
บันทึกการประชุม 
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อําเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลําภู 
ครั้งท่ี 1/2561 

วันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 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. นายพันเทพ วิสิฐคุณากร  รก.หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบงัวลําภู 
6. นายสุรพงษ์  ผดุงเวียง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 
7. นายปัญญา ประทุมวัลย์  รก.เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดหนองบัวลําภู 
8. นางสาวบุษณี แพร่วิศวกิจ  รก.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
9. นายกัมปนาทจักรวาลวิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู 
10. นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา  คลังจังหวัดหนองบัวลําภู 
11. นางศิริวรรณ สุดาจันทร์  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
12. นางสาวจิราภรณ์ ศิริประเสริฐ แทน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู 
13. นายพิมาน วงศ์อภัย   พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ฯ 
14. นางวัฒนพรรณ  ชัยสิทธิ์            อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
15. พันเอกมงคล ชัยยศ  สัสดีจังหวัดหนองบัวลําภู 
16. นางโพยมรัตน์  หาญศักด์ิวิธีกุล ท้องถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู 
17. นางสาวสมจิตร เอกสิน  แทน ขนส่งจังหวัดหนองบัวลําภู 
18. นายประชุม จตุเทน  แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลําภู 
19. นางจันทนา สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
20. นายทรงพุฒิ  ชรินทร์  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําภู 
21. นางฐิตราภรณ์  ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู 
22. นายปิยะพัทธ์ โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู 
23. นายชนะ  ไชยฮ้อย  เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 
24. นายสุชาติ  งามพิพัฒนกุล  แทน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู 
25. นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย  รก.ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู 
26. นายสุทิน  กาญจนรัช  ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู 
27. นางพนาพร รัชบุตร  แทน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดหนองบัวลําภ ู
28. นายอํานาจ  เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
29. นายชัยวัธน์ ศรมณี  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
30. นายประธาน  ถาวร  ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู 
31. ว่าท่ีร้อยโทอนุเทพ  ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดหนองบัวลําภู 
32. นายไพฑูรย์  อําพันธ์  ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู 
33. นายยุทธพร คุณารักษ์  ผอ.สนง.คุมประพฤติ/ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
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34. นางสาวนิตยา กองทอง  แทน ป้องกันจังหวัดหนองบัวลําภู 
35. นายเจตพรรธน์ จันทร์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
36. นายกล้าณรงค์ คนรู้  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ 
37. นายวรการ ปัญณะวิชัย  ผอ.กลุ่มอํานวยการ 
38. นางสาวจงจิตร์ วงษ์ชมพู  หน.ตรวจสอบภายในจังหวัดฯ 
39. ร.ท.สุนทร หัสโรค์  แทน รองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบฯ  
40. นางพัชรา  ดีเพ็ง   อัยการจังหวัดหนองบัวลําภู 
41. นายอนุชาติ สุรสินธุ์  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ 
     บังคับคดีจังหวัด 
42. พ.ต.อ.สวัสด์ิ เตียวิรัตน ์  แทน ผบก.ภ.จ.นภ. 
43. นายสงกรานต์  ไชยพา  แทน ผอ.กกต.จังหวัดหนองบัวลําภ ู
44. พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี  รอง ผอ.รมน.จ.นภ. 
45. นายประสงค์  เอ่ียมเวียง  รองผอ.สพม.19 
46. นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําภู 
47. นายจํานงค์ น้องพรมมา  แทน ผอ.สพป.หนองบัวลําภู เขต 1 
48. นายบุญชู สิทธิสอน  แทน ผอ.สพป.หนองบัวลําภู เขต 2 
49. นายสุเทพ บุญเติม  ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลําภู 
50. นางวราภรณ์ ริยะการ  สรรพากรพ้ืนท่ีหนองบัวลําภู 
51. นางสาวเสาวนีย์ มาลัยพงษ์ สรรพสามิตพ้ืนท่ีหนองบัวลําภู 
52. นายสุรัตน์ หอมทวี  รก.ธนารักษ์พ้ืนท่ีหนองบัวลําภู 
53. นายสมชาย  เชื้อนานนท์   ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลําภู 
54. นายชุตินันต์  ทองเนื้อแปด แทน ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู 
55. นายประดิษฐ พฤฒิพรรลาย ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู 
56. นายสมบัติ  ชัยรัตน์  ผอ.สวท.จว.นภ. 
57. นางนัคมน เงินม่ัน  หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จงัหวัดหนองบัวลําภู 
58. นายอดุลย์  ศรีสุพรรณ  ผอ.สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดหนองบัวลําภู 
59. นายบุญชัย ตัณฑชุณห์  ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลําภู 
60. นายสุทธิรัตน์ ศรีชัยมูล   รก.ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู 
61. นายยงยศ  แย้มงามเหลือ  แทน ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู 
62. นายธนพล ทัศศรี   แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวัดหนอบัวลําภู 
63. นายอิทธิพัทธ์ โรจน์จตุรานนท์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสังจังหวัดหนองบัวลําภู 
64. นายเกรียงศักด์ิ นวลสุทธิ์  ผอ.สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลําภู 
65. นายอิศราวุธ  ศรีบุญเรือง  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 
66. นางาสาววัลเพ็ญ  มีล้อม  แทน รองอธิการ ฝ่ายวิทยบริการหนองบัวลําภู 
67. นายสายศิลป์ สายืน  ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู 
68. นายศักด์ิ ตรีเดช   แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหนองบัวลําภู 
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69. นายประทีป  นุ่นชื่น  ผอ.สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
70. นายธีรชัย บัวเข็ม   แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 
71. นายอริชัย  วรรณศิริ  หน.อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคํา 
72. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ  พลังงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
73. นายจรัส เต็มเมธาวิทยาเลิศ ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลําภู 
74. นายธิติวุฒิ  จอดนอก  ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลําภู 
75. นายอุดม  อินจันทร์ต๊ะ  ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลําภู 
76. นางอัญชัน หวังระบอบ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู 
77. นายสมเกียรติ เหล็กกล้า   แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภู 
78. นายสมเกียรติ ชั้นบุญใส  แทน ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 
79. นายเพทาย  จรกระโทก  นายอําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
80. นายพรศักด์ิ จงไกรจักร  แทน นายอําเภอโนนสัง 
81. นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์  นายอําเภอศรีบุญเรือง 
82. นายชาติชาย ฤาคําหาร  แทน นายอําเภอากลาง 
83. นายสุรสิทธิ์  จันอุทา  นายอําเภอนาวัง 
84. นายไพรรัตน์ สมุทบาล  แทน นายอําเภอสุวรรณคูหา 
85. พ.ต.อ.รัชพล  เสริมศรัณย์  ผกก.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 
86. พ.ต.ท.รักษา  ไชยนา  แทน ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง 
87. พ.ต.ท.สุทธิสง ตระแก้วจิตร แทน ผกก.สภ.สุวรรณคูหา 
88. นายประเสริฐ  ศรีล้อม  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู 
89. ว่าท่ีร.ต.วีรวัฒน ์ ปาระแก้ว แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลําภู 
90. นายธนพล ไชยวงษ์  แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
91. นายสุรชาติ จันทา  ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลําภู 
92. นายพงษ์ศักด์ิ  พรหมจารย์ แทน โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลําภ ู
93. นายณัฐพงษ์ พิมพ์พัต  ผอ.ธกส.หนองบัวลําภู 
94. นายอนุรักษ์ มหาวีรวัฒน์  สสว.oss.หนองบัวลําภู 
95. นางสาวเบญจมาศ พิมพา    แทน ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลําภู 
96. นายณพล  เชยคําแหง  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
97. นายนภดล  เพียรแก้ว  กสท.โทรคมนาคม 
98. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลําภู 

