รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 8/2560
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 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. นายสว่าง ม่อมดี
9. นายทวีศักดิ์ วินทะไชย
10. นายสานิตย์ หาญรบ
11. นายอนันต์ พิมพะสาลี
12. นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
13. นาย ณ เณร วัฒนกูล
14. นายสมร เจริญแสน
15. นายเกรียงไกร กิริวรรณา
16. นายรณชิต พุทธลา
17. นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
18. นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
19. นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
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
29. นายศุภชัย บุญทิพย์
30. นายนิจ ไพรสณฑ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
/31. ร้อยโท....
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ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายคารม คาพิทูรย์
พ.อ.ประวัติ จารุตัน
พ.อ.มานพ ไขขุนทด
พ.ท.ทองใบ ชารีวัน
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายสุรเดช เคราะห์ดี
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร
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นายศักย์ ดาหาร
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายสุพล พรหมประเทศ
นายทักษิณ ภูนาโท
นายสุรสิทธิ์ นุตโร
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นางสาวสุจิตรา จันทร์เปล่ง
นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
นายประยงค์ ภูดินทราย
นายรณชัย ภูครองทอง
นายวันชัย ถวิลไพร
นางสาวพัชรินทร์ ศรีคิรินทร์
นายอาพล จินดาวงค์
นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น
นายฤาชัย จาปานิล
นายคารมย์ ขุนหล้า
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายจุฑาณัฐ จักรก้านตง
นายสุทธิดล วงษ์จันฬา
นายอนุชิต วงศ์พิลาน
นายบุญสงค์ พริกเทพ
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายชัยสิทธิ์ เกิดสมกาล
ร.ต.วีรวัฒน์ วารีรัตน์
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์

นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) รองผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
/67. นายอุศเรน....
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นายอุศเรน ภูตะลุน
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
นางลาวรรณ เลื่องลือ
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นายประสงค์ มูลศรี
นายชีพ น้อมเศียร
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล

(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์
หัวหน้าโครงการพัฒนาปุาไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขาภูพาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายวราวุธ กล้าหาญ
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
นายอาคม ศรีจานงค์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพชรวิเชียร สมจิตร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายบุญธรรม รอบคอบ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายมงคล สกุลรุจินันท์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิรัตน์ นามวงษา
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
นายชัยพงศ์ แสงจันทร์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเสมือน ศรีพอ
(แทน) แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางอุทัยวรรณ โกตระกูล
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเจษฎา จันทร์อุไร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนารี โกเจริญ
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายรัชพร วรรณคา
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
ดร.ประเสริฐ ต้นสีนนท์
(แทน) ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
นายวันชาติ บัวสิงห์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายเจสดา ขวัญสกุล
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
นายภัทรนันท์ อิงภู
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นางศิริพร พิมพะนิตย์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
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นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางวนิดชา ตั้งใจ
นายศุภเดช การถัก
นายกนก สิริเพ็ญโสภา
นายจักรกฤช ตันเลิศ
นายรัชดา จุฬารี
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
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พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์
พ.ต.อ.ภัทรพล หาญทนงค์
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.อ.วัฒนา เกษรมาลา
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.ท.ประเสริฐศักดิ์ ฝอยกลาง
พ.ต.ท.บพิตร พรมโยธา
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.อ.ศักดินันท์ มูลมณี
พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ต.วิชชุกร ภูตา
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปลื้มสุด
พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ

อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. นายบุญชอบ ลีลานุช
ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านระดับ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. นายกิตติ บัวละคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
3. นายยุทธพงศ์ ภัทรธรรม
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
/4. พ.ต.ทองรัตน์....

-54.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นางพาขวัญ พวงมาลี
นายแอ็ด เพชรฤทธิ์
นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายอรุณ สุทธิรักษ์
ดร.ฤิทธิบาน สุชีวะกุล
นายสวัสดิ์ มาลี
นายธรรมนูญ ขุนหอม
นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายเพียรศักดิ์ สายยุทธ

17. นายสุนทร ยนต์ตระกูล
18. นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
19. นางเรณู เงี้ยบงามศรี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธารีไทย
2. พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์
3. นายโรมรัก ภูหวล
4. นางสาวชุลีพร ภูสมศรี
5. นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
6. นายกฤต อรรคศรีวร
7. นางสาวสมพร จันทร์นนท์
8. นางมณีรัตน์ พาฉิมพลี
9. นางสมควร วรโคตร
10. นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
11. นายภูเบธ โพธิ์สายคุณ
12. นายอานุภาพ จักรแก้ว
13. นายเสกสรรค์ รัตนเกื้อกูลกิต
14. นายนันทวัฒน์ สุวรรณศรี
15. นายธีรภัทร บรรจงเลิศ
16. นายพลรัตน์ เหลาแตว
17. นางสาวอรอุมา อุสาพรหม
18. นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
19. นางสาวหทัยชนก แก้วหิน

หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒน์วิจัยกาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการอาชี ว ะศึ ก ษากาฬสิ น ธุ์ /ผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการฝุายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ปูองกันจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟูาชานาญงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายช่างไฟฟูาปฏิบัติงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
/นาสวดมนต์....

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม

1 พิธีการมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
โดย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2 พิธีการมอบ/ถวายเกียรติบัตรสาหรับผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1 นายสว่าง ม่อมดี
ตาแหน่ ง เดิ ม หั ว หน้า ส านั ก งานปู อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด พะเยา
(รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย)
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
2 นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร
ตาแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/ 2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 4123 ลงวั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2560
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่ง รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจัง หวัดกาฬสินธุ์ ครั้ง ที่ 7/2560 วันอัง คารที่ 25 กรกฎาคม
2560 เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อ แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โดยให้ สื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน - > 42 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

/ระเบียบวาระที่ 3....

