รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 7/2560
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ผู้มาประชุม
1. นายสุวิทย์ คาดี
2. นายมงคล อดทน
3. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
4. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
5. นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง
6. นายประจักษ์ จอมทรักษ์
7. นายธีระ แก้วไกรสร
8. นายวิชาญ แท่นหิน
9. นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก
10. นายสานิตย์ หาญรบ
11. นายอนันต์ พิมพะสาลี
12. นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
13. นายอัครพล ขุนจร
14. นายสมภพ สุทธิบุตร
15. นายเกรียงไกร กิริวรรณา
16. นายรณชิต พุทธลา
17. นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
18. นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
19. นายเวนิช ชูศรีพัฒน์
20. นายสมเจตน์ เต็งมงคล
21. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์
22. นายสุเทพ ชัยวัฒน์
23. ว่าที่ พ.ต.ประพันธ์ พบูประภาพ
24. ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ
25. นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
26. นายจารุวัตร ภูแก้ว
27. นายกาธร วิเชฏฐพงศ์
28. นายไพโรจน์ จิตจักร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
(แทน) นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
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นายศุภชัย บุญทิพย์
นายนิจ ไพรสณฑ์
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายคารม คาพิทูรย์
พ.อ.ประวัติ จารุตัน
พ.อ.มานพ ไขขุนทด
พ.อ.ธนพันธ์ จันทร์ศิริ
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายสุรเดช เคราะห์ดี
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นายศักย์ ดาหาร
นายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นายเฉลิมชัย โคตรวงศ์
นายสุรสิทธิ์ นุตโร

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
นายสุพจน์ ศรีอ่อน
นายรณชัย ภูครองทอง
นายวันชัย ถวิลไพร
นายอาพล จินดาวงค์
นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น
นายฤาชัย จาปานิล
นางจุฬานุช ขาวอ่อน
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายกัมปนาท บุญสิงห์
นายสุทธิดล วงษ์จันฬา
นายบุญสงค์ พริกเทพ
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นางอาภัสรา จิตต์ใจมั่น
ร.ต.วีรวัฒน์ วารีรัตน์
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
ชาญวิทย์ ไชยสิงห์

นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) รองผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
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นายเหรียญชัย ทองดี
นายโสภณ รอดชาติ
นางลาวรรณ เลื่องลือ
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นางดวงตา พายุพล
นายชีพ น้อมเศียร
นายพลชัย การินทร์
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
นายพิชิต สมบัติมาก

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายยิ่งพร มงคลสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
ดร.ฤิทธิบาน สุชีวะกุล
หัวหน้าสถานีวนวัฒน์วิจัยกาฬสินธุ์
นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
นายสวัสดิ์ มาลี
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
นายณรงค์ ขาเพชร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายประภาส ภูเนตร
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพชรวิเชียร สมจิตร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุทัด ปะสาวะถา
(แทน) ผู้ อ านวยการสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายมงคล สกุลรุจินันท์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิรัตน์ นามวงษา
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเสมือน ศรีพอ
(แทน) แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางอุทัยวรรณ โกตระกูล
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายคาภู โพธิ์หล้า
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนารี โกเจริญ
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายรัชพร วรรณคา
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นางสุวาลี บุญปัญญา
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
/95. นายเพียรศักดิ์....

-495. นายเพียรศักดิ์ สายยุทธ
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

นายภัทรนันท์ อิงภู
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นายอุดร ผิวขาว
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางวนิดชา ตั้งใจ
นายพงศพล กาญจันดา
นายสุชาติ ญาณประสพ
นายสาโรช ไพเราะ
นางเรณู เงี้ยบงามศรี
นายรัชดา จุฬารี
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
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พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
พ.ต.อ.ภัทรพล หาญทนงค์
พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์
พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จาปาทุม
พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่
พ.ต.อ.ทศพร จิเนราวัต
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี
พ.ต.ท.ไสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.อ.ชัชทอง ธุระทอง
พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ
พ.ต.อ.พุฒนันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ชวีวัฒน์
พ.ต.อ.กรองพล สาราษฎ์
พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.อ.ศักดินันท์ มูลมณี
พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา

ประธานกรรมการอาชี ว ะศึ ก ษากาฬสิ น ธุ์ /ผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
/129. พ.ต.อ. ....

-5129.
130.
131.
132.
133.
134.

พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ต.วิชชุกร ภูตา
ร.ต.อ.ศุภชัย ทบราช
พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ
พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธารีไทย
พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์

สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว
ผู้กากับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการฝุายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. นายบุญชอบ ลีลานุช
ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านระดับ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. นายกิตติ บัวละคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
3. พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
4. นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
5. นายเดชา เจนกลรบ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
6. นายวีระพงษ์ อุดรไสว
หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
7. นายสุทธินันท์ สามัคคี
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
8. นางพาขวัญ พวงมาลี
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
9. นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาลาปาว
10. นายมิตรชัย อานันทนสกุล
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
11. นายกฤษณ์ จันทชุม
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาลาปาว
12. นายอรุณ สุทธิรักษ์
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
13. นายธรรมนูญ ขุนหอม
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
14. นายภูมิพัทธ์ เรืองแหล่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
15. นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
16. รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
17. นายจักรกฤช ตันเลิศ
ผู้อานวยการ ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
เข้าร่วมประชุม
1. นายโรมรัก ภูหวล
2. นางสาวชุลีพร ภูสมศรี
3. นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
4. นายกฤต อรรคศรีวร
5. นางสาวสมพร จันทร์นนท์
6. นางมณีรัตน์ พาฉิมพลี
7. นางสมควร วรโคตร
8. นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
9. นายภูเบธ โพธิ์สายคุณ
10. นายเสกสรรค์ รัตนเกื้อกูลกิต

ปูองกันจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟูาชานาญงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
/11. นายนันทวัฒน์....

-611.
12.
13.
14.
15.
16.

นายนันทวัฒน์ สุวรรณศรี
นายธีรภัทร บรรจงเลิศ
นายพลรัตน์ เหลาแตว
นางสาวอรอุมา อุสาพรหม
นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
นางสาวหทัยชนก แก้วหิน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม

1

พิธีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
2560 และได้รับคัดสรรเป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2560
โดย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

2

พิธีมอบรางวัลน้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการจับกุมลักลอบขนไม้พะยูง
โดย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
พิธีมอบเกียรติบัตรขอยกย่องผู้ใหญ่บ้าน อาเภอนาคู ที่ใช้งบหมู่บ้านช่วยเหลือน้าท่วม
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

3

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/ 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 3606 ลงวั นที่ 20 กรกฎาคม 2560
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่ง รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจัง หวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน
2560 เพื่อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อแก้ ไ ขรายงานการประชุ มดั ง กล่ า ว โดยให้สื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน - > 27 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
/ระเบียบวาระที่ 3....

-7ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การดาเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3.1.1 การจัดทาดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชน เพื่อใช้ในการดาเนินงานจัด
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดทาดอกไม้จันทน์ จานวน 18 อาเภอ มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โดยใช้ ด อกไม้ ป ระจ าจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ (ดอกพะยอม) เป็ น ต้ น แบบในการจั ด ท าขณะนี้ ข ยายผลไปทุ ก
อปท.สาบันการศึกษา แล้วโดยใช้วัสดุธรรมชาติเปลือกข้าวโพดตากแห้งในการจัดทาดอกไม้จันทน์
2. ดอกพะยอมที่จะประดิษฐ์ส่งส่วนกลาง จานวน 18 ช่อ พร้อมบรรจุกล่องอยู่ระหว่างดาเนินการ
3. การประชาสัมพันธ์จานวนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยใช้ปูายตัวอักษรวิ่งบริเวณวงเวียนโปงลาง
วงเวี ย นน้ าพุ วงเวี ย นห้ า แยก จ านวน 4 ปู า ย โดยเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ก ารรายงานยอดการประดิ ษ ฐ์
ดอกไม้จันทน์ทุกวันศุกร์ก่อนเที่ยง โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวบรวมส่งข้อมูลให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
และประชาสัมพันธ์จังหวัดในการประชาสัมพันธ์
4. การเก็บรักษาดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์แล้ว เก็บไว้ที่ เทศบาล. อบต. โรงเรียนสถานศึกษาหรือในที่อันสมควร
ดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชน เป้าหมายรวมทั้งจังหวัดจานวน 1,024,427 ดอก
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เดือน
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
รวมทั้งสิ้น
มติที่ประชุม

88,860
483,712
233,281

ดอกไม้ประจา
จังหวัด(ดอก
พะยอม)
72,360
434,212
210,866

ดอกไม้
พระราชทาน
(7 แบบ)
16,500
49,500
22,415

805,853

717,438

88,415

เป้าหมายจานวน ดาเนินการแล้วเสร็จ
(ดอก)
จานวน (ดอก)
72,527
290,000
292,800
290,000
79,100
1,024,427
รับทราบ

/3.2 การจัดงาน....

