รายงานการประชุม
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 8/๒๕๕9
เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
……………………………
ผู้มาประชุม
ส่วนภูมิภาค
1. นายสมหวัง
พ่วงบางโพ
2. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
3. นายสุชัย
บุตรสาระ
4. นายปราโมทย์
ธัญญพืช
5. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ
6. นายสุเมธ
ทองดี
7. นายณรงค์ชัย
หอมศรีประเสริฐ
8. น.ส.สุภาวดี
ปานดา
9. นายสรวุฒิ
ปาลวัฒน์
10. นายสุวิทย์
จันทร์หวร
11. นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง
12. นายสาราญ
พรหมแช่ม
๑3. นางสุภาวดี
สิทธิมาลัยรัตน์
14. นายธนวรรธน์
เลิศสุคนธ์
15. นายนิติธร
เพชรคูหา
16. นางฐิติรัตน์
ดิศโยธิน
๑7. นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์
18. น.ส.ชนิตา
อาจชารี
19. นายณรงค์ชัย
ศรีดาวเรือง
20. นายสาเนา
เสลานอก
21. นางสุวรรณี
ศิริวรรณ์หอม
22. นายนุศิษฎ์
วีรธนศิลป์
23. นายนภดล
ตันติเมฆิน
๒4. นายวิสูตร
ศศิวิมล
๒5. นายไพฑูรย์
มีมงคล
๒6. นายภาณุ
เหี้ยมหาญ
๒7. นายพงศวัฒน์
เพชรวิเชียร
28. นายนันทชัย
ปัญญาสุรฤทธิ์
29. นางสุดารัตน์
ศรีจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปลัดจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี
คลังจังหวัดอุดรธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ประมงจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
/30. นายณัฐสิทธิ์...
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30. นายณัฐสิทธิ์
31. นายพิพัฒน์
32. นางปัทมา
33. นางวันทนา
34. พันเอกสะอาด
35. นายสุพจน์
36. นายศิวเรศ
37. นายฉลอง
38. นางรณิดา
39. นายธนดร
40. นายพิชัย
41. นายอัจฉริยะ
42. นายวีรภัทร
43. นายภูรเดช

วงค์ตลาด
เพ็ชรกระจ่าง
สุทธิดี
คันธาเวช
ยศพลเสนีย์
วงศ์พรหมท้าว
ธรรมวิเศษ
พึ่งโคกสูง
เหลืองฐิติสกุล
เบ็ญจจินดา
พาศรี
พันแฮด
ขาวสาอางค์
สวัสดิรมย์

อาเภอ
44. นายวัชรินทร์
สุตลาวดี
45. นายนิติพัฒน์
ลีลาเลิศแล้ว
46. นายโชคชัย
วัฒนกุล
47. นายภูมิชัย ราชพิตร ภักดีวิเศษ
48. นายพงษ์พันธ์
แสงสุวรรณ
49. นายวิสูติ
ซื่อพัฒนะ
50. นายณัฐชนน
นามเคนอุโฆช
51. นายปภาวิน
แสงสุริยา
52. นายสามารถ
หมั่นนอก
53. นายธวัชชัย
แปรงศรี
54. นายฃัชวาลย์
ปทานนท์
55. นายสุริยา
พานิชพงศ์
56. นายชัยรัตน์
พัดประดิษฐ
57. นายสถิต
อาษาไชย
58. ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ
59. นายณฐพล
วิถี
60. นายวิโรจน์
อุทุมโภค
61. นายปิยะพงษ์
บุญส่ง
62. ว่าที่ ร.ต.รักชัย
เลิศสุบิน
63. นายวิมล
สุระเสน

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
สถิติจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
สัสดีจังหวัดอุดรธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
พลังงานจังหวัดอุดรธานี
จ่าจังหวัดอุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี
ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี
(แทน) ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.อุดรธานี
(แทน) หน.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สนจ.อุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนจ.อุดรธานี
นายอาเภอเมืองอุดรธานี
นายอาเภอกุมภวาปี
นายอาเภอหนองหาน
นายอาเภอบ้านผือ
นายอาเภอเพ็ญ
(แทน) นายอาเภอบ้านดุง
(แทน) นายอาเภอกุดจับ
นายอาเภอศรีธาตุ
นายอาเภอน้าโสม
นายอาเภอหนองวัวซอ
นายอาเภอโนนสะอาด
นายอาเภอวังสามหมอ
นายอาเภอไชยวาน
(แทน) นายอาเภอทุ่งฝน
(แทน) นายสร้างคอม
นายอาเภอหนองแสง
นายอาเภอนายูง
นายอาเภอพิบูลย์รักษ์
นายอาเภอกู่แก้ว
นายอาเภอประจักษ์ศิลปาคม
/ ส่วนกลาง...
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ส่วนกลาง
64. ว่าที่ ร.ต.อมร
65. นายเธียรไท
66. นายพรชัย
67. นางพัชรา
68. นายสามารถ
69. นายสุเทพ
70. นางสุนีย์
71. นายธนิต
72. นายนิรันด์
73. นายสาธิต
74. นายอนุพงษ์
75. นางเพ็ญศิริ
76. นางอภิรดา
77. นางลดาวัลย์
78. นายชวลิต
79. นายเอกสิทธิ์
80. นางวิภาพร
81. นายอดุลย์
82. นายสุทธาชีพ
83. นายณัฐพงษ์
84. นายเพนิน
85. นายไชยวัฒน์
86. นายสุขุม
87. นายณัฎชวัจน์
88. นายวิทยา
89. นายสมบัติ
90. นายวีระ
91. นายกิตติภพ
92. น.ส.ทิวาพร
93. นางวิจิตรา
94. นายยุทธนา

