รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 9/๒๕๕9
เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายชยาวุธ
2. นายสมหวัง
3. นายสิธิชัย
4. นายสุชัย
5. นายปราโมทย์
6. นายสุรศักดิ์
7. นายสุเมธ
9. น.ส.สุภาวดี
10. นายสรวุฒิ
11. นายสมิต
12. นายสาราญ
๑3. นางสุภาวดี
14. นายธนวรรธน์
15. นายนิติธร
16. นายภูมิพัฒน์
๑7. นายมนต์สังข์
18. นายประเสริฐ
19. นายณรงค์ชัย
20. นายวีรุตน์
21. นายรักสกุล
22. นายนุศิษฎ์
๒3. นางวัชรา
๒4. นายไพฑูรย์
๒5. น.ส.พัทธ์นทัย
๒6. นายพงศวัฒน์
27. นายนันทชัย
28. นางรวงทอง
29. นายณัฐสิทธิ์
30. นายชุติชาติ

จันทร
พ่วงบางโพ
จินดาหลวง
บุตรสาระ
ธัญญพืช
เกษมสุวรรณ
ทองดี
ปานดา
ปาลวัฒน์
ประสันนาการ
พรหมแช่ม
สิทธิมาลัยรัตน์
เลิศสุคนธ์
เพชรคูหา
ธนาสิทธิตานนท์
ภู่ศิริวัฒน์
ฝ่ายชาวนา
ศรีดาวเรือง
สัมมานุช
สุริโย
วีรธนศิลป์
ชุมพล
มีมงคล
นิธิศคาพันธ์
เพชรวิเชียร
ปัญญาสุรฤทธิ์
พลธิราช
วงค์ตลาด
บุญชูวิทย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
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31. นายอนุชิต
32. นางวันทนา
33. พันตรีนภดล
34. น.ส.ศศิวิมล
35. นายศิวเรศ
36. นายฉลอง
37. นายพิชัย
38. นายธนดร
39. นายทรงพล
40. นายจิรายุทธ
41. นายภูรเดช

บุญชม
คันธาเวช
บุญสูงเนิน
โคตรธนู
ธรรมวิเศษ
พึ่งโคกสูง
พาศรี
เบ็ญจจินดา
ผดุงนึก
ชมพจนานันท์
สวัสดิรมย์

(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สัสดีจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
(แทน) หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี

อาเภอ
42. นายวัชรินทร์
43. นายนิติพัฒน์
44. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ
45. นายอธิ
46. นายพงษ์พันธ์
47. นายณัฐชนน
48. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
49. นายสามารถ
50. นายธวัชชัย
51. นายฃัชวาลย์
52. นายเสกสรรค์
53. นายชัยรัตน์
54. นายณฐพล
55. นายวิโรจน์
56. นายปิยะพงษ์
57. นายปภาวิน
58. นายวิมล

สุตลาวดี
ลีลาเลิศแล้ว
ชาวสวน
พลชารี
แสงสุวรรณ
นามเคนอุโฆช
เลิศสุบิน
หมั่นนอก
แปรงศรี
ปทานนท์
จูมพลหล้า
พัดประดิษฐ
วิถี
อุทุมโภค
บุญส่ง
แสงสุริยา
สุระเสน

นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
(แทน) นายอาเภอหนองหาน
(แทน) นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอโนนสะอาด
(แทน) นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนกลาง
59. นายอรรจณัชช์
60. นายสราวุธ
61. นายพิชิต

พัวพันธ์
โฆษิตธนสาร
นากลาง

62. นางวรวรรณ

วงศ์ปัญญา

(แทน) อัยการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
(แทน) อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดี
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63. นายอารมย์
ศุภเสถียร
64. นายยอดชาย
พันธุ์สุระ
65. นางสุนีย์
อินทร์ดี
66. นายธนิต
สวนช่วย
67. นายนิรันด์
ไชยพันธ์
68. นายเฉลิมชัย
ม่วงไหมแพร
69. ว่าที่ ร.ต.เรืองไรวินท์ เรืองพริ้ม
70. นายฉัตรชัย
เต้าทอง
71. นางอภิรดา
ปัญญาพงษ์เมธ
72. นางลดาวัลย์
73. นางภัทรมน
74. นายเอกสิทธิ์
75. นายวีระวุฒิ
76. นายอดุลย์
77. น.ส.พรปวีณ์
78. นายเพนิน
79. น.ส.นุชจรี
80. นายภาสกร
81. นายเฉลียว
82. นางสุภาวดี
83. นายสุธน
84. นายชัยรัตน์
85. น.ส.ทิวาพร
86. นางอัฉราวดี
87. นางทัศนีย์
88. นางธัชรินทร์
89. นางพุทธมาตย์
90. นางวรจิตร์
91. นางพิศวาส
92. นายบุรินทร์
93. นายอนันต์
94. นางดรุณี
95. นายพูลศักดิ์
96. นายวิทวัส

(แทน) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
(แทน) ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
(แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
พงส์พิสิฎฐ์
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
อัครธราดล
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เมธากรณ์
(แทน) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
กองพลพรหม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
แพร่งสุวรรณ (แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
ลีสง่า
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
มณีรัตน์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
กมลบูรณ์
ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
แก้วคาแสน
(แทน) ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
อิ่มทิพย์
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
พรหมโท
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
สมใจ
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
เทียงบุญ
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
รัตนเมือง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
ปัญญาดี
(แทน) คลังเขต ๔
สมสอง
(แทน) สรรพากร ภาค 10
ประภาพรสุข (แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
วงศ์ซิ้ม
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
จารุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
ภักดีสันติสกุล ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
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97. นายเอนก
สุวรรณภูเต
98. นายประจักษ์
ปุกสันเทียะ
99. นายเรืองเดช
ประวัตรวโรดม
100. นายนฤชิต
ชาตะบุตร
101. นายสุธีร์
บุญขันธ์
102. นายเมธี
จีระพันธ์
103. นายศิริเดช
ผ่านจังหาร
104. น.ส.จินตนา
ยิ้มสนิท
105. นายวีระชัย
บุญคามูล
106. นายประเวศ
รัตนวงศ์
107. นายประกอบ
จันทร์ทิพย์
108. นายสมุทร
สมปอง
109. นายเกิดมี
สอนเมือง
110. นางนิธิยาภักด์ รฐาธนัยวรินทร
111. นายไพบูลย์
ไกรสีห์
112. นายอภิวัฒน์
กอมพนม
113. นายอรุณ
ตาลทรัพย์
114. นายพรสิทธิ์
วิโรจน์
115. นายโชคชัย
สาระภูมิ
116. นายศรชัย
ศรีสถาน
117. น.ส.อุทุมพร
อาไพวิทย์
118. นายบดินทร์
วิชยานานนท์
119. นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
120. น.ส.จุฑามาศ
วรรณศิลป์
121. น.ส.ฉันทนา
ผดุงทศ
ทหาร/ตารวจ
122. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
123. พ.ต.อ.ธวัชชัย
ถุงเป้า
124. พ.อ.สมัคร
เอ็นดู
125. พล.ต.ทศพล
คาสุพรหม
126. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
127. พ.ท.ประทีป
มีเกาะ
128. พ.ต.ท.ชาญชัย ผลเจริญ
129. พ.ต.อ.สุนทร
ประดิษฐ์แท่น
130. พ.ต.ท.สิทธิพร ธารากุลทิพย์
131. พ.ต.อ.พิเชษ
วงษ์บุรี
132. พ.ต.ท.ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย

ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
(แทน) หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 24
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
(แทน) สนง.พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.อด.
(แทน) ผู้บังคับการกองบิน 23
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สนภ. 2
(แทน) ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 24
(แทน) ผู้กากับการ กองกากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
/133. พ.ต.ท.วชิระ...

๕

133. พ.ต.ท.วชิระ
134. พ.ต.ท.กานต์
135. พ.ต.ท.อนุวรรตร
136. พ.ต.ท.ธนัญกรณ์
137. พ.ต.ท.ธนากร
138. พ.ต.ท.ปรมัตถ์
139. พ.ต.ต.พรไพฑูรย์
140. พ.ต.อ.กิตเตชินฐ์
141. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์
142. พ.ต.ท.อลงกต
143. พ.ต.ท.บุญธรรม
144. พ.ต.ท.ปรีดา
145. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์
146. พ.ต.ท.อดิศร
147. พ.ต.อ.พีระวุฒิ
148. พ.ต.ท.เดช
149. พ.ต.ท.นนทจิต

จาปาวงศ์
ตั้งวิจิตร
ฆ้อนทอง
แสนอุบล
หันจางสิทธิ์
นนทะบุตร
ศรีวรรณะโชติ
บารุง
นามแสง
พึ่งโพธิ์
หงษาวงษ์
มุลาลินน์
พัสดร
เขียวทอง
สุวรรณประสิทธิ์
กองทอง
บุดดีคา

(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม

สถาบันการศึกษา
150. นายธีระเดช
151. พ.อท.พิทยา
152. นางชยานันต์
153. นางเยียรยง
154. นายภนภณ
155. นางศรีวรรณ
156. นายมงคล
157. นางสุรีย์
158. นายเดชวิชัย
159. นายพงษ์ศักดิ์
160. นายพัทธพล
161. นายเสน่ห์

วงษ์ราชธ์
สันตะวงศ์
สรวงศิริ
ไชยรัตน์
สร้อยน้า
เหรียญเจริญ
แก้วรอด
อ้วนโพธิ์กลาง
พิมพ์โคตร
วงษ์ป้อม
จารุจิตร์
วงษ์เล่ห์

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
(แทน) รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
162. นายสมัคร
บุญปก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
163. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
164. นางลมัยภรณ์
แย้มยินดี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
165. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาร
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
166. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
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167. นายสมัคร
168. นายมนต์ชัย
169. นายบุญเลิศ
170. นายวุฒิชัย
171. นายเสกสรร
172. นายชฎาลม
173. นายวชิระ
174. น.ส.สมพิศ
175. นายกาธร
176. นายชัยณรัตน์
177. นายนรเชษฐ์
178. นางวิภา
179. นางปิยะวรรณ
180. นายประเสริฐ
181. นายสิทธิรัชต์
182. นางฉายา
183. นางฉัตรฤทัย
184. นายจินดา
185. นายชัยรัตน์
186. นายประทวน
187. นางกานต์รวี

จันทสาร
แสนสีมน
กมลวิบูลย์
ตาน้อย
ศรีไพรวรรณ
วงศ์ด้วง
ดิษฐกระจับ
แววโคกสูง
รัตนเรืองจิตร
สุชนวณิช
พิทักษ์สฤษดิ์
จันทสาร
กันหาชิน

(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
(แทน) ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดอุดรธานี
(แทน) หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงาน ธกส.จังหวัดอุดรธานี
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภาค 4 (อุดรธานี)
จารุไชยกุล
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ตยางคนนท์ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
จันทร์สุริยพงษ์ นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
วรประเสริฐ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ไสพา
(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
เชิดพาณิชย์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
พูลศิริ
(แทน) นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
2. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
3. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
4. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
5. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
6. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
7. นายอาเภอบ้านดุง
8. นายอาเภอทุ่งฝน
9. นายอาเภอสร้างคอม
10. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
11. ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
12. ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
13. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
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14. ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
15. ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
16. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
17. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
18. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1 อุดรธานี
19. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
20. ศึกษาธิการภาค 10
21. หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
22. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
23. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
24. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
25. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
26. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
27. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
38. ผู้กากับการ ฝอ.ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
29. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
30. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
31. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
32. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
33. ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
34. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
35. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
36. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
37. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
38. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
39. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
40. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
41. ผจก.สานักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
42. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
43. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
44. ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
45. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
46. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
47. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
48. หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
49. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
50. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
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51. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
52. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
56. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
57. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
58. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
59. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
60. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
61. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
62. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
63. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
64. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
65. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
เริ่มประชุม 10.00 น.