-83.2 การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา 18.00 น. พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายพระราชกุ ศ ลพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาหอฉัน วัดประชานิยม อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นิมนต์พระสงฆ์
จานวน 10 รูป
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
เวลา 07.00 น. พิ ธี ท าบุ ญ ตั ก บาตรถวายพระราชกุ ศ ลพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นิมนต์พระสงฆ์ จานวน 66 รูป
เวลา 08.00 น. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (จังหวัดกาฬสินธุ์ มี 3 ศาสนา : ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์)
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
เวลา 09.00 – 17.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหา
ราชา (ให้จังหวัดส่งสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้กรมราชเลขานุการในพระองค์ สานักพระราชวังโดยตรง)
เวลา 10.00 น. การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- การเดิ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
- การปลู กต้น ไม้เ ฉลิม พระเกี ยรติ สมเด็จพระเจ้า อยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จานวน 1,000 ต้น
- การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
- การปล่อ ยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิร าลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา28 กรกฎาคม 2560
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ซึ่งเป็นต้นไม้ประจารัชกาลที่ 10) จานวน 10 ต้น

/แผนปฏิบัติ....

-9แผนปฏิบัติการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์
1. การบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
2. การมอบกระบือในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560
3. การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมจัดนิทรรศการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
4. การเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
5. การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
6. การปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
7. การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
8. การปลูกปุาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมภายในเขตปุาสงวนแห่ง ชาติดงระแนง
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
9. ทอดผ้าปุาต้นไม้และปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองฟูาแดดสงยาง
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
10. การปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
11. โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ

/3.3 ประชา....

- 10 3.3 ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ เขตสุ ข ภาพที่ 7
“The Second International Conference on Health 2017 :
Health Aging – Anti Aging”
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ขอเชิ ญ ชวนทุ กท่ านร่ วมงานประชุ มวิ ชาการนานาชาติ
เขตสุขภาพที่ 7 “The Second International Conference on Health 2017 : Health Aging – Anti Aging”
ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสาระสาคัญการจัดงาน ดังนี้
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 09.30 น. พิ ธีเปิด งานโดย พญ.มยุ รา กุ สุมภ์ ที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- การปาฐกถาพิ เ ศษ เรื่ อ ง ศาสตร์ พ ระราชาในหลวงรั ช กาลที่ 9 คุ ณู ป การต่ อการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขไทย โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร
- โภชนาการในผู้สูงอายุ โดย ศ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ / รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
- ชีวิตออกแบบได้ โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
- การนาเสนอผลงานวิชาการ (Oral & Poster) กว่า 500 เรื่อง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
- บรรยายพิเศษ เรื่อง “Japanese experience for Aged - society” โดย Prof.Munehito
Machida : Kanazawa University, Japan
- ไขปริศนา สูงอายุ ชะลอโรค ชะลอวัย โดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
- การนาเสนอผลงานวิชาการ (Oral & Poster)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
- สูงอายุอย่างมีค่า “สูงอายุ ..... แล้วไง ?” โดย เศรษฐา ศิระฉายา เต๋า AF และ อ.สง่า ดามาพงษ์
- การนาเสนอผลงานวิชาการประเภท R2R
- พิธีมอบรางวัลผลงานเด่น/พิธีปิด
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 การดาเนิ นโครงการพัฒ นาสมรรถนะผู้บ ริห ารศูน ย์ศึก ษาพระพุ ทธศาสนาวั น
อาทิ ตย์ ขั บเคลื่อ นชุ มชนคุ ณธรรมโดยพลังบวร (บ้า น วั ด โรงเรียน) ภายใต้
กองทุ น ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ พระพุ ทธศาสนาเฉลิ มพระเกี ยรติ 80 พรรษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายภารกิจให้กรมการศาสนาดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าว ผ่านโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ซึ่งเป็นโครงการสาคัญโดยการสร้างเสริม
ให้เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรมจาการใช้พลัง บวร คือ บ้าน-วัด-โรงเรียนพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี
มีคุณธรรมเป็นการวางรากฐานให้กับเด็กเยาวชนได้อย่างดียิ่ง
/ขั้นตอน....