-7ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การดาเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- การจั ดทาดอกไม้จัน ทน์ส าหรั บประชาชน เพื่อ ใช้ ใ นการด าเนิน งานจัดพิ ธี
ถวายดอกไม้ จั น ทน์ ในงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
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.สถาบันการศึกษา 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 1,029,727 ดอก
เดือน/

เป้าหมาย

พ.ศ.2560 จานวน(ดอก)

ดาเนินการแล้ว

ดอกไม้ประจา

ดอกไม้

เสร็จจานวน

จังหวัด

พระราชทาน

(ดอก)

(ดอกพะยอม)

(7 แบบ)

หมายเหตุ

พฤษภาคม

72,527

88,860

72,360

16,500

(ข้อมูล ณ

มิถุนายน

290,000

483,712

434,212

49,500

18 ส.ค. 60)

กรกฎาคม

292,800

233,281

210,866

22,415

สิงหาคม

290,000

182,431

152,811

29,620

กันยายน

84,400

รวมทั้งสิ้น

1,029,727 988,284

870,249

118,035

มติที่ประชุม

96.47%

รับทราบ

/3.2 การจัดงาน....

-83.2 การจัดงานเทศน์หาชาติมหากุศล เพื่อ จัดหาทุนสร้างองค์พระประธานประจา
พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 ณ พุทธ
มณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่กาหนดจัดงานเทศน์หาชาติมหากุศล เพื่อจัดหาทุนสร้างองค์พระประธานประจาพุทธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธุ์ในระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเนื่องจากห้วงระยะเวลาการจัดงานดัง กล่าว พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
และบริ เ วณสถานที่ ก ารจั ด งานประสบอุ ท กภั ย (น้ าท่ ว ม) จึ ง ได้ เ ลื่ อ นการจั ด งานเทศน์ ม หาชาติ ม หากุ ศ ลฯ
ออกไปก่อน นั้น
จัง หวั ดกาฬสิ นธุ์ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ นว่ า พื้ นที่ บริ เ วณสถานที่ การจั ด งาน ได้ เ ข้า สู่ภ าวะปกติแ ล้ ว
จึ ง ก าหนดการจั ด งานเทศน์ ม หาชาติ ม หากุ ศ ลฯ ดั ง กล่ า วขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ 7 – 8 กั น ยายน 2560
ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้น เพื่อให้การจัดงาน
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอเรียนเชิญท่าน พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี
เปิดการจัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. และร่วมบาเพ็ญ
กุศลฟังเทศน์มหาชาติมหากุศลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และจัดตั้งโรงทาน โดยรวบรวมกัณฑ์เทศน์นาถวาย
ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่ง ดอนกลาง)
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จานวน 89 รูป
ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มกั บ คณะสงฆ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ก าหนดจั ด พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทหมู่ เ พื่ อ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิง
พระศพ จานวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560 ดัง นี้ คณะสงฆ์มหานิกาย ณ วัดกลาง
พระอารามหลวง คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ณ วัดประชานิยม อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์
ได้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีส่วนร่วมในการบาเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จึงขอเชิญ ชวน
ข้ า ราชการ ประชาชน พสกนิ ก รชาวกาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มบรรพชาอุ ป สมบทในครั้ ง นี้ ติ ด ต่ อ แจ้ ง ความประสงค์ ได้
ณ ที่ว่าการอาเภอทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ , สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้ง แต่บัดนี้ไปจนถึง
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
สาหรับผู้มีจิตศรัทธา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ประชาชน
ทั่ว ไป ที่ ป ระสงค์ เ ป็ น เจ้า ภาพกองอุป สมบท (อัฐ บริ ข าร) พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทเพื่อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ จานวน 89 กอง ๆ ละ 3,000 บาท
แจ้งความประสงค์ได้ที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-815003
มติที่ประชุม

รับทราบ

/3.4 การดาเนิน....

-93.4 การดาเนินงานการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
3.4.1 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานการพั ฒนาจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ฯ ประจ าเดื อ น
สิงหาคม 2560
3.4.1.1 ด้านเศรษฐกิจ
โดย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(1) เมืองข้าวนาร่อง (Kalasin Rice City)
- การส่งเสริมข้าวแปลงใหญ่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. หลักการ เหตุผล ความจาเป็น
รัฐบาลกาหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ รับผิดชอบหลักในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเมื อ งข้ า ว ในการผลิ ต ข้ า วเชิ ง อุ ต สาหกรรม และอุ ต สาหกรรมข้ า วแบบครบวงจร
โดยเริ่มขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าข้าว ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง รวมการผลิตข้าวแปลงใหญ่ในเชิงอุตสาหกรรม
ตลอดทั้งแนวทางสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึง โอกาสได้มากขึ้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึง
การพั ฒ นาจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สู่ ค วามยั่ ง ยื น และสร้ า งความสุข ให้ สั ง คม ภายใต้ แ นวคิ ด
“Kalasin 4.0 ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ”
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นจังหวัดนาร่องด้านข้าวที่มีการบริหารจัดการ
และบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสู่ความยั่งยืนและสร้างความสุขให้สังคม
3. การดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนากาฬสินธุ์เมืองข้าว พร้อม
พิจารณาจัดวางแผนงาน/โครงการ - กิจกรรม และผู้รับผิดชอบที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
2. แต่งตั้งคณะทางานเฉพาะการประชาสัมพันธ์กาฬสินธุ์เมืองข้าว พิจารณารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานโครงการกาฬสินธุ์เมืองข้าว
3. แต่งตั้งคณะทางานเฉพาะการสร้างแบรนด์ข้าวกาฬสินธุ์ เพื่อใช้เป็นตราสินค้าหรือแบรนด์
ข้าวกาฬสินธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อการเผยแพร่สู่ผู้บริโภค ได้ทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการเชื่อมโยงการตลาด
สินค้าข้าว โดยการทา MOU
4. แต่งตั้งคณะทางานการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณาร่างแผนแม่บทเขตเศรษฐกิจ
พิเศษกาฬสินธุ์เมืองข้าว เพื่อเป็นแหล่งรวมการอุตสาหกรรมการเกษตร
4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. เกิดแผนแม่บท เพื่อการพัฒนากาฬสินธุ์เมืองข้าว จานวน 1 ฉบับ
2. เกิดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกาฬสินธุ์เมืองข้าวเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในและต่างจังหวัด
3. เกิดแบรนด์ข้าวกาฬสินธุ์ เป็นเอกลักษณ์และยอมรับของสังคม
4. เกิดการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าข้าว ทั้งในและต่างจังหวัด
5. เกิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาฬสินธุ์เมืองข้าว จานวน 1 แห่ง
/5. ผลลัพธ์....

