุมชนที่ตั้งอยู่ตลอดริมตลิ่งของลาน้าห้วยหลวง
สภาพแหล่งน้าห้วยหลวงเดือนมิถุนายน มีระดับน้าน้อยจากเดือนพฤษภาคม และ
เป็นช่วงหลังการระบายน้าออกจากเขื่อนห้วยหลวงเพื่อเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ทาให้ปริมาณของ
สิ่งสกปรกเจือปนอยู่ตลอดลาน้าห้วยหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.8 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานจังหวัดอุดรธานี

ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือนกรกฎาคม
2560 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 71 เรื่อง แล้วเสร็จ จานวน 6 เรื่อง คงเหลือ 65 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,341 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน –
เรื่อง
/ 4. ให้คาปรึกษา...
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4. ให้คาปรึกษา
5. บริการข้อมูล
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

จานวน 25
จานวน จานวน 11

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มติที่ประชุม

รับทราบ
6.9 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 มีดังนี้
ราย 769,600 ซี.ซี.
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือน มิ.ย.60 =918
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ก.ค.60 =639
ราย 271,600 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 682 ราย
รวมเป็นเงินจานวน ทั้งสิ้น 34,100 บาท
3. ในห้วงเดือนสิงหาคม 2560 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 18 ครั้ง รวม 18 แห่ง
(ข้อมูล ณ 24 กรกฎาคม 2560)
4. การรับบริจาค (กรกฎาคม 2560) ดวงตา 212 ราย อวัยวะ 77 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
35,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
23,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.10 กิจกรรมการดาเนินงานของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
1) การจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดีทัศน์ พ.ศ. 2551

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
การจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้กับประชาชนผู้สนใจ นักเรียน และนักศึกษา ในงาน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่าอุดรธานี ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ จานวนประมาณ 5,000 คน
2) การคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจาปี 2560
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในระดับจังหวัด ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(นายสุชัย บุตรสาระ) เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานระดับจังหวัด
เพื่อรายงานไปยังกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป มีผู้ส่งผลงานและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกระดับ
จังหวัด ประเภทเด็กหรือเยาวชน 1 คน ประเภทบุคคลทั่วไป 3 คน และประเภทกลุ่ม
บุคคล 1 ราย
/ 3) รายงานความ...
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3) รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
การขับเคลื่อนขยายผลโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัด
อุดรธานี ประจาปี 2560 โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินการจัดประชุม
สร้างกระบวนการรับรู้ เน้นตาบลที่มีชุมชนคุณธรรมนาร่องระดับหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
ขยายผลให้เป็นชุมชนคุณธรรมตาบลต้นแบบ ให้ครบ ทุกอาเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
สถานศึกษา วัด ผู้นาท้องถิ่น ท้องที่ในตาบล ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางใน
การส่งเสริมพัฒนาให้เป็นชุมชนคุณธรรม ตาบลต้นแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินเป็น
ชุมชนคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ดาเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนขยายผลโครงการ
ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รวม 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอกุดจับ นายูง น้าโสม หนองแสง
บ้านผือ พิบูลย์รักษ์ ประจักษ์ศิลปาคม วังสามหมอ กุมภวาปี และอาเภอโนนสะอาด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา
12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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