รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครัง้ ที่ 10/2559
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
**********************
ผูม้ าประชุม
1. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
2. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
3. นายรัชดา จุฬารี
4. ร.ต.อ.อิทธิศกั ดิ์ วัชระพิทักษ์กลุ
5. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
การบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ต.อ.มนตรี จรัลพงศ์
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ต.ประภัทรพล พินิจมนตรี (แทน) รองผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.อ.มานพ ไขขุนทด
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
นายสาโรช ไพเราะ
ผู้อานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพิชัยยา ตุระซอง
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวประภัสสร อุราสาย
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายชัชวาล เชิดไชยศักดา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิชาญ แท่นหิน
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอนันต์ พิมพะสาลี
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายฉลอง ฆารเลิศ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
นาย ณ.เณร วัฒนกูล
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
นายรณชิต พุทธลา
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายเกรียงไกร กิริวรรณา
นายอาเภอยางตลาด
นายอดิสร วิทูรศิลป์
(แทน) นายอาเภอกมลาไสย
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์ นายอาเภอท่าคันโท
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายอาเภอสมเด็จ
นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์
นายอาเภอเขาวง
นายบัญชา ธนูอทิ ร์
นายอาเภอห้วยเม็ก
ว่าที่ พ.ต.ประพันธ์ พบูประภาพ นายอาเภอคาม่วง
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอาเภอร่องคา
/31. นายมลชัย ...

-2-

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

นายมลชัย จันทโรธรณ์
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ
นายไพโรจน์ จิตจักร
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
นายกาธร วิเชฏฐพงษ์
นายพลพงษ์ ศรีสมัย
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายสุรเดช เคราะห์ดี
พ.ต.ธนพันธุ์ จันทร์ศิริ
นางรวีรรณ เปรมปรี
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มลู
นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
นายเทวัญ ถนอมพันธ์
นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต
นางแจ่มจันทร์ เกียรติกลุ
นายธารง ธวัชวะชุม
นายสุชาติ แสงพรม

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

นายมงคล ยะภักดี
นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
นายประพาส บุญสุข
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
นายอภิวัฒน์ สินแสง
นางสาวอุทัยวรรณ ประทีป
นายนิติพัฒน์ เตียนพลกรัง
นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น
นายคารมย์ ขุนหล้า
นางเทพินทร์ ไสยวรรณ
นายกัมปนาท บุญสิงห์
นายสุทธิดล วงษ์จันฬา
นายอนุชิต วงศ์พิมาน
นายวีระ คามตะสีลา
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี

นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พนื้ ที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพากรพืน้ ที่กาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาว
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ
หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
/67. ว่าที่ รต.ยงยุทธ ...
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67. ว่าที่รต.ยงยุทธ เกษาโร
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขา จังหวัดกาฬสินธุ์
นายปิยะ โยมา
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพลชัย การินทร์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์
นายอานาจ ป้านสุวรรณ
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายมิตรชัย อานันทนสกุล
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสวัสดิ์ มาลี
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวอนัญญา คงสมของกุล (แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
นายประภาส ภูเนตร
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
นายไพสันต์ ขุ่ยรานหญ้า
(แทน) ผูบ้ ัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุทัด ปะสาวะถา
(แทน) ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุรนิ ทร์ แสงไทยทวีพร
ผู้อานวยการสานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพิชัย เมืองมัจฉา
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุชาติ วิชชาวุธ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนภาพรรณ พิมพิสุทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนารี โกเจริญ
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นางพรพิมล คงตระกูล
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 (รก.ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์)
ดร.ประเสริฐ ต้นสีนนท์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
นายธนาดุล พาลี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นายสุวรรณ บัวพันธ์
ผู้อานวยการศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายศุภเดช การถัก
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ว่าที พ.ต.อ.หญิงโศภชา สิงห์ทอง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอติวัณณ์ สุภานิชย์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสินธุ์
/ผูไ้ ม่มาประชุม ...
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ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายสมร เจริญแสน
2. นายกิตติ บัวละคร
3. นายอวิรุทธิ์ พรหมรัตน์
4. นายนิรุจน์ อุทธา
5. นายสุรสิทธิ์ นุตโร
6. นายจุมพล พุ่มโพธิสุวรรณ
7. นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง
8. นายสุทธินนั ท์ สามัคคี
9. นายคมคิด ชินบุตร
10. นายสมพงษ์ การเพิ่ม
11. นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
12. นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
13. นายกฤษณ์ จันทชุม
14. นายอรุณ สุทธิรักษ์
15. นายพรชัย มั่งมา
16. นายสุทิน สาริพนั ธ์
17. นายสุพจน์ ปัน้ ทรัพย์
18. นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
19. นายวิศวชาติ สุวรรณราช
20. ดร.สมัคร เยาวกรณ์
21. นางลัทธพรรณ วรากุลศิรศิ ักดิ์
22. พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
23. นายจักรกฤษ อิสริยชัยกุล
24. นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
25. นายโชค สุรกุล
26. นายนีณวัฒน์ เคนโยธา
27. นายไพฑูรย์ ทวาศรี
28. นายชัยพล ไชยคามิ่ง
เข้าร่วมประชุม
1. นายวิชิต ศีลพันธ์
2. นายนิจ ไพรสณฑ์
3. นางสาวชุลีพร ภูสมศรี
4. นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
5. นายกฤต อรรคศรีวร
6. นางมัณญาภา พุดเกลี้ยง