- 10 5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
1. จัดทาร่า งแผนแม่บทการพัฒนากาฬสินธุ์เมืองข้า ว เพื่อให้เกิ ดการบริหารจัดการสินค้ า
ข้าวอย่างเป็นรูปธรรม
2. จัดทาร่างแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาฬสินธุ์เมืองข้าว 1 แห่ง
3. เกิ ด การประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ก ารด าเนิ น งานกาฬสิ น ธุ์ เ มื อ งข้ า ว ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก
โดยทั่วกัน เดือนละ 1 ครั้ง
4. เกิดการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าว โดยผู้ประกอบการ 3 แห่ง คือ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ ,
โรงสีอีสเทินไรซ์มิลล์,และโรงสีรุ่งเรืองไฟ 3 จัดทา MOU กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 27 กลุ่ม เป็นข้าว กข 6
จานวน 4,101.10 ตัน และ ข้าวหอมมะลิ จานวน 3,103.20 ตัน กาหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) เศรษฐกิจฐานราก
- แนวทางการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
1. ฝึกอบรมครูตาบล
1.1 แต่งตั้งครูฝึกตาบล 18 อาเภอ 135 ตาบล 141 ทีม
1.2 ฝึกอบรมครูฝึกตาบล ดาเนินการแล้ว 73 ตาบล ใน 11 อาเภอ
- ผู้ เ ข้ า อบรม 950 คน (พก.54 คน ปลั ด 75 คน เกษตร 75 ท้ อ งถิ่ น 208 คน
กานัน ผญบ. 188 คน สาธารณสุข/รพ.สต. 80 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 55 คน และ อื่นๆ (กศน./ ผู้นา อช./
อสม./ คกสต./ ตารวจ) 205 คน
2. การดาเนินงาน
2.1 จัด เวทีอ บรม ครั้ งที่ 1 mindset จานวน 333 หมู่ บ้า น 18,209 คน งบประมาณ
112,200 บาท สนับสนุนโดย อปท.
2.2 จัดเวทีอบรม ครั้งที่ 2 civit Social จานวน 67 หมู่บ้าน 7,754 คน งบประมาณ – บาท
2.3 จัดเวทีอบรม ครั้งที่ 3 การประกาศตนเอง ยังไม่ดาเนินการ
2.4 ผลการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
- ตั้งปณิธานแล้ว จานวน 10,338 ครัวเรือน
- หมู่บ้านประกาศตนเอง จานวน - หมู่บ้าน
มติที่ประชุม
รับทราบ

/3.4.1.2....