- 11 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรมการศาสนาแต่ง ตั้ง คณะท างานจั ดประชุมเชิง ปฏิบัติ การศูน ย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ 2560 จานวน 1 คณะ เพื่อดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุมเตรียมการผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุมฯ
2. เขี ยนโครงการฯ และประสานความร่วมมื อสานัก งานวั ฒนธรรมจัง หวั ด ภาคคณะสงฆ์และ
เตรียมการดาเนินการตามกระบวนการถวายความรู้ฯ
3. จั ด ท าเอกสาร ตารางการถวายความรู้ ประสานงานวิ ท ยากรฯ โดยมี ภ าคคณะสงฆ์
และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดดาเนินการปฏิบัติในพื้นที่
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 การดาเนินงานการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
3.5.1 สรุ ปผลการดาเนิ นงานการพั ฒนาจั งหวัด กาฬสิ นธุ์ ฯ ประจ าเดือ น
กรกฎาคม 2560
3.5.1.1 ด้านเศรษฐกิจ
โดย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(1) เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองข้าว
- โครงการสร้างแบรนด์ข้าวกาฬสินธุ์
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานคณะทางานกาฬสินธุ์เมืองข้าว (Kalasin Rice City)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 โดยสรุปทั้ง 4 แผนงานเร่ง ด่วน สามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมาย/กาหนด
เวลาที่วางไว้
1. ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ แนวทางการด าเนิ น งานกาฬสิ น ธุ์ เ มื อ งข้ า ว (Kalasin Rice City)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง คณะทางานเฉพาะเพื่อช่วยจัดวางแนว
ทางการดาเนินงาน 3 ชุดย่อย คือ ชุดคณะทางานเฉพาะการสร้างแบรนด์ข้าวกาฬสินธุ์ / ชุดคณะทางานเฉพาะ
การจัดทาแผนแม่บทกาฬสินธุ์เมืองข้าว คณะทางานเฉพาะการประชาสัมพันธ์กาฬสินธุ์เมืองข้าว
2. คณะทางานการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดาเนินการโดยสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์
และสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างการเสนอลงนามคาสั่ง
3. สรุปงานเร่งด่วนมี 4 เรื่อง คือ
3.1 เรื่องโครงการสร้างแบรนด์ข้าวกาฬสินธุ์
3.2 เรื่องโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าว สหกรณ์การเกษตร 5 แห่ง กับ กลุ่มนาแปลงใหญ่
11 กลุ่ ม จะซื้ อ -ขาย ข้ าว กข 6จ านวน 2,183.10 ตั น และข้ าวหอมมะลิ จ านวน 1,512 ตั น ตลาดกลาง 1 แห่ ง
กั บกลุ่ มนาแปลงใหญ่ 8 กลุ่ ม จะซื้ อ –ขาย ข้ าว กข 6 จ านวน 1,318 ตั น และข้ าวหอมมะลิ จ านวน 112.27 ตั น
โรงสี ไ ฟฟู า กาฬสิ น ธุ์ รุ่ ง เรื อ ง 3 กั บ กลุ่ ม นาแปลงใหญ่ 6 กลุ่ ม จะซื้ อ –ขายข้ า ว กข 6 จ านวน 600 ตั น
และข้าวหอมมะลิ จานวน 1,479.20 ตัน ซึ่งมีแผนงานจะจัดทา MOU ในเดือนสิงหาคม 2560
3.3 เรื่องโครงการอบรมใช้ความรู้ Zoning by Agri – Map
3.4 เรื่องโครงการจัดทาฐานข้อมูลด้านการผลิตเพื่อวางแผนการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลง
ใหญ่ รวมทั้งแผนการดาเนินธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
/4. สรุปครัว....
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จานวน 133,362 ครัวเรือน (ตัดยอด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560) ในพื้นที่ 18 อาเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวนแปลง 224,110 แปลง พื้นที่รวม 1,429,128.46 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลู ก
2560/61 ผลผลิตรวมข้าวเจ้า จานวน 150,111.27 ตัน และผลผลิตรวมข้าวเหนียว จานวน 386,439 ตัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) การท่องเที่ยว
- พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม
100 คน พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว หวังเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
และสร้า งรายได้ ใ ห้ชุ มชนกาฬสิน ธุ์ พัฒ นาศัก ยภาพสื่อ มวลชนส่ง เสริม การประชาสั มพั นธ์ ด้ านการท่ องเที่ ย ว
หวังเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ซึ่ ง มี สื่ อ มวลชนหลาก หลายสาขา และ นั ก ปร ะชาสั ม พั น ธ์ นั ก จั ด รายก ารวิ ท ยุ
จากหน่ ว ยงานต่ าง ๆ เข้ าร่ ว มอบรม จ านวน 120 คน โดยมี นายสุ วิท ย์ คาดี ผู้ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
เป็นประธานเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้ ให้ความสนใจ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์มากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ
- วิ่งใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตาบลโนนบุรี – วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 625 คน
โดยแบ่ ง การแข่ ง ขั น เป็ น 2 ประเภท คื อ ประเภท Fun Run ระยะทาง 3.5 กิ โ ลเมตร
และประเภทวิ่ง Mini marathon ระยะทาง 11.5 กิโ ลเมตร เพื่ อเป็นการส่ง เสริ มการท่ องเที่ย วในพื้น ที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้เป็นจานวนมาก ภายใต้โครงการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ประชาสัมพันธ์และเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
และรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายของเยาวชนและประชาชนทั่ ว ไป
สาหรั บ ยอดเขาภู สิง ห์ อ.สหัสขั น ธ์ จ.กาฬสิ น ธุ์ ซึ่ ง ประดิ ษ ฐานพระพรหมภูมิ ป าโล (พระ-พรม-ภู -มิ -ปา-โล)
มีพุทธลักษณะสง่างาม เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดหน้าตักกว้าง 10.50เมตร
สูง 17.80เมตร ประดิษฐานบนยอดเขาภูสิงห์ มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 346 เมตร ถือกันว่าเป็น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย
มติที่ประชุม
รับทราบ

/- ทาบุญ....
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อาเภอสหัสขันธ์ ได้จัดทาบุญตักบาตร ครบรอบ 3 ปีถนนสายบุญไดโน
โรด พร้อมเปิดหมู่บ้าน Otop การท่องเที่ยวบ้านโนนบุรี และการจัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนด้านการท่องเที่ยว
มีผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลากหลาย ทั้ ง ประเภทเครื่ อ งจั ก สาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากปลา ตลอดช่ ว งของถนนสายบุ ญ
ระยะทางประมาณ 1 กม. โดยในปีนี้ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด ครบรอบ 3 ปี จากการขับเคลื่อนพลังหมู่บ้าน
และชุมชน ได้ต่อยอด และยกระดับจากการเป็นถนนสายบุญ ที่มีกิจกรรมการทาบุญนุ่งซิ่นนั่งสาด ตักบาตร 9 วัด
สู่การเป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว
มติที่ประชุม
รับทราบ
-กาฬสินธุ์ เมืองวัว สวย ควายพันธุ์ดี เกษตรอิ นทรีย์ วิ ถี
พอเพียง kalasin’s Model of Agro – silvo –pastoral
systems
กินกุ้ง(ก้ามกราม) กินปลา กินก้อย(วัวไทกี้)..ทั้งจังหวัด ณ กาฬสินธุ์ การเลี้ยงโคเนื้อ การปรับระบบ
การเลี้ยง การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต อดีต การเลี้ยงโคเนื้อเน้นหนักไปในทางการใช้แรงงาน ไล่ต้อน เลี้ยงหัวไร่
ปลายนา เมื่อโคเหล่านี้มีอายุมากใช้แรงงานไม่ไหวจะส่งเข้าโรงฆ่า ปัจจุบัน การเลี้ยงโคเนื้อ ต้องมีการพัฒนามาก
ขึ้นเป็นการเลี้ยงโคในคอก ผู้เลี้ยงให้โคกินหญ้า หรืออาหารหยาบ พร้อมทั้งมีการเสริมอาหารข้น เพื่อให้โคเนื้อ
เติบโตเร็วขึ้น “การจัดการแปลงหญ้า ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่”
มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) เศรษฐกิจฐานราก
- แนวทางการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

ความเป็น มา รัฐ บาลให้ค วามสาคัญ กับ การน้อ มน าหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาเป็ น
แนวทางในการพั ฒนาประเทศ โดยมอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทยน้อ มนาไปเผยแพร่ สร้ างความเข้ า ใจ
นาไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กาหนดทิศทาง ในการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ Kalasin 4.0
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ” ตามโมเดลรถไฟกาฬสินธุ์ “ขบวนเศรษฐกิจ” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ “Way of life”
1. ผลการดาเนินงานสาคัญ (Best Practice)
สานัก งานพั ฒนาชุม ชนจั ง หวั ด กาฬสิน ธุ์ ก าหนดพื้น ที่ เปู า หมาย 525หมู่บ้ า น สร้า งครั ว เรื อ น
สัมมาชีพ 10,500 ครัวเรือน โดยใช้กลไกสานพลัง ประชารัฐ เชื่อมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้
ชุมชน สร้างสัมมาชีพชุมชนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1.1 สร้างกลุ่มสัมมาชีพชุมชน 1,225 กลุ่ม
1.2 กลุ่มOTOPรายใหม่ลงทะเบียน 350กลุ่ม
1.3 ยอดจาหน่ายOTOP จานวน 2,500 บาท
1.4 บูรณาการความร่วมมือ สถาบันวิจัย วว.
/2. การขยาย....
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2.1 สร้างทีมครูฝึกระดับอาเภอ /ตาบล
2.2 ขยายพื้นที่ 135 ตาบล 1,620 หมู่ บ้า น ภายในปี 2560 โดยใช้กลไก ศจพ.(จ./อ.)
2.3 จัดเวทีอบรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ปรับเปลี่ยน “ Mineset ” “รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้”
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5.1.2 ด้านสังคม
โดย นายมงคล อดทน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) ยาเสพติด
- การรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีผลการดาเนินงาน
คดีสาคัญ
คดีน่าสนใจ
1. ทาร้ายร่า งกายผู้ อื่นเป็น เหตุใ ห้ ถึง แก่ค วามตาย(สภ.กุฉิ นารายณ์) 4 ก.ค. 2560 เวลา
ประมาณ 6.30 น. จนท.ตารวจ สภ.กุฉินารายณ์ ได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตที่บ้านหนองหูลิง ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์
พงส.พร้อมพิสูจน์หลักฐานฯ และแพทย์ออกตรวจที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตคือนายสุรศักดิ์ มุ่งสวัสดิ์ อายุ 24 ปี
จากการสืบสวน ติดตามจับกุมผู้ต้องหาคือ นายพลวัฒน์ ใจหมั่น อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
2. ตรวจยึด ยาบ้ า 12,000 เม็ด (กก.สส.ภ.จว.กาฬสิ นธุ์ ) เมื่อ วั นที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา
13.30 น. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.ณัฐพล มิ่งพันธ์, พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ,
พ.ต.อ.โสภณ วารี, พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธารีไทย ผกก.สืบสวน,
พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิโสภณ รอง ผกก.สืบสวนฯ, พ.ต.ท.มนต์เทียน พลเยี่ยม สว.กก.สืบสวนฯ พร้อมด้วย ชุด ปส.
กก.สืบสวน บูรณาการร่วมกับฝุายปกครอง โดยมี นายสุวิทย์ คาดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝุายทหาร โดย
พ.อ.ประวัติ จารุตัน เสธ.กกล.รส.จว.กาฬสินธุ์ ร่วมแถลงข่าว ที่ หน้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ การจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพ
ติด ของ กก.สืบสวนฯ ของกลาง ยาบ้า จานวน 12,000 เม็ด รถยนต์จานวน 1 คัน
ผลการกวาดล้างอาชญากรรมปราบปรามอาชญากรรม ตารวจจังหวัดกาฬสินธุ์ ห้วงวันที่ 7 – 16
กรกฎาคม 2560 “จับ กุมรวมทั้ งสิ้น 429 ราย ผู้ ต้องหา 497 คน” และวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.30 น. ตารวจภูธรภาค 4 แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง
บุคคลสาคัญเข้าพื้นที่
รมช.ก ระทรว งพาณิ ช ย์ เ ป็ น ประธ านการ ประชุ ม สั ม มน าทางวิ ชาการสั น นิ บ าตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 ก.ค. 60 เวลา 9.30 -12.00 น. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รมช.กระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว และตรวจเยี่ยมและติดตามการดาเนินงานโครงการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.กาฬสินธุ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
/- ผลการ....