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวทิ ยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผจ.ธพว.ศูนย์ธุรกิจกาฬสินธุ์
ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนสังคมสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
/7. นายไชยา ...
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7. นายไชยา เครือหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
8. นางสาวสมพร จันทร์นนท์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
9. นางสาวมณีรัตน์ สมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
10. นายดิลก ธารสมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
11. นายสมพงษ์ สุขทัว่ ญาติ
นายช่างไฟฟ้าชานาญการ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
12. นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
13. นายภูเบธ โพธิส์ ายคุณ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
14. นายมานพ อินทพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
15. นางสาวพัชรินทร์ สาราญเนตร พนักงานทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
16. นายอานุสรณ์ สารผล
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
17. นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
18. นางสาวอรอุมา อุสาพรหม
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
19. นายธีรภัทร บรรจงเลิศ
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
20. นายโดม ศิลาแยง
จนท.บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พิธกี อ่ นการประชุม
1 รับชมวีดิ ทัศน์ พิธีแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โดย สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
2 พิธีมอบริบบิ้นดา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อไปมอบให้ประชาชน
โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
3 พิ ธี ม อบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจ ให้ กั บ ผู้ ที่ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ชุดปราบปรามยาเสพติดตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
4 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาเภอ/สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นการขับเคลื่อน โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5
โดย สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
5 พิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจัง หวัดกาฬสินธุ์ (KS) ให้แก่เกษตรกร
ผู้ผลิต
โดย สานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
6 พิธีมอบเกียรติบัตรการพัฒนาระบบขนส่งแบบโลจิสติกส์ สาหรับการบริหารจัดการขยะติด
เชื้อจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
เริม่ ประชุมเวลา 09.30 น.
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ประธาน