ก่อนการประชุม สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นาเสนอสรุปข่าว
ประจาเดือนมิถุนายน 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายชยาวุธ จันทร เป็นประธาน เปิดประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี

ประธาน

มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” กรณีพิเศษ ให้กับ ว่าที่ร้อยตรี อมร โฉมงาม
อัยการจังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ ทิพยไกรศร อัยการผู้เชียวชาญสานักงานอัยการภาค 4
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดอุดรธานี ร้อยตารวจเอก ปวริศร เฉลิมแสน อัยการ
จังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด ประจาสานักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี และนาย
สราวุธ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด ผู้กลั่นกรองงาน
สานักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหารย้ายมาดารงตาแหน่ง
1. นายประจักษ์ ปุกสันเทียะ ผอ.แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2. น.ส.ฉันทนา ผดุงทศ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
2. นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
/2) แนะนาหน่วย...

๙

2) แนะนาหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
จากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 กาหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค
ประกอบด้วยสานักวิชาการ 13 หน่วยงาน ซึ่งมีการปฏิบัติงาน ณ กรมควบคุมโรค และ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 (สคร 1-12) ปฏิบัติงานในที่จังหวัดต่างๆ
ใน ปี 2555 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับพื้นที่การปฏิบัติงานเป็น “เขตบริการ
สุขภาพที่ 1-13” กาหนดให้ “เขตบริการสุขภาพที่ 8” ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่
เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม แต่กรมควบคุมโรค
ยังคงกาหนดให้สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ดูแลพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลาภู
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ดูแลพื้นที่
จังหวัดสกลนคร และนครพนม จนกระทั่งเดือนกันยายน ปี 2558 กรมควบคุมโรค ได้ปรับ
พื้นที่การปฏิบัติงานของสานักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 ให้สอดคล้องกับเขตบริการ
สุขภาพ โดยสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ดูแลทั้ง 7 จังหวัด สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนอธิบดี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นมา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดาเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในเขตที่ที่รับผิดชอบ
4) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้า
ระวังป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5) สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพื่อการ
ป้องกันโรคระหว่างประเทศ
6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
/มติที่ประชุม...

๑๐

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ
พลุ ตะไล โคมลอยฯ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559

ปลัดจังหวัดอุดรธานี

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหาย
ที่จะเกิด แก่ชุมชนและประชาชนจากการจุดและปล่อยหรือกระทาการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ
พลุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ สมควร
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาดังกล่าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทาการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากผู้อานวยการเขต สาหรับกรุงเทพมหานคร หรือนายอาเภอแห่งท้องที่ สาหรับ
จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่จะจุด และปล่อยหรือกระทาการอย่างใดนั้น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตของผู้อานวยการเขตหรือนายอาเภอแห่งท้องที่
ให้เป็นไป ตามประกาศจังหวัดตามข้อ ๒ หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามข้อ ๔ แล้วแต่
กรณี
ข้อ ๒ ให้จังหวัดจัดทาประกาศจังหวัดโดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรมการ
จังหวัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความ
ปลอดภัยและการดูแลรักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือ
กระทาการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
ข้อ ๓ ประกาศจังหวัดตาม ข้อ ๒ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) กาหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย หรือการกระทาอย่างใด ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) ชนิด ขนาด และจานวน ของบั้งไฟ พลุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่จะทาการจุดและปล่อยหรือกระทาการอย่างใด
3) สถานที่จุดและปล่อยหรือกระทาการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
4) มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นพนัน
5) มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน
ข้อ ๔ ให้กรุงเทพมหานคร ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อกาหนดมาตรการ
ให้เป็นไปตามข้อ ๒ และข้อ ๓ โดยอนุโลม
/ข้อ 5. ผู้ใด...

๑๑

ข้อ ๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตามข้อ ๒ หรือข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครตามข้อ ๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจา ทั้งปรับ
ผอ.การท่าอากาศยานอุดรธานี
ในส่วนของบั้งไฟในปีที่ผ่านมา มีประกาศจังหวัดและมาตรการควบคุม
ในเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งในประกาศจังหวัดเดิม ได้กาหนดให้การจุดบั้งไฟอยู่ในกาหนดระหว่าง
วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน ของทุกปีหรือหนึ่งเดือนโดยประมาณแต่ตามข้อเท็จจริง
มีการแจ้งขอจุดบั้งไฟกันตั้งแต่ 4 เมษายน ขณะนี้มีการขออนุญาตถึงวันที่ 29 มิถุนายน
ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีการขอจุดบั้งไฟตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่กาหนด ในระหว่าง และหลังประกาศ
จังหวัดกาหนด จากการรวบรวม ได้จะมีประมาณ 15,000 นัด ในพื้นที่บางส่วนของ
จังหวัดเส้นทางจากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเส้นทางการบินที่ระดับหมื่นฟุต ผ่านอาเภอ
กุมภวาปี และเริ่มลดระดับการบินสู่สนามบินจังหวัดอุดรธานี ซึ่งพื้นที่ที่ผ่านจะมีการ
จุดบั้งไฟค่อนข้างมาก ศูนย์ควบคุมการบินของบริษัทวิทยุการบิน ต้องให้อากาศยานบินวน
เพราะมีการบินหนาแน่น หลายๆ แห่ง มีการจุดบั้งไฟเป็นจานวนมาก 200 ถึง 500 นัด
ในช่วงเวลาเดียว ในส่วนคาสั่ง คสช. นี้ การจุดบั้งไฟจานวนต้องได้รับอนุญาต (จากเดิมไม่มี
การอนุญาตเพียงแจ้งให้ทราบเท่านั้น) ซึ่งผู้อนุญาตให้มีการจุดบั้งไฟคือนายอาเภอเจ้าของ
พื้นที่โดยหลักเกณฑ์ตามประกาศของจังหวัด ที่กาหนด ซึ่งจะเป็นในเรื่องของขนาดและ
วิธีการต่าง ๆ มีรายละเอียดอยู่ในประกาศจังหวัด
สาหรับในเรื่องของโคมลอย โคมควัน จะอยู่ในประกาศอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งสามารถ
ควบคุมในเรื่องของการใช้โคมลอย โคมควัน ในกิจกรรมต่างๆ หรือในเทศกาลสาคัญได้
ประธาน

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง งดจัด
กิจกรรมการใช้โคมลอย โคมควัน ต่างๆ เป็นตัวอย่าง เนื่องจากเป็นอันตรายต่อการบินและ
อากาศยาน
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3.2 ความคืบหน้าการดาเนินงานบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี อุดรธานี จากัด

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

ดาเนิ น การงานของจังหวัด อุ ดรธานี มี ดั งนี้
1) แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดอุดรธานี จานวน 1 คณะ และอาเภอ จานวน 20 คณะ มีการประชุมคณะทางานฯ
จานวน 4 ครั้ง และประชุมนอกรอบ จานวน 5 ครั้ง
2) เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ส่วนกลาง เดินทางมาติดตามงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
จังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจงกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รับฟัง
การนาเสนอปัญหา ศักยภาพ ความต้องการของพื้นที่ และลงพื้นที่บ้านเชียง อาเภอหนองหาน
และตลาดผ้านาข่า บ้านนาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ส่วนกลาง ได้กาหนดพิธีลงนามจัดตั้ง “บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จากัด”
ระยะที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ และจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ตึกสันติ
/ไมตรีหลังนอก...
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ไมตรีหลังนอก ทาเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี จากัด
เรียบร้อยแล้ว มีผู้ร่วมก่อตั้ง(ผู้เริ่มก่อการ) จานวน 3 คน ประกอบด้วย
นายอานาจ ผการัตน์
อดีตผู้ว่าราชการอุดรธานี
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
นางสาวปิยะพร จันทรสา
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาอุดรธานี
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุดรธานี จากัด ตั้งอยู่ที่ ณ สานักงานหอการค้า
จังหวัดอุดรธานี โทร. 042 242693 กาหนดทุนจดทะเบียน จานวน 4,000,000 บาท
(สี่ล้านบาทถ้วน) มีมูลค่าหุ้น หุ้นละ 1,000 บาท จานวนหุน้ 4,000 หุ้น มีรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
กรรมการของบริษัทมี 5 คน ประกอบด้วย
1. นายอานาจ ผการัตน์
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัด
๓. พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธาน Biz club อุดรธานี
๔. นายภาคภูมิ ปุผมาศ
หน.คณะทางานประชารัฐจังหวัดอุดรธานี
๕. นางสาวปิยะพร จันทรสา
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
อุดรธานี
บริษัท ฯ ดาเนินการระดมหุ้นให้ครบ 3,000,000 บาท โดยการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ และเข้าซื้อหุ้ น และในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 จังหวัด
อุดรธานี จะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนบนในการสอบสัมภาษณ์ “นักพัฒนา
ธุรกิจชุมชน” เพื่อมาปฏิบัติงานให้กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(จังหวัด)จากัด จังหวัดละ 1 คน
ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี อุดรธานี จากัด เป็นโครงการที่ไม่
หวังผลประโยชน์ ซึ่งจะนาเงินของผู้ถือหุ้นไปพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน
ซึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานีจะได้ประสานกลุ่มฯ ต่างๆ เพื่อการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปซึง่ คาดว่าบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี อุดรธานี จากัด จะเป็นโครงการฯ ที่ดีโครงการ
หนึ่งของจังหวัดอุดรธานี
ประธาน

ในการการดาเนินงานโครงการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี อุดรธานี จากัด คือภาคเอกชน
ที่เข้มแข็งเข้าไปช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งมีการเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนที่จะพัฒนาต่อยอดจานวน 3 แห่ง คือ กลุ่มพืชผักเกษตรอินทรีย์ อาเภอหนองหาน
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านเชียง และกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านนาข่า อาเภอเมือง
โดยบริษัทฯ จะหาช่องทางให้ความช่วยเหลือทาการตลาด แนะนาในเรื่องของ
แพคเกจจิ้ง และเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนผู้สนใจ ร่วมถือหุ้นของบริษัทฯ
ดังกล่าว เพื่อนาดอกผลต่างๆ ไปต่อยอดให้กับกลุ่มอื่นที่ยังไม่เข้มแข็งต่อไป
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/3.3 กาหนด...
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3.3 กาหนดการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจาปี 2559
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจาปี 2559 สานักงานเทศบาลนคร
อุดรธานี ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อถวาย ณ พระอารามหลวง ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ วัดมัชฌิมาวาส วัดโพธิสมภรณ์
สืบเนื่องจากสานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับพระราชทานเทียนพรรษา ถึง
ปัจจุบันเป็นปีที่ 17 ในปี2559 จึงได้กาหนดให้มีการถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ใน
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 มีกิจกรรมขบวนแห่เทียน ของแต่ละชุมชน จานวน 4 เขต
ในช่วงของการฉลองสมโภชเทียนพรรษา พระราชทานซึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มี
23 วัด และ 2 สานักสงฆ์ โดย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีขบวนแห่ และการฉลองสมโภชเทียนพรรษาฯ ณ
สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 พิธีถวายเทียนพรรษาฯ โดยเริ่มจากการทาบุญตัก
บาตรในช่วงเช้า ณ สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี เวลา 08.00 น. แห่เทียนพรรษาฯ
ไปยังพระอารามหลวง มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา
พระราชทาน เรียนเชิญทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาฯ
โดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม
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3.4 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากแหล่งสินภูฮ่อม ตั้งแต่ปี 2550-2558
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
การสารวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด แปลง
สารวจหมายเลข EU1 และ E5N ของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด ในกลุ่มบริษัท ปตท.
สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากฐานผลิต
3 แห่ง คือ ฐานผลิต A ฐานผลิต B และฐานผลิต C จานวนหลุมผลิต 5 หลุม(หลุมภูฮ่อม3, หลุมภูฮ่อม-4, หลุมภูฮ่อม-5 หลุมภูฮ่อม-10 และหลุมภูฮ่อม-11) โดยส่งก๊าซไปยัง
สถานีผลิตก๊าซสินภูฮ่อม ซึ่งตั้งอยู่ที่อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 105.68 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน และก๊าซธรรมชาติ
เหลวเฉลี่ย 420 บาร์เรลต่อวันและในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯมีแผนดาเนิน การขุดเจาะ
หลุมผลิตเพิ่มเติม จานวน 1 หลุม ณ ฐานผลิต B
การสารวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัท อพิโก้ (โคราช) จากัด แปลงสารวจบนบก
หมายเลข L15/43 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จากัด ได้เจาะหลุมสารวจปิโตรเลียม
SPHE-1ST พบก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ และได้รับอนุมัติเป็นพื้นที่
ผลิตปิโตรเลียมสินภูฮ่อมตะวันออก จึงวางแผนที่จะผลิตและวางท่อก๊าซธรรมชาติ ในแปลง
สารวจบนบกหมายเลข โดยดาเนินโครงการผลิตและวางท่อก๊าซธรรมชาติ จานวน 3
โครงการ ดังนี้
1) โครงการผลิตและวางท่อก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก แปลงสารวจ
บนบกหมายเลข L15/43 จังหวัดอุดรธานี (ท่อก๊าซระหว่างหลุม SPHE-1ST ถึง หลุม
ภูฮ่อม 3 (PH-3) ท่อขนาด 8 นิ้ว ยาว 6 กิโลเมตร)
/2) โครงการผลิต...
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2) โครงการผลิตและวางท่อก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก แปลงสารวจ
บนบกหมายเลข L15/43 จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น (ท่อก๊าซระหว่างหลุ ม
SPHE-1ST ถึง Tie In KP 9 ท่อขนาด 8 นิ้ว ยาว 10 กิโลเมตร)
3) โครงการผลิตและวางท่อก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก แปลงสารวจ
บนบกหมายเลข L15/43 จังหวัดขอนแก่น(ท่อก๊าซระหว่างหลุม SPH-1 ถึง T1 ท่อขนาด
8 นิ้ว ยาว 100 ม)
นอกจากนี้ยังมีการดาเนินโครงการสารวจและพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่ตาบล
เชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ภูฮ่อมเหนือ หลุมสารวจ NPH-A ห่างจาก
เทศบาลนครอุดรธานี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งทางบริษัทฯ
ได้ทาการเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เจาะสารวจมีขนาดประมาณ 32,000 ตารางเมตร โดยมี
ความกว้างประมาณ 160 เมตร และมีความยาวประมาณ 200 เมตร สถานะภาพของ
หลุมเจาะในปัจจุบันได้ก่อสร้างฐานเจาะสารวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีแผนที่จะเจาะ
สารวจแต่อย่างใด
คณะกรรมการระดับจังหวัดติดตามโครงการฯ ประกอบด้วย คณะคณะกรรมการ
ติดตามโครงการสารวจ และพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมจังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการติดตามโครงการสารวจและพัฒนาปิโตรเลียม ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการติดตามการดาเนินโครงการขุดเจาะสารวจปิโตรเลียม
ตาบลแสงสว่าง อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ 3)
ระบบสัมปทาน Thailand 1 คือ
1. ค่าภาคหลวงอัตราคงที่ร้อยละ 12.5
2. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จ่ายเมื่อมีผลกาไรจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ร้อยละ 50
การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากแหล่งสินภูฮ่อมตั้งแต่ปี 2550 –2558
สัดส่วน
จานวนเงินรวม
รายได้ของแผ่นดิน ร้อยละ 40
3,575,121,060.28 บาท
อบจ.ในจังหวัดที่มีการผลิต ร้อยละ 20
1,787,560,530.14 บาท
(แห่งละ 893.78 ล้านบาท) 2 แห่ง
อบต/ทต.พื้นที่ที่มีการผลิตร้อยละ 20
1,787,560,530.14 บาท
(แห่งละ 162.51 ล้านบาท) 11 แห่ง
อบต/ทต.ในจังหวัดที่มีการผลิตร้อยละ 10
893,780,265.07 บาท
(แห่งละ 2.59 ล้านบาท)
อบต/ทต.อื่นๆ ทั่วประเทศ ร้อยละ 10
893,780,265.07 บาท
รวมทั้งสิ้น 8,937,802,650.70 บาท
มติที่ประชุม
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3.5 การจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand (เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษา
มืออาชีพ)
ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เนื่องด้วยรัฐบาลชุดปัจจุบันมีแนวนโยบายในการสร้าง และ
พัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานรากที่มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงนามาสู่การรวมตัวสานพลัง
ประชารัฐระหว่างองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ที่จะร่วมกันให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในด้านต่าง ๆ ซึ่งความ
ร่วมมือที่สาคัญประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือที่สนับสนุนเอสเอ็มอี ผ่านโครงการพี่ช่วยน้อง
(Big Brother) โดยให้องค์กรธุรกิจที่ประสบความสาเร็จเป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การตลาด
และการเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีศักยภาพ เป็นต้น ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ริเริ่ม
การจัดงาน “SME Expo Spring Up Thailand เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามือ
อาชีพ” และยังเป็นผู้นาในการจัดผนึกกาลังเครือข่ายมิตรภาพกว่า 200 แห่ง จัดงานใน
ครั้งนี้
การจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand ในครั้งนี้ จะเป็นการรวมตัว
ที่ปรึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีไว้มากที่สุดกว่า 100 หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน เพื่อเป็น One Stop Service
ภายใต้แนวความคิด Total Business Solution ประกอบไปด้วย
โซนที่ 1 Business Takeoff – ทีปรึกษาด้านการเริ่มต้นปละการวางแผนธุรกิจ
แบบครบวงจร
โซนที่ 2 Financial- ที่ปรึกษาด้านการเงิน ภาษี และสินเชื่อเพื่อนธุรกิจ
โซนที่ 3 Productivity- ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน
การผลิต
โซนที่ 4 Innovation - ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม เพื่อจุดประกายและต่อยอดธุรกิจ
โซนที่ 5 Marketing - ที่ปรึกษาด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และช่องทาง
การขาย
โซนที่ 6 Connectivity – ที่ปรึกษาด้านการค้าและการส่งออกสู่ตลาดโลก
โซนที่ 7 Logistics – ที่ปรึกษาด้านการขนส่ง การนาเข้าและการส่งออก เป็นการ
รวบรวมทุกคาตอบไว้ครบถ้วนในงานเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งสาหรับ
ผู้ประกอบการเอ็สเอมอี, กลุ่ม Start Up, และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ นิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ โซน Meet The Expert พบที่ปรึกษามืออาชีพ การเปิด
เวทีสัมมนาให้ความรู้จากกูรู 60 ท่าน กว่า 30 หัวข้อ การจับคู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ การเสนอ
แผนธุรกิจ และกิจกรรม Workshop อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
สามารถต่อยอดธุรกิจกับร้านค้า ในลักษณะ Business to Business (B2B) กว่า 100
ร้านค้า ประกอบด้วย แฟรนไชส์ ตัวแทนจาหน่าย โรงงานรับจ้างผลิต (OEM)
ทั้งนี้ได้กาหนดที่จะจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand ใน 4 หัวเมืองใหญ่
โดยได้รับสนับสนุนในเรื่องพื้นที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) นาร่องครั้งแรก

๑๖

ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว และจัดส่งต่อโอกาสและความรู้ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ตามหัวเมืองใหญ่ต่อไป โดย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
ภาคใต้จัดขึ้นที่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเปิดมุมมอง เติมเต็มความรู้ และยังเป็นการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เอสเอ็มอี StartUp และกลุ่ม Social Enterprise จากทีป่ ระเทศ
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อรวบรวมที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ SME มากที่สุดในประเทศไทยมาอยู่ในงานเดียว ด้วย
ความร่วมมือจากทั้งองค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และ
บริษัทเอกชนเพื่อเป็น one stop service และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ SME
รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีความต้องการทาธุรกิจ
แผนการดาเนินกิจกรรม : จานวน 4 ครั้ง มีดังนี้
กรุงเทพฯ
: 7-10 กรกฎาคม 2559 Central Plaza Bangkok Convention
Center (ลาดพร้าว)
อุดรธานี
: 5-7 สิงหาคม 2559 Central Plaza Udonthani Hall
เชียงใหม่
: 9-11 กันยายน 2559 Central Plaza Chiangmai Hall
หาดใหญ่
: 7-9 ตุลาคม 2559 Central Festival Hatyai Hall
มติที่ประชุม
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คลังจังหวัดอุดรธานี

3.6 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

อันดับ
ประเทศ

รายจ่ายประจา 10,483.02 9,316.65 9,290.98 88.63
รายจ่ายลงทุน
5,589.86 4,813.62 3,475.21 62.17
43
รวม 16,072.88 14,130.27 12,766.19 79.43
30
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
38.63
20.18
19.83 51.33
รายจ่ายลงทุน 367.95.95
366.79 135.55 36.57
8
รวม
460.58
386.97 154.38 37.97
8
/ผลการเบิกจ่ายเงิน...

