
บันทึกการประชุม 
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อําเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลําภู 
ครั้งท่ี 10/2560 

วันจันทร์ท่ี 30 ตุลาคม 2560 เวลา ๐๙.15 น. 
ณ ห้องประชุมภูพานคํา ช้ัน ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู 

 

************************************************ 
ผู้มาประชุม 

1. นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  ประธาน 
2. นายโชติ  เชื้อโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
3. นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
4. นายสํารวย  เกษกุล  ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู 
5. นายสุรพงษ์  ผดุงเวียง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 
6. นายกมนทัต ราชบรรเทา  แทน เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดหนองบัวลําภู 
7. นายวีระชัย  แก้วหาวงศ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
8. นายกัมปนาทจักรวาลวิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู 
9. นายประสิทธิ์  ไชยเวช  รก.หน.สน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู 
10. นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา  คลังจังหวัดหนองบัวลําภู 
11. นางศิริวรรณ  สุดาจันทร์  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
12. นายวิโรจน์  พิเภก  พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู 
13. นายพิมาน วงศ์อภัย   พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ฯ 
14. นางวัฒนพรรณ  ชัยสิทธิ์            อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
15. พันเอกมงคล  ชัยยศ  สัสดีจังหวัดหนองบัวลําภู 
16. นางโพยมรัตน์  หาญศักด์ิวิธีกุล ท้องถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู 
17. นางพัทธวรรณ  บุญเหาะ  ขนส่งจังหวัดหนองบัวลําภู 
18. นายเอกชัย  บูรณกิจ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลําภ ู
19. นางณฐญา มังคละคีรี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภ ู
20. นายทรงพุฒิ  ชรินทร์  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําภู 
21. นางฐิตราภรณ์  ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู 
22. นายปิยะพัทธ์ โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู 
23. นายชนะ  ไชยฮ้อย  เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 
24. นางประสิทธิ เทพมุณี  แทน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู 
25. นางถนอมขวัญ  นอศรี  แทน ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู 
26. นายกฤษณะ ผลไสว  แทน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู 
27. นายวัชรินทร์ ร้องพันธุ์  รก.ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองบัวลําภ ู
28. นายอํานาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
29. นายชัยวัธน์ ศรมณี  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
30. นายประธาน  ถาวร  ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู 
31. ว่าท่ีร้อยโท อนุเทพ  ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดหนองบัวลําภู 
32. นายไพฑูรย์  อําพันธ์  ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู 
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33. นายชูชาติ สนิท   แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติ/ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลําภ ู
34. นายสุภาชัย รอดรักษา  แทน ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลําภู 
35. นายทองแดง นันศรีพรม  แทน เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลําภ ู
36. นายเจตพรรธน์ จันทร์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สนง.จังหวัดหนอบัวลําภ ู
37. นายกล้าณรงค์ คนรู้  ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ 
38. นายวรการ ปัญณะวิชัย  ผอ.กลุ่มงานอํานวยการ สนง.หนองบัวลําภู 
39. นายธนพล  ไชยวงษ์  รองผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู 
40. นายโกเมนทร์ จิตราวุธ  แทน อัยการจังหวัดหนองบัวลําภู 
41. นายประดิษฐ์ รักกิจ  แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภ ู
42. นายธนันชัย  สุรพัฒน ์  แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ 
     บังคับคดีจังหวัด 
43. นายสมพล  พงษ์พิพัฒน์  ผอ.กกต.จังหวัดหนองบัวลําภู 
44. พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี  รอง ผอ.รมน.จ.นภ. 
45. นายประสงค์  เอ่ียมเวียง  แทน ผอ.สพม.19 
46. นางพิกุล  นินนานนท์  แทน ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําภู 
47. นายวรรณชัย ยุสนม  แทน ผอ.สพป.หนองบัวลําภู เขต 1 
48. นายพิทักษ์ รันรัติยา  แทน ผอ.สพป.หนองบัวลําภู เขต 2 
49. นายสุเทพ บุญเติม  ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลําภู 
50. นางวราภรณ์ ริยะการ  สรรพากรพ้ืนท่ีหนองบัวลําภู 
51. นายวรวุฒิ นูกลึง   แทน สรรพสามิตพ้ืนท่ีหนองบัวลําภ ู
52. นายสุชาติ  ชัยจิตร ์  ธนารักษ์พ้ืนท่ีหนองบัวลําภู 
53. นายสมชาย เชื้อนานนท์  ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลําภู 
54. นายสอาด  ประจันพล  ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู 
55. นายประดิษฐ พฤฒิพรรลาย ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู 
56. นายสมบัติ  ชัยรัตน์  ผอ.สวท.จว.นภ. 
57. นางสาวศิริพร จิตติพร  แทน ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดหนองบัวลําภู 
58. นายภาสกร เลาหวณิช  หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จงัหวัดฯ 
59. นายอดุลย์ ศรีสุพรณ  ผอ.สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดฯ 
60. นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลําภู 
61. นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล   ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู 
62. นายสุรธี  สุทธิโสภาพันธ ์  ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู 
63. นางสุจิตรา ดวงเต็ม  ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวัดหนอบัวลําภู 
64. นายอิทธิพัทร์ โรจน์จตุรานนท์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสังจังหวัดหนองบัวลําภู 
65. นายชูชาติ โคตรวงษา  แทน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลําภู 
66. นายกัมปนาท บุญคง  แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 
67. นางสาววิลาพัต มีล้อม  แทน รองอธิการ ฝ่ายวิทยบริการหนองบัวลําภู 
68. นายพงษ์ศักด์ิ ศรีวรกุล  ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู 
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69. นายศักด์ิ  ตรีเดช   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหนองบัวลําภู 
70. นายประทีป  นุ่นชื่น  ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลําภู 
71. พ.อ.ต.รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 
72. นายอริชัย  วรรณศิริ  หน.อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคํา 
73. นายชัยรัตน์  พงค์พีระ  พลังงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
74. นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลําภู 
75. นายสมฤทธิ์  อรัญศักด์ิชัย  แทน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู 
76. นายอุดม  อินจันทร์ต๊ะ  ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลําภู 
77. นายเกรียงศักด์ิ ธาตุไพบูลย์ แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู 
78. นางสาวโกสุมา ดอนวิรัตน์  แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช.จว.นภ. 
79. นายทองพูน สุริยะศรี  ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
80. นายสมเกียรติ เหล็กกล้า   แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภู 
81. นายสมเกียรติ  ชั้นบุญใส  แทน ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 อุดรธานี 
82. นางสาวฎาภร สวสัด์ิสุข  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลําภู 
83. นายเพทาย  จรกระโทก  แทน นายอําเภอเมืองหนองบัวลําภ ู
84. นายสุรศักด์ิ ทองณรงค์  นายอําเภอโนนสัง 
85. นายรพิสิทธิ์  พิมพ์พัฒน์  นายอําเภอศรีบุญเรือง 
86. นายชยังกูร เสริมสุข  แทน นายอําเภอนากลาง 
87. นายสุรสิทธิ์  จันอุทา  นายอําเภอนาวัง 
88. นายจรูญ  วิริยะสังวร  นายอําเภอสุวรรณคูหา 
89. พ.ต.ท.สุชาติ  สุทธิภาพ  แทน ผกก.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 
90. พ.ต.ท.รักษา  ไชยนา  แทน ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง 
91. นายประเสริฐ  ศรีล้อม  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู 
92. นายสัมฤทธิ์  ภูพุฒ  ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลําภู 
93. นายประกาศิต สายธนู  แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลําภู 
94. นายณัฐพงษ์ พิมพ์ภา  ผอ.ธกส.หนองบัวลําภู 
95. นายปริพันธ์ วงษ์ปราชญ์  ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตหนองบัวลําภู 
96. นางสาวเบญจมาศ พิมพา  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลําภู 
97. นางสาวปนัดดา นามภูมิ    แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
98. นางศรัณยา สุวรรณพรหม  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัหนองบัวลําภู 
99. นายสงบ  แสงสร้อย  ผจก.กสท.โทรคมนาคม  

