รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 11/2559
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
**********************
ผู้มาประชุม
1. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
2. นางจิราภรณ์ อ่อนละมุล
3. นายมงคล อดทน
4. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
5. นายรัชดา จุฬารี
6. ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล
7. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
8.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธาน
(แทน) นายกเหล่ากาชาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
การบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.อ. ประวัติ จารุตัน
(แทน) รองผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ต.อ.มนตรี จรัลพงศ์
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.อ.มานพ ไขขุนทด
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
นายสาโรช ไพเราะ
ผู้อานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพิชัยยา ตุระซอง
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวประภัสสร อุราสาย
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายธีระ แก้วไกรสร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิชาญ แท่นหิน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอนันต์ พิมพะสาลี
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
นาย ณ.เณร วัฒนกูล
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
นายสวาส ภูพันใบ
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเอกรัตน์ มิสา
(แทน) นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายเกรียงไกร กิริวรรณา
นายอาเภอยางตลาด
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายอาเภอกมลาไสย
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์ นายอาเภอท่าคันโท
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายอาเภอสมเด็จ
นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์
นายอาเภอเขาวง
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
นายอาเภอห้วยเม็ก
ว่าที่ พ.ต.ประพันธ์ พบูประภาพ นายอาเภอคาม่วง
/32. ว่าที่ร้อยตรี อานพ ...
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายจารุวัตร ภูแก้ว
นายกาธร วิเชฏฐพงศ์
นายไพโรจน์ จิตจักร
นายศุภชัย บุญทิพย์
นายนิจ ไพรสณฑ์
ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง
นายคารม คาพิทูรย์
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายวีรวัฒน์ วารีรัตน์
พ.ต.ธนพันธุ์ จันทร์ศิริ
นางแก้วใจ คดีธรรม
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
นายสุรสิทธิ์ นุตโร

50.
51.
52.
53.
54.
55.

นายชัยพงศ์ แสงจันทร์
นายประสิทธิ์ นันเรี่ยม
นายสมศักดิ์ สีนามโหน่ง
นายธารง ธวัชวะชุม
นายจุมพล พุ่มโพธิสุวรรณ
นางละแม้น สิงหาบุตร

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

นางสาวณภัทร อุ่นโสภณ
นายสามารถ มูลคา
นายประพาส บุญสุข
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
นายวันชัย ถวิลไพร
นายอาวุธ สมยา
นายนิติพัฒน์ เตียนพลกรัง
นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
นายฤาชัย จาปานิล
นางจุฬานุช ขาวอ่อน
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายกัมปนาท บุญสิงห์

นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพืน้ ที่กาฬสินธุ์
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาว
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
/68. นายมหิทร ...
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นายมหิทร ภูติโส
นายอนุชิต วงศ์พิมาน
นายวีระ คามตะสีลา
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี
ว่าที่รต.ยงยุทธ เกษาโร

(แทน) ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขา จังหวัดกาฬสินธุ์
นายประสงค์ มูลศรี
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
นายปิยะ โยมา
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพลชัย การินทร์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์
นายพิชิต สมบัติมาก
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายหนูแดง หาญโสภา
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ดร.ฤิทธิบาน สุชีวะกุล
หัวหน้าสถานีวนวัฒน์วิจัยกาฬสินธุ์
นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
นางสาวอนัญญา คงสมของกุล (แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพชรวิเชียร สมจิตร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุทัด ปะสาวะถา
(แทน) ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพิชัย เมืองมัจฉา
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
นายเสมือน ศรีพอ
รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางธนพรหม เวียงปฏิ
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเจษฏ์พงศ์ น้อยผาง
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นางพรพิมล คงตระกูล
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 (ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์)
นายวินชาติ บัวสิงห์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ดร.สมัคร เยาวกรณ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์พีระ อารีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายศุภเดช การถัก
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์
ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์
พ.ต.อ.ภัทรพล หาญทนงค์
ผกก.สภ.ยางตลาด
พ.ต.ท.สมทรง พละเดช
ผกก.สภ.กมลาไสย
พ.ต.ท.ไทรัฐ สมฤทธิ์
ผกก.สภ.กุฉินารายณ์
/105. พ.ต.อ.ทศพร ...
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พ.ต.อ.ทศพร จิเนราวัต
พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ
พ.ต.อ.ปราโมทย์ พรหมรุ่งเรือง
พ.ต.อ.ชัชทอง ธุระทอง
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี
พ.ต.อ.วัฒนา เกษรมาลา
พ.ต.อ.พุฒนันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.ณัฎฐพนธ์ พยอมใหม่
พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์
พ.ต.อ.กรองพล สาราษฎ์
พ.ต.ท.สยาม จิตเพียร
พ.ต.อ. ชนินทร์ จิตรแจ้ง
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปลื้มสุด
พ.ต.ท.ชลพงศ์ อารมย์ดี
พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ
พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล
พ.ต.ท.สาเภา อินดี
นายทวิทย์ แน่นอุดร
นายจักรกฤช ตันเลิศ
นายชัยพล ไชยคามิ่ง
นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
2. นายกิตติ บัวละคร
3. นายอวิรุทธิ์ พรหมรัตน์
4. นายสุรเดช เคราะห์ดี
5. นายสุทธินันท์ สามัคคี
6. นายคมคิด ชินบุตร
7. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
8. นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
9. นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
10. นายกฤษณ์ จันทชุม
11. นายอรุณ สุทธิรักษ์
12. นายสุทิน สาริพันธ์
13. นายสวัสดิ์ มาลี