๑๗

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
65.43
38.47
34.65 52.96
รายจ่ายลงทุน
183.60
170.28
43.71 23.81
71
รวม
249.03
208.75
78.36 31.47
71
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย
ร้อยละ
เงินกันปี 2558
ก่อนปีที่แล้ว

1,460.00
1,338.39 1,143.86
78.35
1,276.34
1,119.58 890.55
69.77
รวม 2,736.34 2,457.9777 2,034.41
74.35
ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 181 แห่ง
จานวน 244 โครงการ รวม 719.39 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน 83 โครงการ
รวม 698.14 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 142 โครงการ รวม 359.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 50.03
ผลการเบิกจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วย:ล้านบาท)
1. โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จานวน 116 โครงการ งบประมาณ
48.39 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 48.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 36.20 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 74.81
2. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล(ตาบลละ 5 ล้านบาท)
จานวน 2,777 โครงการ งบประมาณ 750.87 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 735.91 ล้านบาท
เบิกจ่าย 587.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.20
ประธาน

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ประจาปี
2559 ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย และเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.7 พิธีสวดมนต์ในโอกาสวันประสูติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพิธีทอดผ้าป่าตู้ยาสามัญประจาวัด 28 กรกฎาคม 2559

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และ
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ด้วยสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่ทรงห่วงใยสุขภาพ
พระภิกษุ สามเณร และเพื่อให้การสนองงานด้านบริการสุขภาพแด่พระสงฆ์ให้ยั่งยืนแบบ
/ครบวงจร...
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ครบวงจร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทาโครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจาวัด
และเวชภัณฑ์ สาหรับถวายประจาวัดละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยในการจัดซื้อตู้ยาสามัญประจาวัด
เพื่อถวายวัดในจังหวัดอุดรธานี โดยกาหนดทอดถวายผ้าป่ามหากุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 28
กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)
ติดต่อเป็นเจ้าภาพร่วมทาบุญ ได้ที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทร. 042 222
356 ต่อ 126
ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
ภารกิจเร่งด่วนในกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี ในห้วงเดือนมิถุนายน 2559 มีดังนี้
1) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา
14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดอาจสุรวิหาร หมู่ที่ 1 ชุมชนหนองบัว ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมืองอุดรธานี
2) การดาเนินงานตามโครงการผู้ว่าฯ พาทาบุญ และการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5”
ครั้งที่ 12 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ
วัดสะอาดเรืองศรี บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตาบลนาดี อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และ
มีการประชุมชี้แจงของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กานัน และ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ครั้งที่ 13 ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดโนน
นิเวศน์ ชุมชนโนนนิเวศ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี และการประชุมชี้แจงเรื่อง
โรคติดต่อที่มาในช่วงฤดูฝน พื้นที่บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
3) กิจกรรมงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา โดยจังหวัดอุดรธานี กาหนดให้มีพิธีฟังพระธรรมเทศนา พิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
เวลา 19.00 น. ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) และพระอุโบสถวัดโพธิ
สมภรณ์(พระอารามหลวง) และร่วมพิธีทาบุญตักบาตร ณ วัดใกล้บ้านในวันเข้าพรรษา
วันที่ 20 กรฏาคม 2559
เชิญชวนบุคลากรของส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกท่านได้
รับทราบ และร่วมพิธีฯ ต่างๆ ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระที่...

๑๙

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
- โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี)

ประธาน

มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ชี้แจง

อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี(นายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามระเบียบวาระ ที่ ๔ ดังนี้
ก่อนประชุมได้เปิดดีวีทัศน์โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทราบแล้ว เรามีสรุปโครงการเหมืองแร่ใต้ดิน เป็นเอกสารแจกให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอบคุณจังหวัดอุดรธานี ในการ ดาเนินการจัดการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียคาขอประทานบัตรทาเหมืองใต้ดิน ที่ ๑-๔/๒๕๔๗ ของ
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการ
รับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียได้มีความเห็นทั้งสนับสนุน และคัดค้านโครงการ
ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จังหวัดอุดรธานี
นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการ ของ
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จากัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนาเสนอ
กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะรัฐมนตรีต่อไป ผมขอสรุปสั้นๆ นะครับ โดยข้อเท็จจริงแล้ว
จังหวัดอุดรธานีได้ดาเนินการครบถ้วนตามขั้นตอน ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
เกี่ยวกับการทาเหมืองใต้ดิน สรุปขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จากัด ได้ยื่นคาขอประทานบัตรเพื่อ
ทาเหมืองแร่โพแทช โดยวิธีเหมืองใต้ดิน ต่อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จานวน
๔ แปลง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยรวมเนื้อที่ ๒๖,๔๔๖ ไร่ ๑ งาน ๔๙ ตารางวา
ครอบคลุมพื้นที่ ๒ อาเภอคืออาเภอเมืองอุดรธานี และอาเภอประจักษ์ศิลปาคม ๖ องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ ขั้นตอนการรังวัดไต่สวนประกอบ
คาขอประทานบัตรทาเหมืองแร่ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
อุดรธานี ว่ารายงานการไต่สวนคาขอประทานบัตรดังกล่าวไม่ชอบ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองอุดรธานี หากศาลพิพากษาว่ามิชอบตามคาฟ้องของกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่ดาเนินการมาก็ไม่มีผลจะทาให้คาขอ
นี้ตกไป ที่สาคัญอีกอันหนึ่งนะครับคือการพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 แห่ง ได้ดาเนินการตามคู่มือวิธีปฏิบัติงาน เรื่องการให้
ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ ผลการพิจารณา เห็นชอบ ๕ แห่ง
ไม่เห็นชอบ ๑ แห่ง ที่ไม่เห็นชอบก็คือ อบต. ห้วยสามพาด นะครับ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้แจ้งจังหวัดอุดรธานี ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
กิจระดับจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม ๒๕๕๐ จังหวัดได้แต่งตั้งโดยมี
ท่านรองฯ สมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการได้ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว และส่งผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว
ขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอน จังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการรับฟังความคิดเห็น โดยมีท่านรองฯ สมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานกรรมการฯ
/เพื่อรับฟัง...

๒๐

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียฯ และได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าไปรับฟัง
ความคิดเห็นนะครับ และคณะกรรมการได้ดาเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ตาบลโนนสูง อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในขั้นตอนนี้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้ยื่นขอคุ้มครอง
ชั่วคราวต่อศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุดรธานีมีความเห็นให้ยกคาขอ ซึ่งได้สรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรียบร้อยแล้ว ใน
การดาเนินการทุกขั้นตอน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีได้ยื่นหนังสือคัดค้าน ต่อจังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี ได้จัดส่งข้อมูลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ซึ่งต่อมากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดอุดรธานี โดยให้คณะ กรมการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นต่อ
การดาเนินโครงการฯ ตามที่กล่าวในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนาเสนอกระทรวง
อุตสาหกรรมและคณะรัฐมนตรีต่อไป ข้อมูลส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้ครับ เรียนเชิญท่านผู้ใด
จะสอบถาม สงสัย กรณีใดๆก็ตามนะครับ วันนี้ได้เชิญผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ และผู้แทนสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๒
อุดรธานี มาตอบข้อซักถามจากที่ประชุมครับ
ประธาน

เชิญท่านผู้แทนกรมฯให้ข้อมูลครับก่อนที่กระผมจะได้ถามความเห็นที่ประชุมครับ

ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (นายปิยะ กิ่งแก้ว) : ขั้นตอนในวันนี้ยังถือว่า เรื่องคาขอ
ประทานบัตรของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จากัด ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
นะครับ ตอนนี้คือการประมวลเรื่องของจังหวัดเพื่อจะส่งไปที่กรมฯ นะครับ ขัน้ ตอนต่อไป
ก็คือว่าถ้าไปที่กรมฯ ที่ส่วนกลางแล้วนะครับ ทางกรมฯ ก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
เป็นข้าราชการของกรมฯ เพื่อกลั่นกรองคาขอนี้ก่อน เพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติแร่ ซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานและก็มีภาคส่วนราชการ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ จากนั้นก็จะเสนอไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อที่จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เหตุที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ก็คือว่าคาขอนี้มีเนื้อที่
เกิน ๑๐,๐๐๐ ไร่นะครับ ตามมาตรา ๔๕ ของ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถ้าคาขอ
เกิน ๑๐,๐๐๐ ไร่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ขั้นตอนต่อไปก็จะ
เป็นไปตามลาดับที่กระผมนาเรียนครับ ขอบพระคุณ มากครับ
ประธาน

คือตอนนี้เรารับฟังความคิดเห็นในภาพรวมจังหวัดส่งไปแล้วนะครับ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่รอประมวลเรื่องเสนอผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อนาเข้า ครม. แล้วทางกรมเหมืองแร่ก็อยากขอความเห็นที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด เพื่อประกอบเรื่องที่จะนาเสนอนะครับ มีท่านใดจะมีความคิดเห็น
อย่างไรที่จะฝาก เราจะรวบรวมข้อสังเกตข้อคิดเห็นทั้งหมดประกอบไปครับ เรียนเชิญครับที่
ประชุมครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เชิญครับ

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (นายสมัคร บุญปก) เนื่องจากว่าท้องถิ่นนั้นในเรื่องนี้คงต้องอยู่
เป็นกลางนะครับ สองด้านที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมองนะครับ ด้านในการพัฒนาจังหวัด
นะครับ ถ้าเกิดโครงการนี้ขึ้นหมายถึงเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ส่วนท้องถิ่น
/ที่จะได้รับ...

๒๑

ที่จะได้รับในการพัฒนาจังหวัดนั้นเราก็จะมีการพัฒนาจังหวัดที่รวดเร็วขึ้นนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่ง
มุมหนึ่งที่มองก็คือในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทาการขุดเจาะ ประการที่ ๑
คือวิถีชีวิตของประชาชนจะเปลีย่ นไป ประการที่ ๒ พี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีความมั่นใจ ผมได้
ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีโครงการนี้เข้ามานะครับ พี่น้องประชาชนนั้นเขาไม่มั่นใจว่าเมื่อ
เกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้ว จะเกิดผลกระทบกับชีวิตประจาวันของเขาในเรื่องสุขภาพของร่างกาย
มีหลักประกันอย่างไรครับ จากบริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานไปนะครับ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก็คงมองสองมุมนะครับขอบคุณครับ
ประธาน