 

 

 

 



- 4 - 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ป้องกันและบรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู 
2. ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลําภู 
3. จ่าจังหวัดหนองบัวลําภู 
4. เสมีนตราจังหวัดหนองบัวลําภู 
5. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลําภู 
6. ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู 
7. ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดหนองบัวลําภู 
8. หน.สนง.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
9. ผบ.นพค.23 อําเภอนาด้วง 
10. ผอ.สนง.ททท.เลย 
11. หน.สนง.กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภู 
12. ผอ.กลุ่มตรวจสอบจังหวัดหนองบัวลําภู 
13. ผอ.สนง.ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลําภู 
14. ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
15. นายช่างชลประทานอาวุโส 
16. ผกก.สภ.โนนสัง 
17. ผกก.สภ.นากลาง 
18. ผกก.สภ.นาวัง 
19. สว.สภ.โนนเมือง 
20. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
21. หน.ท่ีทําการไปรษณีจังหวัดหนองบัวลําภู 
22. ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตหนองบัวลําภู 
23. ผจก.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
24. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
25. ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลําภู 
26. หน.สถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดหนองบัวลําภู 
27. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดหนองบัวลําภู 
28. ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคหนองบัวลําภู 
29. ประธานมูลนิธิรวมน้ําใจจังหวัดหนองบัวลําภู 
30. นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดหนองบัวลําภู 
31. ผอ.สนง.สตง.จ.นภ. 
32. นักวิชาการฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
33. ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 
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34. เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.15 น.   