- 11 3.4.1.2 ด้านสังคม
โดย นายมงคล อดทน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) ยาเสพติด
- การรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีผลการดาเนินงาน
คดีสาคัญ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
คดีน่าสนใจ
1. จับกุมยาบ้า 3,046 เม็ด ไอซ์ 15.8 กรัม (สภ.กมลาไสย) เมื่อวันที่ 8 สิง หาคม 2560
เวลา 11.00 น. เจ้า หน้ า ที่ ต ารวจ สภ.กมลาไสย ร่ ว มกั น ตรวจค้ น จั บ กุ ม ตั ว นายวิ โ รจน์ หรื อ แปู ง ทองนุ่ ม
ที่บ้ านของนายวิ โรจน์ ฯ พร้อ มด้ วยของกลาง ยาบ้า จ านวน 3,046 เม็ ด และ ยาไอซ์ จ านวน 15.8 กรั ม
ซึ่ง นายวิโรจน์ซื้อมาจากคนชื่อ “เจ้” อยู่ที่ประเทศเพื่อ นบ้าน (สปป.ลาว) โดยมีลู กน้องมาส่ง ให้ที่บ้าน นาตั ว
ผู้ต้องหาส่ง พงส.ดาเนินคดี และสอบสวนสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายต่อไป และจับกุมยาบ้า 5,989 เม็ด ไอซ์ 38.4
กรัม (สภ.กมลาไสย) จากการจับกุมตัวนายวิโรจน์ฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.กมลาไสย
ท าการสื บ สวนขยายผลโดยการพรางตั ว เป็ น ญาติ ข องนายวิ โ รจน์ ฯ ท าการติ ด ต่ อ สั่ ง ยาบ้ า ทางโทรศั พ ท์
จ าน ว น 3 มั ด ตก ลง ร าคากั น ที่ มั ด ละ 1 3 0 ,0 00 บาท และ ยาไ อซ์ ในร าคา 5 0 ,0 00 บาท
โดยนัดส่งยาในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 06.00 น. จะมีคนมาส่งยาโดยวางไว้ที่หลักกิโลเมตร
ที่ 11 ถนนสายกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด บ้านฟากปาว ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จึงได้นากาลังตารวจไปซุ่มรอ
เมื่ อ ถึ ง เวลาได้ มี ร ถเก๋ ง สี ด าไม่ ท ราบยี่ ห้ อ และหมายเลขทะเบี ย น รถยนต์ ก ระบะยี่ ห้ อ มิ ต ซู บิ ชิ ไ ม่ ติ ด แผ่ น
ปู า ยทะเบี ย นมาจอดริ ม ถนน เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจขั บ เข้ า ไปใกล้ ร ถทั้ ง สองคั น ได้ ขั บ หลบหนี เ ข้ า ไปทาง
ตัวเมื องกาฬสินธุ์ ได้ขับ ติดตามไปแต่ไม่ทั น จึง ขับกลั บมาที่ หลักกิ โลเมตรที่ 11 ท าการตรวจสอบ พบของกลาง
และทาการตรวจยึดส่ง พงส. เพื่อสืบสวนสอบสวนหัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีต่อไป
2. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (สภ.สมเด็จ) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา ประมาณ 00.25 น.
พงส.ฯ สภ.สมเด็จ ได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่ถนนภายในบ้านโนนชาด ม.8 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จึงออกไป
ตรวจที่ เ กิ ด เหตุ พบศพชายไทยทราบชื่ อ ภายหลั ง คื อ นายเผื อ ก เขตรบุ ญ พร้ อ ม อายุ 41 ปี พบบาดแผล
ถูกของมีคมบาดรวม 9 แผล บริเวณที่เกิดเหตุพบรองเท้าแตะ และมีดปลายแหลมมีคราบเลือดติดอยู่ จึงเก็บไว้
เป็นหลักฐาน ต่อมา เวลาประมาณ 08.00 น. ได้รับแจ้งว่า นายสนุก สินธุโคตร อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 204
หมู่ที่ 8 ตาบลหนองแวง อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผูกคอตัวเองทาให้เสียชีวิต น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่ใช้มีด
แทงนายเผือก เขตรบุญพร้อม ที่เสียชีวิต เมื่อคืนเนื่องจากสานึกผิด
3. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (สภ.กมลาไสย) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 06.50 น.
ได้ รั บ แจ้ ง ว่ า มี เ หตุ ค นถู ก ไฟฟู า ช็ อ ตเสี ย ชี วิ ต ที่ บ ริ เ วณทุ่ ง นาทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก บ้ า นสระบั ว หมู่ 5
ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย ได้ แ จ้ ง สายตรวจไปตรวจสอบบริ เ วณที่ เ กิ ด เหตุ เมื่ อ ไปถึ ง พบศพผู้ ต าย
นอนเสียชีวิตอยู่บนคันนาขาขวาพาดกับสายลวดไฟฟูา ที่เจ้าของนาขึงไว้รอบที่นาตัวเอง แล้วปล่อยกระแสไฟฟูา
ไปตามลวดสายไฟฟูาเพื่อดักหนูที่มากัดกินข้าว ชื่อผู้ตายคือ นายทองใบ กั้วนามน อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 50/1
หมู่ 1 ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทองใบฯ ได้เดินทางออกจากบ้านพัก เพื่อไปตรวจดู
เบ็ ด ที่ ว างดั ก ปลาไว้ ที่ บ ริ เ วณทุ่ ง นาที่ เ กิ ด เหตุ ว่ า มี ป ลามาติ ด เบ็ ด หรื อ ไม่ ต่ อ มาเวลาประมาณ 05.30 น .
ของวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 05.30 น. นายบรรพต กั้วนามน บุตรชายของผู้ตาย เห็นว่า
ผู้ตายยังไม่กลับบ้าน จึงออกไปตามหาที่บริเวณทุ่งนาที่เกิดเหตุ พบศพนายทองใบฯ นอนเสียชีวิตอยู่บนคันนา
/บุคคลสาคัญ....

- 12 บุคคลสาคัญเข้าพื้นที่
1. นายอภิสิท ธิ์ เวชชาชี วะ อดี ตนายกรัฐ มนตรี มอบสิ่ งของช่ วยเหลือ บรรเทาทุก ข์ใ ห้กั บ
ประชาชนที่ป ระสบอุ ท กภั ย วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายอภิ สิท ธิ์ เวชชาชี ว ะ อดี ต
นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะเดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ สภ.นากุง ณ สานักงานเทศบาล ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 800 คน เสร็จภารกิจจึงเดินทางกลับ
2. พล.อ.ไพบู ล ย์ คุ้ ม ฉายา องคมนตรี เดิ น ทางมาตรวจราชการ และประชุ ม ติ ด ตาม
สถานการณ์อุทกภัย วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ,
พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ สว.สภ.ลาปาว พร้อมด้วยข้าราชการตารวจ ร่วมกับ นายสุวิทย์ คาดี ผวจ.กาฬสินธุ์ ,
ฝุ ายทหาร พล.ต.ผดุ งเกี ยรติ โปร่ งจิ ตต์ ผบ.กกล.รส.จว.กาฬสิ นธุ์ หั วหน้ าส่ วนราชการทุ กภาคส่ วนในจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์
ให้ ก ารต้ อน พล.อ.ไพบู ลย์ คุ้ มฉายา องคมนตรี พร้ อมคณะในโอกาสเดิ นทางมาตรวจราชการและประชุ ม
ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
3. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรั ฐมนตรี พร้อ มคณะเดิน ทางมามอบถุง ยังชีพแก่
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านโนนศิลาเลิง วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 13.30 น. พล.ร.อ.ณรงค์
พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางมามอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านโนน
ศิลาเลิง ตาบลโนนศิลาเลิง อาเภอฆ้องชัย จานวน 300 ชุด เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน
ใน ก าร ด าร ง ชี พ โดย มี น ายสุ วิ ท ย์ ค าดี ผู้ ว่ าร าชก า ร จั ง หวั ดก าฬสิ น ธุ์ พ . ต.อ .ณั ฐ พ ล มิ่ ง พั น ธ์
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายคารม คาพิฑูรย์ นายอาเภอฆ้องชัย พ.ต.อ.ศักดินันท์ มูลมณี ผกก.สภ.ฆ้องชัย
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนใน จัง หวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนให้การต้อนรับ และ ตร.สภ.ฆ้องชัย
ได้จัดทาครัวโรงพักเคลื่อนที่เพื่อประกอบเลี้ยงแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย หลัง จากนั้นได้เดินทางไปตรวจ
การก่อสร้างพนังกั้นน้าที่บ้านท่าเยี่ยม และจุดเสี่ยงตลิ่ง พัง จานวน 4 จุด เขื่อนวัง ยาง สถานที่ก่อสร้างเขื่อน
ที่บ้านท่าเยี่ยม จุดตลิ่งพังวัดปุาลาชี อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
4. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจาสานักนายกฯ เดินทางมาตรวจราชการ และประชุม
ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจาสานักนายกฯ
ในโอกาสเดิ น ทางมาตรวจราชการ และประชุ ม ติ ด ตามการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว เขื่อนลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดสว่างโคกกลาง ตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจชม
พนั ง กั้ นล าน้ าพาน กม.ที่ 17 ซึ่ง รั ฐบาลจะให้ ง บสนับ สนุ นก่ อสร้ างพนั ง กั นน้ าถาวร เพื่อ แก้ปั ญ หาน้ าท่ ว ม
เข้ามายังเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
5. ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจาปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.
พล.ต.ต.มนตรี จรั ลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสิน ธุ์ เป็ นประธานในพิ ธีเ ปิ ดการฝึก ทบทวนกองร้อ ยควบคุม ฝูง ชน
ประจ าปี 2560 (กองร้ อ ยที่ 1) ณ สนามฝึ ก หน้ า ภ.จว.กาฬสิ น ธุ์ โดยมี พ.ต.อ.ณั ฐ พล มิ่ ง พั น ธ์ ,
พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ,พ.ต.อ.โสภณ วารี ,พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
และ หน.สภ.ร่วมพิธีเปิดการฝึกฯ ในครั้งนี้