ท่านนายกเทศมนตรีนคร มีความเห็นอะไรไหมครับ

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ)
: แม้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยตรง แต่มองใน
ด้านเศรษฐกิจนั้น ทุกท่านก็คงจะเห็นว่าการพัฒนาก็จะขับเคลื่อนได้ อีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้มองถึง
แค่ระดับของจังหวัดเรามองถึงรายได้ที่เข้ามาในประเทศการนาทรัพยากรต่างๆขึ้นมาใช้ประโยชน์
ในขณะที่เศรษฐกิจต่างๆนั้นมีปัญหา ในทางกลับกันครับ ในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมี
เทคโนโลยีทางเลือกเยอะแยะมากมาย เพียงแต่ว่าบริษัทจะเลือกทางเลือกไหนที่ทาให้เกิดผล
กระทบน้อยที่สุด สาหรับประชาชนที่มีความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น ก็เป็นสิ่งที่เราต้องชี้แจง
เช่นเดียวกันครับกับทางเทศบาลนครอุดรธานีที่ทาเรื่องการจัดการขยะนะครับ ที่เปลี่ยนจากระบบ
ฝังกลบเป็นเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ถ้าเรามีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับ เขาก็จะได้เข้าใจถึง
กระบวนการต่างๆนั้นผมว่าประชาชนที่มีการยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนา ผมคิดว่า
น่าจะเกิดประโยชน์กับทางจังหวัดเองและทางประเทศด้วย ในส่วนของค่าภาคหลวงต่างๆนั้นก็
อยากให้มองในเรื่องของส่วนที่เป็นศูนย์เซ็นเตอร์ เช่นเทศบาลนครด้วยครับ ถ้าเกิดจะปรับ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้นหรือค่าภาคหลวงให้กับท้องถิ่นที่เป็นเซ็นเตอร์ของจังหวัดก็น่าจะเป็น
ประโยชน์ขึ้นครับ ขอบคุณครับ
ประธาน

ถามท่านอุตสาหกรรมจังหวัดครับ สัดส่วนค่าภาคหลวงทราบว่าเหมือนกับของก๊าซ เป็น
รายได้แผ่นดิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ใน
พื้นที่ของเราเต็มๆใช่ไหมองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับไป ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อีก ๒๐
เปอร์เซ็นต์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้ง หลักๆจะอยู่ในพื้นที่เรา ๕๐
เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขคร่าวๆ

อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด อีก ๑๐
เปอร์เซ็นต์เป็นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตัวเลขค่าภาคหลวงคร่าวๆ อายุ
ประทานบัตร ๒๕ ปี ค่าภาคหลวงรวม ๗๗,๐๐๐ ล้านบาทครับ
ประธาน
คุณหมอครับเชิญครับอภิปรายความคิดเห็นอย่างไรครับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (นายสมิต ประสันนาการ)
เรื่องสุขภาพประชาชนที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ จะต้องกลัวเรื่องสุขภาพและปัญหาที่เป็นผลผลิตจากการผลิต
เกลือโพแทช ก็จะมีเกลือต่างๆด้วยจานวนมาก คิดว่าถ้าระบบการผลิตมีตามมาตรฐาน
ต่างประเทศจริง ก็น่าจะเป็นส่วนการันตีเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพได้นะครับ
แต่ตรงนี้เรื่องมาตรฐานเราก็ไม่แน่ใจ ว่าการควบคุมกากับเป็นอย่างไร เหมือนกับโรงงาน
/ต่างๆ ที่เกิดขึ้น...

๒๒

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในจังหวัดอุดรธานีนะครับ โรงงานยางพารา โรงงานต่างๆปัญหาก็มีเยอะ
แม้แต่โรงงานก๊าซที่ภูฮ่อม ก็มีปัญหาเป็นครั้งคราว นี่ขนาดเล็กนะครับ ถ้าขนาดใหญ่หละ
คือก็ไม่มั่นใจนะครับ ส่วนเรื่องผลประโยชน์และผลผลิตเรื่องทางเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่ามี
ประโยชน์ต่อจังหวัดอุดรธานีแน่นอน ก็เป็นเหรียญสองด้านนะครับ คือภาคประชาชนเอง
อาจจะได้คาตอบที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คงอาจจะมีส่วนที่ยังไม่เข้าใจบ้าง
ประธาน

ท่านหัวหน้าสานักงานจังหวัดในฐานะรับผิดชอบยุทธศาสตร์สานักงานจังหวัดครับ เชิญครับ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี (นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ) การนาเอาทรัพยากรที่มีมูลค่าขึ้นมาใช้ประโยชน์
ก็จะมีส่วนในการที่จะก่อให้เกิดอาชีพ รายได้ แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของ
จังหวัดนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เห็นว่าถ้าหากว่าหน่วยงานที่จะต้องดาเนินการ ให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนและมีการเปรียบเทียบประโยชน์ ข้อดี ข้อเสียที่ชัดเจนกับประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจ และตัว products ของมันเอง แล้วก็
ตัวโปแทชเอง ก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมหลายด้านซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติและของจังหวัดอุดรธานีเราเองนะครับผมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับ
ประธาน

ท่านเกษตรจังหวัดครับเชิญครับ

เกษตรจังหวัดอุดรธานี (นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์)
ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับทั้ง 2 ด้าน
นะครับ ซึ่งด้านแรกก็คิดว่าภาพรวมโครงการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทารายได้ให้กับจังหวัดอุดรธานี
นะครับ อุดรก็จะมีรายได้ในการพัฒนาของจังหวัดนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกร
ที่อยู่บริเวณข้างเคียงนะครับ ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คงจะได้รับผลกระทบบ้างตรงนี้ก็คิดว่าต้อง
ศึกษารายละเอียดให้พี่น้องเกษตรกรตรงนั้นได้รับทราบข้อมูลให้ครบทุกด้านนะครับ จริงๆ
แล้วถ้าภาครวมได้แต่ยังมีผลกระทบต่อส่วนรวมที่อยู่บริเวณข้างเคียงอยู่บ้าง ก็คิดว่าน่าเป็น
ห่วงอยู่เหมือนกันนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาภาครวมในรายละเอียดครับ นา
เรียนเบื้องต้นแค่นี้ครับ
ประธาน
เชิญครับคุณหมอฉันทนา
ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี (พญ.ดร.ฉันทนา ผดุงทศ) ในกรณีของการทาเหมืองแร่
โปแตชซึ่งเป็นเหมืองใต้ดินในทาง สคร. ๘ มีความเห็นว่า ถ้าหากมองในแง่ผลกระทบทางกาย
ทางใจอาจจะไม่กระทบมาก เท่าในมิติเชิงสังคม เพราะว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว
ก็จะต้องมีการทา เหมืองใต้ดิน ซึ่งอาจจะทาให้ไม่มั่นใจว่าที่ดินอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือ
ยุบตัวรึเปล่าคะ ในมุมนั้นกระบวนการที่ประเทศไทยใช้อยู่ในตอนนี้คือการทา EHIA ซึ่งเห็นว่า
ในกรณีนี้ น่าจะมีการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มาก ในการทา EHIA ก็จะได้ชี้แจงให้เห็น
ชัดเจนว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร และมีผลกระทบต่อเขาอย่างไร การแก้ไขอย่างไร
แล้วก็ถ้าหากว่าดาเนินการแล้ว กระบวนการ EHIA ก็ตามไปถึงหลังการอนุมัติอนุญาตก็คือ
ต้องมี EIA MONITORING ซึ่งเป็นกลไกที่ทางจังหวัดน่าจะตั้งกรรมการและให้มีส่วนร่วม
ทางภาคประชาชนเพื่อการตรวจสอบการดาเนินการของเหมืองทุก 6 เดือนได้ ขอบพระคุณคะ
ประธาน

ทางผู้แทนกรมเหมืองแร่ครับ EHIA ที่คุณหมอว่า ทาไปแล้วหรือยังไงครับ
/ผู้แทนกรม...

๒๓

ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (นายปิยะ กิ่งแก้ว) โครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี
ไม่เข้าข่ายเป็น EHIA เป็นแค่ EIA เฉยๆ นะครับเหตุผลก็คือว่า ประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในยุครัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 67 วรรค
2 ถ้าจะเป็นโครงการที่จะเข้าEHIA ก็คือจะเป็นการทาเหมืองที่ปล่อยให้ถล่ม แต่ว่า
โครงการนี้ออกแบบเป็นห้องว่างสลับเสาค้ายันเป็นเหมืองใต้ดินที่เหมือนห้อง เราจะ
เอาแร่ออกแค่ 40 เปอร์เซ็นต์ เหลือไว้ 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นเสาค้ายัน สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ตัว EIA เท่านั้น ตอนที่ทางบริษัททาก็ทาตัว Health ด้วย แต่พอเอาเข้าไปพิจารณา
ที่คณะกรรมการผู้ชานาญการของสานักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า ไม่เป็น EHIA แต่อนุมัติมาเป็น EIA เท่านั้น
ประธาน

คุณหมอติดใจอะไรไหมครับ คุณหมอฉันทนา

ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี (พญ.ดร.ฉันทนา ผดุงทศ) อยากกราบเรี ย นว่ า ถึ ง เป็ น
EIA ปกติ แต่ก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทา EIA MONITORING ได้ในระยะหลังจาก
ที่อนุมัติแล้วซึ่งจะพูดถึงประเด็นสุขภาพด้วยก็ได้
ประธาน

ฝากเป็นข้อสังเกตด้วยนะครับ บันทึกไว้นะครับ ที่คุณหมอเสนอแนะนั้นมีประโยชน์มากครับ
ท่านมนต์สังข์ครับ เชิญครับ

ผอ.สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์)
ในส่วนของสานักงานนโยบาย
และแผนนะครับ หลังจากมีการทาเหมืองหรือก่อนเปิดเหมืองก็แล้วแต่ เราดาเนินการทา
ตามกรอบของ EIA อยู่ แ ล้ ว ครั บ ก็คื อ ท าตามที่ คุ ณ หมอว่ า ทุ ก 6 เดื อ นจะมี ก ารท า
MONITORING อยู่แล้วครับ
ประธาน

ความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ของเราอื่นๆหละครับ

ผอ.สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์) ในส่ ว นของโปแตชทางเราไม่ขั ดข้อ ง
นะครับ เพราะเราดาเนินการตามนโยบายและแผนของกระทรวงอยู่แล้วครับ
ประธาน
ท่านสภาอุตสาหกรรมครับเชิญครับ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (นางฉายา ตยางคนนท์)
ในเรื่องของโปแตช ก็ได้ดาเนินการมา
สิบกว่าปีแล้ว พวกเราจริงๆ ทุกท่านก็รู้เรื่องดีก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าดี หรือไม่ดีอย่างไร
แต่ในภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าเราทาอุตสาหกรรม และก็อยากจะมองเห็นความเจริญก้าวหน้า
ของพื้นที่ในส่วนของอุตสาหกรรมก็จะเกิดเรื่องของงาน รายได้และก็ความเจริญก้าวหน้า
ในพื้นที่ด้วยนะคะ ฉะนั้นในส่วนของอุตสาหกรรมจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่า ถ้าเกิดได้อุดร
จะมีอะไรเกิดขึ้น จะมีความยิ่งใหญ่แค่ไหน อะไรอย่างนี้และในเรื่องของการจ้างงาน การใช้
แรงงาน เศรษฐกิจในจังหวัดอุดรหรือจังหวัดใกล้เคียงจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นในส่วนภาคอุตสาหกรรมก็มองว่าถ้าอุตสาหกรรมใหญ่ๆจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้มี
ผลกระทบ จะมีในเรื่องของธุรกิจปลายน้าต่อเนื่องนะคะ เพราะว่าในเรื่องของโปแตชจริงๆ
แล้วมีประโยชน์ในระดับประเทศนะคะ ไม่ใช่ในท้องที่อย่างเดียวก็เลยมองว่าใน
/ภาคอุตสาหกรรม...