ผกก.สภ.สมเด็จ
ผกก.สภ.สหัสขันธ์
ผกก.สภ.เขาวง
ผกก.สภ.ร่องคา
ผกก.สภ.นามน
ผกก.สภ.ห้วยเม็ก
ผกก.สภ.คาม่วง
ผกก.สภ.หนองกุงศรี
ผกก.สภ.ท่าคันโท
ผกก.สภ.สามชัย
ผกก.สภ.นาคู
รอง ผกก.สส.ฯรรท.ผกก.สภ.ฆ้องชัย
ผกก.สภ.ดอนจาน
ผกก.สภ.ห้วยผึ้ง
ผกก.สภ.โนนสูง
สว.สภ.บ้านหนองเม็ก
สวญ.สภ.นากุง
สว.สภ.ลาปาว
สว.สภ.แซงบาดาล
รอง ผกก.สส.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ รรท.ผกกฯ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์
/14. นายอาณัติ ...
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายอาณัติ สีหวัฒนะ
นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร
นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
นายภูมิพัทธ์ เรืองแหล่
นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นายสุวรรณ บัวพันธ์
ว่าที พ.ต.อ.หญิงโศภชา สิงห์ทอง
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายโชค สุรกุล
นายนีณวัฒน์ เคนโยธา
นายไพฑูรย์ ทวาศรี
นายชัยพล ไชยคามิ่ง

เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวชุลีพร ภูสมศรี
2. นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
3. นายกฤต อรรคศรีวร
4. นางมัณญาภา พุดเกลี้ยง
5. นายไชยา เครือหงษ์
6. นางสาวสมพร จันทร์นนท์
7. นายดิลก ธารสมบัติ
8. นายสมพงษ์ สุขทั่วญาติ
9. นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
10. นายภูเบธ โพธิ์สายคุณ
11. นายมานพ อินทพันธ์
12. นางสาวพัชรินทร์ สาราญเนตร
13. นายอานุสรณ์ สารผล
14. นายเสกสรร รัตนเกือ้ กูลกิจ
15. นางสาวอรอุมา อุสาพรหม
16. นายธีรภัทร บรรจงเลิศ
17. นายโดม ศิลาแยง
18. นางสาวเมวิกา หาญอาษา

ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
ผจ.ธพว.ศูนย์ธุรกิจกาฬสินธุ์
ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนสังคมสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

/พิธีก่อนการประชุม ...
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พิธีก่อนการประชุม
1 พิ ธี ม อ บ ใ บ ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์ ดี เ ด่ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด
ประจาปี 2559 และมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับ
เขต ประจาปี 2559
โดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
2 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์ ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ ชุมชน หลักสูตร “ครูผู้สอน
วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
โดย สานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
3 พิ ธี ล ง น า ม บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
“จังหวัดสะอาด”-3Rs
โดย สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่
1
ประธาน

เรื่อง

ประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
แจ้งว่าข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และให้แนะนาตัวต่อที่ประชุม
1.1 นายวันชัย ถวิลไพร
ตาแหน่งเดิม ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสัตว
บาล))
ระดับสูง เลขที่ตาแหน่ง 3316 สานักงานปศุสัตว์จังหวัด หนองบัวลาภู
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการสัตวบาล)) ระดับสูง เลขที่ตาแหน่ง 3666 สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาฬสินธุ์
1.2 นายพชรวิเชียร สมจิตร
ตาแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
1.3 นายฤาชัย จาปานิล
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโครงการ (ผู้อานวยการเฉพาะด้าน วิศวกรรม
ชลประทาน) ประเภทอานวยการต้น
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการส่งน้า และ
บารุงรักษาลาปาว
1.4 นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ อ.ร่องคา จ.กาฬสินธุ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1.5 นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

-7/1.6. นายกาธร ...
1.6 นายกาธร วิเชฏฐพงศ์
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
1.7 นายสุเทพ ชัยวัฒน์
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
1.8 ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ได้รบั การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.ร่องคา จ.กาฬสินธุ์
1.9 ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
1.10 นายจารุวัตร ภูแก้ว
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
1.11 นายคารม คาพิทูรย์
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน คดี อาญา 1-9 ส่วน
การ
สอบสวนคดีอาญา สานักการสอบสวนและนิติกรกรมการปกครอง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
1.12 นายศุภชัย บุญทิพย์
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.สอง จ.แพร่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
1.13 นายนิจ ไพรสณฑ์
ตาแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1.14 ดร.ฤิทธิบาน สุชีวะกุล
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสถานีวนวัฒน์วิจัยกาฬสินธุ์
1.14 นายธีระ แก้วไกรสร
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
1.14 นายวันชาติ บัวสิงห์
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
มติที่ประชุม