- 15 - ผลการปฏิบั ติ ก ารตรวจปั ส สาวะเพื่ อ หาสารเสพติ ด
กานัน – ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
จากการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ ผรส. แพทย์ประจา
ต าบล สารวั ต รก านั น ได้ ด าเนิ น การ ครบทั้ ง ๑๘ อ าเภอ จ านวน ๕,๖๘๒ คน พบสารเสพติ ด เบื้ อ งต้ น
จานวน ๒๑ ราย ดาเนินการต่อผู้ที่ตรวจพบ ดังนี้
- ยอมรับและลาออกแล้ว จานวน ๑๖ ราย
- ส่งตรวจยืนยันผล จานวน ๕ ราย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
สานักงาน ป.ป.ส.ได้ชมเชยผลการปฏิบัติงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้กาหนดให้ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น
ต้องไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด(ยาบ้า) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ผลปฏิบัติการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
ตรวจปัสสาวะนักเรียน/นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษาและระดับอุดมศึกษา เปูาหมาย
จ านวน ๑๓๔ แห่ ง ตรวจแล้ ว ๗๔ แห่ ง จ านวน ๑๗๐๙๗ คน พบสารเสพติ ด เบื้ อ งต้ น เมทแอมเฟตามี น )
จานวน ๒๑๐ คน จากการตรวจคัดกรอง สอบประวั ตินักเรียน/นักศึก ษา ที่ตรวจพบสารเสพติด ในปัส สาวะ
(เมทแอมเฟตามีน) โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝุายปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา ในเขตอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จานวน ๒๔ คน พบว่ามีการใช้ยาเสพติดในระดับผู้ใช้ และผู้เสพ ไม่ได้ใช้เป็นประจา มักใช้เมื่อมีการรวมกลุ่ม
กับเพื่อน หลังจากไปเที่ยวและดื่มสุรา การเสพครั้งแรกส่วนใหญ่เกิดจากความอยากลองและเพื่อนชวนและท้าทาย
การดาเนินการกับนักเรียน/นักศึกษาที่ตรวจพบ จานวน ๒๑๐ คน สถานศึกษาใช้กระบวนการจิต
สังคมบาบัดในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาทาข้อตกลงกับนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง โดยมีครูที่ปรึกษาเป็น
ผู้ดูแล และตรวจปัสสาวะอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง รวมถึงการให้ความรู้แนะแนวเปูาหมายชี วิตเพื่อให้เด็กได้เลิก
ยาเสพติดอย่างถาวร
ผลปฏิบัติการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
ดาเนินการตรวจปัสสาวะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปูาหมาย ๑๕๐
แห่ง ตรวจแล้ว ๕๓ แห่ง จานวน ๓,๖๖๓ คน ตรวจพบผลบวกเบื้องต้น จานวน ๓๙ คน สาหรับการดาเนินการ
กับบุคลากร ลูกจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดาเนินการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวทางของผู้ บริหาร
อปท. จานวน ๓๙ ราย ดังนี้
- ให้ออกทันทีที่ตรวจพบ จานวน ๗ ราย
- ให้โอกาสในการเลิกยาเสพติดโดยส่งบาบัดฟื้นฟู ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือโรงพยาบาล
ของรัฐ จานวน ๒๕ ราย แล้วจึงพิจารณาพฤติกรรมว่าสามารถกลับมาทางานได้อีกหรือไม่
- ส่งตรวจยืนยัน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น จานวน ๖ ราย
- ตั้งกรรมการสอบ จานวน ๑ ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ

/(2) การศึกษา....

- 16 (2) การศึกษา
- การขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรม จริยธรรมในถานศึกษา
โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เ ข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม มีจานวน 671 โรงเรีย น
จากจานวนทั้งสิ้น 805 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.35
กิจกรรมสาคัญ ๆ ที่สถานศึกษาดาเนินการ
น้ อ มน าศาสตร์ พ ระราชาสู่ ส ถานศึ ก ษา เพื่ อ สื บ สานพระราชปณิ ธ าน เดิ น ตามรอยเบื้ อ ง
พระยุ ค ลบาทของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ตามพระราชประสงค์ ข องสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กิจกรรมที่สาคัญ
1. ปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียง
2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
3. ปลูกฝังคุณธรรม ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กัตร์
1. ปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถาน เช่น การเลี้ยง
ไก่ไข่ /เลี้ยงปลา/กบ/ ปลูกผัก เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวัน การจัดกิจกรรมการออม ผ่านครู/ ธนาคารนักเรียน
/การจาหน่ายผลผลิตเป็นรายได้ระหว่างเรียน /การคัดแยกขยะเป็นรายได้
นักเรียนได้รับปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ความพอเพียง ความประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย
รู้จักออม รู้จักความคุ้มค่า การเสียสละ ความรัก ความสามัคคี การรู้จักให้
2. ปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัย
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง
กิจ กรรมรั บน้ องเข้ า โรงเรีย นหน้ าโรงเรีย น กิจ กรรมลู กเสื อ เนตรานารี /รด./ผู้บ าเพ็ ญ ประโยชน์ส าธารณะ
(จิตอาสา ) เป็นต้น
นักเรียนได้รับการปลูกฝังวินัยทั้งภายนอก ภายใน ตัวนักเรียน รู้จักเคารพในสิทธิผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทางานให้สาเร็จ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสัง คม การตรงต่อ เวลา รู้จักกาลเทศะ รู้ จักเสียสละ
มีความเห็นใจผู้อื่นควบคุมปฏิกิริยาตนเองให้งดงาม ควบคุมอารมณ์และจิตใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. ปลูกฝังคุณธรรมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการร้องเพลง “ใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์” หน้าเสาธงตอนเช้า
ทุกวันก่อนเข้าห้องเรี ยน สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมร้องเพลงฯ ในตอนเช้าทุกวันช่วงเข้าแถวเคาระธงชาติ
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความจงรัก ภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ในตอนเช้าทุกวันช่วงเข้าแถว
เคารพธงชาติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/(3) สุขอนามัย....