มติทปี่ ระชุม

เรือ่ ง

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แจ้งว่าข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และให้แนะนาตัวต่อที่ประชุม
1.1 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ตาแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1.2 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
ตาแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดลพบุรี
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1.3 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
1.4 พ.ต.อ. มนตรี จรัลพงศ์
ตาแหน่งเดิม รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่ง
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
1.5 นายสาโรช ไพเราะ
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
1.6 นายวิชาญ แท่นหิน
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
1.7 นายอุดมชัย จุฑาภัค
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30จังหวัดชัยภูมิ
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์
1.8 นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
ตาแหน่งเดิม รักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สภ.๙
ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ทั้งนี้ ข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ซึ่งติดราชการ จานวน 2 คน ดังนี้
1. นายมงคล อดทน
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. นายพชรวิเชียร สมจิตร
ตาแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมฯ ครัง้ ที่ 9/2559 ประจาเดือน กันยายน 2559
เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2559
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมฯ ครั้ง ที่ 10/2559 ประจาเดือ นตุลาคม
2559 ซึ่ งได้เ ผยแพร่ใ นเว็บ ไซต์จั งหวัด กาฬสิ นธุ์ แล้ ว สามารถสืบ ค้น ได้ ที่ www.kalasin.go.th หั วข้ อ
“รายงานการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ” ทั้งนี้ หากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่านใดจะ
แก้ไ ข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อจะได้แก้ไ ขให้ถูกต้องต่อไป ในชั้นนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เพือ่ ทราบ
3.1 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
เรี ย บง่ า ย เป้ า หมายที่ ป ระชาชน ท าสถานที่ ใ ห้ เ รี ย บง่ า ย ที่ ป ระชาชนจะเข้ า มา
ติดต่อประสานงาน สถานที่ทางานน่าเข้า ทาทางให้สะดวกให้น่าเข้า
ทางสะดวก สถานที่ทางานต้องดูสะอาดเป็นระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติต้องไม่ยุ่งยากมากนัก
หั ว ใจที่ จ ะต้ อ งให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน คิ ด ถึ ง ประชาชนเป็ น หลั ก มี ใ จให้ บ ริ ก าร
โน้มตัวไปหาประชาชนไปเยี่ยมเยือน ไปดูสถานการณ์ความเดือนร้อนและนามาแก้ไขปัญ หาให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนไม่ถูกทอดทิ้ง จะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด บรรเทาความทุกข์ยากเดือนร้อนให้ประชาชน
ส่วนงานสาคัญที่จะขอความร่วมมือในช่วงนี้ มีอยู่ 3 เรื่อง ที่จะซักซ้อมกัน ดังนี้
1. ในเรื่ องเกี่ย วกั บสถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ การแสดงความไว้อาลัย ในช่ว งที่ ผ่า นมา
ขอบคุ ณ ทุ ก ส่ ว นที่ ไ ด้ ช่ ว ยกั น ด าเนิ น การตั้ ง โต๊ ะ หมู่ บู ช าแสดงความไว้ อ าลั ย หรื อ ว่ า ไปจั ด กิ จ กรรม
สวดมนต์ ห รื อ ท ากิ จ กรรมถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช
การเดินทางไป งานพระราชพิธีพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระบรมมหาราชวัง ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท การรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จะมีคนซกฉวยโอกาสด้านการข่าวให้ข้อมูลที่ไม่
เป็นจริง ฝากหน่วยงานความมั่นคงช่วยดูแลในเรื่องของการข่าวที่จะสร้างความไม่เข้าอกเข้าใจกันในหมู่ประชาชน
สืบสานพระราชปณิธานแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดาริแกพี่น้องคนไทย ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ฝากไปฟื้นฟูตรงไหนที่ยังดูไม่ครบถ้วนไม่ สมบูรณ์ ให้เป็นจุดเรียนรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ระลึก
ถึง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ส่ว นสถานที่ ท่ า นเสด็ จ ทรงงานต่ า งๆ หลายพื้ น ที่ ไ ด้
จัดเตรียมไว้แล้วให้ดาเนินการตามความเหมาะสม อีกประการหนึ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ เผยแพร่พระ
เกียรติคุณ และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2. ในเรื่ อ งการแก้ไ ขปั ญ หาความเดื อนร้ อ นของพี่ น้อ งประชาชน ขอให้ทุ ก ส่ วนดู ง าน
ในหน้ า ที่ การท าโครงการต่ า งๆ ให้ ดู ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ น ความต้ อ งการ ความทุ ก ข์ ข องประชาชนแก้ ไ ข
ให้ ต รงจุ ด ให้ ท่ า นได้ ล งไปในพื้ น ที่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ พี่ น้ อ งประชาชนจริ ง ๆ คิ ด ว่ า โครงการกิ จ กรรมต่ า งๆ
น าเสนอไม่ ว่ า จะเป็ น งบประมาณของจั ง หวั ด เอง งบประมาณของ งบฟั ง ก์ ชั่ น กระทรวง ทบวง กรม
มันก็จะทาให้ การแก้ไขปัญหาไปตรงกับความต้องการของประชาชน ส่วนนายอาเภอก็ฝากดูแลในเรื่องความ
เดื อ ดร้ อ น ทางกระทรวงมหาดไทยได้ แ จ้ ง มาแล้ ว ให้ ไ ด้ อ อกส ารวจดู ว่ า ประชาชนหมู่ บ้ า นต าบลไหน
/มีความเดือดร้อน ...