รับทราบ
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/ ระเบียบวาระที่ 2 ...
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2559 ประจาเดือน ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2559 ประจาเดือนตุลาคม
2559 ซึ่ ง ได้ เ ผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ แ ล้ ว สามารถ สื บ ค้ น ได้ ที่ www.kalasin.go.th
หัวข้อ “รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์” ทั้งนี้ หากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่าน
ใดจะแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ในชั้นนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายงานสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส าหรั บ สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559
ขยายตัวร้อยละ 17.58 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่หดตัว -19.25 เป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการบริโภคภาคเอกชน สาหรับการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน
ปัจจัยบวก
การกระตุ้ น จากนโยบายภาครั ฐ มาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร โครงการยกระดั บ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ มาตรการดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วย
SMEs(Soft Loan) มาตรการโครงการบ้านประชารัฐ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบภาครัฐ ราคาน้ามันที่ยังคง
อยู่ในระดับต่า มีการลงทุนภาคเอกชน(อสังหาริมทรัพย์) อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ทรงตัวในระดับต่า
ปัจจัยลบ
สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจากปัญหา NPL ที่เพิ่มขึ้น หนี้ครัวเรือน
อยู่ในระดับสูง ราคาสินค้าเกษตรที่สาคัญตกต่า
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากภาพรวม
ที่ได้รับการจัดสรร 4,372.93 ล้านบาท PO 728.96 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 1,233.72 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 28.21 ประจาจัดสรร 1,804.40 ล้านบาท PO 2.85 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว
1,081.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.93 ลงทุนจัดสรร 2,5682.53 ล้านบาท PO 726.11 ล้านบาท
มีการเบิกจ่ายแล้ว 152.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93 (เบิกจ่ายได้มากเป็นลาดับที่ 13 ของประเทศ)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการจัดสรร
193.28 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.49 คงเหลือ 192.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ข้อมูล ณ วันที่ 25
พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนงบกรมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560ที่ได้รับ
การจัดสรร 244.47 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.93 คงเหลือ 243.54 คิดเป็นร้อยละ 0.38 ภาพรวมเบิกจ่าย
ได้มากเป็นลาดับที่ 44 ของประเทศ
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/ สรุปผลการเบิกจ่าย ...
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี ที่ได้รับการจัดสรร 1,466.54 ล้านบาท
เบิกจ่าย 251.37 ล้านบาท คงเหลือ 1,215.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.14 ข้อมูล ณ วันที่ 25
พฤศจิกายน 2559
ผลการเบิกจ่ายหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน 50 ล้านบาทขึ้น และเรียงผลการเบิกจ่ายสูงสุด
ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

จัดสรร

PO

เบิกจ่าย คงเหลือ

%
เบิกจ่าย

1

สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

243.36 133.39 66.64 176.72 27.38

2

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

164.07 38.51

23.68 140.39 14.43

3

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต1

51.93

12.70

1.55

50.38

2.99

4

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

217.81 175.78

3.99

213.82

1.83

5

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

57.67

6.50

0.44

57.23

0.76

6

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

426.81 61.57

1.95

424.86

0.46

7

งปม.จว.-สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

244.47

-

0.93

243.54

0.38

8

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด

193.28

-

0.49

192.79

0.26

9

แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

171.54

-

0.39

171.16

0.22

238.10

0.24

0.48

237.62

0.20

10 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 รายงานสภาพอากาศล่วงหน้า ประจาเดือนธันวาคม 2559

อุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การคาดหมายลั ก ษณะอากาศบริ เ วณจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.2559
ออกประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สภาวะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
จะแผ่ ล งมาปกคลุ ม ประเทศไทยตอนบนและจะมี ก าลั ง แรงเป็ น ระยะๆ ท าให้ บ ริ เ วณจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์
มีอากาศเย็นกว่าเดือนที่ผ่านมา โดยในบางช่วงจะมีอากาศหนาว
ข้ อ ควรระวั ง ในเดื อ นนี้ อ าจมี ค ลื่ น กระแสลมตะวั น ตกเคลื่ อ นจากประเทศพม่ า
และเคลื่ อ นผ่ า นประเทศไทยตอนบน ซึ่ ง จะท าให้ บ ริ เ วณดั ง กล่ า วมี ฝ นฟ้ า คะนองและลมกระโชกแรง
สาหรั บสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจมีผลกระทบต่ อสุขภาพอนามัย ประชาชนจึงควรดูแลรั กษาสุขภาพ
และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจาวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
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อุณหภูมิ (°C)
จังหวัด

กาฬสินธุ์

สูงสุด

ต่าสุด

เฉลี่ย

เฉลี่ย

28-30

16-18

ฝน(มม.)

/ จังหวัด ...
ลม

ความชื้น

ปริมาณฝน

จานวน
วัน

สัมพัทธ์

น้อยกว่า 10

1-2

60-70

(%)

ทิศ

ความเร็ว
(กม./ซม)

ตะวันออก

8-15

3.3 รายงานสถานการณ์น้า
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- อ่างเก็บน้าห้วยสีทน อ.เมืองกาฬสินธุ์ ปริมาณน้า 1.614 ล้านลูกบาศก์เมตร คิด
เป็น 45.5 % ผู้ใช้ประโยชน์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ อบต.หนองกุง ทต.ไผ่ และทต.นาจารย์
- อ่างางเก็บน้าห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ปริมาณน้า 2.345 ล้านลูกบาศก์เมตร คิด
เป็น 96 % ผู้ใช้ประโยชน์ ทต.ห้วยโพธิ์ (บ้านโหมน,บ้านกลางดง,บ้านไผ่ทอง)
- อ่างเก็บน้าบึงอร่าม อ.ยางตลาด ปริมาณน้า 3.452 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
95.9 % ผู้ใช้ประโยชน์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขายางตลาด
- อ่างเก็บน้าห้วยแกง อ.ดอนจาน ปริมาณน้า 18.265 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
78.3 % ผู้ใช้ประโยชน์ อบต.ดงพะยุง และทต.สงเปลือย
- อ่างเก็บน้าห้วยสังเคียบ อ.สมเด็จ ปริมาณน้า 6.188 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
82.5 % ผู้ใช้ประโยชน์ ทต.แซงบาดาล
- อ่างเก็บน้าห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง ปริมาณน้า 1.572 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
37.9%
ผู้ใช้ประโยชน์ ทต.ห้วยผึ้ง
- อ่างเก็บน้าห้วยฝา อ.ห้วยผึ้ง ปริมาณน้า 2.081 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 32.4
%
ผู้ใช้ประโยชน์ อบต.นิคมห้วยผึ้ง
- อ่างเก็บน้าห้วยสะทด อ.ห้วยผึ้ง ปริมาณน้า 6.69 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 57.4
% ผู้ใช้ประโยชน์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ ทต.คาบง
- อ่างเก็บน้าห้วยมะโน อ.นาคู ปริมาณน้า 5.029 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 86.5
% ผู้ใช้ประโยชน์ ทต.นาคู
- อ่างเก็บน้าห้วยจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ ปริมาณน้า 4.527 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
61.3 % ผู้ใช้ประโยชน์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์
- อ่างเก็บน้าห้วยสายนาเวียง อ.เขาวง ปริมาณน้า 0.396 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
41.2 % ผู้ใช้ประโยชน์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขาวง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อทราบ
4.1 การจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