นายธนากร  อ้ึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ในฐานะประธานท่ีประชุม  
ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะนําหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายมาดํารงตําแหน่งในจังหวัดหนองบัวลําภู 

1.1.1 นางสาวเสาวณีย์  มาลัยพงษ์ สพรรพสามิตพ้ืนท่ีหนองบัวลําภู 
ย้ายมาจากสํานักบริหารการคลัง
และรายได้กรมสรรพสามิต 

1.1.2 นางอัญชัน หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
ย้ายมาจากจังหวัดแพร่ 

1.1.3 นายนพดล  เพียรแก้ว ผจก.สํานักงานบริการลูกค้า  
กสท.หนองบัวลําภู 

1.1.4 นายสายศิลป์ สายืน ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู 

1.2 แจ้งหัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอ่ืนๆ 
- 

1.3 เรื่องอ่ืนๆท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 
  เพ่ือเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของจังหวัดหนองบัวลําภูในโอกาสต่างๆ ให้สํานักงาน

จังหวัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปอาหารของจังหวัด
หนองบัวลําภูมาใช้เป็นอาหารว่างในการจัดประชุมในโอกาสต่างๆของทางราชการ 

  เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรักซ่ึงทางส่วนกลางได้
กําหนดจัดกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 
2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลําภูก็จะมีการจัด
กิจกรรมเช่นกันท่ีบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่วนวันเวลารายละเอียดกิจกรรมจะได้
ประชุมหารือกันอีกครั้ง 

ประธาน  จังหวัดหนองบัวลําภูจะมีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเพ่ือเป็นการเฉลิมรัชสมัยของ
รัชกาลท่ี 10 ซ่ึงเป็นดําริของหลวงพ่อทองพูล วัดป่าภูกระแต โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์     
ครั้งแรกจัดในวันเสาร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้พ้ืนท่ี ลานวัฒนธรรมสนามสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช จึงขอเชิญชวนล่วงหน้าและจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕61 เม่ือวันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 

ประธาน        สําหรับรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕61 เม่ือวันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้เผยแพร่ทางเครือข่าย Internet website ชื่อhttp://www.nongbualamphu.go.th    
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว หากส่วนราชการใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เสนอ
ต่อท่ีประชุม เพ่ือจะได้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ต่อไป ในชั้นนี้ถือว่าท่ีประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕61 เม่ือวันอังคารท่ี 30 มกราคม 2561 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด 

   3.1 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  
  ยั่งยืน - ย้ายไปบรรจุในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

3.2 เรื่อง การจัดการปัญหาสารพาราควอท ปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
หนองบัวลําภู 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  

  สถาณการณ์สารเคมีทางการเกษตรและโรคเนื้อเน่า (Necrotizing Fasciitis) ในจังหวัด
หนองบัวลําภู กรณีศึกษา ต.บุญทัน อ.สุวรณคูหา จ.หนองบัวลําภู จากการสํารวจการปนเป้ือนของ
สารพาราควอท ในพ้ืนท่ีโดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยากูล ทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร     
จ.พิษณุโลก พบว่า ตัวอย่างน้ําผิวดินจากอ่างเก็ฐน้ํา ลําน้ํา น้ําใต้ดิน น้ําประปา ดินในไร่ยางพารา
และไร่อ้อยและผัก พบสารพาราควอทปนเป้ือนในปริมาณท่ีสูงมาก เนื่องจากการใช้สารเคมี
การเกษตรโดยในปี 2560 ต.บุญทันมีพ้ืนท่ีปลูกพืชการเกษตร 14,437 ไร่ เป็นยางพารา 
9,000 ไร่ อ้อย 2,345 ไร่ มันสําปะหลัง 1,424 ไร่ มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพ้ืนท่ีรวม 
24,936 ลิตร เฉลี่ย 1.73 ลิตร/ไร่ โดยสารเคมีหลากหลายชนิด ได้แก่ พาราควอท ไกลโฟเสท 
อามิทริน อาทราซีน ซ่ึงสารเคมีท่ีใช้มากสุดคือ อามิทริน โดยเฉลี่ย 10,540 ลิตรและใช้สาร
พาราควอทเฉลี่ย 0.3 ลิตร/ไร่ โดยไร่อ้อยใช้สารเคมีต่อไร่มากท่ีสุด 