โฉมงาม
อัยการจังหวัดอุดรธานี
วานิชชยุตพงศ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงอุดรธานี
การิสุ
รก.อัยการจังหวัดประจาสานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี
ดีเพ็ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดี
หังสเนตร
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
มณีโชติ
รก.ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
อินทร์ดี
(แทน) ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
สวนช่วย
(แทน) ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี
ไชยพันธ์
(แทน) ผอ.สานักชลประทานที่ 5
สินพานิช
(แทน) ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษา-ห้วยหลวง
สนิทชน
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดอุดรธานี
วงษ์วาท
(แทน) ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓
ปัญญาพงษ์เมธ (แทน) ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขต 2 อุดรธานี
สุวรรณศรี
(แทน) ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
ภัทธิยะนันท์ (แทน) ผอ.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
สกุลคู
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
ณรงค์พันธ์
(แทน) ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สิมมาคา
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดอุดรธานี
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ศุภเกษร
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
หม้อทอง
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
บุญยืน
หน.สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ไชยสว่าง
(แทน) ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
มิตตัสสา
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
พลเวียง
(แทน) ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 อุดรธานี
ปัญจมาตย์
(แทน) ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
เถาถาวงศ์
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้า ภาค 3
สุทธศิริ
(แทน) ผอ.สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 10 อุดรธานี
แสงฤทธิ์
ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
อิ่มทิพย์
(แทน) หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวอุดรธานี
ชารีโคตร
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
นาผล
(แทน) ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
/95. น.ส.รจเรข...
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95. น.ส.รจเรข
96. นางพุทธมาตย์
97. นายพงศ์พิตร์
98. นางพิศวาท
99. นายบุรินทร์
100. นายสหพัฒน์
101. นางดรุณี
102. นายพูลศักดิ์
103. นางจรัสศรี
104. นายเอนก
105. นายรัตนะ
106. นายเรืองเดช
107. นายนฤชิต
108. นายสุธีร์
109. นางประภาพร
110. นางอุทัยวรรณ
111. นางสุภาพร
112. นางอุไรวรรณ
113. น.ส.ณัฐธยาน์
114. นางชวนคิด
115. นายฉลองศักดิ์
116. นายชาญชัย
117. นายสมุทร
118. นายเกิดมี
119. นายบัณฑิต
120. นายไพบูลย์
121. นายประยูร
122. นายพนมกร
123. นายพรสิทธิ์
124. นายบุญร่วม
125. นายศรชัย
126. น.ส.อุทุมพร
127. นายชัยวัฒน์
128. นางนงนารถ
129. น.ส.จุฑามาศ
130. นายแพทย์ชัยรัตน์

ไชยฮ้อย
รัตนเมือง
ฤทธิ์แสง
สมสอง
ประภาพรสุข
ศรีลาพัฒน์
จารุภูมิ
จงเจริญ
พงษ์ไกรรุ่งเรือง
สุวรรณภูเต
บุญปัญยโรจน์
ประวัตรวโรดม
ชาตะบุตร
บุญขันธ์
อุณชาติ
อิจรีย์
ณรงค์พันธ์
ชัยศิริถาวรกุล
เทศศรีเมือง
โพธิ์แหบ
จัตุรัสพันธ์
ทองแสน
สมปอง
สอนเมือง
ทองอร่าม
ไกรสีห์
ฝีมือดี
พจนา
วิโรจน์
วันนาพ่อ
ศรีสถาน
อาไพวิทย์
อางคาสัย
ขันธะประโยชน์
วรรณศิลป์
เจริญสุข

(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
คลังเขต ๔
(แทน) สรรพากร ภาค 10
(แทน) สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 4
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
(แทน) ผอ.ท่าอากาศยานอุดรธานี
ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 2
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
(แทน) หน.สนง.ชั่ง ตวง วัด เขต 2-2 อุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
(แทน) ผอ.สนง.อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
(แทน) ผอ.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 8.1
(แทน) ศึกษาธิการภาค 10
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(แทน) ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หน.อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี
(แทน) ผอ.สานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางอุดรธานี
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 9 อุดรธานี
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 4
(แทน) ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 (จังหวัดอุดรธานี)
ผอ.โรงพยาบาลเพ็ญ
/ทหาร/ตารวจ...
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ทหาร/ตารวจ
131. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธีราวุธ
132. พ.ต.อ.วิรุตติ์
เย็นสวัสดิ์
133. พ.ต.เสถียร
รวมธรรม
134. พล.ต.ทศพล
คาสุพรหม
135. น.อ.พนิต
แสงทับทิม
136. น.ท.ประทีป
มีเกาะ
137. พ.ต.ท.กุลทภัท อุทธิเสน
138. พ.ต.อ.สุนทร
ประดิษฐ์แท่น
139. พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา
140. พ.ต.อ.พิเชษ
วงษ์บุรี
141. พ.ต.ท.ปรัชญา สนิทวงศ์ชัย
142. พ.ต.ท.วชิระ
จาปาวงศ์
143. พ.ต.ท.กานต์
ตั้งวิจิตร
144. พ.ต.ท.อนุวรรตร ฆ้อนทอง
145. พ.ต.ท.นัฐเชษฐ์ โคตรนาม
146. พ.ต.ท.ธนากร หันจางสิทธิ์
147. พ.ต.ท.ธัชพล
แสนวัง
148. พ.ต.อ.สมาน
ศรีสันต์
149. พ.ต.ท.อรรถวิทย์ กันยา
150. พ.ต.ท.เพชรรัตน์ ศรีเมือง
151. พ.ต.อ.เศกสรร สุขประเสริฐ
152. พ.ต.ท.ภราดร จุฬารี
153. พ.ต.ท.ปรีดา
มุลาลินน์
154. พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ พัสดร
155. พ.ต.ท.อดิศร
เขียวทอง
156. พ.ต.อ.พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์
157. พ.ต.ท.เดช
กองทอง
158. พ.ต.อ.วรพงษ์ นันทลักษณ์
สถาบันการศึกษา
159. นายธีระเดช
160. นางชยานันต์
161. นายรัตศักดิ์
162. นายวีระพจน์
163. นางศรีวรรณ
164. นายวิทยา
165. นายเสน่ห์