- 17 (3) สุขอนามัย
- การดาเนินงาน ด้านอาหารปลอดภัย
หลักการ เหตุผล ความจาเป็น
1. เกษตรกร ใช้สารเคมีในการเกษตร ทาให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิต อาหาร และสารเคมี ตกค้าง
ในเลือดเกษตรกร
2. ประชาชนเจ็บปุวยจากโรค ที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ทาให้ปุวยเป็น
มะเร็ง ที่เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
3. สถานที่จาหน่ายอาหาร ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินรับรองแปลง ฟาร์ม ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย (KS)
2. ประเมินรับรองสถาน จาหน่าย ประกอบอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การดาเนินงาน
1. ประเมินรับรองแปลง ฟาร์ม
2. ประเมินรับรองตลาดสด น่าซื้อ
3. ประเมินรับรองร้านอาหาร แผงลอย
4. ประเมินรับรองร้านอาหาร ศูนย์เด็กเล็ก
5. ประเมินรับรองร้านอาหาร โรงเรียน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. แปลง ฟาร์ม ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย (KS)
2. สถานที่จาหน่าย ประกอบอาหาร ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
1. แปลง ฟาร์ม ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย (KS) 80 แปลง/ฟาร์ม
2. ตลาดสด น่าซื้อ ผ่านเกณฑ์ 22 แห่ง
3. ร้านอาหาร แผงลอย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 128 แห่ง
4. ศูนย์เด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 54 แห่ง
5. ร้านอาหาร โรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 18 แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
(4) สาธารณภัย
- การเตรี ย มความพร้ อ มการปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
อุทกภัย วาตภัต และดินโคลนถล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์

การจัดทาแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๐การ
จัดตั้งศูนย์บัญชาการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การประสานการปฏิบัติตลอด 24 ชม. จัดประชุมสถานการณ์น้ากับเครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุป
บทเรียนย้อนหลัง เป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้การปูองกันแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล
/ในทางปฏิบัติ....

- 18 ในทางปฏิบัติ ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย จานวน 2 อาเภอ คือ อาเภอนามน และอาเภอท่าคันโท
อบรมมิ ส เตอร์ เ ตื อ นภั ย ครบทุ ก ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น จ านวน 810 หมู่ บ้า นชุ ม ชน 1,620 คน อบรมโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2560 จานวน 10 รุ่น
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ประสานขอรั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งบรรเทาทุ ก ข์ เ พื่ อ น าไปเยี่ ย มเยี ย น ปลอบขวั ญ แก่
ผู้ประสบภัย กรณีเกิดสาธารณภัยจากศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น จานวน 500 ชุด
สรุปผลการพั ฒนานวั ตกรรมในการบริหารจัดการตัวอย่ างที่เป็นเลิศ (Innovation Best Practice)
ใบงานที่ 3 ชื่อเรื่อง: การฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”
1. หลักการ เหตุผล ความจาเป็น
จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ ในแต่ละช่ วงฤดู กาล จะมี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ นเป็ น ประจ าเสมอๆ ส่ ง ผลให้
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสาธารณภั ย หลายรู ป แบบ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ประชาชน
และอาสาสมั ครที่เ กี่ย วข้ องกั บสาธารณภั ยทุ กๆด้า น ซึ่ง มี อยู่ ไ ม่ เพี ยงพอต่อ การเข้าช่ วยเหลือ และแจ้ ง เตือ น
ทั้งยังไม่มีความรู้ความชานาญ เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภัย ลักษณะการเกิดภัย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ในขณะเกิดภัย และต้องมีระบบแจ้งเตือน
ภัยที่ทันต่อเหตุการณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้ผ่ า นการฝึ ก อบรมและมอบหมายให้ ปฏิ บั ติห น้ าที่ อ าสาสมัค รเตื อ นภั ย ในการ
เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ ตรวจวัดระดับน้า ปริมาณน้าฝน และใช้เครื่องมือสื่อสารแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเผชิญเหตุและสามารถ ลดความสูญเสีย
จากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เกิ ดระบบการแจ้ง เตือ นภั ยอย่ างมี ประสิท ธิภาพ และมีผู้ร ายงานสถานการณ์ ภัยในทุ ก
หมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดกาฬสินธุ์
3. การดาเนินการ
การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ จานวน 10 รุ่น รวมทั้งสิ้น
1,620 คน พร้อมนี้ ได้จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ รองรับการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมี
การติดตาม ประเมินผล
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ประชาชนในพื้นที่ จานวน 810 หมู่บ้าน/ชุมชน มีอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”
หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 1,620 คน
2. ประชาชนมี ความรู้ เ กี่ย วกับ สถานการณ์ภั ย ทุก ๆด้ าน สามารถดูแ ลตัว เองได้เ มื่ ออยู่ ใ น
สถานการณ์ภั ย ตลอดจนการแจ้งเหตุสถานการณ์ภัยที่ เกิดขึ้น ในพื้น ที่ไ ด้อ ย่างรวดเร็ ว และถูกต้ อง ท าให้ล ด
ผลกระทบ และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
1. ประชาชนในพื้นที่ จานวน 810 หมู่บ้าน/ชุมชน มีอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”
ครบทุกชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 1,620 คน
/2. ประชาชน....
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วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เกิดพายุโซนร้อน “ตาลัส” ทาให้เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ มิสเตอร์เตือนภัยได้คอยระวังและแจ้งเตือนชาวบ้านเป็นระยะๆ โดยสังเกตปริมาณน้าฝน
จากกระบอกวัดปริมาณน้าฝน ที่ทาขึ้นจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมความพร้อมเผชิญ เหตุ
เพราะอาจมีโอกาสเกิดน้าท่วมหรือดินถล่มได้ ทาให้ลดผลกระทบ และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนมีความตื่นตัว และสนใจข้อมูล ข่าวสารมากขึ้น โดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศจาก
ทางราชการผ่านทางวิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น
ต้นทาง ได้เกิดสถานการณ์สาธารณภัย (วาตภัย) ขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อาเภอ
ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 นามาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชน
กลางทาง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดย ปภ.จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ได้ ด าเนิ น การประกาศให้ เ ป็ น พื้ น ที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ ด้านการบรรเทาทุกข์ ได้ดาเนินการให้
ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้ประสานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสิน ธุ์/พมจ. จ.กาฬสินธุ์ ปภ.จ.กาฬสินธุ์ ออกไปให้
ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ เยี่ยมเยียน ปลอบขวัญผู้ประสบภัย ภายใน 48 ชม. ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
ปลายทาง กรณี การให้ค วามช่ วยเหลือ เกิ นขี ดความสามารถขององค์ กรปกครอง ส่ วนท้อ งถิ่ น
จัง หวัดกาฬสินธุ์จึงได้ประกาศให้พื้นที่ประสบภัยนั้นๆ เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
เพื่อนาเงินทดรองราชการในอานาจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปให้ความช่วยเหลือ จึงได้นาเงินทดรองราชการไปให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าว ดังนี้
1. ด้านที่อยู่อาศัย ในเขต อ.ท่าคันโท จานวน 82 ครัวเรือน เป็นเงิน 428,062 บาท
2. ด้านประมง จานวน 3 อาเภอ (อ.เมืองฯ/อ.สหัสขันธ์/อ.หนองกุงศรี) จานวน 40 ราย ความเสีย
หานปลาในกระชัง 135 กระชัง รวมเป็นเงิน 615,037.50 บาท
สรุปการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบวาตภัย ในห้วงที่มีฝนตกหนัก ดังนี้
1. ด้านที่อยู่อาศัย ได้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในเขตอาเภอท่าคันโท
จานวน 82 ครัวเรือน รวมเป็นเงินจานวน 428,062 บาท
2. ด้านประมง จานวน 3 อาเภอ ดังนี้
2.1 อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน จานวน 11 ราย ความเสียหายปลา
ในกระชัง 32 กระชัง คิดเป็นตารางเมตรได้ 520 ตร.ม. ตารางเมตรละ 315 บาท รวมเป็นเงิน 163,800 บาท
2.2 อาเภอสหัสขันธ์ ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน จานวน 4 ราย ความเสียหายปลาใน
กระชัง 15 กระชัง คิดเป็นตารางเมตรได้ 235 ตร.ม. ตารางเมตรละ 315 บาท รวมเป็นเงิน 74,025 บาท
2.3 อาเภอหนองกุงศรี ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน จานวน 25 ราย ความเสียหายปลาใน
กระชั ง 88 กระชั ง คิ ด เป็ น ตารางเมตรได้ 1,197.50 ตร.ม. ตารางเมตรละ 315 บาท รวมเป็ น เงิ น
377,212.50 บาท
/- วงเงิน....