๒๔

ภาคอุตสาหกรรมอาจจะมีประโยชน์ในการที่จะเกิดสิ่งตรงนี้ขึ้นมา เหมือนก๊าชธรรมชาติ
ภูฮ่อมพวกเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรบ้าง แต่ผลสุดท้ายเอามาใช้แล้วก็ได้ประโยชน์กับ
ส่วนรวม เพราะฉะนั้นก็จะเกิดรายได้ในพื้นที่ด้วย ที่บอกว่า ๘ ปีได้ตั้ง 9 พันล้าน ซึ่งก็เป็น
รายได้ที่จะเอาไปพัฒนาในท้องถิ่น เพราะฉะนั้นในภาคอุตสาหกรรมก็มองเรื่องของ
อุตสาหกรรมให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน แบบสโลแกนของจังหวัดและก็ทาให้เกิดความ
ร่ารวยในพื้นที่ด้วย ก็คงต้องมองส่วนนี้ ส่วนเรื่องผลกระทบพวกเราก็คงต้องว่าในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ต้องเช็คและต้องทาข้อมูลตรงนี้ให้ชัดเจน ว่ามีผลกระทบจะเกิดมากน้อยแค่ไหน
เสียหายอะไร แล้วก็ในส่วนของโปแตชเอง เท่าที่ดูข้อมูลที่ชี้แจง ในเรื่องการขุดเจาะก็ดี
ความเป็นมาตรฐานก็สูงมากคะ ที่จะทาให้ทุกอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ทั้งนั้น มีทั้งดีและก็มี
ทั้งส่วนที่พวกเราหวั่นใจกันหลายๆเรื่อง บอกว่าเราฟันธงไหม เราเองก็พูดในส่วนของ
อุตสาหกรรมถ้าเกิดขึ้น มองว่าน่าจะทาให้อุดรเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจ ในเรื่องของ
อุตสาหกรรมปลายน้าที่จะต่อยอดมาในเรื่องของวัตถุดิบตัวนี้คะ
ประธาน

ทุกท่านมีความเห็นอะไรท่านพูดได้โดยอิสระ เราก็จะ รวบรวมความเห็นทุกภาค ส่วนที่
เสนอแนะรายงานไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้รับความเห็นไป
เชิญท่านสิทธิรัชต์ รองประธานหอการค้า ครับ

ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล)
โครงการนี้เราก็ได้มีการศึกษา ได้
มีการดาเนินการมาหลาย 10 ปีนะครับ ณ ตอนนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเรากาลังจะเอา
ขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินของจังหวัดอุดรธานีออกมาใช้ เพราะฉะนั้นขุมทรัพย์เหล่านี้ ที่เรา
นาออกมา เราก็มีความหวังว่า จะมาพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม พัฒนาเรื่องแรงงงาน
ของจังหวัดอุดรธานี สิ่งเหล่านี้ที่เราอยากเห็น ก็คือความเจริญเติบโตของเมือง แต่สิ่งที่ห่วง
ก็คือว่า ความสมดุลที่เราจะได้รับ ผลประโยชน์ที่จะได้ สามารถสร้างสมดุลได้หรือไม่
ระหว่างผลเสีย กับสิ่งที่เราได้มา เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็คงจะต้องเฝ้าดูและระวังเป็นระยะๆ
นะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ของอุดรธานีและเป็นผลประโยชน์ของประชาชนของ
คนอุดรก็คงต้องช่วยกันเข้ามาดูแลรักษาตรงนี้ สิ่งหนึ่งที่หอการค้าอยากจะขอก็คือว่า
อยากให้มีการจดทะเบียนการค้าในจังหวัดอุดรธานี เพื่อที่ตัวเลขหรือรายได้ต่างๆจะตก
เป็นของอุดรของเรานะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจดทะเบียนถ้าเราไปจดทะเบียน
ที่ส่วนกลาง รายได้ก็จะไม่ได้เข้าที่จังหวัดอุดรธานี แล้วในส่วนของงบประมาณต่างๆ ที่เข้ามา
จะเข้ามาพัฒนาในส่วนของสังคม เท่าที่เคยศึกษาแล้ว ก็ยังเป็นอัตราส่วนและตัวเลขที่
ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอให้เพิ่มในส่วนของการพัฒนาสังคม
และพัฒนาบ้านเมืองให้มีอัตราส่วน เพิ่มขึ้น ขอบคุณครับ
ประธาน
ยังไงก็ขอความชัดเจนอีกนิด ตอนนี้ภาษีค่าภาคหลวงเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน 40 เปอร์เซ็นต์
ตกอยู่ในท้องถิ่นในจังหวัดเรา 50 เปอร์เซ็นต์ อีก 10 เปอร์เซ็นต์ ตกอยู่ในท้องถิ่นนอก
จังหวัดเราทั่วประเทศ ท่านจะต้องการเพิ่มอะไรอีกไหม

/ผู้แทนประธาน...
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ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล)
ถ้ามีการจดทะเบียนในจังหวัดอุดรธานี
ในเรื่องของภาษีรายได้ก็ยังจะตกอยู่ที่อุดร เหมืองแร่โปแตชเองได้จัดงบประมาณในเรื่อง
ส่วนของการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมจานวนหนึ่งนะครับ แต่คราวนี้ผมก็เคยดูถ้าเทียบ
อัตราส่วนแล้วอัตราส่วนนี้ก็น้อยอยู่ถ้าเพิ่มอัตราส่วนนี้ได้ก็จะดีครับ
ประธาน
จัดสรรผลกาไรมาเป็นกองทุน CSR ให้มากขึ้นใช้ไหม จากที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร
มาเชิญท่าน ผู้อานวยการสิ่งแวดล้อมภาค 9 ครับ
ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี (นายเฉลียว ลีสง่า)
ในส่วนของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9
คือพิจารณาในเรื่อง EIA นะครับ เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ค่อนข้างที่ครอบคลุมครับ EIA
ได้พิจารณาทั้งหมด 4 ครั้งนะครับ ผ่านมาแล้ว คือโดยธรรมชาติของแร่ซิลไวต์นะครับ ซึ่ง
โปแตซอยู่ชั้นแร่ที่มีเกลือหินและโปแตช ซึ่งองค์ประกอบไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพหรือร่างกาย แต่สิ่งที่ท่านกังวลก็มีประการเดียวก็คือว่าเกิดการรั่วไหลหรือรั่วซึม
ของเกลือ ซึ่งเรื่องนี้ทางสานักงานก็ได้เตรียมการไว้พร้อมหมดแล้ว ก็คือว่าเราได้เก็บ
ตัวอย่างน้ารอบๆ พื้นที่ที่จะทาเหมืองแร่ทั้งหมดจากลาน้าทั้งหมด 7 สายไว้ตั้งแต่ปี ๒๕57
ถึง ๒๕58 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการรั่วไหลเราก็จะทราบได้ทันทีว่าเกลือเหล่านั้น ความเค็ม
เหล่านี้จะมาจากไหนครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ไม่น่าจะกังวลในเรื่องผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมครับ สุขภาพก็อย่างที่บอกครับ ก็ไม่น่าจะกังวลเหมือนกัน ส่วนในเรื่องของ
รายได้นะครับ อย่าไปมองเฉพาะส่วนที่เราได้จากโปแตซ เราจะมองว่าทุกๆปีที่เราซื้อมาเรา
ต้องสั่งเข้าปีละประมาณ 5 แสนตัน ก็ประมาณ 9 พันล้านบาท จากต่างประเทศครับ
ฉะนั้นเมื่อเราขุดขึ้นมาเองได้ เราไม่ต้องซื้อเป็นผลประโยชน์ที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัด ส่วนที่
ผมกังวลกลับไม่ใช่เรื่องนี้ ผมกังวลก็คือว่าประชาชนชาวอุดรธานีตั้งความหวังไว้สูงมากครับ
ว่าน่าจะได้ใช้ปุ๋ยราคาถูก แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราขุดมานี่เป็นเฉพาะโปแตซ แต่ปุ๋ยนี่
ประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัส โปแตซเซียมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น
ใช้สูตร 45-0-0 ราคาไม่ได้ลดลงครับ ใช้ 10-15 แล้วก็ตัวสุดท้าย 0 ก็ไม่ได้ลดลงเฉพาะ
ปุ๋ยที่มีส่วนผสมโปแตซ ก็คือเลขสุดท้าย ที่มีตัวเลขสูงๆแค่นั้นเอง ผมว่าชาวบ้านจะผิดหวัง
ในเรื่องนี้มากกว่า เพราะฉะนั้นต้องประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจให้กับประชาชนได้เข้าใจ
ในเรื่องนี้ด้วยครับผม
ประธาน

ท่านนายอาเภอเมือง นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม เจ้าของพื้นที่ที่มีเขตสัมปทาน เชิญครับ

นายอาเภอเมืองอุดรธานี (นายวัชรินทร์ สุตลาวดี)
เท่าที่ติดตามคือเป็นบทบาทของทางอาเภอเมืองเรา
เราอาจจะไม่มีหน้าที่อย่างอื่นแต่ว่าเราติดตามเรื่องการเคลื่อนไหวรับฟังความคิดเห็นของ
พี่น้องประชาชน ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และก็พี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่เฉพาะ
อาเภอเมืองอย่างเดียว อาเภอข้างเคียงด้วย แต่ในส่วนของอาเภอเมือง เท่าที่ช่องทางสื่อสาร
ที่นาเข้าสู่อาเภอเมืองเรา ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนในเขตเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แถวตาบลหนองไผ่ ตาบลโนนสูง ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ดาเนินการ ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการแสดง
การต่อต้านหรือปฏิเสธโครงการครับ ก็ยังเป็นไปตามปกติอยู่ครับ ขออนุญาตนาเรียนครับ
ประธาน

นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคมครับ เชิญครับ
/นายอาเภอประจักษ์...