   100. นายชัยวัฒน์  หัศกรรจ์  นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ สนง.ทสจ.นภ. 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. จ่าจังหวัดหนองบัวลําภู 
2. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลําภู 
3. รรท.ผบก.ภ.จว.นภ. 
4. ประธานผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู 
5. ผบ.นพค.23 อําเภอนาด้วง 
6. ผอ.สนง.ททท.เลย 
7. หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร จ.นภ. 
8. ผอ.กลุ่มตรวจสอบจังหวัดหนองบัวลําภู 
9. นายช่างชลประทานอาวุโส 
10. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
11. ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลําภู 
12. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลําภู 
13. หัวหน้าท่ีทําการไปรษณีย์หนองบัวลําภู 
14. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
15. ผจก.ธพว.(SME) 
16. ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลําภู 
17. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดหนองบัวลําภู 
18. ประธานอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดหนองบัวลําภู 
19. ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคหนองบัวลําภู 
20. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลําภู 
21. ประธานมูลนิธิรวมน้ําใจหนองบัวลําภู 
22. นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดหนองบัวลําภู 
23. ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลําภู 
24. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
25. ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 
26. ประธานกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
27. ผกก.สภ.โนนสัง 
28. ผกก.สภ.นากลาง 
29. ผกก.สภ.นาวัง 
30. ผกก.สภ.สุวรรณคูหา 
31. สว.สภ.โนนเมือง 
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เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.15 น.   

นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ในฐานะประธานท่ีประชุม  
ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะนําหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาดํารงตําแหน่งในจังหวัดหนองบัวลําภู 

1.1.1 นายสํารวย เกษกุล  รักษาการตําแหน่งปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู 
     ย้ายมาจากจังหวัดศรีษะเกษ 
1.1.2 นายสะอาด ประจันพล  ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู 
      ย้ายมาจากแขวงทางหลวงนครสวรรค์ท่ี 2 
1.1.3 นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 
     ย้ายมาจากจังหวัดอุดรธานี 
1.1.4 พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว  ผบ.กกล.รส.จ.นภ 

 
1.2 แจ้งหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอ่ืนๆ 

1.2.1 นางประทิน สีสา   สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู 
     ย้ายไปจังหวัดนครราชสีมา 
1.2.2 นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู 
     ย้ายไปจังหวัดยโสธร 
1.2.3 นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลําภู 
     ย้ายไปจังหวัดหนองคาย 
1.2.4 นายชัยยา ยอดสง่า  ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลําภู 
     ย้ายไปกาฬสินธุ์ 

1.3 เรื่องอ่ืนๆท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  เนื่องในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ท่ีผ่านมาเป็นวันประกอบพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-   
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจังหวัดหนองบัวลําภูมีผู้มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์จํานวน 
111,569 คน แสดงให้เห็นถึงความอาลัยต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่ง และวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 
ได้ทําการนําเถ้าดอกไม้จันทน์ท้ัง 6 อําเภอของจังหวัดหนองบัวลําภูไปประกอบพิธีลอยเถ้า
ดอกไม้จันทน์ท่ีบริเวณท้ายเข่ือนอุบลรัตน์ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/๒๕60 เม่ือวันจันทร์ท่ี 30 ตุลาคม 2560 

ประธาน        สําหรับรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/๒๕60 เม่ือวันจันทร์ท่ี 30 ตุลาคม 2560       
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เผยแพร่ทางเครือข่าย Internet website ชื่อhttp://www.nongbualamphu.go.th    
เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว หากส่วนราชการใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เสนอ
ต่อท่ีประชุม เพ่ือจะได้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ต่อไป ในชั้นนี้ถือว่าท่ีประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/๒๕60 เม่ือวันจันทร์ท่ี 30 ตุลาคม 2560 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด 

3.1 เรื่อง การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธาน
พิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจําปี 2560 ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดพัชรกิติยาภาราม 
บ้านเพ็กเฟ้ือย – ห้วยเตย ตําบลหนองหว้า อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 