- 20 - วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด
(วงเงิน 20 ล้านบาท) คงเหลือวงเงินช่วยเหลือ จานวน 5,347,504.48 บาท
- วงเงินเชิงปูองกันและยับยั้ง (วงเงิน 10 ล้านบาท) คงเหลือวงเงินจานวน 6,321,105 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
- รายงานพยากรณ์อากาศ

ลักษณะอากาศเดือนสิงหาคม 2560
สภาวะอากาศทั่ ว ไป เดื อ นนี้ บริ เ วณจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จ ะมี ฝ นตกชุ ก และต่ อ เนื่ อ ง ปริ ม าณฝน
รวมจะต่ากว่า โดยจะมีฝนฟูาคะนอง 60 – 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ กับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบางวัน
เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกาลังแรงเป็นระยะๆ
และต่อเนื่อง กับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบางช่วง
ข้อควรระวัง
เดือนนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัว
ผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะทาให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย
มีกาลังแรงขึ้น เป็นผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีโอกาสค่อนข้างสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อน
เข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคเหนือของประเทศไทย จึงขอให้ประชาชนติดตาม
ข่าวพยากรณ์อากาศและคาเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
- การจัดระเบียบ รถโรงเรียน

การจั ดระเบี ยบรถรั บส่ ง นั ก เรี ย น การใช้ รถผิ ด ประเภทที่ ห ากพบว่ า มี การน ารถบรรทุก ขนส่ ง
มาดั ด แปลงเป็ น รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย นจะมี โ ทษทั้ ง จ าและปรั บ ตาม พ.ร.บ.ขนส่ ง ทางบก จ าคุ ก ไม่ เ กิ น 1 เดื อ น
ปรับไม่ เกิน 5,000 บาท โดยช่วงนี้ ทางขนส่ง จัง หวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ผู้ ประกอบการรถรับส่ง นักเรีย นเข้ามา
ดาเนินการขอใบอนุญาต และปรับปรุงรถให้ถูกต้องก่อนจะเริ่มจับปรับจริงอย่างเคร่งครัด และการปรับปรุงสภาพ
ตัวรถให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมการขนส่ง ทางบกกาหนด ชี้แจงให้ทราบ
ด้วยว่าหากนารถมาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียน โดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน มีความผิดตามมาตรา 60 แห่ง
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสานึกความปลอดภัย เพื่อปลูกฝังจิตสานึกการใช้รถ
ใช้ถนนที่ปลอดภัยให้แก่เยาวชนให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เครื่องหมายจราจรให้แก่เยาวชน
เสริมทักษะการขับขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่เยาวชนให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้ า นการใช้ ร ถใช้ ถ นนที่ ถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย น าไปขยายผลในสถานศึ ก ษาและครอบครั ว ของตนต่ อ ไป
ปูองกันและลดอุบัติเหตุจราจรจากการใช้รถใช้ถนนของเยาวชน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.5.1.3....

- 21 3.5.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ทสจ.ร่วมกับ อาเภอกมลาไสย อบต.เจ้าท่า และชุมชน ร่วมกันปลูก
ต้นไม้หนองปาการ ตาบลเจ้าท่า อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน ๒,๐๐๐ ต้น
กิจ กรรมปลู กต้ นไม้ เพื่ อปรับ ปรุ ง ภู มิทั ศ น์ ๒ ข้า งทางถนนเชื่ อมแหล่ง ท่อ งเที่ ยว/สถานที่ สาคั ญ
(Land Mark) สหัสขันธ์ – คาม่วง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปลูกต้นเสลา ระยะทาง ๓ กิโลเมตร จานวน ๖๐๐ ต้น
สรุปข้อมูลการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560(สะสม)
พฤษภาคม
(ต้น)
14,525

มิถุนายน
(ต้น)
38,355

กรกฎาคม
(ต้น)
200,000

รวม
(ต้น)
52,880

(กาหนดจะปลูกวันที่ 28 ก.ค.60 เป็นต้นไป
ณ ปุาดงระแนง พื้นที่ 2,000 ไร่)
“สรุปความก้าวหน้าการจัดทาฝายมีชีวิต ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 (สะสม) จานวน 66 แห่ง)”
การเตรี ยมพื้นที่ ปลูกปุาเพื่อฟื้นฟู ปุาดงระแนง เนื้อที่ 2,000 ไร่ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
สรุ ปผลการพั ฒนานวัต กรรมในการบริห ารจั ดการตัว อย่ า งที่ เป็ นเลิ ศ (Innovation Best
Practice)ชื่อเรื่อง : Kick Off ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก
1. หลักการ เหตุผล
ความจ าเป็นองค์ การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุ นายน ของทุ กปี เป็ นวั นสิ่ งแวดล้ อมโลก
จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กาหนดเอาวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันเริ่มปลูกต้นไม้โดยจะดาเนินการปลูกต่อเนื่องถึงก่อนสิ้นฤดูฝน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วน ได้เริ่มต้นปลูกต้นไม้ ในวันที่ 5 มิถุนายน
3. การดาเนินการ
จัดกิจกรรม Kick Off ปลูกต้นไม้ บริเวณแก่งดอนกลาง จานวน 2,000 ต้น
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ประชาชนและทุกภาคส่วนรับทราบการ Kick Off ปลูกต้นไม้ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเริ่ม
ปลูกต้นไม้ในจังหวัดกาฬสินธุ์
5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
จานวนต้นไม้ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกในเดือนมิถุนายน 60 มีจานวนทั้งสิ้น 24,825 ต้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
/(2) สิ่งแวดล้อม....

- 22 (2) สิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1. ผลความก้าวหน้าในการจัดการขยะจาแนกตามประเภทขยะ (ตั้งแต่ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
2. การดาเนินการประเมิน หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จานวน 111 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 6.8 การประเมินความสาเร็จตามเปูาหมายของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย ร้อยละ 40
3. คณะทางานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับอาเภอ จัดการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จานวน 12 อาเภอ (อปท. 106 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 70 คงเหลือ 6 อาเภอ (อปท. 39 แห่ง)
4. ตรวจนิเทศติดตามงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 62 แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) บริหารจัดการน้า
- รายงานสถานการณ์น้า
สภาพน้าในอ่างฯ ขนาดกลาง 18 แห่ง
- จุน้า 88.382 MCM.
- เก็บน้า 81.085 MCM. (91.70%)
- เกิน 100 % รวม 5 แห่ง
- 75 – 100 % รวม 6 แห่ง

การพร่องน้าเพื่อเตรียมรับน้ามา
ตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้าในอ่างเก็บน้าเพื่อเตรียมรับน้ามาในช่วง กันยายน – ตุลาคม จะต้อง
ระบายน้าให้อยู่ในเกณฑ์ ไม่เกิน 80 %
ในการระบายน้าจะดาเนินการตามศักยภาพของอุปกรณ์ คือท่อระบายน้าลงลาน้าเดิม ( Bottom
Drain) และจะไม่ทาให้พื้นที่ด้านท้ายได้รับผลกระทบด้วย
สถานการณ์น้าและการบริหารจัดการน้าเขื่อนลาปาว 25 กรกฎาคม 2560
- ระดับน้าเก็บกัก 1,980 ล้าน ลบ.ม.
- ระดับน้าต่าสุด 100 ล้าน ลบ.ม.
มติที่ประชุม

รับทราบ

/3.5.1.4....