/6. โครงการ....

- 13 6. โครงการยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจในการรั ก ษาความปลอดภั ย ฯ
ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
เป็ นประธานในพิ ธีเปิ ดการฝึ กยิงปื นตามโครงการยกระดั บการปฏิ บัติ งานของเจ้าหน้ าที่ ในการรั กษาความปลอดภั ยฯ
ประจาปี 2560 ณ สนามยิงปืนปัญจวัฒน์ โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพล มิ่ง พันธ์ , พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน
รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดการฝึกฯ ในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

(2) สาธารณภัย
- การเตรียมความพร้ อ มการป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงห่ ว งใยประชาชน
ชาวกาฬสิ นธุ์ และไม่เ ว้น แม้ กระทั่ง สัต ว์เ ลี้ย งของเกษตรกร จึง ทรงพระราชทานหญ้า อาหารสัต ว์ เพื่ อน าไป
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้ อนของสัตว์เลี้ยง ยัง ความซาบซึ้ง และปลื้มปิติแก่ปวงข้ าพระพุทธเจ้าและ
เกษตรกร อย่างหาที่สุดมิได้
1. การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพล
ของพายุดีเปรสชั่น “ตาลัส” ระหว่างวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2560 และเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของ
พายุ “เซินกา” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 เป็นเหตุให้เกิดน้าท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้ง 18 อาเภอ (ครบทุกอาเภอ) 133 ตาบล 1,368 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
277,869.16 ไร่
2. การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย อย่ า งเป็ น ระบบในเขตพื้ น ที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา อุ ท กภั ย วาตภั ย และดิ น ถล่ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
- จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ณ องค์การบริหารส่วนตาบลลาชี อ.ฆ้องชัย
- จัดทาแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2560
- จัดประชุมสถานการณ์น้ากับเครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปบทเรียนย้อนหลัง
เป็นประจาทุกวัน
- มีประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แจ้งเตือนให้เฝูาระวัง และติดตามสถานการณ์ การระบายน้า
ของเขื่อนลาปาว จานวน 24 ฉบับ และมีแถลงการณ์ จานวน 45 ฉบับ
- ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จานวน 18 อาเภอ 126
ตาบล 1,276 หมู่บ้าน
- ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย จานวน 18 อาเภอ 126 ตาบล 1,276 หมู่บ้าน
3. พายุ โ ซนร้ อ น “ตาลั ส ” และ “เซิ น กา” พื้ น ที่ 18 อ าเภอ ผลกระทบความเสี ย หาย
(15 - 27 กรกฎาคม 2560) 18 อาเภอ 133 ตาบล 1,368 หมู่บ้าน 53,648 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร
277,869.16 ไร่ สรุปความเสียหายที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 อาเภอ 85 ตาบล 781 หมู่บ้าน 29,719
ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 143,855 ไร่
/4. ผลกระทบ....