-8มีความเดือดร้อนในเรื่องอะไร และจะสามารถบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอาเภอแก้ไขได้หรือไม่แก้ไข
ไม่ ไ ด้ ก็ ร ายง านมาที่ จั ง หวั ด จั ง หวั ด จะได้ ห าหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปช่ ว ยเหลื อ ถ้ า แก้ ไ ขไม่ ไ ด้
อีกก็ จะต้อ งเสนอส่ว นกลาง แต่อ ย่า งไรก็ต ามขอให้ไ ด้ชี้ แจงทาความเข้ าใจกับ ประชาชน และทาอย่า งไรให้
ประชาชนได้ อุ่ น ใจว่ า เราไม่ ไ ด้ ท อดทิ้ ง ประชาชน เราพร้ อ มจะช่ ว ยเหลื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
อีกส่วนหนึ่งคือออกไปเยี่ยมเยือนในโอกาสต่างๆ ตามโครงการต่างๆเพื่อรับทราบปัญหามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขต่อไป
3. ในเรื่องการบริหารงานในช่วงนี้ การบริหารงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกงบให้ได้
50% เบิกงบลงทุนที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท พยายามทาให้ บรรลุเป้าหมาย การเบิกจ่ายการบริหารโครงการต่างๆ
ฝากดูงบจังหวัดหรืองบฟังก์ชัน ทาให้ได้ตรงเป้า ทันเวลาตามที่เขากาหนด ประสิทธิผล ผลของโครงการให้ไ ด้
ตามลายละเอียดโครงการที่เขาบอกไว้ เช่น ทาถนนกว้างยาวหนา สระน้ากว้างยาวลึก เป็นต้น ให้มันได้ตามนั้น
ประสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ ม ค่ า ที่ มี ป ระโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนมากกว่ า กั น ทั น เวลาที่ ก าหนด ผลให้ เ ป็ น
แบบรายการที่ เ ขี ย นไว้ ใ นโครงการ งานของสาธารณสุ ข ให้ ผ่ า นตรวจสอบภายในในหน่ ว ยงาน งาธุ ร การ
ในเรื่ องเชิ ญผู้ว่า ราชการจั งหวัด อยากให้ห น่วยงานได้ระบุ เวลาให้ชัด เจน คาลงท้ายหนัง สื อ บางหน่ว ยงาน
จะมีคาว่า “จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ” แต่ในเนื้อความไม่ตรงกัน การมอบโล่หรือเกียรติบัตรไม่ควรเกินครึ่ง
ชั่ ว โมง ก าหนดหรื อ 5 รายการ หากมี ม ากกว่ า นี้ ใ ห้ ไ ปมอบในเวที เรื่ อ งสรุ ป ผลงานของจั ง หวั ด เพราะ
จะมี ส่ ว นนโยบายของรั ฐ บาล 12 ข้ อ เรื่ อ งด่ ว นจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายๆหน่ ว ยงาน แต่ หั ว หน้ า ส่ ว นในวั น
สรุปผลงานถ้าติดราชการไม่เป็นไรให้เอาคนที่รู้เรื่องนั้นมาคุยให้ฟังว่าได้ทาอะไรไปแล้วบ้าง
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2560
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กาหนดออกดาเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์
บาบัดทุกข์ บารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้ง ที่ 1/2560 เพื่อนาบริการของรัฐทุกประเภทไปให้ บริการ
แก่ประชาชนในพื้นที่ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8
ตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้หน่วยงานของท่านเตรียม
กิจกรรม ที่จะเข้าร่วมโครงการให้พร้อมและร่วมปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด โดยแจ้ง อาเภอใน
พื้ น ที่ ท ราบโดยตรงเพื่ อ จั ด เตรี ย มสถานที่ ต่ อ ไป อนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการต้ อ นรั บ
ของอาเภอ รวมทั้งการอานวยความสะดวกด้านการจราจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอความร่วมมือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วนร่วมเดินทางไปกับขบวนของจังหวัด โดยขึ้นรถยนต์ (รถตู้) หรือนารถยนต์ของส่วนราชการ
หน่วยงานร่วมออกเดินทางพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 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
ประจาเดือน กันยายน 2559
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นาเสนอต่อที่ประชุม โดย “วีดทิ ัศน์”
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.4 การจัดงานวัน ...