๒๖

นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม (นายวิมล สุระเสน)
ในส่วนของอาเภอประจักษ์ศิลปาคมจะมีพื้นที่ 2 ตาบล
ที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการและก็มีราษฎร 2 กลุ่ม ๆ ที่เห็นด้วยก็กลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่คัดค้าน
โครงการก็กลุ่มหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ตามปกติครับ กลุ่มคัดค้านก็คัดค้านไม่เห็นด้วยครับ
ประธาน

มีท่านใดประสงค์อภิปรายอีกไหมครับภาคประชาชน ภาคเอกชน ที่อยู่ในที่ประชุมครับ
เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่านขนส่งจังหวัดครับ

ขนส่งจังหวัดอุดรธานี (นายนิติธร เพชรคูหา)
ในส่วนของขนส่งนะครับ ผมเป็นห่วงในเรื่องการขนส่งก็คือ
ในเอกสารนี้ก็บอกว่าทั้งหมดจะมี 2 ล้านตันและ 1 ล้าน ๕ แสนตัน จะขนส่งโดยรถไฟ
เพื่อส่งออกไปมาบตาพุด เห็นบอกว่าได้เจรจากับรถไฟแล้วสามารถที่จะขนได้ ผมเป็นห่วงครับ
เพราะว่ารถไฟปัจจุบันถ้าไม่มีรถไฟรางคู่หรืออะไรต่างๆเข้ามา ก็คิดว่ายังไม่จบ ก็คงจะไม่
เป็นไปตามแผนจะเป็นภาระทางจราจร ปัญหาเรื่องรถบรรทุกที่จะขนภายในส่วนเส้นทาง
ถนนมิตรภาพ ซึ่งปัจจุบันก็มีปริมาณจราจรเยอะอยู่แล้วครับ เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าเดิมครับ ท่านครับ
ประธาน

ท่านแขวงการทางครับ ท่านแขวง ๑ ครับ

ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑ (นายอเนก สุวรรณภูเต)
เป็นห่วง เรื่องน้าหนักรถบรรทุกที่จะบรรทุกแร่
คือตรงนี้ต้องขอร้องทางผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่อย่างนั้นถนนมันก็ต้องอยู่
อย่างนี้นะครับผม ขอบคุณครับ
ประธาน

ทางรถไฟมาไหมครับท่านนายสถานี ท่านอานวยมาไหมครับ เชิญครับ ไม่ได้มาก็ฝากเป็น
ข้อสังเกต ในตอนนี้ถ้ามันเกิดขึ้นนะตอนนี้ไม่ใช่มันเกิดนะต้องเรียนพวกเราเข้าใจ เราแค่เอา
ความเห็นไปประกอบ ครม.เป็นคนตัดสิน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ทางอาชีวะ
มีไหมครับ มาไหมครับ ท่านประธานอาชีวะท่าน ผอ.อาชีวะ ผอ.เทคนิค มีไหมครับ
ผอ.เทคนิคเชิญครับ

ผู้แทน ผอ. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (นายธนภณ สร้อยน้า)
สาหรับทางอาชีวะศึกษาสนับสนุนเต็มที่ครับ
เพราะว่าจะเกิดแรงงานอะไรทั้งหลาย ไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน และก็ในพื้นที่จะได้มี
แรงงานสนับสนุนขอบคุณมาก ครับผม
ประธาน

ท่านแรงงานจังหวัดเชิญครับท่านแรงงานจังหวัดมาไหมครับ

ผู้แทนแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ผมนายบรรจง ธนวงศ์ ผู้แทนนะครับก็เห็นด้วยนะครับ เพราะจะทาให้คน
มีงานทาครับก็สนับสนุนนะครับ
ประธาน

ท่านประกันสังคม

ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี (นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์)
ก็อยากให้มีเพราะการจ้างงานในจังหวัด เพราะ
เรามีแรงงานไปทางานต่างจังหวัดเยอะ ก็จะได้ทางานในพื้นที่และก็ในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย
ประธาน

ทางหน่วยงานไหนมีเพิ่มเติมอีกไหมครับ ทาง มทบ. 24 มีอะไรไหมครับท่านรองเสธฯ
เสริมสักนิดไหมครับ ข้อห่วงใยข้ออะไรฝากไว้ได้ครับ จะได้ให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับข้อสังเกตของพวกเราไปครับผม
/ผู้แทนผู้บัญชาการ...
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ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๒๔ (พันเอกสุทธ์พิชญพงศ์ สุธิราวุธ)
ในส่วนของ มทบ. 24
ก็ได้รับเรื่องต่างๆ มาโดยต่อเนื่องนะครับ ทั้งฝ่ายผู้ว่าราชการ ทั้งส่วนข้าราชการต่างๆ
ด้วยที่เกี่ยวข้อง ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องทาความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโปแตซว่า
จะเป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร และในสิ่งที่เป็นข้อกังวลของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็จะต้องทาให้
เกิดความเข้าใจว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นที่เขากังวลต่างๆ และถ้าเกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไร
เพราะว่าเขาก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องยางพารา อย่างที่โรงงานบอกว่าไม่มีปัญหา แต่จริงๆมันก็
ยังมีปัญหาอยู่และยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยต่อเนื่องและตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับ ก็คง
เป็นเรื่องที่ส่วนที่เกี่ยวข้องทาความเข้าใจกันครับขอบคุณครับ
ประธาน

ครับไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มนะครับก็ปิดประเด็นนี้

มติที่ประชุม

มีความเห็นให้สง่ รายงานการประชุมเรื่องนี้ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
5.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

คลังจังหวัดอุดรธานี

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี เดือนเมษายน 2559 มีสัญญาณ
ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน ชะลอตัวตามภาคบริการและภาคเกษตรที่
หดตัว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว สาหรับด้านอุปสงค์ชะลอตัวตามการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวจากความกังวลต่อการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ
และความต้องการในจังหวัดที่ปรับตัวลดลง ในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว
5.2 กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ

คลังจังหวัดอุดรธานี

1) ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(National e-Payment) จากที่มาของ
เว็บไซต์ www.epayment.go.th การดาเนินการโครงการ ได้แก่
1. การชาระเงินแบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
คาว่า PROMPT PAY (พร้อมเพย์) จะมาแทนคาว่า Any ID
เนื่องจากได้มีข้อตกลงกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ของรัฐ
และเอกชน โดย PROMPT PAY เป็นเรื่องของการบริการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่
ประโยชน์ของ PROMPT PAY คือ
1. เรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ซึ่งปัจจุบันโอนเงินต่างธนาคารค่าธรรมเนียม
จะสูง แต่ในระบบ PROMPT PAYจะถูกลง
2. ผูกบัญชีเงินฝาก โดยใช้บัตรประชาชนกับบัญชีธนาคาร ในเรื่องของการรับเงิน
คืนภาษี ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 เงินคืนภาษีจะคืนผ่านเข้าบัญชีในระบบเท่านั้น
3. ผูกบัญชีเงินฝาก โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ กับบัญชีธนาคาร เพื่อรับและโอนเงิน
ระหว่างกัน
/ระบบ PROMPT...
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ระบบ PROMPT PAY ที่เปิดลงทะเบียนจากบุคคลโดยเบอร์โทรศัพท์ ผู้โอนจะ
ไม่ทราบว่าผู้รับโอนใช้บัญชีของธนาคารใดในการ โดยทุกคนมีสิทธิที่จะผูกบัญชีไว้กับ
ธนาคารใดก็ได้ ขณะนี้รัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียน PROMPT PAY
ผู้สนใจสมัคร PROMPT PAY โดยการเตรียมบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
+บัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์มือถือ และสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 4 ช่องทาง คือ
สาขาธนาคาร ตู้ ATM Internet Banking Mobile Banking ของธนาคารที่คุณ
ใช้บริการอยู่ เริ่มลงทะเบียน PROMPT PAY ทุกธนาคาร จนถึง 14 กรกฎาคม 2559
และทางธนาคารจะแจ้งผลการสมัครบริการผ่านทาง SMS ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559
การให้บริการ PROMPT PAY จะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบจริงๆ ก็ช่วงวันที่ 31 ตุลาคม
2559
2. การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ที่ได้รับโครงการฯ คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นวงกว้างขึ้น และเพิ่มการกระจายอุปกรณ์รับชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากขึ้น
แผนการดาเนินงานโครงการฯ
- นิติบุคคลติดตั้งอุปกรณ์รับชาระเงินได้ ในเดือนสิงหาคม 2559
- หน่วยงานราชการติดตั้งอุปกรณ์รับชาระเงินในเดือนสิงหาคม 2559
- กระจายอุปกรณ์รับชาระเงินในเดือนกันยายน 2559
3.ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) พัฒนาการจัดทาและนาส่งข้อมูลใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (eTax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
2) อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทา รวมทั้งการนาส่ง
รายงานการทาธุรกรรมทางการเงินและการนาส่งภาษี
4. โครงการ e-Payment ภาครัฐ
ประโยชน์ที่ได้รับ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนา ระบบการรับ
จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการ
จ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรง และสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่
ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ความซ้าซ้อน และโอกาสการทุจริตจาก
การจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค
แผนการดาเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐสามารถรับจ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใน
เดือนธันวาคม 2559 และเริ่มโอนเงินสวัสดิการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารได้ในเดือนกันยายน 2559
/2) หลักเกณฑ์...
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2) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 36 ลงวันที่ 8
เมษายน 2559 โดยมีวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ ดังนี้
1. ขอเปิดใช้บริการโอนเงินกับธนาคารกรุงไทย แยกเป็น นิติบุคคล ผ่านระบบ
Internet Banking ส่วนราชการ KTB Corporate Online
2. ส่วนราชการดาเนินการดังนี้
2.1 จัดให้ผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน โอนผ่านระบบ
KTB Corporate Online
2.2 จัดทาทะเบียนคุมการโอนเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
3. ส่วนราชการ ให้ขอเบิกเงินจากคลังเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสาหรับรับเงิน
งบประมาณเบิกจากคลัง
4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online แยกเป็น
4.1 กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ใช้บัญชีรับเงินเดือน ค่าจ้าง
หรือค่าตอบแทน
4.2 กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก ใช้บัญชีตามที่ผู้มีสิทธิ
รับเงินแจ้งความประสงค์ไว้
4.3 กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบคาขอเบิกเงิน ไม่ต้องลงชื่อรับ
เงินในแบบคาขอเบิกเงินดังกล่าวอีก
5. ทุกสิ้นวันทาการ ให้ส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ
KTB Corporate Online กรณีเกิดความคลาดเคลื่อน ดาเนินการดังนี้ให้ส่วนราชการนาส่ง
เป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านาส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลให้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
หลักฐานการจ่ายเงิน ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ
Summary Report Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็น
หลักฐานการจ่าย
วิธีปฏิบัติทางบัญชี ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ในการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3) การพิจารณาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนตามบัญชีนวัตกรรมไทยจากหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร
0505/ว 183 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าที่เป็นนวัตกรรมไทย ตามข้อสั่งการตามมติ คณะรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนตามบัญชีนวัตกรรมไทย (สานักงบประมาณ
ดาเนินการ) โดยที่สินค้าที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยต้องได้รับมาตรฐาน ดังนี้
1. ผ่านมาตรฐานด้านการใช้งานและความปลอดภัย GPM PIC/S (ประเทศไทย)
2. ผ่านมาตรฐานด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
3. ผ่านมาตรฐานตารับยาแผนปัจจุบัน
/4. ISO 9001 ...