วงษ์ราชธ์
สรวงศิริ
สมบัติ
ปรีพูล
เหรียญเจริญ
นิลกาเนิด
วงษ์เล่ห์

(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
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอุดรธานี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุมภวาปี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุดจับ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านผือ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเพ็ญ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านดุง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรน้าโสม
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสะอาด
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีธาตุ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนายูง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองวัวซอ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรทุ่งฝน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชยวาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองแสง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกู่แก้ว
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกลางใหญ่
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดงเย็น
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านเทื่อม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แทน) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(แทน) ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
/ ส่วนท้องถิ่น...
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ส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/องค์กรอิสระ/องค์กรการกุศล
166. นายวิเชียร
ขาวขา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
167. นายอิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
168. น.ส.กัญญณัช
กาญจนะ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองสาโรง
169. ส.ต.อ.กงจักร
ลือหาญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้าคา
170. นายเรืองเดช
กาญจนศร
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
171. นายสมัคร
จันทสาร
(แทน) ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
172. นายบุญเลิศ
กมลวิบูลย์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี
173. นายเสกสรร
ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สานักงานอุดรธานี)
174. นายวชิระ
ดิษฐกระจับ (แทน) ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
175. น.ส.พัชรี
ผ่องศิริ
(แทน) หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
176. น.ส.สมพิศ
แววโคกสูง
หน.สานักงานเคหะชุมชนอุดรธานี
177. นายชูชัย
กาญจนสรรพกิจ (แทน) ผอ.สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
178. นายโกวิท
จะระคร
(แทน) ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
179. นายรัชโยธิน
มีพันลม
ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดอุดรธานี
180. นายสวาท
ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
181. ดร.ชานนท์
เศรษฐแสงศรี (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
182. นายอนันต์
วรรณภินพงศ์ (แทน) นายกสโมสรลูกเสืออุดรธานี
183. นางสุนันทา
พัดราช
(แทน) สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
184. นายบุญศรี
สุขวาปี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
185. นายประภาส
ปราบพาล
นายกสมาคมกานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานี
186. นายสิทธิชัย
จิระพรกุล
(แทน) ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
3. หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
4. ป้องกันจังหวัดอุดรธานี
5. เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี
6. ผอ.โครงการส่งน้าและบารุงรักษากุมภวาปี
7. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
8. หน.สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
9. หน.ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
10. ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ภาคที่ 4
11. ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
12. หน.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
/13. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์...
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13. ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
14. ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขาหนองคาย
15. ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
16. สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง 3 กองกากับการ 4
17. สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว 5 กองกากับการ 3 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว
18. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวังสามหมอ
19. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองหาน
20. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสร้างคอม
21. ผู้กากับการ ฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
22. สารวัตรกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจสันติบาล 1 (อุดรธานี)
23. สวญ.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
24. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี
25. ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
26. ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
27. ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
28. ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
29. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
30. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
31. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
32. ปลัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
33. ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
34. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง
35. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
36. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านจั่น
37. นายกเทศมนตรีตาบลนาข่า
38. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย)
39. ผอ.การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
40. โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี
41. ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท อุดรธานี CAT
42. ผอ.สนง.กสทช. เขต 8 อุดรธานี
43. หน.ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
44. ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
45. ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
46. ผจก.การบริการสนามบิน การบินไทย ประจาจังหวัดอุดรธานี
47. หน.สนง.อุดรธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
48. ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี
49. ผจก.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1
/50. ผจก.ธนาคาร...
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50. ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
51. ผจก.สาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอุดรธานี
52. ผอ.การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี
53. ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอุดรธานี
54. ผอ.สานักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6 จังหวัดอุดรธานี
55. ผอ.สนง.การตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
56. ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (สก.สค.)
57. ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 4 (จังหวัดอุดรธานี)
58. ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
59. ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุน และพี่เลี้ยง SMEs ประจาภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
60. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (สทท.)
61. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
62. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
63. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์จังหวัดอุดรธานี
64. นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี
65. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวช่างภาพโทรทัศน์จังหวัดอุดรธานี
66. ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี
67. นายกสมาคมวิทยุท้องถิ่นอุดรธานี
68. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
69. ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ
70. ผอ.สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานประจาเขต 4 (ขอนแก่น)
เริ่มประชุม 10.00 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
นาเสนอสรุปข่าวประจาเดือนกรกฎาคม 2559 และเมื่อที่ประชุมพร้อม ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นาสวดมนต์ไหว้พระ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2554 จากนั้นนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

พิธีก่อนการประชุม

1. มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบ้าน ประจาปี2559 ระดับจังหวัด (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี)
2. มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นจานวนมากของจังหวัด
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี)
3. มอบโล่เกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่น” ประจาปี 2559 ระดับจังหวัด
(สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี)
4. มอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด
(สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี)
/ ประธาน...

๙

ประธาน

มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และ
ดนตรีพื้นบ้าน ประจาปี2559 ระดับจังหวัด ของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นจานวนมากของจังหวัด ของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุดรธานี มอบโล่เกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่น” ประจาปี 2559
ระดับจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และ
มอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด ของ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดี
กับหน่วยงาน และผู้ได้รับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณทุกแห่ง และทุกๆ ท่านด้วย

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนะนาข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
1) นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดหนองคาย ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สถิติจังหวัดอุดรธานี
2) นายสุขุม มิตตัสสา
ผอ.สานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
(อุดรธานี)

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ได้จัดส่งผ่านระบบจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ upload บนเว็บไซต์
จังหวัดอุดรธานี ที่ www.udonthani.go.th เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ผอ.กลุ่มงานอานวยการ สนจ.อุดรธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 3 ลาดับที่ 66 “นางวัชรา ดีเพ็ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี” แก้ไขเป็น
“นางพัชรา ดีเพ็ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี”
หน้าที่ 4 ลาดับที่ 98 “นางพิศวาส สมสอง (แทน) สรรพากร ภาค 10”
แก้ไขเป็น “นางพิศวาท สมสอง (แทน) สรรพากร ภาค 10”
หน้าที่ 6 ลาดับที่ 183 “น.ส.สมพิศ แววโคกสูง (แทน) หน.สานักงานเคหะ
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น “น.ส.สมพิศ แววโคกสูง หน.สานักงานเคหะชุมชน
จังหวัดอุดรธานี”
หน้าที่ 7 ลาดับที่ 12 “ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี” แก้ไขเป็น
“ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี”ลาดับที่ 26 “รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี” แก้ไขเป็น “รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี” ลาดับที่ 27
“ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี” แก้ไขเป็น “ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธานี และ
ลาดับที่ 37 “ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี” แก้ไขเป็น “ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี”
มติที่ประชุม

ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขข้อความตามที่ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัด
อุดรธานีเสนอ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2559
/ ระเบียบวาระที่...