- 11 สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
/ แจ้งมติที่ประชุม ...
แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2559 รั บ ทราบสรุ ป รายงานการหารื อ เกี่ ย วกั บ
การด าเนิ น การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) กรรมการและเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (คตส.) นาเสนอ ดังนี้
1. เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
จึ ง ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นจั ด กิ จ กรรมตามประเพณี วั ฒ นธรรม และการท่ อ งเที่ ย วได้ ต ามปกติ ตั้ ง แต่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
2. ในการจัดกิจกรรมตามข้อ 1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือผู้จัดกิจกรรม
พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้
2.1 กิจกรรมใดได้ดาเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนสามารถดาเนินกิจกรรม
ต่ า งๆ ต่ อ ไปได้ เช่ น การจั ด ประชุ ม สั ม มนา งานมงคลสมรส กฐิ น กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรม ประเพณี
หรือการเลี้ยงสังสรรค์ ที่ทาในอาคารหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตเหมาะสม และเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มตามที่จัดเป็นปกติ
หรือได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น การต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าร่วมประชุม
2.2 ทุ ก หน่ ว ยงาน ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถจั ด กิ จ กรรม
ได้ตามปกติ เช่น งานมหรสพ งานแสดงดนตรี งานวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยผู้จัดงานพิจารณาความเหมาะสมและ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คาแนะนาและปรึกษาหารือ
กับภาคส่วนต่างๆ โดยเน้นการใช้กลไกประชาคมเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม
2.3 การจั ด รายการของสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามปกติ
โดยให้ผู้รับผิดชอบรายการพิจารณาความเหมาะสม และควรมีรายการที่สร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหาก ษั ต ริ ย์ และพระราชกรณี ย กิ จ ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ รวมทั้ ง การพั ฒ นาประเทศด้ า นต่ า งๆ
ที่รัฐบาลได้ดาเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและที่จะดาเนินการในห้วงเวลาต่อไปทุกวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีพระ
ราชกรณียกิจในพระราชพิธีหรือพิธีสาคัญ หรือมีเรื่องสาคัญอื่นใดให้ดาเนินการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ทั่วกัน
2.4 ข้าราชการ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรั ฐ ไว้ทุกข์มีกาหนด 1 ปี
ส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความเหมาะสม
2.5 ในกรณีที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการ ศตส. โทร. 0 2288
6464 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gad.moi.go.th
หัวข้อ “งานสาคัญ” เมนู “รวมข้อสั่งการเกี่ยวกับงานพระบรมศพ”
มติที่ประชุม
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4.2
การจัดกิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ก าหนดจั ด กิ จ กรรมแสดงความไว้ อ าลั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) ในวัน
ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกาหนดการแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