-93.4 การจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จังหวัด
กาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและ
ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
โครงการพระราชดาริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดาริส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ล ยเดช เมื่ อ คราวเสด็ จ พระราชด าเนิ น เยี่ ย มราษฎรในพื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ ง ทุ ร กั น ดาร 15 จั ง หวั ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.
2489 เสด็ จ พระราชด าเนิ น โดยรถยนต์ เ ดลาเฮย์ ซี ด านสี เ ขี ย ว จากจั ง หวั ด นครพนมไปจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
ผ่านจังหวัดสกลนครและเทือกเขาภูพาน ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกร
ที่ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค และการเกษตร เมื่อเสด็จพระราชดาเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ห ม่ อ มราชวงศ์ เ ทพฤทธิ์ เทวกุ ล วิ ศ วกรและนั ก ประดิ ษ ฐ์ ค วายเหล็ ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเข้ า เฝ้ า ฯ
แล้วพระราชทานแนวความคิ ดนั้นแก่หม่ อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุ ล จากทฤษฎีเ ริ่มแรกที่เ กิดขึ้ นหลั ง จาก
พระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงใช้เวลาอีก 14 ปี ในการวิเคราะห์วิจัย
ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึ ก ษาและข้ อ มู ล ต่ า งๆ พระราชทานให้ หม่ อ มราชวงศ์ เ ทพฤทธิ์ เทวกุ ล
เพื่ อประกอบการค้น คว้ าทดลองมาโดยตลอดจนถึง ปี พ.ศ. 2512 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ จัด ตั้ ง
หน่ ว ยบิ น ปราบศั ต รู พื ช กรมการข้ า ว และพร้ อ มที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการสนองพระราชประสงค์
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงได้นาความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบว่า พร้อมที่จะดาเนินการ
ตามพระราชประสงค์แล้ว ดังนั้น ในปีเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทาการทดลองปฏิบัติการจริง
ในท้ อ งฟ้ า เป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2512 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้อานวยการโครงการ และหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรก และ
เลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกโดยทดลองหยอดก้อนน้าแข็ง แห้ง (dry ice หรือ
solid carbondioxide) ขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน 10,000 ฟุต ที่ลอยกระจัด
กระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลอง ในขณะนั้น ทาให้กลุ่มเมฆ ทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆ
อย่างเห็นได้ชัดเจนเกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแน่น และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว
แล้วเคลื่อนตัวตามทิศทางลมพ้นไปจากสายตาไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากยอดเขาบัง แต่จากการติดตามผล
โดยการสารวจทางภาคพื้นดิน และได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวน
อุทยานเขาใหญ่ในที่สุด นับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับเมฆให้ เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
3.5 รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika)

ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาจังหวัดกาฬสินธุ์ 26 ตุลาคม 2559
ความสาคัญ
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
1. ติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะนาโรคเช่นเดียวกันกับไข้เลือดออก
2. ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ (60-80%) ไม่แสดงอาการ ส่วนน้อยมีไข้ ออกผื่น ตาแดง และปวดข้อ
/ 3. การติดเชื้อ ...
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3. การติดเชื้ อในหญิงตั้งครรภ์ เพิ่ มความเสี่ย งในการการเกิดภาวะทารกศีร ษะเล็ ก
(Microcephaly) 17 เท่า และทาให้เกิดภาวะอัมพาตทั้งตัวหลังการติดเชื้อ (GBS) ได้ 24/แสนประชากร
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในประเทศไทย
วันที่ 1 ม.ค. - 19 ต.ค. 2559 พบผู้ติดเชื้อไวรัส ซิกา 568 ราย จาก 34 จังหวัด ทั่ว
ทุกภูมิภาค
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จ.กาฬสินธุ์ ก.ย. – ต.ค. 2559
1. ผู้ติดเชื้อ 11 ราย (ปลอดภัย/ไม่มีหญิงตั้งครรภ์)
2. พบเมื่อ 14 ก.ย. 2559 สิ้นสุดระยะเฝ้าระวัง 15 ต.ค. 2559 7 ราย อาเภอนามน
3. พบเมื่อ 12 ต.ค. 2559 ยังไม่สิ้นสุดระยะเฝ้าระวัง 4 ราย อาเภอยางตลาด
สิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
1. เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ใน
อาเภอที่เกิดโรคทั้งสองอาเภอและเตรียมความพร้อมในทุกอาเภอ
2. บูรณาการทีมและทรัพยากรในการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในอาเภอทีเ่ กิดโรค โดยใช้
กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
3. สื่อสารความเสี่ยง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และวัด เพื่อจัดการให้เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ายุงลาย
สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ์
- สสจ.กาฬสินธุ์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 709 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 68.62 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
- อั ตราป่ ว ยต่ อ ประชากรแสนคน ด้ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออก จาแนกตามพื้ น ที่ จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
- จานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี
2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.6 แนวทางการประกอบพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีบาเพ็ญ
พระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การจัดตั้งโตะหมูบูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ (ภาพสีหรือขาวดา) พรอมตั้ง
เครื่องบูชาทองนอย ภายในพระอุโบสถ/อุโบสถ หรือสถานที่ ที่สมพระเกียรติ ภายในวัด ประกอบพิธีบาเพ็ญ
กุศลสวดพระอภิธรรม ในเวลา ๑๕.๕๒ น. หรือตามเวลาที่เหมาะสมทุกวัน เปนเวลา ๑ เดือน เริ่มตั้งแตวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบพิธีบาเพ็ญกุศล เมื่อครบกาหนดสัตตมวาร (๗ วัน) ปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และ
สตมวาร (๑๐๐ วัน) สาหรับสานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด เมื่อครบสัตตมวาร (๗ วัน) ปญญาสมวาร
(๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) ใหจัดปฏิบัติธรรม มีกาหนดคราวละ ๗ วัน เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลหลังทาวัตรสวดมนตเย็นทุกวัน เชิญชวนประชาชนรวมกิจกรรมบาเพ็ญบุญดวยการสวดมนต
เจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ฟงธรรม และปฏิบัติธรรม เพื่อถวาย เปนพระราชกุศล ตลอดระยะเวลา ๑ ป
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.7 พิธถี วายผ้า...
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วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม แจ้ งว่ า พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมน้อมนามาถวายพระสงฆ์จาพรรษาถ้วนไตรมาส ประจาปี 2559 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีกาหนดการ ดังนี้
วัน ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 17.09 น. พิธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ส มโภชผ้ า
พระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดกลาง พระอารามหลวง ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี
วัน ที่ 4 พฤศจิ กายน 2559 เวลา 10.09 น. พิ ธีถ วายผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน
ณ พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอธิบดี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงขอเรียนเชิญท่านพร้อม
บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปีพุทธศักราช 2559 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว
การแต่งการ : ข้าราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
ประชาชน ชุดสุภาพ หรือชุดผ้าไทย ไว้ทุกข์
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 โครงการ “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ กาหนดจัดโครงการ “นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ” จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ในการรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยและสร้างค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ยั่งยืน
ประชาชนนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนาจิต ใจอย่างมีเหตุผลใน
การดารงชีวิต เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติไปสู่สังคมภายนอก ทาให้สังคมเกิดความสันติสุขและ
สมานฉันท์ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย นาไปสู่การตระหนักรับรู้และความภาคภูมิใจ
ในผ้าไทย อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของพุทธศาสนิกชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.9 สรุปรายงานสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สาหรับสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวร้อย
ละ 6.53 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัว 3.80 เป็นผลมาจากการขยายตัวของ
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน สาหรับภาคบริการชะลอ
ตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐมีทิศทางที่ดีขึ้น คือหดตัวลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน
/ปัจจัยบวก ...
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ปัจจัยบวก
การกระตุ้ นจากนโยบายภาครั ฐ มาตรการช่ วยเหลือ เกษตรกร โครงการยกระดั บ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วย