- 14 4. ผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้าของเขื่อ นลาปาว ด้วยเหตุ ที่การเคลื่ อนตั วของพายุ
“เซินกา” มีทิศทางการเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงวนเวียนอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง
ทาให้มีปริมาณมวลน้าสะสมไหลเข้าเขื่อนลาปาวสูงมากกว่าปกติ และด้วยความจาเป็นทางด้านเทคนิคเพื่อรักษา
เสถียรภาพของตัวเขื่อนฯ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการระบายน้าออกเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเริ่มลดการระบายน้าของเขื่อนลงในปริมาณ ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้ง แต่วันที่
2๑ สิ ง หาคม 2560 เวลา ๐๖.๐๐ น. จาก 30 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น ซึ่ ง ผลของการการระบายน้ า
ของเขื่อนลาปาว ได้ส่งผลกระทบต่อ 5 อาเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้าจากเขื่อนลาปาวโดยตรง ได้แก่ อ.เมืองกาฬสินธุ์
อ.ยางตลาด อ.ฆ้ องชัย อ.กมลาไสย และ อ.ร่องคา ยัง คงทาให้มีภาวะน้าเอ่อล้นตลิ่ง และท่วมขัง ในบางพื้น ที่
โดยมี บ้ านเรื อ นราษฎรที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจานวน ทั้ง สิ้น 23,929 ครั วเรือ น 587 หมู่ บ้ าน 48 ต าบล และ
ต้ อ งอพยพมายั ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว 156 ครั ว เรื อ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ไ ด้ ค ลี่ ค ลายลงบ้ า งแล้ ว
ยังคงเหลือที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพียง 52 ครัวเรือนเท่านั้น (ต.ลาพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์)
5. สรุปความเสียหายและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1. พื้นที่ได้รับผลกระทบ 18 อาเภอ ๑๓๓ ตาบล 1,๓๖๘ หมู่บ้าน
2. ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จานวน ๕๓,๖๔๘ ครัวเรือน โรงเรียน ๕ แห่ง วัด ๒ แห่ง
รถยนต์ ๒ คัน ถนน ๔๔๘ สาย ฝายทดน้า ๓ แห่ง สะพาน ๗ แห่ง บ้านเรือน 971 หลัง
3. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
๔. ความเสียหายด้านการเกษตร ได้รับความเดือนร้อน จานวน ๕๓,๖๔๘ ครัวเรือน แยกเป็น
4.1. ด้ านพื ช ราษฎรได้รับ ความเดื อนร้ อน จ านวน ๔๗,๙๓๖ ครัวเรือน ได้ รับความ
เสียหาย จานวน 274,434 ไร่
4.2. ด้านประมง ราษฎรได้รับความเดือนร้อน จานวน ๒,๓๔๑ ครัวเรือน ได้รับความ
เสียหาย จานวน ๒,๘๒๗ ไร่ ๒๖๘ ตารางเมตร
4.3. ด้านปศุสัตว์ ราษฎรได้รับความเดือนร้อน จานวน ๓,๓๗๑ ครัวเรือน
6. สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนดอนยานางศึกษา ตาบลดอนสมบูรณ์ อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
2) โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ตาบลบัวบาน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
3) โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา ตาบลอุ่มเม่า อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
4) โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ ตาบลนาดี อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
5) โรงเรียนปอแดงวิทยา ตาบลนาดี อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
7. การแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยของแต่ละหน่วยงาน
1. การแจกจ่ายถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภค – บริโภค) จานวน 9,113 ชุด
2. การแจกจ่ า ยเครื่ อ งยั ง ชี พ เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ จากกรมปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย / สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ / สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล /พมจ./ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด / สานักงาน กสทช. / มูลนิธิ / บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จากัด ฯลฯ รวม
จานวน 19,333 ชุด รวมทั้งสิ้น จานวน 28,446 ชุด
มติที่ประชุม
รับทราบ

/- รายงาน....

- 15 - รายงานพยากรณ์อากาศ
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกันยายน พ.ศ.2560
สภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้ บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และปริมาณฝนรวม
จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยจะมีฝน 60 – 80 เปอร์เซนต์ ของพื้น ที่กับมีฝนตกหนักถึง หนักมากบางแห่ง ในบางวัน
เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะมีกาลังแรงเป็นระยะๆ
ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่า ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออก
ข้ อ ควรระวั ง เดื อ นนี้ จะมี พ ายุ ห มุ น เขตร้ อ นก่ อ ตั ว ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก เหนื อ ด้ า นตะวั น ตก
เคลื่อนตัว ผ่านประเทศฟิลิปปิน ส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ แล้วมีโอกาสสูง ที่จะเคลื่อนเข้ ามาใกล้ หรือเคลื่อ นผ่านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกของประเทศไทยได้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดย เฉพาะ
บริเวณที่พายุเคลื่อนตัวผ่านหรือบริเวณใกล้เคียง จึง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคาเตือน
จากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- รายงานความก้าวหน้าด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
และเทศบาลตาบลล าพาน และชุม ชน ร่ว มกัน ปลู กต้น ไม้ จานวน 850 ต้น เมื่ อวัน ที่ 11 สิง หาคม ๒๕๖๐
ณ หนองกุดจิก บ้านท่าอุดม หมู่ที่ 1 ตาบลลาพาน อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมจั ง หวัดกาฬสิน ธุ์
ร่ว มกั บคณะครู นั กศึ กษาวิท ยาลั ยเทคนิ คกาฬสิ นธุ์ และประชาชน ร่ วมกัน ปลูก ต้น ไม้ จานวน 2,000 ต้ น
ณ บริเวณปุาดงระแนง ตาบลเขาพระนอน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
สรุ ป ข้ อ มู ล การปลู ก ต้ น ไม้ เ พิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ณ เดื อ นสิ ง หาคม 2560 (สะสม) ด าเนิ น การ
โดย ส่วนราชการ/อาเภอ /อปท./เอกชน/ชุมชน/โรงเรียน/วัด จานวนรวม 255,530 ต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

/- สรุป....

- 16 - สรุปความก้าวหน้าการจัดทาฝายมีชีวิต
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การสร้ างฝายมีชี วิต น้อ มนาศาสตร์พระราชา พระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ จะสามารถ
ปูองกันน้าไหลหลากออกจากปุาสงวนแห่งชาติปุาดงนามน ช่วงหน้าฝน และชะลอกักเก็บน้าช่วงหน้าแล้ง ทาให้
พื้นที่ปุา 12,500 ไร่ เกิดความสมดุล และมีความอุดมสมบูรณ์
สรุปความก้าวหน้าการจัดทาฝายมีชีวิต ณ สิงหาคม 2560 (สะสม) จานวน 74 แห่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) บริหารจัดการน้า
- รายงานสถานการณ์น้า
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
แสดงปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าลาปาว วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้า
51.81 ล้าน ลบ.ม.
1. ระดับเก็บกักน้า 1,980 ล้าน ลบ.ม.
2. ปริมาณน้าใช้การ ระดับน้าปัจจุบัน : 1635.20 ล้าน ลบ.ม. (82.59%)
3. ปริมาณน้าสารองกรณีฉุกเฉิน/ฝนทิ้งช่วง 100 ล้าน ลบ.ม.
4. ปริมาณน้าใช้การไม่ได้ (Dead Storage) 100 ล้าน ลบ.ม.
เปรียบเทียบปริมาณน้าไหลงเข้าอ่างเก็บน้าลาปาวรายวัน ปี 2560 เทียบค่าเฉลี่ย
วันที่
26 สิงหาคม
27 สิงหาคม
28 สิงหาคม
29 สิงหาคม
30 สิงหาคม
รวม

2560
2560
2560
2560
2560

ปริมาณน้าไหลเข้าอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)
19.68
27.22
46.12
38.45
51.81
183.28