  ปี พ.ศ. 2556 – 2560 พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใน จ.หนองบัวลําภู 
ด้วยวินิจฉัยโรคเนื้อเน่า เฉลี่ย 213 รายต่อปีและโรคเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ เฉลี่ย 2,468 รายต่อปี 
โดยพบผู้ป่วยสูงมากในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี ในปี 2560 จ.หนองบัวลําภูมี
ผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าจํานวน 254 ราย อัตราผู้ป่วย 49.8 ต่อแสนประชากร สูงกว่าระดับประเทศ
ไทย (อัตราป่วย 27 ต่อแสนประชากร) อําเภอท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ อําเภอโนนสัง (อัตราป่วย 
62.9 ต่อแสนประชากร) อําเภอสุวรรณคูหาพบผู้ป่วยโรคเนื้อเน่า 32 รายคิดเป็นอัตราป่วย 
46.7 ต่อแสนประชากร ตําบลท่ีพบผู้ป่วยสูงท่ีสุดคือ ตําบลบุญทัน 4 ราย อัตราป่วย 181 ต่อ
แสนประชากร 

  ตําบลบุญทันมีรายงานผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าสะสมต้ังแต่ปี 2556 – 2560 จํานวน 10 ราย 
อายุตํ่าสุดท่ี 54 ปี สูงสุดท่ี 83 ปี และเข้ารีบการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดหนองบัวลําภูสูง
ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี ในปี พ.ศ.2560 มีรายงานผู้ป่วย จํานวน 4 ราย เป็น
ชาย 3 รายหญิง 1 ราย อายุตํ่าสุด 55 ปี สูงสุด 83 ปี มีโรคประจําตัวเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 1 ราย โรคถุงลมโป่งพอง 1 ราย มีประวัติการใช้สารเคมีทางการเกษตรและไม่ใช้อุปกรณ์
ป้องกันร่างกาย 
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  สรุป เกษตรกรมีการใช้สารพาราควอทในพ้ืนท่ี ทําให้มีการปนเป้ือนของสารพาราควอทใน
สิ่งแวดล้อม และการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื้อเน่าในพ้ืนท่ีตําบลบุญทันจังหวัดหนองบัวลําภู มีความ
สอดคล้องกับช่วงเวลาของการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

  มาตรการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน 

1. ปรับปรุงระบกรองน้ําประปาในพ้ืนท่ีตําบลบุญทัน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับ
อันตรายจากสารพาราควอท 

2. ให้ความรู้แก่ประชาชนและแกนนําสุขภาพในพ้ืนท่ี 
3. ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล (นายเกรียงไกร ไทยอ่อน) 

เม่ือประมาณปี 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภูได้จัดประชุมสัญจรและได้มี
คณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาทําการวิจัยเก่ียวกับสารปนเป้ือนพาราควอทท่ี  
เข่ือนห้วยน้ําบอง ซ่ึงผลการวิจัยออกมาพบสารพาราควอทในสัตว์น้ําในปริมาณสูงจนน่าตกใจ 

ประธาน   ให้นายแพทย์สาธารณสุขลองค้นหาข้อมูลทีมวิจัยท่ีเคยทําไว้ก่อนหน้านี้ เพราะข้อมูลคง
ต้องเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายโชติ เช้ือโชติ) 

   ขอฝากท่านนายแพทย์สาธารณสุขในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามีกลุ่มต่อต้านท่ีเรียกว่ากลุ่ม
เกษตรกรปลอดภัย จึงอยากให้นายแพทย์สาธารณสุขนําข้อมูลท่ีนําเสนอในเบ้ืองต้นมาทําเป็น
รายงานเตรียมไว้เพ่ือชี้แจงกับภาคประชาชนหรือภาครัฐท่ีจะมาขอข้อมูล เพราะเรื่องนี้ถูกยกระดับ
ให้เป็นเรื่องระดับประเทศแล้ว และให้ทีมวิจัยเข้ามาหารือถึงแนวทางการทํารายงานซ่ึงเป็นฉบับ
กลางของเรื่องนี้ด้วย 