SMEs(Soft Loan) มาตรการโครงการบ้านประชารัฐ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบภาครัฐ ราคาน้ามันที่ยังคง
อยู่ในระดับต่า มีการลงทุนภาคเอกชน(อสังหาริมทรัพย์) อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ทรงตัวในระดับต่า
ปัจจัยลบ
สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจากปัญหา NPL ที่เพิ่มขึ้น หนี้ครัวเรือนอยู่
ในระดับสูง ราคาสินค้าเกษตรที่สาคัญตกต่า
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 11,661.65 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,812.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.72 ต่ากว่า
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.28 และเบิกจ่ ายรวม การก่อหนี้ จานวน 11,237.27 ล้านบาท หรือร้อยละ
96.36 เบิกจ่ายได้มากเป็นลาดับที่ 31 ของประเทศ
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากภาพรวมที่
ได้รับการจัดสรร 2,724.40 ล้านบาท PO 36.74 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 449.63 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.50
ประจาจัดสรร 1,171.83 ล้านบาท PO 0.23 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 425.80
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.34 ลงทุนจัดสรร 1,552.57 ล้านบาท PO 36.51 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย
แล้ว 23.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.53 (เบิกจ่ายได้มากเป็นลาดับที่ 13 ของประเทศ)
สรุป ผลการเบิก จ่า ยงบลงทุนงบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการจัดสรร
190.22 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.00 คงเหลือ 190.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ข้อมูล ณ วันที่ 21
ตุลาคม 2559
สรุป ผลการเบิกจ่า ยงบลงทุน งบกรมจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรร 236.72 ล้านบาท
เบิ ก จ่ า ย 0.00 คงเหลื อ 0.00 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.00 ภาพรวมเบิ ก จ่ า ยได้ ม ากเป็ น ล าดั บ ที่ 28
ของประเทศ
สรุป ผลการเบิก จ่า ยงบประมาณเหลื่อ มปี ที่ได้รับการจัดสรร 969.93 ล้านบาท
เบิกจ่าย 49.73 ล้านบาท คงเหลือ 920.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.13 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.10 รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ
ผู้แทนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สถานการณ์สาธารณ
ภัยและการช่วยเหลือ ดังนี้
๑. สถานการณ์สาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ทั่วไป
- รายงานระดับน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง จานวน 19 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559)
- ปริมาณน้าในอ่างรวม 70.063 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76.6 จากปริมาณเก็บกัก 91.487 ล้าน
ลบ.ม.
- เขื่อนลาปาว ความจุ 1,980 ล้าน ลบ.ม. ณ วันที่ 25 ตุ ลาคม 2559 มีปริมาณน้า 1,157.500
ล้าน ลบ.ม. (58.00 %)
/ 2. การเตรียม...
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๒. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559
- จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทุกอาเภอเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย และดิน
โคลนถล่ ม ปี 2559 ตามแนวทางของจั ง หวั ด ฯ ตลอดจนเตรี ย มความพร้ อ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เครื่องจักรกล ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถออกปฏิบัติการ
ได้ตลอด 24 ชม.
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือน พยากรณ์อากาศ และติ ดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ และจัดชุด
เคลื่อนที่เร็ว ในการให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที เมื่อเกิดภัย
3.สถานการณ์สาธารณภัย
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย (น้าป่าไหลหลาก) จานวน 6 อาเภอ ดังนี้.ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จานวน 5 อาเภอ
- อาเภอยางตลาด
จานวน 14 หมู่บ้าน 1 ตาบล (ภัยเกิด 27 ส.ค. 59)
- อาเภอสามชัย
จานวน 3 หมู่บ้าน 3 ตาบล (ภัยเกิด 28 ส.ค. 59)
- อาเภอร่องคา
จานวน 6 หมู่บ้าน 1 ตาบล (ภัยเกิด 24 ก.ย. 59)
- อาเภอกมลาไสย
จานวน 8 หมู่บ้าน 3 ตาบล (ภัยเกิด 27 ก.ย. 59)
- อาเภอฆ้องชัย จานวน 18 หมู่บ้าน 4 ตาบล (ภัยเกิด 4 ต.ค. 59)
- อาเภอยางตลาด
จานวน 16 หมู่บ้าน 4 ตาบล ( ภัยเกิด 12 ต.ค. 59)
4. สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตั้งแต่ วันที่ 1-20 กันยายน 2559
-ในการด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติก รณี ฉุ ก เฉิ น ในอ านาจผู้ ว่ า ราชการจั งห วั ด ( วงเงิ น 20
ล้านบาท ) เงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้ จานวน 1,321,415.60 บาท
-ในการดาเนินการด้านเชิงป้องกันและยับยั้ง (วงเงิน10 ล้านบาท ) เงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้ จานวน
6,321,105 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.11 การรักษาความสงบเรียบร้อย
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
คดีอุกฉกรรจ์
- วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เหตุฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา (สภ.นากุง) เวลา 7.30 น. พบ
ศพนางสมควร โพธิ์ศรี อายุ 45 ปี นอนเสียชีวิตถูกฟันด้วยขวานบริเวณศีรษะ คอ และแขนถึงแก่ความตาย และ
ได้ควบคุมตัวนายสุวรรณ วรรณแก้ว อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุไว้ดาเนินคดี ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน
สาเหตุเป็นเรื่องหึงหวง
- วั น ที่ 12 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 คดี ฆ่ า ผู้ อื่ น ตายโดยเจตนา (สภ.เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ )
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 05.30 น. พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งมีเหตุผู้ถูกทา
ร้ายเสียชีวิต ที่หน้าบ้านเลขที่ 19 บ้านหนาด ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พบศพ นายวิทยา ทรัพย์สาราญ อายุ
39 ปี สภาพศพมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและศีรษะ จานวน 13 แห่ง จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ตายได้มีปากเสียงกั บคนร้า ยในวงสุรา แล้วทะเลาะวิว าทกัน จากนั้น คนร้ายได้ใช้อ าวุธมีด ทาร้ายผู้ตายจน
เสียชีวิต และจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีไป
/ คดีนา่ สนใจ ...