๑๐

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามนโยบายสาคัญ
3.1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล กองทุนสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ผอ.โรงพยาบาลเพ็ญ

ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินให้จังหวัดต่าง ๆ ที่มีอาคารซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเป็นทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา
และผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล ในพระนามสมเด็จพระสังฆราช โดยมอบให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อานวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสม เพื่อมอบทุนให้กับผู้ป่วยนั้น
โรงพยาบาลเพ็ญ ได้มอบทุนให้แก่ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมูลนิธิฯ ได้ขอความร่วมมือ ในการดาเนินงานเพิ่มเติม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยให้จังหวัดและโรงพยาบาลพิจารณาจัดตั้งเป็นกองทุน
ของแต่ละจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติ ด้านการจัดการและสะสมทุน
ของแต่ละโรงพยาบาล การนาผลประโยชน์ที่ได้ออกมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย (เพิ่มเติม)
รวมถึงการดูแลอาคาร และอื่น ๆ เพื่อเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงมีเมตตาต่อผู้เจ็บป่วย ในอาคารที่ทรงดาเนินการ
ไว้ทั้ง ๑๗ แห่ง ทั่วประเทศ และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัย สมทบกองทุน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โรงพยาบาลเพ็ญ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๐)
เวลา ๐๖.๓๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่ามหากุศล ที่โรงพยาบาลเพ็ญ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์
ออกบิณฑบาต ภายในโรงพยาบาลเพ็ญ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
สามเณร และเวลา ๐๙.๓๐ น. ประกอบพิธีถวายองค์ผ้าป่ามหากุศล

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การดาเนินงานหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
สรุปผลการจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แยกตามผลิตภัณฑ์
ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดอุดรธานี ยอดจาหน่าย สะสมระหว่างเดือน ตุลาคม 2558กรกฎาคม 2559 ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของ
ตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งสิ้น 2,640 ล้านบาทเศษ จาก
เป้าหมายทั้งสิ้น 3,067 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 86.10 และในระหว่างวันที่ 3 ถึง
7 กันยายน 2559 จังหวัดอุดรธานี จะดาเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย ปี พ.ศ. 2559 (OTOP Product Champion : OPC) ครั้งที่ 2 จากผลิตภัณฑ์ที่จะ
เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 จานวน 104 ผลิตภัณฑ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 3.3 การประชาสัมพันธ์...

๑๑

3.3 การประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญ/ของฝาก
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี โดยดาริของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประสานกับ บริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุดรธานี จากัด เปิดร้าน สุขใจช๊อป ซึ่งรัฐบาล
ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดตั้งร้านสุขใจช๊อป ณ ปั้มน้ามันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
(ปตท.) โดยจังหวัดอุดรธานี ได้มีการเปิดร้านสุขใจช๊อป จานวน 2 แห่ง คือ ปั้มน้ามัน ปตท.
ที่สี่แยกบ้านจั่น อาเภอเมืองอุดรธานี และ ปั้มน้ามัน ปตท. บ้านนาดี อาเภอเมืองอุดรธานี
และให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี รวมรวมสินค้า OTOP ของจังหวัด นามาจัด
แสดง และจาหน่าย และหากต้องการของกินของใช้ และของฝากที่เป็นของดีมีคุณภาพของ
จังหวัดอุดรธานี ในราคาถูก และประหยัด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่มาจากแหล่งผลิต
โดยตรง สาหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อ หรือสั่งจองได้ที่ร้านสุขใจช๊อป ทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.4 รายงานผลประเด็นสาคัญ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัดอุดรธานี)
3.4.1 รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
ประจาปี 2557-2558

คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า 119,792 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 118,938 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ 854 ล้านบาท ด้านมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 7.8 ต่อเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปีที่ผ่านมา
โดยภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 10.5 จากสาขาการขายส่ง การขายปลีก สาขา
เหมืองแร่ และย่อยหิน สาขาการศึกษา สาขาการบริการด้านสุขภาพ และงานสังคม
สงเคราะห์ สาขาขนส่ง สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ และสาขาก่อสร้าง
เป็นสาคัญ ส่วนภาคเกษตรหดตัว ร้อยละ 7.0 จากสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และ
การป่าไม้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) มีมูลค่า 94,399 บาท
ต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 93,358 บาท ในปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.1 ตาม
การขยายตัวของการผลิตภาคนอกการเกษตร
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี (GPP Implicit Price Deflator)
หดตัวร้อยละ 6.5 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 4.5 ในปีที่ผ่านมา โดยดัชนีภาคเกษตรหดตัว
ร้อยละ 33.5 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 8.0 ในปีที่ผ่านมาก ส่วนภาคนอกเกษตร หดตัว
ร้อยละ 1.6 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 3.9 ในปีที่ผ่านมา
โครงสร้าง GPP จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2557 โครงสร้างการผลิตหลักที่สาคัญ
ของจังหวัดอุดรธานี 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก สาขาตัวกลาง
ทางการเงิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ และสาขา
การศึกษา สัดส่วน ร้อยละ 20.5 12.2 10.7 10.1 และ 8.0 ตามลาดับ
/ ผลิตภัณฑ์มวลรวม...