ประธาน   นายกรัฐมนตรีสั่งให้ 3 กระทรวงหลักคือ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ลงไปดูเรื่องสารปนเป้ือนพาราควอทให้กระจ่างชัด ซ่ึงกระทรวงเกษตรฯ
ได้ขอข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขแต่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขยังเป็นข้อมูลท่ีกว้างอยู่ ก็
เลยขอข้อมูลมาทางจังหวัดหนองบัวลําภูซ่ึงข้อมูลของจังหวัดหนองบัวลําภูได้มาจากการเข้าเก็บ
ข้อมูลจริงจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรโดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยากูล จึงอยากให้ทาง
นายแพทย์สาธารณสุขรวบรวมข้อมูลทีมีสรุปอย่างเป็นทางการและส่งไปให้ท้ัง 3 กระทรวง 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 

   ทางสํานักงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ประสานขอข้อมูลเพ่ือท่าน
นายกรัฐมนตรีจะได้นําเข้าท่ีประชุม ครม. ซ่ึงได้ส่งข้อมูลเบ้ืองต้นให้แล้ว และได้นําเรียน      
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงท่านให้ความเห็นว่าต้องระวังเรื่องการให้ข้อมูลเพราะว่ายัง
ไม่มีชัดเจน ในส่วนของการดําเนินการทางสาธารณสุขจะได้ต้ังศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ี
กระจัดกระจายอยู่เนื่องจากมีหลายคณะท่ีเคยเข้ามาศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ซ่ึงจะต้องนําข้อมูลมา
รวมกันให้ได้ก่อนและจะได้นําเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 

ประธาน   ขอให้ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดฯ สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯและการ
ยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ ช่วยหาข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการปลูกพืช อ้อยและยางพาราในจังหวัด
เราว่ามีพ้ืนท่ีเท่าไหร่เพ่ือจะได้นํามาเป็นฐานในการคํานวณให้ชัดเจน โดยจังหวัดหนองบัวลําภูเรามี
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พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 2,400,000 ไร่ เป็นท่ีทํากิน ท่ีอยู่อาศัย 1,700,000 ไร่ ถ้าในพ้ืนท่ี 
1,700,000 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีทําอ้อย 800,000 ไร่ ก็แสดงว่าเกินครึ่งของฐานข้อมูลท่ีทางทีมวิจัย
นํามาคํานวณ จึงอยากให้ตัวเลขตรงนี้ชัดจะได้มีความผิดพลาดน้อยลง 

   สิ่งสําคัญต้องตระหนักถึงความน่ากลัวของสารพาราควอทซ่ึงในตอนนี้พบในน้ําประปา น้ํา
ผิวดิน น้ําบาดาล ผักและสัตว์น้ําด้วย ซ่ึงได้กําชับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปแล้ว โดย
มาตรการช่วยเหลืออันดับแรกคือการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาให้สะอาดและใส่ถ่านกัมมันต์
เข้าไปในระบบกรองน้ําด้วยโดยเริ่มท่ีตําบลบุญทันก่อนเป็นท่ีแรก และกระจายไปทุกพ้ืนท่ีท่ัว
จังหวัด ซ่ึงทางจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยังพ้ืนท่ีทุกอําเภอแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

3.3 เรื่องการจัดหาจักรยานเพ่ือการกุศล 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ 

สภาอุตสาหกรรมครบรอบ 50 ปี ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันโดยหนึ่งใน
กิจกรรมคือกิจกรรม “มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรักสู่โรงเรียนท่ีขาดแคลน” ซ่ึงจะมอบให้กับ
โรงเรียนท่ีขาดแคลนท่ัวประเทศ โดยจังหวัดหนองบัวลําภูได้รับโควตามาแล้ว 100 คันแต่จังหวัด
หนองบัวลําภูยังมีนักเรียนท่ีขาดแคลนอยู่จังได้ทําการรับบริจาคเพ่ิมอีก 100 คัน รวมกับของเดิม
เป็น 200 คัน ซ่ึงต้นทุนจักรยานในราคา 1,875 บาทอยากขอรับบริจาคในราคาจักรยาน 1 คัน 
คันละ 1,000 บาท ส่วนต่างท่ีเหลืออีก 875 บาท ทางสภาอุตสาหกรรมจะเป็นผู้สมทบเอง ซ่ึง
จักรยานท้ัง 200 คัน จะมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ทางจังหวัดคัดเลือกและมอบให้กับ
นักเรียนท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ีท้ัง 6 อําเภอต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านทีต้องการ
ทําบุญบริจาคสมทบทุนในการซ้ือจักรยานในครั้งนี้ 