- 14 คดีน่าสนใจ
- วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตรวจยึดอาวุธปืนสงคราม (สภ.นาคู) เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปติดตามคดีตรวจยึดอาวุธปืนสงครามฯ ใน
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แถลงข่าวจับกุม ณ ห้องประชุมชัยสุนทร ภ.จว.กาฬสินธุ์ โดยมี ผวจ.กาฬสินธุ์เป็น
ประธาน ของกลาง อาวุธ ปืน อาก้า 1 กระบอก เครื่อ งกระสุ นปื นอาก้ า จานวน 2 นัด อาวุ ธ ปืน M 16
จานวน 94 นัด เครื่องกระสุนปืนคาบินส์ จานวน 33 นัด โทรศัพท์ มือถือ จานวน 1 เครื่อง ,รถยนต์เก๋งยี่ห้อโอ
เปิ้ล สีฟ้า จานวน 1 คัน
- วันที่8 ต.ค. 59 จับกุมยาบ้า (สภ.สมเด็จ) พ.ต.อ.มนตรี จรัลพงศ์ รรท.ผบก.ภ.จว.
กาฬสิ น ธุ์ พร้ อมด้ว ย พ.ต.อ.ทิ นณะรั ต น์ เพ็ ช รพั นธ์ ศ รี รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสิน ธุ์ พ.ต.อ.ทศพร จิเ นราวั ต
ผกก.สภ.สมเด็จ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จาปาทุม ผกก.สภ.กุฉินารายณ์ ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติด ของ
กลางยาบ้าประมาณ 7,000 เม็ด ผู้ต้องหา 6 คน
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธาน แถลงข่าวจับกุม 1.)สภ.เมืองกาฬสินธุ์ คดีจับกุมยาเสพติด (ยาบ้า)ฯ ของกลาง ยาบ้า 2,950 เม็ด
จานวน และคดีฆ่าผู้อื่นฯ ของกลาง มีดจานวน 1 เล่ม พร้อมด้วยเสื้อ 1 ตัว 2.) สภ.หนองกุงศรี คดีจับกุมอาวุธ
ปืนและเครื่องกระสุนปืน/ยาเสพติด ของกลาง อาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ ขนาด 9 มม. จานวน 5 กระบอก
แม็กกาซีนปืน จานวน 5 อัน กระสุนปืน ขนาด 9 มม. จานวน 8 นัด ยาบ้า จานวน 65 เม็ด 3.)สภ.ห้วยเม็ก
คดีจับกุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน/ยาเสพติด ของกลาง ยาบ้าจานวน 65 เม็ด อาวุธปืนพกสั้นแบบ
ประกอบเอง จานวน 5 กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม. จานวน 8 นัด ซองกระสุนจานวน 5 ซอง
โทรศัพท์ 2 เครื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรือ่ ง เพือ่ พิจารณา
(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5

เรือ่ ง
5.1

5.2
5.3
ระเบียบวาระที่ 6

เรือ่ ง

เสนอโดยเอกสาร
ซั ก ซ้ อ มแนวทางปฏิ บั ติ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ งานพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหนัง สือจัง หวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด
ที่ กส 0017.3/ ว 6666 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย
โดย สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
อืน่ ๆ
(ไม่มี)

**********************

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ)

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