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
ณ เวลานี้จะเรี ยกว่าประสบผลสาเร็จไม่ไ ด้ มี ประชาชนทุกข์ร้ อนอยู่ เราต้องยึดหลักประชาชน
ต้องปลอดภัยมีชีวิตเป็น อัน ดับหนึ่ง ประชาชนต้องได้รับบริการ ถ้ามีการอพยพจะต้องดูแลเป็น อย่างดีข้าวปลา
อาหารต้องได้มีใช้มีกินประทังชีวิต ยาก็ต้องมีใช้มีให้เพียงพอในการดูแลรักษา แต่เราประสบผลสาเร็จอย่างหนึ่ง
คื อ ไม่ มี พี่ น้ อ งประชาชนสู ญ เสี ย ชี วิ ต แม้ แ ต่ ร ายเดี ย ว รวมทั้ ง วั ว ควายก็ ไ ม่ มี ก ารสู ญ เสี ย ชี วิ ต ทั้ ง 18 อ าเภอ
แต่ปัจจุบันนี้เป็นห่วงอยู่อีก 5 อาเภอ เพราะภัยธรรมชาติ ในขณะเดียวกันนั้น เขื่อนก็ต้องดูแลรักษาเขื่อนรักษาน้า
ให้ประคองถึงฤดูร้อนที่จะทานาปรัง ช่วงนี้ก็อยากให้ถนนทุกสายสามารถเดินทางได้ปกติ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.4.1.4....

- 17 3.4.1.4 ด้านบริหารจัดการภาครัฐ
โดย นายมงคล อดทน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) ธรรมาภิบาล
- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาเดือน สิงหาคม 2560
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ข้ อ มู ล สิ้ น สุ ด
ณ 18 สิงหาคม 2560 ได้แก่
1.1 รายจ่ายประจา งบประมาณ 4,144.29 ล้านบาท การเบิกจ่าย จานวน 3,710.830 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 89.53 เปูาหมายภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 98.00
1.2 รายจ่ายงบลงทุน งบประมาณ 2,936.70 ล้านบาท การเบิกจ่ าย จานวน 2,350.20 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 80.03 เปูาหมายภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 87.00
1.3 รายจ่ายภาพรวม งบประมาณ 7,080.99 ล้ านบาท การเบิ กจ่าย จานวน 6,060.50 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 85.59 เปูาหมายภาพรวมร้อยละเบิกจ่าย 96.00
1.4 ลาดับที่ 13 ของประเทศ ลาดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัด และใน 12 จังหวัด เป็นลาดับที่ 4
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะรายจ่ายลงทุน ข้อมูลสิ้นสุด ณ 18 สิงหาคม 2560 ได้แก่
2.1 ส่ วนราชการ งบส่ วนราชการทั้ งหมด 2,525.29 ล้ านบาท การเบิ กจ่าย 2,145.30 ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ 84.9 % เปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 87.00 %
2.2 อุด หนุน ฯ (อปท.) 170.54 ล้า นบาท การเบิกจ่ าย 75.63 ล้ านบาท คิดเป็นร้ อยละ
44.35 % เปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 87.00 %
2.3 งบจังหวัด 240.87 ล้านบาท การเบิกจ่าย 129.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.67 %
เปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 87.00 %
- ลาดับที่ 64 ของประเทศ ลาดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด และใน 12 จังหวัด เป็นลาดับที่ 12
2.4 รวมการเบิกจ่าย 2,936.70 ล้านบาท การเบิกจ่าย 2,350.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
80.03 % เปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 87.00 %
- ลาดับที่ 20 ของประเทศ ลาดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัด และใน 12 จังหวัด เป็นลาดับที่ 3
3. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้แก่
6.1 เงิ น กั น ฯ ก่ อ นปี 2559 งบประมาณ 90.68 ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ย 45.97 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 50.69 คงเหลือ 44.71 ล้านบาท
6.2 เงินกันฯ ปี 2559 งบประมาณ 1,410.97 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,294.48 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 91.74 คงเหลือ 116.49 ล้านบาท
6.3 เงิ น กั น ฯ รวมงบประมาณ 1,501.65 ล้ า นบาท เบิ ก จ่ า ย 1,340.45 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 89.27 คงเหลือ 161.20 ล้านบาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
/- รายงาน....

- 18 - รายงานรายได้ภาษีสรรพสามิต
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. รายได้ ภาษีส รรพสามิ ต ส านั กงานสรรพสามิต พื้น ที่ก าฬสิ นธุ์ ปี งบประมาณ 2560 (1
ตุลาคม 2559 – 21 สิงหาคม 2560) ประเภทรายได้รวมทั้ง หมดที่เก็บได้จริง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2559 – 21 สิงหาคม 2560 เป็นจานวนเงิน 8,396,320.23 ล้านบาท ประมาณการ 7,205,400.00
ล้านบาท เปรียบเทียบกับประมาณการจานวน 1,190,920,23 ล้านบาท ร้อยละ 16.53 %
2. ผลการปราบปราม สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม
2559 – 21 สิงหาคม 2560) รวม พ.ร.บ. (1) ประเภท (2) ปราบปราม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
21 สิง หาคม 2560 (3) 187 คดี ค่าปรับ 319,267.50 บาท เปูาหมายปรามปราม 164 คดี ค่าปรับ
377,200.00 บาท เปรียบเทียบกับเปูาหมาย (3) กับ (7) จานวน (8) 23 คดี ค่าปรับ -57,932.50 บาท
ร้อยละ (9) 14.02 คดี ค่าปรับ -15.36 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) การบริการ
- โครงการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2560
ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
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 11/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนคาแคนราษฎร์วิทยาคาร
บ้านคาแคน หมู่ที่ 6 ตาบลคาสร้างเที่ยง อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
“ เสนอโดย วีดิทัศน์”
มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
- การใช้ ง านระบบภู มิ ส ารสนเทศโดยใช้ แ ผนที่ และ
ภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA

สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน จานวน 40 คน
- จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
- เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
1. หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. ติดตั้งและแนะนาการใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น
3. ฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่และ GPS เบื้องต้น
4. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจังหวัด60
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.4.1.5....