- 23 3.5.1.4 ด้านบริหารจัดการภาครัฐ
โดย นายมงคล อดทน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) ธรรมาภิบาล
- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
1. ผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 21 กรกฎาคม 2560 ได้แก่
1.1 รายจ่ายประจา งบประมาณ 4,079.33 ล้านบาท การเบิกจ่ายจานวนเงิน 3,511.83 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 86.09 เปูาหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 98.00 ต่ากว่าเปูาหมาย ไตรมาส 4 -11.91 ล้านบาท
1.2 รายจ่ายงบลงทุน งบประมาณ 2,888.45 ล้านบาท การเบิกจ่ายจานวนเงิน 2,218.08 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.79 เปูาหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 87 ต่ากว่าเปูาหมาย ไตรมาส 4 -10.21 ล้านบาท
1.3 รายจ่ายภาพรวม งบประมาณ 6,967.79 ล้านบาท การเบิกจ่ายจานวนเงิน 5,729.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 82.23 เปูาหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 96 ต่ากว่าเปูาหมาย ไตรมาส 4 -13.77 ล้านบาท
2. ผลการเบิกจ่ายเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้แก่
2.1 หน่ ว ยงานส่ ว นราชการ งบจั ด สรร 2,477.04 ล้ า นบาท การเบิ ก จ่ า ย จ านวนเงิ น
2,024.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.75 เปูาหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 87 ต่ากว่าเปูาหมายไตรมาส 4
-5.25 ล้านบาท
2.2 หน่วยงานอุดหนุน (อปท.) งบจัดสรร 170.54 ล้านบาท การเบิกจ่าย จานวนเงิน 70.66
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.43 เปูาหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 87 ต่ากว่าเปูาหมายไตรมาส 4 -45.57 ล้านบาท
2.3 หน่วยงานงบจังหวัด งบจัดสรร 240.87 ล้านบาท การเบิกจ่าย จานวนเงิน 122.44
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.83 เปูาหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 87 ต่ากว่าเปูาหมายไตรมาส 4 -36.17 ล้านบาท
2.4 รวมงบจั ดสรร 2,888.45 ล้านบาท การเบิ กจ่ าย จานวนเงิน 2,218.08 ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.79 เปูาหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 87 ต่ากว่าเปูาหมายไตรมาส 4 -10.21 ล้านบาท
3. ผลการเบิกจ่ายเฉพาะงบกลุ่มจังหวัด (เบิกแทนกัน)
หน่วยงานงบกลุ่มจังหวัดงบจัดสรร 812.22 การเบิกจ่าย 69.03 จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
8.50 เปูาหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 87 ต่ากว่าเปูาหมายไตรมาส 4 -78.50 ล้านบาท
4. ลาดับ จังหวัดกาฬสินธุ์
การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น เปู า หมาย ร้ อ ยละ 87.00 ผลการเบิ ก จ่ า ย ร้ อ ยละ 76.79
ลาดับที่ 18 ของประเทศ ลาดับที่ 1 ของกลุ่มจัง หวัด และใน 12 จังหวัด เป็นลาดับที่ 3 และผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมเปูาหมาย ร้อยละ 96.00 ผลการเบิกจ่ าย ร้อยละ 82.23 ลาดับที่ 11 ของประเทศ ลาดั บที่ 2
ของกลุ่มจังหวัด และใน 12 จังหวัด เป็นลาดับที่ 4
5. ลาดับ งบจังหวัด
การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น เปู า หมาย ร้ อ ยละ 87.00 ผลการเบิ ก จ่ า ย ร้ อ ยละ 50.83
ลาดั บ ที่ 44 ของประเทศ ล าดับ ที่ 3 ในกลุ่ มจั ง หวั ด และการเบิ ก จ่า ยภาพรวมเปู าหมาย ร้ อ ยละ 96.00
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.84 ลาดับที่ 43 ของประเทศ และลาดับที่ 3 ในกลุ่มจังหวัด
/6. ผลการ....

- 24 6. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ได้แก่
6.1 เงินกันฯ ก่อนปี 2559 งบประมาณ 90.68 ล้านบาท เบิกจ่าย 45.80 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.51 คงเหลือ 44.88 ล้านบาท
6.2 เงินกันฯ ปี 2559 งบประมาณ 1,410.72 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,290.79 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 91.50 คงเหลือ 119.93 ล้านบาท
6.3 เงิ น กั น ฯ รวมงบประมาณ 1,501.40 ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ย 1,336.58 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 89.02 คงเหลือ 164.82 ล้านบาท
7. การเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7.1 ไตรมาส 1 รายจ่ายลงทุน 19 % สะสม ณ สิ้นไตรมาส ผลการเบิกจ่ายกาฬสินธุ์ 17.54
รายจ่ายภาพรวม 30 % สะสม ณ สิ้นไตรมาส ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายรวมกาฬสินธุ์ 44.04
7.2 ไตรมาส 2 รายจ่ายลงทุน 41 % สะสม ณ สิ้นไตรมาส ผลการเบิกจ่ายกาฬสินธุ์ 50.20
รายจ่ายภาพรวม 52 % สะสม ณ สิ้นไตรมาส ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายรวมกาฬสินธุ์ 64.00
7.3 ไตรมาส 3 รายจ่ายลงทุน 63 % สะสม ณ สิ้นไตรมาส ผลการเบิกจ่ายกาฬสินธุ์ 73.51
รายจ่ายภาพรวม 73 % สะสม ณ สิ้นไตรมาส ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายรวมกาฬสินธุ์ 78.15
7.4 ไตรมาส 4 รายจ่ายลงทุน 87 % สะสม ณ สิ้นไตรมาส ผลการเบิกจ่ายกาฬสินธุ์ 76.79
รายจ่ายภาพรวม 96 % สะสม ณ สิ้นไตรมาส ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายรวมกาฬสินธุ์ 82.23
มติที่ประชุม
รับทราบ
- ผลการดาเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
1. การประชุ ม คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ (ก.ธ.จ.) ครั้ ง ที่ 3/ 2560
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่12 (นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์) ในฐานะประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจัง หวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง ที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม3/2 ศาลากลางจัง หวั ดกาฬสิน ธุ์ และลงพื้นที่ตรวจโครงการ
ก่อสร้างฝายน้าล้น บ้านแก้งนคร หมู่ 7 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2. โครงการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2560
บรรยายทางวิชาการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากร/
คณะวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ ให้กับผู้บริหารและ
ให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและในหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 สาหรับผู้บริหารหน่วยงาน จานวน 1 วัน
รุ่นที่ 2 สาหรับผู้ปฏิบัติงาน จานวน 2 วัน
เวลาดาเนินการ/สถานที่จัดโครงการ
วั น ที่ 21 – 23 กั น ยายน 2560 ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

/3. โครงการ....