๑๒

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2557 (รายสาขา) สาขาเกษตรกรรม
การล่าสัตว์และการป่าไม้ หดตัว ร้อยละ 7.4 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 2.2 ในปีที่ผ่านมา
สาขาประมง ขยายตัว ร้อยละ 10.4 จากที่หดตัว ร้อยละ 5.9.0 ในปีที่ผ่านมา สาขา
เหมืองแร่และเหมืองหิน ขยายตัว ร้อยละ 19.4 จากที่หดตัว ร้อยละ 4.6 ในปีที่ผ่านมา
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ ชะลอตัว ร้อยละ 2.3 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 6.7
ในปีที่ผ่านมา สาขาก่อสร้าง ขยายตัว ร้อยละ 1.2 จากที่หดตัว ร้อยละ 46.2 ในปีที่ผ่านมา
สาขาการขายส่ง ขายปลีก ขยายตัวต่อเนื่อง ร้อยละ 27.3 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 14.9
ในปีที่ผ่านมา สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ชะลอตัว ร้อยละ 0.9 จากที่ขยายตัว ร้อยละ
9.4 ในปีที่ผ่านมา สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ขยายตัว ร้อยละ 2.4
จากที่หดตัว ร้อยละ 0.3 ในปีผ่านมา สาขาตัวกลางทางการเงิน ชะลอตัว ร้อยละ5.2
จากที่ขยายตัว ร้อยละ 15.7 ในปีที่ผ่านมา สาขาบริการด้าน อสังหาริมทรัพย์ ชะลอตัว
ร้อยละ 0.5 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 3.3 ในปีที่ผ่านมา สาขาบริหารราชการ และ
การป้องกันประเทศ ขยายตัว ร้อยละ 1.6 ต่อเนื่องจากที่ขยายตัว ร้อยละ 0.1 ในปีที่ผ่านมา
สาขาการศึกษา ขยายตัว ร้อยละ 5.7 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 1.8 ในปีที่ผ่านมา สาขา
บริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ ขยายตัว ร้อยละ 3.9 ต่อเนื่องจากที่
ขยายตัว ร้อยละ 3.3 ในปีที่ผ่านมา สาขาการให้บริการด้านชุมชน สังคม และบริการ
ส่วนบุคคล ชะลอตัว ร้อยละ 1.0 จากที่ขยายตัว ร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา สาขาลูกจ้าง
ในครัวเรือนส่วนบุคคล หดตัว ร้อยละ 25.1 ปรับตัวดีขึ้น จากที่หดตัว ร้อยละ 34.1
ในปีที่ผ่านมา ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.cgd.to.th/udn
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) จากตัวเลขการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ในภาพรวมย้อนหลัง ปี 2555 2556 และ 2557 สาขาการเกษตรเดิมมาเป็นอันดับหนึ่ง
ซึ่งมีอัตราการโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรไม่สูงมาก และลดลงในปี 2557 เมื่อเทียบกับ
สาขาอื่น ที่มีอัตราการโตแบบพุ่งกระฉูด โดยเฉพาะสาขาค้าส่งค้าปลีก ทาให้การจัดทา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2557 สาขาการเกษตรอยู่ใน ลาดับที่ 4 ลาดับที่ 1
คือค้าส่งค้าปลีก ลาดับที่ 2 คือตัวกลางทางการเงิน และลาดับที่ 3 คือ ภาคอุตสาหกรรม
ในการจัดทายุทธศาสตร์ในภาคการเกษตร จะต้องมีการหารือร่วมกันของคณะอนุกรรมการ
การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดอุดรธานี ด้านพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง
และยางพารา อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ที่ต้องเน้นย้าคือเรื่องของการปศุสัตว์ และการประมง
มูลค่าการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตัวเลขยังน้อย การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ
ยังต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของการปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น อีกสาขาน่าสนใจ คือการประมง
มูลค่าการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของสาขาประมง คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
ภาพรวมน้อยมาก จึงต้องพัฒนาการประมงให้มีประสิทธิภาพมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ส่งเสริมสนับสนุนการปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ใน
แหล่งเก็บน้าธรรมชาติ และการทาประมงในแหล่งน้าสาธารณให้เพิ่มมากขึ้น เหล่านี้คือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะได้มีการพัฒนา และส่งเสริมด้านการเกษตรของจังหวัด ให้มีมูลค่า
การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 3.4.2 การประชาสัมพันธ์...
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3.4.2 การประชาสัมพันธ์การจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐสามัคคี อุดรธานี
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานเพิ่มขึ้น จานวน 5 คน
จากสาขาอาชีพต่าง ๆ และได้มีการจัดตั้งนายเสนีย์ จิตตเกษม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธานบริษัท และทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการผู้จัดการ มีนางฉายา
ตยางคนนท์ เป็นกรรมการการเงิน และพันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ เป็นนายทะเบียน
นายอานาจ ผการัตน์ นายชนะชัย สานสืบ นายทินกร ทองเผ้า และนายภาคภูมิ ปุผมาศ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีนางสาวปิยพร จันทรสา เป็นเลขานุการ
โดยใช้สถานที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นที่ทาการบริษัท และแบ่งภารกิจ
เป็น ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งคณะได้
ออกสารวจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้ว พบว่าในเรื่องของผลผลิตข้าวมีปัญหาในการ
จาหน่าย ขณะนี้ได้นาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้าเจรจาการซื้อ-ขายโดยตรงกับผู้ประกอบการ
อาทิ โรงเรียน โรงแรม และโรงพยาบาลในจังหวัด
สาหรับปัญหาเรื่องการผลิตและจาหน่ายเกลือ(เกลือสินเธาว์) ที่อาเภอบ้านดุง
ซึ่งจะต้องมีการต่อยอดการจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง และจากการเข้าพื้นที่อาเภอบ้านดุง
ทาให้พบปัญหาการดาเนินงาน เนื่องจากเกลือที่อาเภอบ้านดุง ถูกตีตลาดจากเกลือของ
ประเทศอินเดีย ทาให้ชุมชนผู้ผลิตมีเกลือคงเหลืออยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งก็ได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนให้การช่วยเหลือ แนะนาปรับเปลี่ยนนาเกลือให้เป็น
บ่อเลี้ยงปลากะพงทองเพื่อการจาหน่ายในนามของบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุดรธานี
จากัด ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้จะได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสุชัย บุตรสาระ) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี จากัด ซึ่งจัดตั้งใน
รูปแบบของบริษัท หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท การบริหารงานมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่หวังผลกาไร
จังหวัดอุดรธานีเป็น 1 ใน 5 จังหวัดนาร่องของประเทศ จัดตั้งขึ้นตามแนวทาง
สานพลังประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
ในระดับประเทศมีคณะกรรมการชุดใหญ่ในการดูแลสานพลังประชารัฐ มีรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานคณะกรรมการภาครัฐ และมีประธานหอการค้า
แห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการภาคเอกชน มีการตั้งแต่งคณะกรรมการขึ้นมา
อีก 12 คณะ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยที่คณะกรรมการบริหารบริษัท
ประชารัฐ รักสามัคคี ประเทศไทย จากัด เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐทุกองค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมภาคต่าง ๆ
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พันเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
ดาเนินการด้านเศรษฐกิจฐานราก ได้มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังกล่าว
ให้เป็นรูปธรรม จึงมีนโยบายให้ทุกจังหวัดให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยการ
จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคีให้ครบทุกจังหวัด
/ การขับเคลื่อน...
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การขับเคลื่อนในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 กาลังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อน
คาดว่าภายในสิ้นปี 2559 จะมีบริษัทฯ ครบทั้ง 76 จังหวัด ขณะเดียวกันในภาพรวม
ของประเทศ จะมีบริษัทฯ ประเทศไทย จากัด คอยให้ความเชื่อมโยงกับบริษัทฯ จากัด
ในส่วนภูมิภาค สาหรับประเภทของผลผลิตของบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคี อุดรธานี
จากัด จะมีอยู่ 3 กลุ่มได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวซึ่งการดาเนินงาน
มีความก้าวหน้ามาโดยลาดับ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดอุดรธานี กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เข้าร่วมจัดตั้ง
โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในราคา หุ้นละ 1,000 บาท ผ่านทางนายอาเภอทุกแห่ง
หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ติดต่อซื้อหุ้นได้ ที่
บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี อุดรธานี จากัด (สานักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี)
ถนนเลี่ยงเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 042 242693 042 248582
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
3.5 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9