สํานักงานจังหวัดฯ ในส่วนของสํานักจังหวัดท่ีรับผิดชอบมี 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 จะเป็นกําหนดการรับเสด็จ
โดยพระองค์จะเสด ็จออกจากเรือนรับรองค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยองเวลา 12.35 น.เวลา 
13.10 น.ออกจากกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี โดยขบวนรถยนต์พระท่ีนั่งเสด็จถึงวัดพัชรกิติ-    
ยาภารามเวลา 15.00 น. โดยจุดแรกท่ีจะเสด็จคือพระพุทธรัตนโกเมนทร์ซ่ึงมีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผู้พิพากษา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 28 ผู้บังคับการตํารวจภูธร เฝ้าถวายรายงาน
และถวายมาลัยข้อพระกร จุดท่ี 2 จะเป็นการเสด็จไปท่ีพระพุทธรูปไม้ตะเคียนปางประธานพรโดย
จุดนี้ท่านผู้ว่ามอบหมายให้ท่านรองโชติ รองผู้การ รองมณฑลทหารบกและหัวหน้าส่วนเฝ้ารับเสด็จ
ในจุดท่ี 2 จุดท่ี 3 บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมท่ีจะเป็นสถานท่ีประกอบการถวาย พระกฐินโดย
ท่านผู้ว่ามอบรองเวียงชัย อัยการจังหวัด นายอําเภอเมือง นายก อบจ.และหัวหน้าส่วนราชการเฝ้า
รับเสด็จในจุดนี้ จุดท่ี 4 จะเป็นจุดปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําโดยจุดนี้มอบรองโชติ ทสจ. 
ประมง และหัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับเสด็จ จุดท่ี 5 พระตําหนักดินมอบให้รองเวียงชัยเฝ้ารับ
เสด็จ และจะเสด็จออกจากพระตําหนักดินและเดินทางกลับโดยรถยนต์พระท่ีนั่ง โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดและทุกหน่วยร่วมส่งเสด็จกลับ 

   ส่วนท่ี 2 ได้มีคําสั่งจังหวัดมอบหมายภารกิจในการรับเสด็จเวียนให้หน่วยงานทราบแล้ว
และได้มีการประชุมซักซ้อมไปแล้ว 2 ครั้งโดยมีกรมวังผู้ใหญ่มาให้คําแนะนําในการเตรียมงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และวันท่ี 1 จะเป็นการรับมอบรถยนต์พระท่ีนั่งบริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดให้กับขบวนการรับเสด็จท้ังหมด 

ประธาน   ในการประชุมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 กรมวังผู้ใหญ่ พล.อ.ท.สมคิด มาด้วย
ตนเองและร่างกําหนดการได้ถูกพิจารณาในวันนั้นแล้ว ฉะนั้นกําหนดการนี้ถือว่าเป็นทางการแล้ว 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 

   ในเรื่องของการเตรียมการรับเสด็จจังหวัดเราได้มีการประชุม ออกตรวจพ้ืนท่ีและ
มอบหมายภารกิจชัดเจนแล้ว ในการเตรียมรับเสด็จก็ต้องเตรียมรับต้ังแต่ทางเข้า ถนนหนทาง 
เส้นทาง ตลอดจนพ้ืนท่ีโดยรอบวัด โดยมีการแบ่งภารกิจในส่วนของ มทบ. กองกําลัง และ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจเรียบร้อยแล้ว และได้ทราบว่าในวันท่ี 2 ทางแม่ทัพภาคท่ี 2 ก็มีภารกิจ
เช่นเดียวกัน 
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กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ 

   ทางกองทัพได้รับทราบจากการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอุทกภัยน้ําท่วม ซ่ึงท่านแม่
ทัพก็ได้ดูภาพรวมของปัญหาน้ําท่วมก็เลยมีแผนท่ีจะมาดูการแก้ปัญหาน้ําท่วมต้ังแต่ ต้นน้ํา    
กลางน้ํา และปลายน้ํา จึงถือโอกาสเข้ามาในพ้ืนท่ีและช่วงนี้มีการฝึกของทหารไทยร่วมกับกองทัพ
ของออสเตรเลียซ่ึงผ่านพ้ืนท่ีของจังหวัดหนองบัวลําภูพอดี ทางแม่ทัพเลยถือโอกาสนี้มาเยี่ยมการ
ฝึก ลงพ้ืนท่ีตรวจการแก้ปัญหาน้ํา และแจกถุงยังชีพให้ประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีและจะ
เลยผ่านไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดซ่ึงเบ้ืองต้นทางกองกําลังก็ได้ทราบกําหนดการแบบคร่าวๆและจะได้
ประสานข้อมูลกับทางจังหวัดอีกที 

ประธาน   ทางกองกําลังประสานเรื่องจุดท่ีจะไปแจกของกับทางนายอําเภอในพ้ืนท่ีด้วย ซ่ึงทางท่าน
แม่ทัพภาคท่ี 2 ท่านได้เป็นห่วงประชาชนท่ีประสบอุทกภัยและท่านอยากเห็นสถานการณ์จริงจึงลง
พ้ืนท่ีมาดูด้วยตัวเอง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 

   เรื่องรับเสด็จกรมวังได้มาตรวจล่วงหน้าและกําหนดหมายแต่ละจุดไว้เรียบร้อยแล้ว ทาง
ส่วนราชการท่ีจะเพ่ิมเติม เช่น ทางผู้บังคับการเรือนจําท่ีจะไปจัดนิทรรศการต่างๆก็คงต้องตัดออก 

   และในวันท่ี 2 ซ่ึงเป็นวันงานทางวันจะมีของท่ีระลึกเป็นพระกริ่งพัชรกิติยาภามอบให้กับ
ท่านท่ีร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพด้วย  

ประธาน   เชิญทุกส่วนราชการร่วมทําบุญทอดพระกฐินและร่วมรับเสด็จท่ีวัดพัชรกิติยาภาราม ซ่ึง
การทอดกฐินครั้งนี้เป็นการหารายได้เพ่ือสร้างพระอุโบสถซ่ึงมีการทอดต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

   3.2 เรื่อง การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของท่ีระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดหนองบัวลําภู ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2560 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 

   หมายกําหนดการวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 เสด็จถึงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเวลา 
18.00 น.โดยเฮลิคอปเตอร์ลงจอดท่ีจุดจอดชั่วคราวสนามโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดยจุดท่ี 1 
มีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 28 ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรเฝ้ารับเสด็จ จุดท่ี 2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกราบทูลรายงานผลการตรวจรักษา
และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จุดท่ี 3 เสด็จเยี่ยมราษฎรท่ีเฝ้ารับเสด็จบริเวณหน้าหอประชุม
อเนกประสงค์ จุดท่ี 4 เข้าท่ีประทับและพระราชทานของท่ีระลึกแก่ผู้ ท่ีถวายเงิน กรรมการ 
อนุกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว. จากนั้นเสด็จกลับกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงพระองค์จะใช้
เวลาทรงงานประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