- 25 3. โครงการพัฒ นาศั กยภาพและรวมพลังเครือ ข่ ายเฝ้ าระวังการทุจริ ตในหน่วยงานภาครั ฐ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรยายทางวิชาการ ให้ความรู้โดยวิทยากร/คณะวิทยากร
และการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและในหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้แทนจากสานักงาน ปปช. สานักตรวจเงินแผ่นดิน โดยเพิ่มศักยภาพและ
สร้างเครือข่ายเฝูาระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 2 รุ่นๆ ละ 350 คน รวม 700
เป้าหมาย
- กานัน/สารวัตรกานันทุกตาบล ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
เวลาดาเนินการ/สถานที่จัดโครงการ
วันที่ 24 – 25 กันยายน 2560
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
4. การแต่งตั้งคณะทางานตรวจ ติดตาม และสังเกตการณ์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ได้ แ ต่ ง ตั้ง คณะท างานตรวจ ติ ด ตาม และสั ง เกตการณ์ โครงการเสริ ม สร้า งความเข้ ม แข็ ง
ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ภาย ใต้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ ยงของโครงการ
ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อนาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดัง กล่าวเป็นข้อมูลประกอบในการตรวจ
ติดตาม และให้ข้อสังเกต /แนะนาการดาเนินโครงการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานคณะทางาน หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็ น คณะ ท างานและ เลขานุ ก าร และ มี ค ณะ ท างาน ปร ะก อบด้ ว ย ปร ะธ าน หอ การค้ า จั ง หวั ด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจัง หวัด ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด คลัง
จังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และหัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) การบริการ
- โครงการจั ง หวั ดกาฬสิ น ธุ์ บ าบั ด ทุ กข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า ง
รอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่
10 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560
ผลการด าเนิ น โครงการ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน
ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
บ้านหนองสอใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลลาปาว อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

/ส่วนราชการ....

- 26 ส่วนราชการหน่วยงานร่วมออกให้บริการ 57 แห่ง จานวนผู้เข้าร่วมงาน 2,100 คน และจานวน
ผู้มารับบริการ 833 คน แยกออกเป็น
- บริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย 25 คน
- ให้คาปรึกษาด้านแรงงาน 120 คน
- ให้คาปรึกษาด้านเกษตร 345 คน
- ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ 62 คน
- ช่วยเหลือคนเจ็บปุวย 250 คน
- ช่วยเหลือเด็ก/เยาวชน 31 คน
- บริการอื่นๆ 1,852 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
(3) ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
- การใช้ ง านระบบภู มิ ส ารสนเทศโดยใช้ แ ผนที่ และ
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เชิ ญ ผู้ แ ทนส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ หรื อ
(สทอภ. GISTDA) ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5.1.5 ด้านแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
โดย นายมงคล อดทน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) ศูนย์ดารงธรรม
- ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่ตรวจฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม
เวลา 14.00 น. ศูนย์ดารงธรรมจัง หวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สคบ.จัง หวัด สนง.สาธารณสุขจัง หวัด
สนง.พาณิช ย์จัง หวัด สนง.ประชาสัม พั นธุ์จั ง หวัด และเจ้ าหน้ าที่ ตารวจ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ผู้ประกอบธุ รกิ จ
จาหน่ายชุดไทยธรรมและชุดสังฆทาน ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จากการตรวจสอบพบว่าโดยภาพรวม
ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้า
ที่ค วบคุ มฉลาก แต่ ยั งพบมี ชุด สั งฆทานบางชุด ทางผู้ ประกอบธุร กิจ แสดงรายการไม่ ชัด เจน ทั้ง นี้ เจ้ า หน้ า ที่
ได้ตักเตือนรวมถึงให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและจะลงพื้นที่ตรวจติดตาม
อีกครั้ง เพื่อให้ผู้บริ โภคมั่นใจในความปลอดภัยและเป็นธรรมในการ ซื้อชุดสัง ฆทาน และชุดไทยธรรมในช่ว ง
เทศกาลเข้าพรรษา

/วันที่ 7....

- 27 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 จัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งในที่ดินของรัฐ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โครงการส่ง น้าและบ ารุง รักษาลาปาว กองบัญ ชาการ
ควบคุ ม กองก าลั ง รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ก าฬสิ น ธุ์ ส านั ก งานเกษตร
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ หน่ ว ยปู อ งกั น และปราบรามประมงน้ าจื ด เขื่ อ นล าปาวกาฬสิ น ธุ์ อ าเภอส หั ส ขั น ธ์
และเทศบาลต าบลภู สิ ง ห์ จั ด เวที ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง พื้ นที่ ร อบ
อ่างเก็บน้าลาปาว ณ หอประชุมเทศบาลตาบลภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้
1.ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านละ 10 คน เพื่อเจรจาไกล่ เกลี่ยกับผู้ที่รุกล้าแนวเขตให้
ออกจากพื้นที่ของกรมชลประทาน และดูแลปูองกันมิให้ประชาชนรุกล้าแนวเขตของกรมชลประทานเพิ่มเติม
2.เทศบาลตาบลภู สิง ห์ คณะกรรมการหมู่ บ้ าน และหน่ วยงานข้า งต้น ร่ว มกัน ปัก ปั นแนวเขต
เพื่อปูองกันมิให้ประชาชนรุกล้าที่ดินของกรมชลประทาน
3.หากยังมีผู้ฝุาฝืนแนวเขตของกรมชลประทาน และไม่ยอมทาตามมติของคณะกรรมการหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อปูองกันมิให้เกิดปัญหาขัดแย้งในชุมชน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ร่วมจับกุมผู้กระทาความผิดตามหนังสือร้องเรียนแจ้งเบาะแส
เมื่อวัน ที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 22.10 น. โดยการอานวยการของ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
ผู้บัง คับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่ง การให้ พ.ต.ท.บุญ เทียน พุดสีเสน หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ร่วมกับชุด
จับกุม สภ.โนนสูง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม นากาลังเข้าจับกุมผู้กระทาความผิดตามหนังสือร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จานวน 4 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกับ
พวกที่ห ลบหนีลั กลอบเล่ นการพนัน ไฮโลว์ และมียาเสพติ ดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ใ นครอบครองโดย
ผิดกฎหมายเหตุเกิดที่บริเวณบ้านดงบัง ม.15 ต.หัวนาคา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนาตัว
ผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
(2) ผู้ด้อยโอกาส
- การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส

Bestpictest “การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส”
1. โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านพอเพียงชนบทของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองค์ชุมชน (องค์การมหาชน) มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเธียร
ชัย อัจฉริยพันธ์) เป็นประธานในพิธี พื้นที่ ๕ ตาบล ได้แก่ ตาบลคาใหญ่ คาเหมือนแก้ว นาโก สมเด็จ และ
ตาบลนาจาปา จานวน ๒๒๑ หลัง รวมเป็นเงิน ๒,๒๑๖,๓๘๔ บาท และท่านนายกเหล่ ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
(นางเนตรชนก คาดี) ได้ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรตาบลคาใหญ่และคาเหมือนแก้ว จานวน ๖๕ ชุด ในครั้งนี้ด้วย
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน (องค์การมหาชน) ขบวนองค์กรชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/๒. โครงการ....

- 28 ๒. โครงการบ้านผู้ยากไร้
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้
Bestpictest ประชารัฐเพื่อสังคม
โ ค ร ง ก า ร เ ก้ า อี้ สุ ข า พ า สุ ข ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร แ ล ะ ผู้ สู ง อ า ยุ จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์ โ ด ย
ท่านสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จากัด ผู้ดาเนินโครงการเก้าอี้
สุขา พาสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบริจาค
เก้าอี้ จานวน ๕๐๐ ชุดๆ ละ ๕๕๐.-บาท เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มอบให้กับ
ผู้ปุ ว ย คนพิ ก าร ผู้สู ง อายุ ประชาชนทั่ ว ไป ในจั ง หวั ด กาฬสิน ธุ์ เพื่ อ นาไปใช้ ประโยชน์ ในการปฏิบั ติ กิจ วั ต ร
ประจาวันได้สะดวก โดยบริจาคในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๘ อาเภอ ประกอบด้วย ศูนย์โฮมสุข
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๕๕ แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
5.1 การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย
โดย สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 จุลสารสานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจาเดือน สิงหาคม 2560
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
(ไม่มี)
เลิกประชุมเวลา

12.00

(ลงชื่อ)

สมพร จันทร์นนท์
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสมพร จันทร์นนท์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นางสาวอรอุมา อุสาพรหม.... พิมพ์/ทาน