คลังจังหวัดอุดรธานี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (งบส่วนราชการ) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ 26 สิงหาคม 2559)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

อันดับ
ประเทศ

รายจ่ายประจา 11,998.24 11,381.60 11,321.41 94.36
รายจ่ายลงทุน
5,756.85 5,171.98 4,430.52 76.96
30
รวม 17,755.09 16,553.58 15,751.93 88.72
24
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
38.89
35.57
26.98 69.39
รายจ่ายลงทุน
367.70
366.79 186.42 50.70
9
รวม
460.59
402.36 213.40 52.49
9
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)
หน่วย:ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ร้อยละ อันดับ
ประเทศ
รายจ่ายประจา
65.82
51.70
51.70 78.55
รายจ่ายลงทุน
183.21
170.41 119.46 65.20
53
รวม
249.03
222.11 171.16 68.73
55
/ รายงานผล...

๑๕

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รายการ

งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน

หน่วย:ล้านบาท
เบิกจ่าย
ร้อยละ

เงินกันปี 2558
ก่อนปีที่แล้ว

1,485.99 1,357.66 1,225.67
82.48
1,276.44 1,121.97 1,057.27
82.83
รวม 2,762.43 2,479.63 2,282.94
82.64
ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 181 แห่ง
จานวน 224 โครงการ รวม 709.92 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน 244 โครงการ
รวม 709.92 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 172 โครงการ รวม 478.52 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 67.40
ผลการเบิกจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน่วย : ล้านบาท)
1. โครงการตามมาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จานวน 116 โครงการ งบประมาณ
48.39 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 48.39 ล้านบาท เบิกจ่าย 42.66 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 88.15
2. โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท)
จานวน 2,777 โครงการ งบประมาณ 750.87 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 735.91 ล้านบาท
เบิกจ่าย 728.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.96
3. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ
(หมู่บ้านละ 2 แสนบาท) จานวน 2,080 โครงการ งบประมาณ 370.92 ล้านบาท
ก่อหนี้ผูกพัน 370.61 ล้านบาท เบิกจ่าย 370.61 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 99.92
ประธาน

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ 2559 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวนโยบายที่กาหนดของรัฐบาลต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่ควรทราบ
กฎหมายระเบียบการเงินการคลังที่สาคัญ (สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี)
- แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ

คลังจังหวัดอุดรธานี

1) กรมบัญชีกลางขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ออกไปพลางก่อน จนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจะมีผลใช้บังคับ พร้อมกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีผลใช้บังคับ เพื่อให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน
/ ปีงบประมาณ...

๑๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กวพ. ได้มีมติขยาย
ระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 สาหรับใช้จัดหาพัสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปพลางก่อน จนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจะมีผลใช้บังคับ เพื่อให้ส่วนราชการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว สามารถเบิกจ่ายเงินโดยเฉพาะแผนงาน
โครงการขนาดเล็กเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะสั้นและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในปีงบประมาณ 2560
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาในการกาหนด
วงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตามหนังสือ ว 299 เดิม ประกอบด้วย
1. การซื้อหรือการจ้างราคาไม่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีตกลงราคา
2. การซื้อหรือการจ้างตั้งแต่ราคา 500,000–2,000,000 บาท ใช้วิธีสอบราคา
3. การซื้อหรือการจ้าง ตั้งแต่ราคา 2,000,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการ
ใช้วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แล้วแต่กรณี และ
4. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทาได้
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23 หรือ 24 แล้วแต่กรณีๆ ไป ตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
และเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดาเนินการตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ของรัฐบาล รวมทั้งก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ ตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่
16 สิงหาคม 2559 ไว้ดังนี้
1. การทราบยอดเงินที่จะนามาใช้ในการจัดหาพัสดุ ให้ถือว่าทราบยอดเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 2
2. เมื่อส่วนราชการทราบยอดเงิน ให้เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอน
ได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ โดยยังไม่ต้องลงนามในสัญญา
3. ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุ กาหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยว่า การจัดซื้อหรือการจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากสานักงบประมาณแล้ว หากเกิดกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดหาพัสดุ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
/ ทั้งนี้ ...

๑๗

ทั้งนี้ การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สามารถดาเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งเงิน แต่ส่วนราชการ
ต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้เสร็จก่อนที่จะลงนามในสัญญา
"การขยายระยะเวลาการจัดหาพัสดุ รวมถึงการเตรียมการในการจัดหาพัสดุ
ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณฯ จะประกาศใช้ จะช่วยให้การดาเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปตาม
เป้าหมายได้"
2) ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ให้ยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จ
หรือบานาญ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอสิ้นปีงบประมาณ หรือคาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน รอบที่ 2 เนื่องจากอาจเกิดความล่าช้า และทาให้เสียสิทธิในการรักษาพยาบาล
ที่ต่อเนื่อง มีหลายหน่วยงานยังไม่ยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จ บานาญ ของผู้เกษียณอายุราชการ
เข้าสู่ระบบ ซึ่งในปี 2559 มีผู้เกษียณอายุราชการเป็นจานวนมาก จากหลายหน่วยงาน
ประธาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ดูแลในเรื่องดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้เกษียณอายุราชการเสียสิทธิ
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 อุดรธานีแบรนด์
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
เดิมกาหนดให้อุดรธานี แบรนด์ เป็นแบรนด์สาหรับสินค้าเกษตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กาหนดให้อุดรธานีแบรนด์ดังกล่าว สามารถใช้ได้กับสินค้า
ของจังหวัดอุดรธานีทุกประเภท แบรนด์อุดรธานี QUD (Quality Udonthani) คือ
คุณภาพของอุดรธานี เพราะสัญลักษณ์ดังกล่าว ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหารสัญลักษณ์จังหวัดอุดรธานีแล้ว