๓๐

4. ISO 9001
5. ISO 13485
4) การปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางทันตกรรม จากหนังสือหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
รายการและอัตราค่าบริการทางทันตกรรมใหม่ เพิ่มรายการค่าบริการ 11 รายการ และ
เพิ่มอัตราค่าบริการจานวน 46 รายการ
โดยประกาศปรับปรุงบริการทันตกรรม (หน่วยต่อบาทต่อซี่) มีดังนี้
บริการถอนฟันน้านมหรือฟันแท้ จากเดิม 170 บาท
เป็น 200 บาท
บริการผ่าตัดฟันคุด
จากเดิม 600 บาท
เป็น 1,000 บาท
บริการอุดฟันชั่วคราว
จากเดิม 200 บาท
เป็น 240 บาท
5) หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ จากหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว 56 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยที่รัฐบาลมีนโยบาย
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National ePayment) เพื่อทาให้การใช้จ่ายมีความคล่องตัว ลดการใช้เงินสดและเช็ค ดังนั้น เพื่อให้
การใช้บัตรเครดิตราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับนโยบายดังกล่าว ให้ใช้หลักเกณฑ์
การใช้บัตรเครดิตราชการที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. กาหนดให้มีบัตรวงเงินถาวร และบัตรวงเงินชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วนราชการและช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2. กาหนดการมอบอานาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้ถือบัตรเครดิต โดยให้
ผู้อานวยการกองคลังเป็นผู้รับมอบอานาจ เพื่อให้การอนุมัติเปิดหรือเพิ่มวงเงินค่าใช้จ่าย
ของบัตรประเภทวงเงินชั่วคราวเป็นไปโดยรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงรูปแบบสัญญาการยืมเงินให้รองรับวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบทะเบียนที่ใช้สาหรับบัตรเครดิต
ราชการให้สอดคล้องกับประเภทของบัตรเครดิตราชการ และการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 การให้บริการทาหนังสือเดินทาง แบบด่วน

สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี
สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ให้บริการทาหนังสือ
เดินทางเล่มทั่วไป แบบด่วน และเพื่อให้ผู้ที่ต้องการทาหนังสือเดินทางทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุล โทร. 02 572 8442
หรือเว็บไซต์ของกรมการกงสุล www.consula.go.th และสานักงานหนังสือเดินทางฯ
ต่างจังหวัด ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี
ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา จันทบุรี พัทยา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา และ
จังหวัดยะลา
/ทั้งนี้ สานักงาน ...
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ทั้งนี้ สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี สามารถให้บริการทาหนังสือ
เดินทาง แบบด่วน ประเภทค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (รับเล่มที่กรมการกงสุล) สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4222 2861 และ 0 4221 2827
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 การดาเนินงานขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
การดาเนินงานขับเคลื่อน การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
จังหวัดอุดรธานี จานวน 155 ตาบล 1,851 หมู่บ้าน ได้แก่ ดาเนินการจัดเวทีปรับปรุง
แผนชุมชน 136 ตาบล รวม 1,298 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมเวที 94,723 คน การจัดเวที
ประชาคมลดอุบัติเหตุอุบัติภัย โดยการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 137 ตาบล 1,264 หมู่บ้าน
รวม 902 ครั้ง จานวนผู้เข้าร่วม 96,825 8o โดยการอบรมสัมมนา และให้ความรู้ทาง
หอกระจายข่าว ฯลฯ การจัดเวทีประชาคมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เพื่อ X-Ray ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด
จานวน 105 ตาบล รวม 794 หมู่บ้าน พร้อมกับรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก รวม 124
ตาบล รวม 970 หมู่บ้าน จานวน 609 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมดาเนินการ 36,746 8o โดยการ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย กิจกรรมการณรงค์ให้ประชาชนมาออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 จานวน 733 ครั้ง โดยการอบรมสัมมนา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ดาเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหากุศลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ได้แก่การปลูกป่า
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 การดาเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุดรธานี

ที่ทาการปกครองจังหวัดอุดรธานี
รายงานผลการดาเนินงานตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.
ที่22/2558 และนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ในเดือนมิถุนายน
ซึ่งการดาเนินการทุกกรณีมีที่มาจากข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ และข้อร้องเรียน
จากส่วนกลาง โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
16 มิถุนายน 2559 จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า) ในพื้นที่หมู่ 1 ตาบลตาลเลียน
อาเภอกุดจับ ได้ของกลางยาบ้า 3,650 เม็ด เงินสด 16,000 บาท
22 มิถุนายน 2559 ร่วมกับสานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
จับกุมบ่อนการพนัน และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ดังนี้
1) บ่อนการพนัน “บาการา” และ “ฟุตบอลต่างประเทศ” ออนไลน์
ผู้ต้องหา 2 คน ของกลางคอมพิวเตอร์ 7 ชุด เงินสด 18,000 บาท
/2) การตั้งสถาน ...
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2) การตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต (ยินยอมหรือปล่อยปละ
ละเลยให้พนักงานนั่งกับลูกค้า) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการแจก แถม ให้ฯ ยินยอม
หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปีใช้บริการ และความผิดตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 รวม 2 แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
มิถุนายน 2559 มีดังนี้
1. ร้องเรียน 95 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 23 เรื่อง คงเหลือ 72 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
1,398 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
37 เรื่อง
5. บริการข้อมูล
เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เรื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2559 สรุปได้ ดังนี้
จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ยกมาจากเดือน พ.ค.59 =1,014 ราย 404,000 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน มิ.ย.59 =1,522 ราย 508,800 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,032 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 51,600 บาท
3. ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2559 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
กาหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด จานวน 13 ครั้ง
รวม 13 แห่ง (ข้อมูล ณ 24 มิถุนายน 2559)
4. การรับบริจาค (มิถุนายน 2559) ดวงตา 88 ราย อวัยวะ 90 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
32,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
170,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้พิการ รวมมูลค่า
10,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย รวมมูลค่า
8,000 บาท
-บาบัดทุกข์-บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี
100,000 บาท
-ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ถวายแม่ของแผ่นดินฯ รวมมูลค่า
5,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
/6.6 สรุปรายงาน...
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6.6 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน พฤษภาคม 2559 มีดังนี้
คุณภาพน้า
ประเภท เกณฑ์
หน้าฝายอ่างเก็บน้าห้วยหลวง ต.โคกสะอาด อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
4
เสื่อมโทรม
บ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต.หมูม่น อ.เมือง
4
เสื่อมโทรม
สะพานถนนมิตรภาพ บ้านท่าตูม ต. หมูม่น อ.เมือง
4
เสื่อมโทรม
4
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
เสื่อมโทรม
4
เสื่อมโทรม
สะพานข้ามบ้านท่าหลักดิน ต.นาบัว อ.เพ็ญ
4
เสื่อมโทรม
จุดสูบน้าประปา อ.พิบูลย์รักษ์
4
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านหนองบัวบาน ต.สุ่มเส้า อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
4
เสื่อมโทรม
สะพานบ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ (เขตอนุรักษ์วังปลา)
3
พอใช้
สะพานบ้านวังช้าง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
2
ดี
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
4
เสื่อมโทรม
(ตาราง:คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 26 พฤษภาคม 2559)
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง

ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 4
เกณฑ์คุณภาพ เสื่อมโทรม ปัญหาคุณภาพน้าที่พบ มีค่า BOD (Biochemical Oxygen
Demand) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า BOD เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้า แหล่งน้าที่มีค่า BOD มาก ย่อมแสดงว่ามีความ
สกปรกมาก เนื่องจากจุลินทรีย์ ต้องใช้ออกซิเจนจานวนมากในการย่อยสลายสารอินทรีย์
หรือสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในแหล่งน้าลดลง และอาจเกิดการเน่าเสีย
และได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย
รายงานความก้าวหน้าตามแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7.1 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน (สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
/ผู้แทน ผอ.กลุ่มงาน...

๓๔

ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อด.
ด้วยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจน ณ จังหวัด
ขอนแก่น ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมภาษาจีน สาหรับข้าราชการต่างประเทศ ให้ข้าราชการอุดรธานี
จานวน 1 ทุน วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานทั่วไป โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้คัดเลือกข้าราชการ
ในจังหวัดอุดรธานี มีอายุระหว่าง 20-50 ปี มีระยะเวลาการอบรม 1 ปี (ระหว่างเดือน
กันยายน 2559 ถึง กรกฎาคม 2560) ซึ่งทุนการศึกษาประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่าย Study Tour โดยผู้ได้รับทุนออกค่าใช้จ่ายเอง ในส่วนของค่าเครื่องบิน ค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวและค่าอาหาร
ผู้สนใจส่งใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 4 โทร. 0 4222 3304 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2559
มติที่ประชุม

รับทราบ

7.2 รายงานผลการประชุมทบทวนโครงการสามเหลี่ยมมรดกโลก
(จังหวัดอุดรธานี-กวางนิงห์-แขวงหลวงพระบาง)
(สานักงานจังหวัดอุดรธานี/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด)
ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด สนจ.อด.
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(นายสุชัย บุตรสาระ) เดินทางไปร่วมประชุมทบทวนการจัดทาแผนความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยว 3 จังหวัด/แขวง (จังหวัดอุดรธานี–กวางนิงห์– แขวงหลวงพระบาง)
“โครงการสามเหลี่ยมมรดกโลก” (บ้านเชียง – หลวงพระบาง - ฮาลองเบย์) ประจาปี
พ.ศ. 2559-2560 ณ เมืองฮาลอง จังหวัดกวางนิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ประเทศเจ้าภาพ จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้แทนจาก
ทั้ง 2 เมืองเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) ปรับปรุงข้อมูลแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน ผู้แทนจาก 3 จังหวัด/แขวง
2) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมโยงของ 3 จังหวัด/แขวง โดยจัดส่งผู้แทน
เดินทางไปร่วมงานแต่ละฝ่าย (งานฮาลองคาร์นิวัล (เมษายน) /ปีใหม่ลาว (เมษายน) /
มรดกโลกบ้านเชียง (กุมภาพันธ์)) โดยให้มีการจัดการแสดงไปร่วมงานของแต่ละเมือง
3) สนับสนุนความร่วมมือจากภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจัดทาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลกอย่างเป็นรูปธรรม
4) พัฒนาบุคลากร (จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนา
การท่องเที่ยว Community – based Tourism แลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว
5) ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน (จัดส่งข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
สิ่งพิมพ์ เอกสาร แผ่นพับ)
6) ออกแบบโลโก้ “สามเหลี่ยมมรดกโลก” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน โดย
ในที่ประชุมครั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้นาเสนอร่างรูปแบบ และมติที่ประชุมก็ได้แสดงความ
คิดเห็นตกลงใช้รูปแบบที่จังหวัดอุดรธานีนาเสนอดังกล่าว คือ รูปไหบ้านเชียง แทนจังหวัด
อุดรธานี (สีส้ม) รูปเกาะไก่ ณ อ่าวฮาลอง แทนเมืองฮาลอง จังหวัดกวางนิงห์ (สีฟ้า) และ
/หลังคาวัดเชียงทอง...

๓๕

หลังคาวัดเชียงทอง แทนแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว (สีทอง) อยู่ภายใต้ 3 เหลี่ยม
อันหมายถึง 3 จังหวัด/แขวง
7) ให้การสนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมโครงการฯ /ส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวในเส้นทางสามเหลี่ยมมรดกโลก/อานวยความสะดวก/ร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
กีฬา การท่องเที่ยว
8) ให้การต้อนรับ/อานวยความสะดวกแก่คณะฯ (ผู้ประกอบการ/สื่อมวลชน/
Agent/Media Fam Trip จาก 3 จังหวัด/แขวง
9. มอบหมายเจ้าภาพจัดประชุม (ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ) ซึ่งจังหวัดอุดรธานี
เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
10. จัดหางบประมาณมาดาเนินงาน กิจกรรมตามแผนความร่วมมือดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

……………………………
.