- 12 ช่วงที่ 1 พิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
/ช่วงที่ 2 พิธีบาเพ็ญกุศล ...
ช่ ว ง ที่ 2 พิ ธี บ า เ พ็ ญ กุ ศ ล พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล ปั ญ ญ า ส ม ว า ร ( ค ร บ 5 0 วั น )
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วงที่ 3 พิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม
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4.3 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันลอยกระทง
ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
กันอย่างแพร่หลาย โดยที่ผ่านมาพบว่ามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน อยู่บ่อยครั้ง เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จั ง หวั ด พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การจุ ด และปล่ อ ย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควั น
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่ เกินหกหมื่ นบาท หรือทั้ งจาทั้งปรับ ตามข้อ 5 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 27/2559 ลงวั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2559 รายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ซึ่ ง ขณะนี้
นายอาเภอทุกอาเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะสั่งอนุญาตให้มีการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควั น หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น มิ ไ ด้ โ ดยเด็ ด ขาด เนื่ อ งจากร่ า งประกาศจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
ที่กาหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตอยู่ระหว่างการดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและยังมิได้มีการประกาศบังคับ
ใช้แต่อย่างไร ดังนั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสู ญ เสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จากการเล่ น ดอกไม้ เ พลิ ง การจุ ด และปล่ อ ย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควั น ในห้ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
จึงขอให้แจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการการทราบว่าการจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายอาเภอท้องที่หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่ เกินหกหมื่ นบาท หรือทั้ งจาทั้งปรับ ตามข้อ 5 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559
มติที่ประชุม
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4.4 โครงการจั 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 1 / 2560 วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2559และครั้งที่ 2 / 2560 วัน
พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นาเสนอต่อที่ประชุม โดย “วีดทิ ัศน์”
มติที่ประชุม
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4.5 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ
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ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สถานการณ์สา
ธารณภัยและการช่วยเหลือ ดังนี้
สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ
๑. สถานการณ์สาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือ
/(1)สถานการณ์ทั่วไป ...
(1.1)สถานการณ์ทั่วไป
รายงานระดับน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน 19 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)
- มีปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ารวม 62.77 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 68.60 % เทียบกับวันนี้ของปีที่แล้ว
- มีปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ารวม 51.35 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56.00 % (มากกว่าปีที่แล้ว 12.60 %)
ปริมาณน้าในเขื่อนลาปาว ที่ระดับเก็บกักของเขื่อนมีความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม.
- ปัจจุบันมีปริมาณน้า 1,147.50 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58.00 % ปริมาณน้าใช้งานได้ 1,147.50 ล้าน ลบ.ม.
- เทียบกับวันนี้ของปีที่แล้ว มีปริมาณน้า 944.40 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47.70 % (มากกว่าปีที่แล้ว 10.30 %)
(1.๒) สถานการณ์สาธารณภัย
(1.2.1) อุทกภัย (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2559) จังหวัดกาฬสินธุ์ได้
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อ.สามชัย อ.ยางตลาด
อ.ร่องคา อ.กมลาไสย และอ.ฆ้องชัย
(1.2.2) ด้านการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ด้าน
การเกษตร ดังนี้
- ด้านประมง ในเขตพื้นที่ อ.ยางตลาด
จานวน 5,625,685. – บาท
- ด้านพืช (นาข้าว) ในเขตพื้นที่ อ.ยางตลาด
จานวน 50,068. – บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน 5,665,753. – บาท
- ด้านการปฏิบัติงาน (ค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อใช้สาหรับเครื่องสูบน้าพลังไฟฟ้า) อ.ฆ้องชัย
จานวน 500,000.- บาท
ในส่วนนี้ที่เหลือขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจและทาประชาคมหมู่บ้านใน อ.ยางตลาด
และอ.ร่องคา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยเร่งด่วน ตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ต่อไป
พร้อมนี้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นาเครื่องยังชีพ จานวน
1,400 ชุด จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในเขต
พื้นที่ อ.สามชัย อ.ยางตลาด อ.ร่องคา อ.กมลาไสย และอ.ฆ้องชัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(1.3)การเตรียมการรองรับภัยหนาว
- จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้อาเภอจัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
- จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทม./ทต.) และกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตาบล (กอปภ.อบต.)
- จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภัยหนาว) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว
- จังหวัดโดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการสารวจและ
จัดทาข้อมูลบัญชีผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มี
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รายได้น้อยและผู้ประสบความเดือนร้อน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเตรียมความพร้อม รวมทั้ง
กาหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ และการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว
- จังหวัดมีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการพยากรณ์อากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับ
การประสานการปฏิบัติ
- จังหวัดมีการแจ้งเตือน และให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนเป็นระยะๆ ในทุกช่องทาง
/ จังหวัดได้ดาเนินการ ....
- จังหวัด ได้ ด าเนินการการติ ด ตามสถานการณ์จ ากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เช่นกรมอุตุ นิยมวิทยา
สาธารณสุข และนาข้อมูลที่ได้ แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นหนังสือ
ราชการ สื่อสังคมออนไลน์ และสานักข่าวท้องถิ่น
- จังหวัดมีการซักซ้อมแนวทางการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- จังหวัดโดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการโครงการ “พลัง
ประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว” ปี 2559 – 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว โดยจะจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และจะทาพิธีเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
หนาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2559 – 2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00 น. ณ ศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์
(1.4) สรุปการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
-ในการด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ในอ านาจผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
( วงเงิน 20ล้านบาท ) เงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้ จานวน 1,321,415.60 บาท
-ในการดาเนินการด้านเชิงป้องกันและยับยั้ง (วงเงิน10 ล้านบาท ) เงิ น คงเหลื อ ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้
จานวน 6,321,105 บาท
2. การขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.
2559
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการตามแนวทางที่ศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกาหนดอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง และสรุปภาพรวมผลการดาเนินงานให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทราบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกั นและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การดาเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงแลกเปลี่ยนผลการดาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจาเดือน และหาแนวทางการ
ทางานร่วมกันตลอดถึงการติดตามความก้าวหน้าในการทางานของคณะทางานฯ ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 การรักษาความสงบเรียบร้อย