   ในส่วนของการเตรียมการก็มีท่านรองเลขาธิการ พอ.สว. และคณะผู้บริหารนําโดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้มาตรวจเยี่ยม
สถานท่ีกําหนดพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่ละพ้ืนท่ีไว้เรียบร้อยแล้ว 
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   ส่วนมอบหมายภารกิจได้มีคําสั่งจังหวัดให้จัดต้ังคณะกรรมการในการรับเสด็จ 9 คณะและ
ได้แบ่งมอบหมายภารกิจไว้ชัดเจนแล้ว สําหรับผู้ท่ีถวายเงินต้ังแต่ 1 หม่ืนบาทข้ึนไปจะได้เข้าเฝ้ารับ
พระราชทานเหรียญทอง 1 เหรียญจะได้ใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงินซ่ึงนําไปลดหย่อนภาษี
ได้ สําหรับผู้ทูลเกล้าถวายต้ังแต่ 1,000 บาทจนถึง 9,999 บาทจะไม่ได้เข้าเฝ้าแต่จะได้เหรียญ
เงินใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงินซ่ึงในกรณีหลังนี้ท่านผู้ว่าราชการจะเป็นคนรวบรวม
ทูลเกล้าถวาย ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและส่วนท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมซักซ้อมร่วมกับคณะ
เลขาธิการ พอ.สว.ท่ีจะมาตรวจพ้ืนท่ี ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร 

   การแต่งกายในเบ้ืองต้น อาสาสมัคร พอ.สว. ใส่เสื้อ พอ.สว. สตรีสวมกระโปรงสีน้ําเงิน
หรือดํารองเท้าหุ้มส้น บุรุษสวมกางเกงขายาวสีน้ําเงินหรือดํารองเท้าหุ้มส้น ข้าราชการทหาร
ตํารวจแต่งเครื่องแบบ ประชาชนท่ัวไปแต่งชุดสุภาพร้องเท้าหุ้มส้น ส่วนความชัดเจนรอประชุมใน
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 อีกที 

ประธาน   ให้ทางสาธารณสุขทําหนังสือเชิญประชุมมาให้ผู้ว่าลงนามหรือรองผู้ว่าลงนามแจ้งเวียน
เป็นหนังสือออกไป กรณีการจัดหาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ พอ.สว. คนท่ีได้ประโยชน์สูงสุดคือพ่ีน้อง
ประชาชนซ่ึงจะเห็นได้จากการออกจังหวัดเคลื่อนท่ีร่วมกับมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. ซ่ึงไปให้การ
รักษาพยาบาลให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพ้ืนท่ีห่างไกล นอกจากจะเชิญชวนให้ทางโรงพยาบาล 
รพ.สต. ร่วมบริจาคแล้วก็ขอให้ทางนายอําเภอร่วมบริจาคช่วยอีกแรงซ่ึงก็ถือเป็นการทําบุญให้ผู้
ยากไร้และผู้ท่ีอยู่ห่างไกลเช่นกัน  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

   3.3 เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง) 

วัฒนธรรมจังหวัดฯ ตามกําหนดการในวันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเวลา 18.00 น. จะเป็นการ
สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานและจะถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในวันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 10.00 น. ณ วัดศรีสระแก้ว ซ่ึงจังหวัด
หนองบัวลําภูได้มีหนังสือและบัตรเชิญไปยังภาคส่วนต่างๆท้ังภาครัฐ วิสาหกิจและภาคเอกชนท้ังใน
ระดับจังหวัดและอําเภอ และในวันนี้ทางวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดเตรียมต้นเงินมาแจกในท่ีประชุม
เพ่ือใช้ในการถวายท่ีวัด ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมทางจังหวัดได้มีหนังสือมอบหมายภารกิจ
แจ้งให้แต่ละหน่วยงานทราบแล้ว 

ประธาน   กฐินพระราชทานองค์นี้ขอทูลเกล้าข้ึนไปในนามของจังหวัดหนองบัวลําภูในภาพรวม 
เนื่องจากตรวจสอบดูแล้วในปีนี้ทางวัดศรีสระแก้วซ่ึงเป็นพระอารามหลวงยังไม่มีการทอดพระกฐิน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 

   เรื่องพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีท่ีเราจะได้ทําบุญร่วมกัน ในส่วนแรกผ้า
พระกฐินและเครื่องอัฐบริขารเราได้เตรียมไว้แล้ว สิ่งท่ีจะขอความร่วมมือทางส่วนราชการคือเรื่อง
ของเงินบริจาคซ่ึงทางวัฒนธรรมจังหวัดได้ทําต้นเงินไว้ให้แล้วขอความกรุณาหน่วยงานละหนึ่งต้น
เพ่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.เราจะได้แห่รอบอุโบสถซ่ึงเราต้ังเป้าจะให้ได้ยอด
กฐินประมาณ 5 แสนบาท ซ่ึงทางท่านผู้ว่าร่วมสมทบแล้ว 1 แสนบาท ท่านรองโชติกับทีมงาน
สมทบ 150,000 บาท ฝากทางส่วนราชการ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอความ
กรุณาแห่งละ 1 ต้นร่วมด้วยช่วยกันทําบุญส่งท้ายกฐิน 
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วัฒนธรรมจังหวัดฯ ขอประชาสัมพันธ์การแต่งกายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเย็นแต่งกายชุดผ้าไทย
ชุดสุภาพ ส่วนในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ประธานข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ประชาชน
ท่ัวไปแต่งชุดผ้าไทยสุภาพ และหลังจากเลิกประชุมขอทุกภาคส่วนรับต้นเงินหน่วยละ 1 ต้น
ด้านหน้าห้องประชุมด้วย 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

   3.4 เรื่อง แนวทางการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันท่ี 9 ธันวาคม 
2560 

สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฯ 

   เนื่องด้วยวันท่ี 9 ธันวาคม 2560 ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จึงมีการจัดงาน
พร้อมกันท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงในการจัดงานของปีนี้ได้แบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกันคือช่วง
ก่อนวันงานและช่วงในวันงานซ่ึงรูปแบบก่อนวันงานนั้นก็จะมีการประกวดคําขวัญ และในวันงาน
จะมีการจัดงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางจัดท่ีเมืองทองธานี ส่วนของจังหวัดได้
ประสานทางสํานักงานจังหวัดร่วมประชุมแนวทางในการจัดงานและสถานท่ีจัดงานซ่ึงในวันท่ี 9 
ธันวาคม 2560 จะมีการถ่ายทอดสดพร้อมกันท่ัวประเทศ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การ
ประกวดคําขวัญเบ้ืองต้นได้ประสานด้วยวาจากับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดไปแล้ว และเนื่องด้วย
ช่วงเวลาท่ีประกวดคําขวัญน้องนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนคําขวัญท่ีส่งเข้ามาจึงยัง
ไม่เข้าหลักเกณฑ์เท่าไหร่จึงขอเชิญหน่วยงานและนักเรียนนักศึกษาร่วมส่งคําขวัญเข้าประกวดผู้
ชนะจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และคําขวัญแต่ละจังหวัด
จะได้ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศและผู้ชนะจะได้เข้ารับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี         
ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2560  

ประธาน   เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นนั้นเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญในอันดับต้นๆ 
มอบท่านรองเวียงชัยพิจารณารายละเอียดเรื่องนี้กับทางสํานักงานจังหวัดร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัด สถานท่ีจัดงานน่าจะเป็นหอประชุมอนาลโย และกิจกรรมน่าจะมีกิจกรรมเชิงประจักษ์ด้วย
รายละเอียดให้ประชุมหารือให้ชัดเจนอีกที 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

   3.5 เรื่อง ความเห็นร่วมเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง 

กอ.รมน.จ.นภ.   เรื่องความเห็นร่วมเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดหนองบัวลําภูได้ดําเนินการมา
ต้ังแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2560 ซ่ึงทางจังหวัดหนองบัวลําภูได้ร่วมปฏิบัติกับกลุ่มย่อย
จังหวัดอุดรธานี และร่วมแถลงผลท่ีจังหวัดนครราชสีมาตามลําดับ สําหรับผลการสํารวจข้อคิดเห็น
ทางด้านการเมืองสรุปทุกภาคส่วนท่ีได้ให้ข้อคิดเห็นมากสุดในเรื่อง การส่งเสริมการเมืองภาค
ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง ด้านความเหลื่อมล้ําให้
ความเห็นว่าต้องการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการน้ําเป็นลําดับแรก การจัดสรรท่ีดินเป็นลําดับสอง 
และสิทธิในการถือครองผู้ท่ีมีฐานะร่ํารวย ในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต้องการให้มี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ
สาธารณสุข ต้องการให้มีการกระจายรายได้สู่ชนบท ด้านสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน เป็นสิ่งท่ีภาคประชาชนต้องการให้มีการแก้ไข ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีก่อนท่ีหน่วยงานภาครัฐจะเข้าดําเนินการโครงการต่างๆในพ้ืนท่ี 
ด้านการต่างประเทศ แก้ไขปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการทุจริตคอรัปชั่น ต้องการให้มีการ
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ปลูกฝังค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและนักการเมืองรวมท้ังเยาวชน ด้าน
การปฏิรูป ต้องการให้มีการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อมูลจากการรับฟังเป็น
ข้อมูลภาพรวมของท้ังประเทศ 

รัฐบาลและ คสช.ได้มองเห็นความลําบากของคนในพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงการสัญจรไปมาไม่ได้รับ
ความสะดวกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดจนมลภาวะต่างๆ ได้แจ้งให้ทาง กอ.รมน.จ และ กอร.รส.จ 
ลงไปสํารวจพ้ืนท่ีถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อท่ีทางประชาชนได้รับความเดือดร้อนและนําเสนอข้อมูล
ให้กับหน่วยเหนือ ซ่ึง คสช.อนุมัติให้ซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทาง 99 เส้นทางจากพ้ืนท่ี 52 จังหวัด 
โดยการลาดยางผสมยางพาราเพ่ือแก้ปัญหาประชาชนท่ีปลูกยางพาราไม่ได้ราคาไปในตัวด้วยโดยใช้
งบประมาณ 911 ล้านบาทเศษ โดยให้ทหารช่างเป็นผู้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2561 ในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลําภูได้รับการอนุมัติให้ซ่อมแซมถนนท่ีตําบลด่านช้าง อําเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวลําภู เส้นทางสายบ้านนากุดผึ้ง – หนองบัวคําแสน ซ่ึงเป็นเส้นทางเข้าโรงโม่
หินต้อยต่ิง ระยะทาง 5 กิโลเมตร งบประมาณ 20 ล้านบาทเศษ โดยหน่วยทหารช่างท่ีรับผิดชอบ
ของหนองบัวลําภูคือทหารช่างท่ี 202 

ประธาน   ให้ กอ.รมน.ทําบันทึกรายละเอียดหารือร่วมกับรองเวียงชัย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 

  เรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดองถือเป็นโจทย์ใหญ่ของจังหวัดด้วยเรามีงานพิธีท่ีผ่าน
ไปแล้วเรื่องของความสงบเรียบร้อยยังเป็นเรื่องท่ีคาดไม่ได้ซ่ึงจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเลือกต้ัง 
อยากให้ท่านรอง กอ.รมน. เอาข้อคิดตรงนี้มาทําแผนยุทธศาสตร์อยากให้ทาง กอ.รมน. เป็น
เจ้าภาพใหญ่กระจายไปยังส่วนราชการลงไปถึงพ้ืนท่ีหมู่บ้านชุมชน สิ่งท่ีรัฐบาล คสช. ทําอยู่ยังลงไป
ไม่ถึงหมู่บ้านชุมชนซ่ึงชาวบ้านยังไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงสื่อทุกวันนี้ก็ยังสร้างความ
ไขว้เขว ดังนั้นถ้าเราจะขับให้และเดินไปสู่จุดมุ่งหมายได้ต้องวางทิศทางเรื่องของปรองดองให้
ชัดเจน อยากขอให้ทาง กอ.รมน. ทําเหมือนแผนยุทธศาสตร์แล้วมาประชุมหารือกันซ่ึงต่อไปเราจะ
ประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคงของพ้ืนท่ีเราทุกเดือน 

ประธาน   ต้องใช้กลไกในการทําความเข้าใจให้คนในพ้ืนท่ีรับรู้รับทราบซ่ึงระดับหมู่บ้านเราก็มีคน
ของกระทรวงมหาดไทย คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีกลไกท่ีจะสื่อความหมายให้ถึงคนในพ้ืนท่ีให้
ได้มากท่ีสุด ก็เป็นอีกเรื่องท่ีต่อจากนี้ไปจะมีความสําคัญมากข้ึนและเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยทุกภาค
ส่วน 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