จากความหมาย QUD มีความหมายสื่อถึงความมั่งคั่ง เจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุดรธานี
สีเขียวหมายถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายของจังหวัด สีส้ม(แสด) หมายถึงสีของ
ดอกทองกวาวดอกไม้ประจาจังหวัด ลายเส้นรูปก้นหอย สื่อถึงตัวอักษร อ ด (อุดรธานี)
และตัวเลข ๑ ไทย หมายถึงสินค้าของจังหวัดอุดรธานีมีมาตรฐานเป็นเลิศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
อุดรธานีแบรนด์ ได้กาหนดใช้กับสินค้าของ
จังหวัดอุดรธานีทุกประเภท ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างยกร่างระเบียบว่าด้วยตราสัญลักษณ์
การขอใช้ และจดทะเบียน หลังจากนั้นหน่วยงาน องค์กร ชุมชนใดจะขอใช้แบรนด์ดังกล่าว
ของจังหวัดอุดรธานี ขอให้เป็นไปตามระเบียบที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
/ 5.2 มาตรการ...

๑๘

5.2 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ อาเภอบ้านดุง
อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
จากปัญหาเกลือ (เกลือสินเธาว์) ขายไม่ได้มากว่า 2 ปี
และมีปริมาณคงเหลือเป็นจานวนมาก กว่า 150,000 ตัน ในการประชุมร่วมภาครัฐ
และเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ผ่านมาจากตัวเลขล่าสุดมีอยู่ประมาณ 130,000 ตัน
แนวทางการดาเนินการของจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสารวจการใช้เกลือของจังหวัดต่าง ๆ
และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง)
ลงพื้นที่อาเภอบ้านดุง ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
มีมติให้ตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาการจาหน่าย ซึ่งคณะทางาน ฯ ได้กาหนดให้มีการ
ครั้งแรกในวันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป
ในส่วนของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือถึงสานักงานส่งเสริม
การลงทุน BOI ชลบุรี เพื่อประสานโรงงานผู้ผลิต ที่ใช้เกลือ(เกลือสินเธาว์) จากจังหวัด
อุดรธานีว่า ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก BOI หรือไม่ หากได้รับการส่งเสริม โรงงาน
ผู้ผลิตต้องใช้วัตถุดิบ(เกลือสินเธาว์) ภายในประเทศหรือไม่ หรือโรงานผู้ผลิตสามารถนาเข้า
วัตถุดิบ(เกลือสินเธาว์)จากต่างประเทศได้ และจากการประสานทางโทรศัพท์ เงื่อนไขของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ทราบว่า เงื่อนไขของคณะกรรมการ BOI ไม่ได้
กาหนดไว้ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ก็ได้มีหนังสือขอความร่วมมือกับโรงงานผู้ผลิตช่วยแบ่งซื้อ(ใช้) วัตถุดิบจาก
ภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการฯ อีกทางหนึ่งแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ (นาเสนอโดยเอกสาร)
6.1 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่

สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ด้วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชมเชย
การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วย ทั้งฝ่ายพลเรือน ตารวจ ทหาร
และกานันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในจังหวัดต่าง ๆ
ที่ได้มุ่งมั่นทางานด้วยความอดทน เสียสละ และตั้งใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่
ซึ่งมีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ได้แก่ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ปัญหาสาธารณภัย ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง
ปัญหาที่มีผู้พยายามปล่อยข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง และสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความ
สับสนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทาให้
สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น เนื่องจากความร่วมมือ ความตระหนักรับผิดชอบและความจริงจัง
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วย
ทุกฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นสาคัญ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นาคาชมเชย และความ
ปรารถนาดีดังกล่าว ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย
/ ผู้บังคับบัญชา...

๑๙

ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางทุกท่าน แจ้งให้นายอาเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ
อาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและเป็นแรงสนับสนุนการปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสังกัดที่ได้
ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฮีตสิบสอง (บุญสารทเดือนสิบ)

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์ ฮีตที่ 10 เดือนสิบ บุญข้าวสาก การทาบุญข้าวสาก
นิยมทาในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 เป็นประจาทุกปี ที่เรียกว่า “บุญข้าวสาก” เนื่องจาก
เมื่อจัดทาข้าวปลาอาหารและเครื่องไทยทานต่าง ๆ อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว จะทาสากหรือ
สลาก มีคาอุทิศส่วนกุศลใส่กระดาษบันทึกชื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และความประสงค์
ว่าจะบริจาคทานให้แก่ผู้ใด โดยบอกชื่อผู้ที่จะมารับส่วนกุศลด้วย
ประเพณีบุญข้าวสาก เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ
และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรก หรือเปรต ซึ่งจะมีพิธีกรรมประกอบด้วย
1. วันเตรียมข้าวสาก วันขึ้น 14 ค่า เดือน 10) ข้าวสาก (ภาษากลางเรียก
ข้าวกระยาสารท) คือการเอาข้าวเม่าพอง คลุกกับข้าวตอกแตก ใส่น้าอ้อยน้าตาล ถั่วงา
แล้วคลุกเข้าด้วยกัน และมีข้าวต้ม ขนม อาหารคาวหวาน หมาก พลู และบุหรี่ไว้ทาทาน
2. เช้าวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 ชาวบ้านจะนาอาหารไปตักบาตรอุทิศส่วนกุศล
ให้ญาติผู้ล่วงลับที่วัดใกล้บ้าน หลังจากที่พระสงฆ์ฉันจังหันเสร็จแล้ว จะมีการฟังเทศน์
3. พอถึงตอนเพล จะเป็นพิธีแจกข้าวสาก ข้าวสากที่จะนาไปแจกนั้น จะห่อด้วย
ใบตอบกล้วย กลัดหัวกลัดท้าย มีรูปคล้ายกลีบข้าวต้ม แต่ไม่พับส้นตอง เย็บติดกันเป็นคู่ ๆ
ของที่ใส่ ได้แก่ข้าวต้ม ข้าวสาก ปลา เนื้อ หมาก พลู และบุหรี่ พิธีแจกก็เอาห้อยไว้ตาม
ต้นไม้หรือตามรั้ว แล้วเสร็จจึงตีกลองหรือโปงให้สัญญาณบอกเปรตให้มารับเอา จากนั้น
ก็จะมีการแย่งกันเก็บคืน (แย่งเปรต) แล้วนาไปใส่ไว้ตามไร่นา เพื่อความอุดมสมบูรณ์
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุดรธานี

สานักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีเดือนมิถุนายน 2559 มีสัญญาณขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยด้านอุปทาน ขยายตัวตามภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัว จาก
ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังที่เพิ่มขึ้น และภาคบริการขยายตัวจากจังหวัดอุดรธานีได้เป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สาหรับด้านอุปสงค์ชะลอตัวตามการ
ลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว และการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัว
เศรษฐกิจด้านอุปทาน Supply (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัวต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนหน้า ภาคเกษตรกรรม ขยายตัว ร้อยละ 10.6 สะท้อนจากปริมาณมันสาปะหลังที่
ขยายตัวสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก ในส่วนของรายเกษตรชะลอตัว
ร้อยละ 3.0 ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ 6.5 สะท้อนจากจานวนทุนจดทะเบียน
/ โรงงานอุตสาหกรรม...

๒๐

โรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ร้อยละ 5.4 ภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 6.3 สะท้อนจาก
จานวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัว ร้อยละ 6.7 จากการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ Demand (การใช้จ่าย) มีสัญญาณชะลอตัวจาก
เดือนก่อนหน้า การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ร้อยละ 4.4 สะท้อนจากสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนรวมชะลอตัว ร้อยละ 4.3 การบริโภคภาคเอกชน หดตัว ร้อยละ 1.7 สะท้อนจาก
จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนไม่เกิน 7 คน หดตัว ร้อยละ 26.2 การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัว ร้อยละ 24.3 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง โดย
รายจ่ายประจา ขยายตัว ร้อยละ 7.0 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 70
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 กิจกรรมสาคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประจาปี 2559
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
เชิญชวนบุคลากรของส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
ได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฯ กิจกรรมการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวนี้ โดยพร้อมเพรียง
กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัด ในห้วงเดือนกันยายน 2559 มีดังนี้
1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจาปี 2559 ครั้งที่ 9 กาหนดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ วัดโพธิ์ชยั ศรี บ้านแวง หมู่ 10 ตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ
2. การดาเนินงานตามโครงการผู้ว่าฯ พาทาบุญ และการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5”
ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดศิรินทราวาส
หมู่ที่ 1 ตาบลโนนสะอาด อาเภอโนนสะอาด
ครั้งที่ 17 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดสระมณี
หมู่ที่ 1 ตาบลผักตบ อาเภอหนองหาน
มติที่ประชุม
รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
6.5 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจาเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้
1. ร้องเรียน จานวน 57 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คงเหลือ 52 เรื่อง
2. บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 1,659 เรื่อง
3. รับเรื่องส่งต่อ
จานวน เรื่อง
4. ให้คาปรึกษา
จานวน 24 เรื่อง
5. บริการข้อมูล
จานวน เรื่อง
6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จานวน 8
เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 6.6 รายงาน...
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6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนสิงหาคม 2559 โดยสรุป ดังนี้
จานวนยอดบริจาคโลหิต ยอดยกมาจากเดือนก.ค.59 =1,207 ราย 482,800 ซี.ซี.
1. จานวนโลหิตที่ได้รับบริจาคประจาเดือน ส.ค.59 =1,953 ราย 781,200 ซี.ซี.
2. มอบเงินสนับสนุนอาเภอในการออกรับบริจาคโลหิต จานวน 1,172 ราย รวมเป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น 58,600 บาท
3. ในห้วงเดือนสิงหาคม 2559 สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มีกาหนดการ
ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด จานวน 14 ครั้ง
รวม 14 แห่ง (ข้อมูล ณ 26 สิงหาคม 2559)
4. การรับบริจาค (สิงหาคม 2559) ดวงตา 142 ราย อวัยวะ 103 ราย
5. กิจกรรมงานบรรเทาทุกข์ อื่น ๆ
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย รวมมูลค่า
35,000 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส รวมมูลค่า
26,500 บาท
-การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้พิการ รวมมูลค่า
14,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.7 สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ลาน้าห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
การดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้า ในลาน้าห้วยหลวงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี โดยเก็บตัวอย่างน้า ตลอดลาน้าห้วยหลวง จานวน 10 สถานี และดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการดาเนินการในเดือน กรกฎาคม 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
3
พอใช้
4
จุดสูบน้าประปา บ้านนาหยาด ต.สามพร้าว อ.เมือง
เสื่อมโทรม
3
พอใช้
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
3
พอใช้
สะพานบ้านโนนนกหอ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม
คุณภาพน้าโดยรวมของลาน้าห้วยหลวง
4
เสื่อมโทรม
(ตาราง:คุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อ 27 กรกฎาคม 2559)
/ ลาน้าห้วยหลวง...
สถานีเก็บตัวอย่างน้า ลาน้าห้วยหลวง
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ลาน้าห้วยหลวง มีคุณภาพน้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 4
เกณฑ์คุณภาพ เสื่อมโทรม ปัญหาคุณภาพน้าที่พบ มีค่า BOD (Biochemical Oxygen
Demand) ค่อนข้างสูง ซึ่งค่า BOD เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้า แหล่งน้าที่มีค่า BOD มาก ย่อมแสดงว่ามีความ
สกปรกมาก เนื่องจากจุลินทรีย์ ต้องใช้ออกซิเจนจานวนมาก ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
หรือสิ่งปฏิกูล ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในแหล่งน้าลดลง และอาจเกิดการเน่าเสีย
และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สาหรับพื้นที่เป้าหมาย
ให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้าลาน้าห้วยหลวง
ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(นายทองคา ดาคา)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพิชัย พาศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
……………………………