- 15 ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
คดีอุกฉกรรจ์
- วันที่ 3 พ.ย. 59 คดีชิงทรัพย์(สภ.กมลาไสย) วันที่ 3 พ.ย. 59 เวลาประมาณ
18.30 น. นายวิสันต์ เหล่าวงศ์ศรี ลูกจ้าง รร.ข้าวหลามชั ยศรีดอนยางวิทยา กาลังนั่งทางานอยู่ภายใน
ห้ อ งท างาน มี ค นร้ า ยบุ ก เข้ า ในห้ อ งพร้ อ มถื อ ท่ อ นไม่ ข นาดยาวประมาณ 1 เมตร สั่ ง ให้ ห มอบลง
ขณะที่หมอบคนร้ายได้ใช้ไม้ตีเข้าบริเวณท้ายทอยและที่บริเวณไหล่ จากนั้นคนร้ายได้ลักเอาคอมพิวเตอร์
โน๊ ต บุ๊ ค 1 เครื่ อ ง และโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ 1 เครื่ อ งแล้ ว หลบหนี ไ ป จากการสื บ สวน ทราบว่ า ผู้ ต้ อ งหาคื อ
/ นายอนัญชิตะ ....
นายอนัญชิตะ ภูเยี่ยมจิตร จึงได้ขออนุมัติออกหมายจับ และสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ ในวันที่ 7 พ.ย.
59 พร้อมของกลาง นาตัวส่ง พงส.ดาเนินคดีต่อไป
- วันที่ 21 พ.ย. 59 คดีพยายามฆ่าเด็กทารก(สภ.กมลาไสย) เวลา 18.10 น. ของ
วันที่ 21 พ.ย. 2559 ได้รับแจ้งเหตุว่า มีคนลักเด็กทารกไปจาก รพ.กมลาไสย จึงได้เดินทางตรวจสอบ
พบ น.ส.วรินทร์นิภา แก้วสวัสดิ์ อายุ 23 ปี แสดงตนเป็นแม่เด็กที่หายไป จากนั้น ได้สอบถามพูดคุยกับ
น.ส.วรินทร์นิภาฯ ให้การยอมพูดความจริง และได้นาเจ้าหน้าที่ตารวจไปยังจุดที่ได้นาเด็กไปฝังกลบด้วยเศษ
ขยะ เศษใบไม้แห้ง บริเวณที่ทิ้งขยะหลังตึกอาคาร VIP ร.พ.กมลาไสยด้านทิศใต้ เมื่อพบเด็กเจ้าหน้าที่
ตารวจ จึงได้นาเด็กส่งแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือ
คดีน่าสนใจ
-วั น ที่ 21 พ.ย. 59 คดี พ ระเสี ย ชี วิ ต โดยไม่ ท ราบสาเหตุ (สภ.เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ )
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59 เวลาประมาณ 7.35 น. พงส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งว่า พระครูปัญญาวราวุธ
เจ้าอาวาสวัดดอนประชาอุทิศ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้แจ้งพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ และแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมชันสูตรศพ เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต จาก
การสืบสวนสอบสวนไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นการฆาตรกรรม
วันที่ 17 พ.ย.2559 พ.ต.อ.มนตรี จรัลพงศ์ รรท.ผบก. ฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรมลง
แขกเกี่ยวข้าว ที่ อ.กุฉินารายณ์ 22 พ.ย.2559 เดินทางไปร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อ.ร่องคา ประชา
รัฐ ร่วมใจ ร่วมสืบสานประเพณี ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี นายณัฐภัทร สุวรรณ
ประทีป ผวจ.กส. เป็นประธาน

บุคคลสาคัญเข้าพื้นที่
วันที่ 24 พ.ย.2559 ผู้ตรวจราชการ มท. เขต 10 ตรวจราชการและลงพื้นที่ติดตาม
การช่วยเหลือประชาชนตามแผนการผลิตข้าวครบวงจร ที่ ตลาดกลางข้าวพืชไร่ จว.กส. และโรงสีข้าวอีส
เทิร์นไรซ์มิลค์ อ.ยางตลาด
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 สถานการณ์ข้าว

สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. วันนี้ (24 พ.ย. 59) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้ อ มคณะลงพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เพื่ อ ติ ด ตามผลการช่ ว ยเหลื อ ชาวนา ที่ ต ลาดกลางข้ า วและพื ช ไร่
อาเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ ติ ด ตามผลการช่วยชาวนาตามนโยบายรั ฐบาล พบว่ามาตรการต่างๆ
ส่งผลให้ราคาข้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขยับตัวสูงขึ้นตันละ 1,000 – 2,000 บาท นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามผลการช่วยชาวนาที่
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บริษัท อีสเทิร์นไรซ์มิลด์ จากัด โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในหลายมาตรการ เช่น
กระตุ้นตลาดผ่านสหกรณ์การเกษตร การจานายุ้งฉาง การขายตรงของเกษตรกร ส่งผลทาให้ ราคาข้าวเปลือก
สูงขึ้น ในขณะเดียวกันชาวนายังปรับตัวโดยการตากข้าวลดความชื้นก่อนนาไปจาหน่าย นอกจากนั้นจังหวัด
ยังได้รณรงค์ให้ทหาร ตารวจช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาด้วย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายรั ฐบาลส่งผลให้ร าคาข้าว
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขยับตัวสูงขึ้น เช่น ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ขยับราคาสูงขึ้นตันละ 1,000
/ กว่าบาท ....
กว่าบาท ทาให้ราคารับซื้อตันละ 9,500 – 10,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวก็ขยับสูงขึ้นถึงตันละ
2,000 บาท ราคารับซื้อตันละ 10,000 – 11,000 บาท สาหรับปัญหารถเกี่ยวข้าวไม่เพียงพอ
ทางกระทรวงพาณิชย์จะประสานกับสมาคมรถเกี่ยวข้าวเพื่อจัดสรรมาช่วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 1 คัน
2. ก็เป็นโอกาสดีของข้าวไทยปีนี้มีการประกวดข้าวดีที่สุดในโลกที่ประเทศไทย ในช่วง
วันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2559 ข้าวหอมมะลิของประเทศไทยที่ได้รับการเชิดชูให้เป็น “ข้าวหอมมะลิที่ดี
ที่สุดของโลก” จากองค์กรการประชุมข้าวโลก “World Rice Conference 2016” ประจาปี 2016
ข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย ยังคงได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลกในปีถัดมาด้วย ส่วนใน W World Rice
Conference 2011 ครั้งที่ 3 ที่เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม มีข้าวกว่า 30 สายพันธุ์ที่เข้าประกวด
ข้าวหอมปอซาน (Paw Son Rice – Myanmar) หรือ Myanmar Pearl rice ที่มีลักษณะเม็ดกลมหนา
มี ค วามยาว 5 5.5 มม. เมื่ อ ผ่ า นการหุ ง แล้ ว เมล็ ด ข้ า วจะมี ข นาดยาวมากขึ้ น กว่ า เดิ ม 3 – 4 เท่ า ตั ว
และยังสามารถรักษากลิ่นหอมเฉพาะไว้ได้ ได้คะแนนสูงสุด 14 จาก 15 คะแนน เฉือนข้าวหอมมะลิไทยที่ได้
คะแนน 13.75 และได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกไปครอง ในปี 2012 ข้าวหอมมะลิจากกัมพูชาชนะเลิศ
ส่ ว นปี 2013 ข้ า วหอมมะลิ จ ากกั ม พู ช า และมลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย สหรั ฐ ฯ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ด้ ว ยกั น
ในปี 2014 รางวัลชนะเลิศยังคงเป็นของกัมพูชา แต่มีไทยร่วมด้วย ส่วนปี 2015 สหรัฐฯได้รางวัลชนะเลิศ
มาปี 2016 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ เชียงใหม่ ปรากฏว่าประเทศไทยชนะเลิศได้รับรางวัลนี้ไปครอง
ประเทศเดียวสาเร็จ นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ข้าวหอมมะลิไทยได้รางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ตอกย้าว่าไทยได้รางวัล
มากที่สุด และยังคงครองความเป็นข้าวคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องจากการเข้าประกวดทุกปีตลอด 8 ปีที่ผ่านมา
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ข้อมูลมาจาก ธ.ก.ส.เรื่องรัฐบาลมีมาตรการ
(1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60
-ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 9 กลุ่ม แต่ไม่มีกลุ่มไหนขอใช้สิทธิ์
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2559/60
-สหกรณ์การเกษตรกมลาไสยและสหกรณ์การเกษตรคาม่วงร่วมโครงการซึ่งมีวงเงินกู้ สหกรณ์ละ 9 ล้าน
(3) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2559/60
-ตอนนี้ยังไม่มีเกาตรกรเข้าร่วม
(4) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปี 2559/60
-อยู่ระหว่างดาเนินการและประมวลผล
(5) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60
-อยู่ระหว่างดาเนินการและประมวลผล
(6)โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60
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18 อาเภอ 132,496 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส. ก็ได้โอนเงินให้แล้ว 103,706 คิดเป็นเงินประมาณ 830, 436,250
ทั้ง 18 สาขา
(7) โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60
-ทั้ง 18 สาขา มีผู้เข้าร่วมใช้สิทธิ์ร่วมโครงการ 32,577 ราย ต้นเงินประมาณ 404,77,716 บาท
จานวนให้รับอนุมัติมี 8,153 ราย ในวงเงิน 435,888,602 บาท

สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
โครงการสิ นเชื่ อชะลอการขายข้ าว มาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกรผู้ ปลู กข้ าว ปี การผลิ ต
2559/60
/ ผู้เข้าร่วมโครงการ ....
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ข้ า วหอมมะลิ 9,500 ข้ า วหอมปทุ ม 7,800 ข้ า วเจ้ า 7,000
วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ข้าวหอมมะลิ 800 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่
ข้าวหอมปทุม 1,200 บาท/ไร่ ไม่เกิน 10 ไร่ ข้าวเจ้า 1,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 102 ไร่
- ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ในวันที่เบิกรับเงินกู้ รับ 1,000 บาท/ตัน ในวันที่
ไถ่ ถ อนข้ า วเปลื อ ก รั บ 500 บาท/ตั น รวม ข้ า วหอมมะลิ 13,000
ข้ า วหอมปทุ ม 11,300
ข้าวเจ้า 10,500
ผู้ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ราคาตามภาวะตลาด 2,000 ข้ า วหอมมะลิ ข้ า วหอมปทุ ม
ข้าวเจ้า รายได้จากการขายข้าวที่ราคาตลาด ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ข้าวหอมมะลิ 800 บาท/
ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ ข้าวหอมปทุม 1,200 บาท/ไร่ ไม่เกิน 10 ไร่ ข้าวเจ้า 1,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 102 ไร่
ราคาตามภาวะตลาดข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวเจ้า 2,000
มติที่ประชุม
รับทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอต่อที่ประชุม
สรุ ป ในเรื่ อ งข้ า ว เรื่ อ งพื้ น ที่ ท ากิ น ปริ ม าณเพาะปลู ก แยกเป็ น ข้ า วประเภทอะไรบ้ า ง มี กี่ ไ ร่
ผลผลิตเท่าไหร่ ใช้บริโภคเท่าไหร่ เข้าสู่ตลาดเท่าไหร่ ปัญหาหลักๆเรื่องข้าว ขายไปเท่าไหร่ เข้าโครงการ
เท่าไหร่ ให้ทั้งสามหน่วยงานไปหาข้อมูลที่เป็นกลาง เวลาปรับเปลี่ยนก็รายงานมาด้วย ฝากนายเธียรชัย
อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กับทีมงานให้มีข้อมูลถืออยู่เป็นประจา
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอต่อที่ประชุม
1. ท่านผู้ว่าราชการพร้อมท่านรองผู้ว่าฝ่ายทหารจะไปประชุมที่กองทัพภาคที่ 2 ในวันที่ 7 ธันวาคม
2559 นี้ เพาะฉะนั้นทางจังหวัดจึงจัดนาข้อมูลเรื่องของมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือเรื่องของผลผลิต
ทางเกษตรกร เรื่องข้าวตกต่า ว่าทางจังหวัดได้ดาเนินการอะไร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมี 12 หัวข้อ ซึ่งทางเข้า
หน้าที่ได้ส่งแบบฟอร์มให้กับทางท่านหัวหน้าส่วนทั้ง 4 หน่วยงาน ท่านช่วยสรุปตัวเลขผลผลิตได้ดาเนินการยัง
มีปัญหาอุปสรรคเท่าไหร่ ส่งให้ทางปลัดจังหวัดเลขานุการ กรรมการนโยบาลข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่
2 ธันวาคม 2259 จะได้สรุปรวบรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปประชุมกับท่านแม่ทัพ
ภาคที่ 2 ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2559
2.กระทรวงมหาดไทย โดยนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีสอบถามข้อมูล เรื่องของไซโล-ยุ้งฉาง ซึ่งแบ่ง
สารวจออกเป็น 2 ส่วน
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2.1 ส่วนของราชการก็จะมีทางพาณิชย์ ทางเกษตร พัฒนาชุมชน และ ธ.ก.ส. สารวจกรณี
ไซโล ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นของเอกชนหรือของกลุ่มสหกรณ์สารวจในการดูแลงาน
2.2 ส่วนของนายอาเภอให้ทางกานันผู้ใหญ่บ้านสารวจยุ้งฉาง ของพี่น้องประชาชนที่อยู่
ในครั ว เรื อ นแต่ ล ะหมู่ บ้ า น และสรุ ป ยอดของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ใ ห้ ท ราบ ว่ า โครงการชะลอสิ น เชื่ อ และ
เรื่องการรับจานาข้าวของเกษตรกรในยุ้งฉางที่บอกว่ามีปัญหากรณีหนึ่งก็คือ พี่น้องเกษตรกรไม่มียุ้งฉาง
ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการเพาะฉะนั้ น ตั ว เลขนี้ คณะท่ า นนายกรั ฐ มนตรี ข อตั ว เลข ตั ว เลขขอให้ ส่ ง ภายใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ส่งแบบสารวจ