   3.6 เรื่อง การจัดงานมหกรรมผ้าหนองบัวลําภู “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017” 

พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ วันท่ี 8 – 12 พฤศจิกายน มีการจัดงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017 ท่ีหอ      
ประชุมอนาลโย ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีดําริให้ข้าราชการ
หนองบัวลําภูเราแต่งชุดผ้าไทยทุกวันเว้นวันจันทร์ท่ีต้องใส่เครื่องแบบ โดยวันนี้เราได้มีชุดผ้าไทยมา
จําหน่ายท่ีหน้าลิฟท์ซ่ึงจะมีจําหน่ายทุกวันท่ีหน้าลิฟท์ตรงทางข้ึนชั้น 1 ศาลากลาง 

ประธาน   แรงบันดาลใจท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้จัดงานนี้มันคือความดีความงามของพ้ืนท่ี ของผู้คน ของ
ผลิตภัณฑ์ของท่ีนี่ ซ่ึงท่ีหนองบัวลําภูแห่งนี้มีเรื่องราว ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรม มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจําถ่ินของเรา ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดก็อยู่ในเสื้อผ้าของเรา แพรพรรณท่ีมี
ความเป็นมาของจังหวัดหนองบัวลําภูของเราซ่ึงกว่าร้อยละ 60 ท่ีขายท่ีตลาดผ้านาข่าจังหวัด
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อุดรธานีก็เป็นผ้าท่ีมาจากหนองบัวลําภูแต่น้อยคนท่ีจะรู้ฉะนั้นเหมือนเราโดนแย่งซีน ซ่ึงยอมไม่ได้ 
และผ้าของหนองบัวลําภูเราได้รับการการตรวจสอบจากแล็ปของวิทยาลัยของแก่นแล้วว่าไม่มี
สารเจือปนท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็งเม่ือสวมใส่จึงสบายใจได้ว่าเราได้ผ้าท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   เราต้องประกาศให้สังคมรู้ว่าผ้าของเรามีดีแบรนด์ของเรามีดีและต้องกระตุ้นให้เกิดแรง
บันดาลใจเพ่ือให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดและคิดต่อยอด ออกแบบและแปรรูปเป็นตามเทรนด์ของ
ตลาดซ่ึงจะเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึน ซ่ึงการท่ีจะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ของเราจึงต้องเกิด
โครงการนี้ข้ึนซ่ึงในโครงการนี้มีท้ังกิจกรรมท่ีสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจให้กับสังคมอยู่
หลายๆตัว เช่น การทําหนังสั้น การประกวดความคิดในการแปรรูปผ้า ประกวดการเป็น          
นักออกแบบตัดเย็บ ซ่ึงจากการเปิดรับสมัครได้รับกระแสตอบรับจากท่ัวประเทศ 214 รายเข้า
ประกวดถือว่ามีผู้สนใจโครงการนี้เป็นจํานวนไม่น้อยเลย ในงานมหกรรมนี้ไม่ใช่แค่การเอาผ้ามา
ขายอย่างเดียวจะต้องมีสื่อท่ีจะไปกระตุ้นให้เกิดความคิดต่อยอดต่อไป เราทําควบคู่กันไปกับการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทําให้จังหวัดเราเป็น Green City ให้ได้ เราแค่อย่ามองข้ามและพยายามทํา
ความเข้าใจกับคนท่ีนั่งเฝ้าทรัพย์สมบัติตรงนี้ให้เขารู้วิธีนําทรัพย์สมบัติท่ีมีมาต่อยอดให้เกิดรายได้ให้
มากข้ึน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 

   ผ้าของจังหวัดหนองบัวลําภูเราเป็นผ้าท่ีดีมากแต่เรายังไม่รู้วิธีท่ีจะเอาผ้าของเรามาแปรรูป
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชน เรามีผ้าเยอะแต่ตลาดกลายเป็นอยู่ท่ีนาข่าจังหวัดอุดร ซ่ึง
หากเวลาคนมาเยี่ยมเราอยากซ้ือเป็นของฝากก็ไม่มีจุดขาย ดังนั้นกลไกของวันท่ี 8 -12 
พฤศจิกายน 2560 ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่กลไกท่ีจะสร้างพลังการเป็นหนองบัวลําภู อยากขอความ
กรุณาชาวหนองบัวลําภู หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนระดับพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีอยู่ภายในศูนย์ราชการร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดพ้ืนเมือง เป็นเวลา 1 
เดือน  

ประธาน   ให้ทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทําหนังสือเชิญชวนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง 
เป็นเวลา 1 เดือน คือเดือนพฤศจิกายน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายโชติ เช้ือโชติ)  

   เนื่องจากคอนเซ็ปงานเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้พ้ืนถ่ินเรื่องราวของตํานานผ้าของเราจึง
อยากให้ทางศึกษาธิการจังหวัดทําหนังสือให้สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยชุมชน ให้เด็ก
นักเรียนนักศึกษาได้มาซึมซับเรียนรู้ความเป็นมาของผ้าจังหวัดหนองบัวลําภูอาจจะเป็น ช่วงบ่ายท่ี
ว่างเว้นจากการเรียน ให้ประสานทางพัฒนาการจังหวัดจัดคิวให้แต่ละสถานศึกษาเข้าชมงานเพราะ
งานนี้เป็นการรวมผ้าของหนองบัวลําภูครั้งยิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยมีมา 

ประธาน   ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีอยากให้ได้มาเปิดหูเปิดตา ท่ีจริงยอดขายไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักแต่
เป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้กระแสหมุนเวียนในพ้ืนท่ี จึงอยากขอความร่วมมือพวกเราร่วมด้วย
ช่วยกันใครยังไม่มีชุดก็ไปหาซ้ือหาตัดผ้าของหนองบัวลําภูเรามาสวมใส่ เพ่ือประกาศให้โลกรู้ว่าผ้า
ของจังหวัดหนองบัวลําภูเรามีดี 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 

   ในทิศทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดขออนุญาตใช้คําว่ากระทรวงหนองบัวลําภูเพ่ือท่ีจะรวม
พลังทุกหน่วยงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนราชการหลายส่วนเก่งมีความสามารถแต่ยังพลาด
อยู่อย่าง เปรียบเหมือนเราเล่นดนตรีท่ีเล่นเก่งทุกคนแต่กลายเป็นว่าเราเล่นคนละคีย์คนละจังหวะ
ทําให้ติดขัด ในปีนี้ถ้าเปรียบเป็นทหารก็คือเราเตรียมกองกําลังพร้อมท่ีจะรบแล้วในปีนี้อาจต้อง
ขยับลงในระดับพ้ืนท่ี ท่ีใช้คําว่ากระทรวงหนองบัวลําภูเพราะว่าบางงานหลายอย่างท่ีผ่านมาบอกว่า
งานนี้ไม่ใช่ของกระทรวงนี้งานนั้นไม่ใช่ของกระทรวงเราทําให้เกิดการปิดก้ัน จึงเกิดแนวคิดท่ีจะมา
หักล้างว่าเราลองขยับมาอยู่กระทรวงเดียวกันดีไหม กระทรวงหนองบัวลําภูเรานี้มีท้ังภาคราชการ
และเอกชนคอนเซ็ปของกระทรวงนี้คือรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้เป็นท่ีพ่ึงของคนหนองบัวลําภูให้ได้ ขอ
ความกรุณามาร่วมขับเคลื่อนกระทรวงหนองบัวลําภูและลองวัดดูว่าจะได้ไหม สิ่งแรกท่ีอยาก
ขับเคลื่อนก็คือระบบการบูรนาการอยากขออนุญาตท่านรองโชติอยากให้กลุ่มยุทธศาสตร์ว่าใน
เดือนพฤศจิกายนต้ังแต่ 1-30 พฤศจิกายน ว่ามีการประชุมอะไรบ้าง สถานท่ีไหน อําเภอไหน ให้
ทราบร่วมกันเพราะว่าบางทีจังหวัดลงไปทํางานในพ้ืนท่ีแต่อําเภอไม่รู้กลายเป็นว่าอําเภอไม่ให้ความ
ร่วมมือเหตุเพราะเราไม่ได้กางหน้าตักหันหน้าเข้าหากันเป็นไปได้เดือนพฤศจิกาให้เริ่มเลย ให้ทาง
ยุทธศาสตร์อัพเดททุกสัปดาห์ มีประชุม มีแผนอะไรเราจะได้ทราบล่วงหน้าพร้อมกันจะช่วยให้
ระบบการทํางานของเราดีข้ึนอย่าลืมว่าเราอยู่กระทรวงเดียวกัน 

   สิ่งท่ีสองคืออยากมีวาระว่าในปี 61 เราจะสร้างอะไรให้คนหนองบัวลําภู ประกาศให้ชัด 
เรื่องผ้า เรื่องน้ําให้จับต้องได้ไม่ใช่น้ําท่วมจุดไหนก็ยังท่วมอยู่จุดเดิม ทําให้จับต้องได้ คน
หนองบัวลําภูจะได้รู้ว่าเราทําอะไรให้เขาบ้าง 

   ก่อนจะเริ่มงานปี 61 อยากให้ทุกหน่วยงานเอาแผนมากางร่วมกันจะได้พัฒนาร่วมกันไป
ในทิศทางเดียวกัน ปีท่ีแล้วเราของบประมาณไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีแผนไม่มีอะไรไปยื่นขอเพราะ
ระบบเราไม่ได้กางร่วมกัน ในส่วนของความม่ันคงความสงบเรียบร้อยเดิมเราประชุมประจําเดือน
ช่วงเช้าและคุยเรื่องยาเสพติดกันช่วงบ่ายแต่มิติใหม่เราจะคุยเรื่องความม่ันคงท้ังหมดกันต้ังแต่ช่วง
บ่าย เพ่ือจัดระบบให้ชัดจะได้แบ่งงานเชื่อมกัน เชื่อว่าการทํางานในมิติใหม่จะสามารถตอบโจทย์
คนหนองบัวลําภูได้ว่าเราทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้ด้วย 

ประธาน   ปีท่ีแล้วทําเรื่องอะไรบ้างปีนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมในมิติของ ทสจ.และขอให้เร็วข้ึน เรื่องปลูก
ป่าด้วยป่าเศรษฐกิจ ป่าสวยงาม เดินต่อขับเคลื่อนต่อซ่ึงเรามีงบกันอยู่ และประเมินออกมาว่าผล
การดําเนินการจากปีท่ีแล้วมันเกิดผลมากน้อยเท่าไหร่ มีจุดอ่อนอะไร จะต้องทําอย่างไรต่อไป 
รวมถึงนายอําเภอด้วยเชื่อว่าชาวบ้านเขาพร้อมอยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับซีกของ กอ.รมน. บรรดา
กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นกลไกท่ีจะสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

   สําหรับสองตําบลท่ีผู้ว่าราชการยังไม่ได้ไปเยี่ยมเป็นของอําเภอสุวรรณคูหาท้ัง 2 ตําบล 
คือ ตําบลดงมะไฟกับตําบลบุญทันหลังจากเสร็จพิธีรับเสด็จจะได้ลงพ้ืนท่ีไปเยี่ยมพ่ีน้องประชาชน
ท่านนายอําเภอเตรียมพร้อมไว้ด้วยโดยจะเข้าพ้ืนท่ีพร้อมกับทีมเกษตรและทีมของป่าไม้   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  เพ่ือทราบ (เสนอโดยเอกสาร)  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ    

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ 

   รายงานจุดบริการเครื่องแต่งกายสําหรับประชาชนในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์          
ในส่วนภูมิภาค มีผู้มาใช้บริการ 714 คน เป็นหญิง 402 คน เป็นชาย 312 คน ซ่ึงเป็นตนอําเภอ
เมืองเป็นส่วนใหญ่ และมีคนต่างจังหวัดมาใช้บริการได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น  
และร้อยเอ็ดตามบัตรประชาชนท่ีนํามาแจ้งเพ่ือใช้บริการ 

ประธาน   ข้อมูลท่ีรายงานส่งให้ทางสํานักงานจังหวัดด้วยเราอยากได้ทุกรายละเอียดในห้วงเวลาของ
การจัดงานพระราชพิธี 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดฯ 

   ด้วยทางจิตอาสาเสนอมาว่าใกล้ถึงช่วงงานลอยกระทงซ่ึงเกรงว่าจะมีการใช้กระทงท่ีวัสดุ
ทํามาจากโฟม จึงอยากให้ทางจังหวัดแจ้งกําชับกํานันผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้วัสดุ
ธรรมชาติในการทํากระทง 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดฯ 