ประธาน   เป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือเด็กและเยาวชนท่ีขาดแคลนในจังหวัดเรา ส่วน
การส่งมอบจักรยานอย่างเป็นทางการก็คงจะในช่วงวันท่ี 20 ข้ึนไปส่วนจะเป็นวันไหนนั้นคงต้อง
หารือกันอีกที 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 

   ขอความกรุณาทุกหน่วยราชการช่วยกันบริจาคและให้ทางนายอําเภอประสานกับ
สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนจริงๆเตรียมไว้ จะได้นําจักรยานไปมอบในโอกาส
ท่ีสําคัญต่างๆ เช่น วันท่ี 23 - 24 มีนาคม 2561 จะกิจกรรมแข่งขันจักรยานข้ามประเทศ ก็
อาจจะเป็นโอกาสอันดีท่ีจะมอบจักรยานให้กับโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีขาดแคลนต่อไป  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

   3.3 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2561 เรื่อง การบริหารจัดการการ
ทํางานของแรงงานต่างด้าว (ย้ายมาจากระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2) 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดฯ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2561 เรื่อง การบริหารจัดการการทํางานของ
แรงงานต่างด้าว โดยให้จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop Service) ในทุกจังหวัดเพ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับคนต่างด้าว 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
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1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ซ่ึงจังหวัดหนองบัวลําภูไม่มีแรงงานต่างด้าว 
กลุ่มนี้ 

2. กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2559 (กลุ่มบัตรสีชมพู) แยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

 2.1 แรงงานต่างด้าวท่ีพิสูจน์สัญชาติแล้ว 

  - นายจ้าง รวมท้ังสิ้น 81 ราย 

  - แรงงานต่างด้าว รวมท้ังสิ้น 117 ราย ผู้ติดตาม 1 ราย 

 2.2 แรงงานต่างด้าวท่ียังไม่พิสูจน์สัญชาติ 

  - นายจ้าง รวมท้ังสิ้น 74 ราย 

  - แรงงานต่างด้าว รวมท้ังสิ้น 118 ราย ผู้ติดตาม 2 ราย 

3. กลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มจับคู่คัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง – ลูกจ้าง 

 3.1 แรงงานต่างด้าวท่ีพิสูจน์สัญชาติแล้ว 

  - นายจ้าง รวมท้ังสิ้น 7 ราย 

  - แรงงานต่างด้าว รวมท้ังสิ้น 17 ราย  

3.2 แรงงานต่างด้าวท่ียังไม่พิสูจน์สัญชาติ 

  - นายจ้าง รวมท้ังสิ้น 54 ราย 

  - แรงงานต่างด้าว รวมท้ังสิ้น 137 ราย  

จังหวัดหนองบัวลําภู มีจํานวนนายจ้างและแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ท่ีต้องมา
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2561 ท่ีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ    
(One stop Service) ตามข้อรายงาน ข้อ 2 ข้อ 3 ประกอบด้วย นายจ้าง 216 รายและแรงงาน
ต่างด้าว 389 ราย ซ่ึงต้องดําเนินการภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 สําหรับกลุ่มท่ียังไม่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติผ่อนผันให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ประธาน  รายละเอียดท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยให้ประสานงานไปทาง 
ฝ่ายปกครองและท่านรองเวียงชัย 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดฯ ด้วยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทํางานในระดับพ้ืนท่ีตามแนวทางประชารัฐ ให้หน่วยงานดําเนิน
กิจกรรมไปยังระดับพ้ืนท่ีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และให้หน่วยงาน สนับสนุนกลไกการ
ขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีทุกระดับต้ังแต่ระดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน  

   เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานเป็นไปตามข้อสั่งการ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการใน
ระดับต่างๆดังนี้  
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   ระดับประเทศ 

- นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น เลขานุการ 

ระดับจังหวัด 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
- พัฒนาการจังหวัดและปลัดจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม 

ระดับอําเภอ 

- นายอําเภอ เป็นประธาน 
- พัฒนาการอําเภอและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  