/3.7 พิธีถวายผ้า...
4.8 การจัดงานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดินให้แก่
สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จากัด ภายใต้ โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล วันที่
9 ธันวาคม 2559
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ที่ทาการสหกรณ์การเกษตรบ้าน
ดงกล้วย จากัด หมู่ที่ 4 ตาบลนาจาปา อาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
รองนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานพร้ อ มด้ ว ยคณะ ประกอบด้ ว ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนั ง สื อ อนุ ญ าต
(ส.ป.ก. 4-01) แก่ ส หกรณ์ ก ารเกษตร อ.ดอนจาน จ.กาฬสิ น ธุ์ เนื้ อ ที่ 776 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา
สนองนโยบายรัฐบาลการแก้ปัญหาการบุกรุ กพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านต้อนรั บ
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองนายกรัฐมนตรี ด้วย
แนวนโยบายของรัฐบาล
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา) ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้
การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
- แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวนโดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้าและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพื้นที่ป่าไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อดาเนินการเร่งรัดจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย เป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาล
๒ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาอาชีพและพัฒนารายได้ให้กับเกษตรกรผู้ไร้
ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓ เพื่อบูรณาการแผนงานและโครงการระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงาน
๔ เพื่อจัดตั้งสถาบันเกษตรกรและบริหารจัดการที่ดิน ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตและการจาหน่ายผลผลิตตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวั ดกาฬสินธุ์ (คทช.จังหวัด
กาฬสินธุ์) และมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (คปจ.จังหวัดกาฬสินธุ์) กาหนด

- 19 -

มติที่ประชุม

๕ เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รับทราบ
4.9 งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ปี พ.ศ.2559

ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทา Roadmap การดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยแผนการ
ด าเนิ น งานที่ 1.4 รวมพลั ง เครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต จั ง หวั ด “งานวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น สากล”
(ประเทศไทย) ปี พ.ศ.2559 (วั น ที่ 8 – 9 ธั น วาคม 2559) เพื่ อ ร่ ว มสร้ า ง “พลั ง ไทยต้ า นโกง”
คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดงาน
/ และกาหนด ....
และกาหนดกิจกรรมวันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจาปี 2559 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 24
พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 4/1
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกอง
บุญเพิ่มทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบามสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6767 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2559 สนับสนุนงบประมาณในการจัด งานวันต่ อต้ านคอร์รั ปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อขอทาดีเพื่อแผ่นดิน” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 จานวน 50,000 (ห้า
หมื่นบาทถ้วน)
เพื่อให้การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ เห็นควรดาเนินการ กาหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุม 80 พรรษามหาราช อาเภอ
เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ และบริ เ วณลานปู น ด้ า นหน้ า หอประชุ ม 80 พรรษามหาราชา แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนิ น งานการจั ด งานวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น สากลประเทศไทย (จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ) เพื่ อ
ดาเนินการจัดกิจกรรม เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมและนาขยะมาทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในวัน ศุกร์ที่ 9
ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานปูนด้านหน้าหอประชุม 80 พรรษามหาราชา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง

เพื่อพิจารณา
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง
6.1

เสนอโดยเอกสาร
การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย
โดย สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

6.2
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง

อื่นๆ
(ไม่มี)
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

สยามล เพชรดี
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสยามล เพชรดี)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นางสาวอรอุมา อุสาพรหม.... พิมพ์/ทาน