   สํานักงานประกันสังคมขอนําเสนอ โครงการนําร่องระบบสนับสนุนการบริการสํานักงาน
ประกันสังคม ซ่ึงได้นํากราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว และจะขยายผลไปยัง
จังหวัดอ่ืนๆ (นําเสนอโดยวีดิทัศน์) 

   ซ่ึงท่านเลขาธิการประกันสังคมได้นําเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานว่าจะนําไปขยาย
ผลยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยขยายผลเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มเนื่องจากว่าทางกรมการปกครองส่ง 
smartcard reader มาให้ แต่ในส่วนท่ีเป็นการประเมินผล 35 กระบวนงานและความพึงพอใจ
ระบบ WiFi เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เนื่องจากใน 2 TOR เป็นแบบ Free ซ่ึงเราออกไอเดียให้กับ
ทางบริษัททําโดยทางเราไม่มีค่าใช้จ่ายให้ซ่ึงถ้าพัฒนาเสร็จแล้วทางบริษัทก็อาจจะไปขยายผลเสนอ
ให้กับจังหวัดอ่ืนๆต่อไป ซ่ึงเราได้ถามจากกลุ่มงานนวัตกรรมของ กพร. แล้วว่าทุกหน่วยราชการใน
เมืองไทยยังไม่เคยมีการทําระบบการประเมินผล 35 กระบวนงานซ่ึงตรงนี้ก็ถือว่าจังหวัดเราเป็น
นวัตกรรมแห่งแรก 

ประธาน   สํานักงานจังหวัดดูไว้ด้วย ถ้าเป็นนวัตกรรมท่ีดึงมาเป็น 1 ใน 12 เรื่องได้ก็เอาเลย แต่ก็
น่าเสียดายว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทซ่ึงมันน่าจะเป็นของเราอย่างไรก็ตามทางสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดช่วยดูให้ดีและลองนําไปหารือกับท่านรองโชติดูอีกที ถือว่าเอาโครงการนี้เป็น
ตัวจุดประกาย มีการนํางานวิจัยของท่านรองประจิน จั่นตอง ซ่ึงก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงไม่แน่ใจว่าเป็น Free โปรแกรมหรือป่าวแต่ก็คิดว่า
เครื่องเพราะเห็ดท่ีเป็นตู้จากราคา 8,500 บาท ท่ีใส่ก้อนเชื้อเห็ดได้ 140 ก้อน ถ้าโปรแกรมนั้น
เป็น Free โปรแกรมสําหรับการนํามาใช้ในราชการแล้ว คิดไว้ว่าจะทําให้มันใหญ่ข้ึนอาจจะเป็น
โรงเรือนเพราะเห็ดท่ี Control โดยระบบซ่ึงจะทําได้หรือไม่ต้องรอเขามาหาเราก่อน ซ่ึงถ้ามันทําได้
จริงโดยปกติการเพาะเห็ดโรงเรือนใช้เวลา 7 วันสามารถเก็บขายได้ แต่ถ้าใช้ระบบท่ีกล่าวมานั้นจะ
สามารถลดระยะเวลาลงเหลือ 5 วัน ถ้าเราทําให้ระบบใหญ่ข้ึนจากท่ีทําเป็นอาชีพเสริมในการหา
รายได้สามารถกลายมาเป็นอาชีพหลักได้เลย และถ้าควบคุมได้มันก็คือเห็ดอินทรีย์ ซ่ึงผมให้ความ
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สนใจของผู้ใหญ่สมเดช บ้านพันดอน ท่านพลังงานจังหวัดช่วยเข้าไปคุยกับคุณสมเดชท่ีบ้านพัน
ดอนแล้วมาหารือกับท่านรองโชติ ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 นี้ยังไงเราจะได้ทําหนังสือเชิญ
ท่านรองประจิน จั่นตอง ซ่ึงต้องทําหนังสือเชิญไปก่อนวันท่ี 10 พฤศจิกายน โดยท่านรอง       
ประจิน จั่นตอง จะดูแลเรื่องพลังงานและด้านการเกษตรให้กับท่านนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นถ้า
คอนเซ็ปเราไปได้จะเสนอให้ท่านรองประจินในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 พร้อมๆกับตู้เห็ดท่ีเรา
ได้รับมอบเอามาติดต้ังจริงและรวมท้ังรถอบข้าวท่ีใช้ LPG ท่ีท่านเคยให้มาก่อนหน้านี้ ถ้าหากดูแล้ว
ไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์เราต้องนํามาพัฒนาต่อไป 

พลังงานจังหวัดฯ ขออนุญาตรายงานการใช้พลังงานในเว็ปไซต์ E-report ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่ง
การให้ กพร. ติดตามตัวชี้วัดในเรื่องของการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการในเชิง
ผลสัมฤทธิ์มีจํานวน 6 เรื่อง  

   1. การลดกระดาษ 

   2. การใช้ระบบสารสนเทศ 

   3. การลดพลังงาน 

   4. การประหยัดงบประมาณ 

   5. การปราบปรามการทุจริต 

   6. การบูรนาการงาน 

   ให้เป็นคะแนนพิเศษเพ่ือพิจารณาในการแต่งต้ังและปรับย้ายจ่ายค่าตอบแทน ตามข้อสั่ง
การดังกล่าวจังหวัดได้มอบหมายให้พลังงานจังหวัดกํากับดูแลในเรื่องของการลดใช้พลังงาน ซ่ึง
โครงการได้เริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 จนถึง กันยายน 2561 โดยให้ส่วนราชการ
จํานวน 69 หน่วยงานายงานการใช้พลังงานในระบบ ดังนั้นจึงอยากขอความกรุณาท้ัง 69 
หน่วยงานได้กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีได้อบรมแล้วให้รายงานข้อมูลในระบบ ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีกรอก
ข้อมูลในระบบแล้ว 27 หน่วยงานเหลืออีก 42 หน่วยงานท่ียังไม่รายงาน ซ่ึงการรายงานข้อมูลถ้า
ไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยงานท่ีมีท้ังหมดจะถือว่าไม่ได้รายงานเข้าไป 

ประธาน   ให้รีบทําหนังสือเสนอรองเวียงชัยแจ้งเวียนไปทุกหน่วยงาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม                 12.00น. 

             ลงชื่อ                    ผู้จดรายงานการประชุม 

                    ( นายโยธิน   พิชัย ) 
           นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 

       

 
       

 