เป็นเลขานุการร่วม 

   ระดับตําบล 

- ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี 
- หน่วยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- จิตอาสา “ทําความดีด้วยใจ” ในพ้ืนท่ี 

วัตถุประสงค์หลักคือการบูรณาการขับเคลื่อนงาน โครงการของส่วนราชการต่างๆท่ีมี
เป้าหมายลงพ้ืนท่ีในระดับตําบล หมู่บ้าน ร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาแก้ไขปัญหาใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ความตะหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ใน 9 เรื่องหลัก 

1. สัญญาประชาคม ผูกใจไทยให้เป็นหนึ่ง 
2. คนไทยไม่ท้ิงกัน 
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 
5. รู้สิทธิรู้หน้าท่ี 
6. รู้กลไกการบริหารราชการ 
7. รู้รักประชาธิปไตย 
8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โดยจะเริ่ม Kick off ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ห้วง 6 เดือนหลัง โดยใช้งบปกติและงบ
เพ่ิมเติม โดยจะขอใช้งบเพ่ิมเติมในเรื่องหลักๆ คือ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชุมชนและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยส่วนกลางแจ้งกําหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานให้ผู้บริหารท้องถ่ินและกํานันผู้ใหญ่บ้านทราบในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561  
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ในกลุ่มของจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลําภู จัดประชุมท่ีจังหวัดเลย โดยกรมการปกครองและ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 

ไทยนิยม ยั่งยืน คือการบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกระดับและเน้นในระดับฐานราก 
คือ ตําบลหมู่บ้าน และเน้นในเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นหลักท้ังในด้าน อาชีพ รายได้ การ
ท่องเท่ียว การเกษตร โดยส่วนกลางจะถ่ายทอดให้ให้ระดับจังหวัด จังหวัดก็ถ่ายทอดให้อําเภอ 
ระดับอําเภอก็ถ่ายทอดให้ระดับหมู่บ้านอีกที 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  เพ่ือทราบ (เสนอโดยเอกสาร)  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ    

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฯ 

   ขอขยายความเรื่องศูนย์ประสานงาน อพม. ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เนื่องด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคม ซ่ึงมติท่ีประชุมของคณะ
กรมการส่งเสริมงาน อพม. จังหวัดหนองบัวลําภูได้เห็นชอบให้มีศูนย์ประสานงาน อพม. ในระดับ
อําเภอ และตําบล ซ่ึงท้ังสองระดับให้มีการบูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง
ศูนย์ประสานงาน อพม.ระดับตําบลจะอยู่ท่ี อปท. ทุกแห่ง โดยมีหน้าท่ีในการกลั่นกรองผู้ท่ีประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนในตําบลนั้นๆ และส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือ 

สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลําภู 

   คาดหมายอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุม
เป็นระยะทําให้จังหวัดหนองบัวลําภูมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยจะมีอากาศหนาวจนถึง
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2561 และฤดูหนาวจะไปสิ้นสุดประมาณวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดฯ 

   เนื่องจากทางสํานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู  ได้รับพ้ืนท่ีจากทาง      
กรมธนารักษ์ให้ดําเนินการก่อสร้างเป็นจํานวนพ้ืนท่ี 2 ไร่ 1 งาน โดยทางปลัดกระทรวงแรงงานได้
เห็นชอบให้ดําเนินการก่อสร้างเป็นอาคารเขียวแห่งแรกของประเทศไทยซ่ึงจะมี 5 หน่วยงาน
รวมเข้าไว้ด้วยกัน 

รองผอ.กอรมน. 

   ขอสรุปเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซ่ึงประเด็น
หลักๆคือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ตรงกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของจังหวัด
เพ่ือให้สังคมเกิดความม่ันคง นําไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง ดังนั้นภารกิจ
สําคัญคือการสร้างการรับรู้ การตะหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและตะหนักรู้ในระบอบประชาธิปไตย 
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รองผอ.สพม.19   ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายสถานท่ีต้ังของศูนย์ประสานงานสํานักงาน สพม.19 เดิม
ต้ังท่ีอาคารอนาลโย ปัจจุบันได้ปรับย้ายไปท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
ซ่ึงตอนนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงสถานท่ี    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม                 12.00น. 

            

             ลงชื่อ                    ผู้จดรายงานการประชุม 

                    ( นายโยธิน   พิชัย ) 
           นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 

       

 
       

 