- 19 3.4.1.5 ด้านแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
โดย นายมงคล อดทน (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
หรือ หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(1) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ออกเยี่ยมและให้กาลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย นายสุวิทย์ คาดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเนตรชนก คาดี นายกเหล่า
กาชาดจัง หวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด กาฬสินธุ์ และธนาคารออมสิน ออกตรวจเยี่ยมและให้กาลัง ใจ
พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านอุ่มเม่า หมู่ที่ 8 ตาบลอุ่มเม่า อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
2. วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ กองกาลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยฯ และอาเภอยางตลาด ประชุมชี้แจงและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องอ้างว่า
ยื่นขอออกโฉนดที่ดินจานวน 3 แปลง จานวน 12 ไร่ ,6 ไร่,และ 7 ไร่ อยู่ในพื้นที่ ตาบลอุ่มเม่า และตาบลหัวงัว
อาเภอยางตลาด จัง หวัด กาฬสินธุ์ แต่สานักงานที่ ดินจั ง หวั ด ไม่สามารถออกโฉนดให้แ ก่ผู้ร้ องได้เนื่ องจากมี
ผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่และผู้ร้องจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ข้อยุติเนื่องจากสภาพ
พื้นที่ไม่อานวย (เกิดอุทกภัยทาให้มีน้าท่วมขัง)
มติที่ประชุม
รับทราบ
(2) ผู้ด้อยโอกาส
- รายงานผลดาเนินงานการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส (Best practice)
1.1. หน่วยงาน สนง.เหล่ากาชาด กส. ผู้ด้อยโอกาส บ้านผู้ยากไร้ จานวนความต้องการ 14
หลังจานวน ที่ช่วยเหลือแล้ว 10 หลัง จานวนเงินที่ช่วยเหลือ 836,600 บาท คงเหลือ รอการช่วยเหลือ 4 หลัง
1.2. หน่วยงาน สนง.พมจ.กส + อปท. ผู้ด้อยโอกาส บ้านผู้สูงอายุ จานวนความต้องการ
23 หลัง จานวน ที่ช่วยเหลือแล้ว 13 หลัง จานวนเงินที่ช่วยเหลือ 234,000 บาท คงเหลือ รอการช่วยเหลือ
10 หลัง หมายเหตุ คงเดิม
1.3. หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้ด้อยโอกาส บ้านพอเพีย ง
ชนบทจ านวนความต้ อ งการ 456 หลั ง จ านวน ที่ ช่ ว ยเห ลื อ แล้ ว 221 หลั ง จ านวนเงิ น ที่ ช่ ว ยเหลื อ
2,216,384 บาท คงเหลือ รอการช่วยเหลือ 235 หลัง หมายเหตุ คงเดิม
1.4. หน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้ด้อยโอกาส บ้านมั่นคงชนบท
จานวนความต้องการ 90 หลัง จานวน ที่ช่วยเหลือแล้ว 90 หลัง จานวนเงินที่ช่วยเหลือ 3,600,000 บาท
หมายเหตุ 40,000 บาท/หลัง (อยู่ระหว่างดาเนินการ)

/1.5. หน่วยงาน....

- 20 1.5. หน่วยงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ( พมจ.+อบจ.) ผู้ด้อยโอกาส บ้านคนพิการ
จานวนความต้องการ 77 หลัง จานวน ที่ช่วยเหลือแล้ว 48 หลัง จานวนเงินที่ช่วยเหลือ 960 ,000 บาท
คงเหลือ รอการช่วยเหลือ 29 หลัง หมายเหตุ คงเดิม
2. (Best practice)“การคุ้มครองสวัสดิการสภาพหญิงสาวท้องแก่ ใกล้คลอด” ให้การคุ้มครอง
สวัสดิการสภาพหญิงสาวท้องแก่ ใกล้คลอด ที่อาศัยอยู่บ้านญาติ เพราะบ้านถูกน้าท่วม เข้าพักอาศัยชั่วคราวที่
บ้า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ หลั ง จากคลอดแล้ ว ได้ ม อบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ และสิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้
สาหรับเด็กอ่อน
3. โครงการประชารัฐเพื่อสังคม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
3.1. สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่ง ชาติ (สอช.) ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ทางาน
แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้ในเมือง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (องค์การมหาชน) ให้
ความสาคัญกับการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จึงได้รวบร่วมสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จากทั่วประเทศ เพื่อนามาช่วยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์
3.2. แรงงานร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จัง หวั ดกาฬสิน ธุ์ร่ วมกับ สถานประกอบการในจั ง หวัด กาฬสิ นธุ์ ร่ว มมอบสิ่ง ของช่ วยเหลือ ผู้ ป ระสบอุท กภั ย
ณ สถานประกอบการ 14 แห่ง จานวน 307 ราย
4. โครงการอาชาบาบัด โครงการอาชาบาบัดเพื่อฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา เพื่อบาบัด
ให้เด็กพิการทางสติปัญญา ได้เรียนรู้และพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึ่ง ไม่ตกเป็นภาระของ
ครอบครัวและสามารถอยู่ในสังคมคนปกติได้อย่างมีความสุข
5. โครงการงานประกันสังคมเยี่ย มผู้ประกันตนและผู้ ทุพพลภาพจังหวัด กาฬสินธุ์ ประจาปี
2560 มอบที่พักอาศัย เตียง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็น ให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จากการประสบ
อุบัติเหตุทางจราจร จานวน 2 ราย ในอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุประกอบอาชีพ
จานวน 14 ราย เป็นเงิน 420,000 บาท
7. ลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มบ้ า นผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คม เพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อ มของครอบครั ว
ตาบลหนองแสง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
(ไม่มี)

/ระเบียบวาระที่ 5....

- 21 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
5.1 การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปือย
โดย สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 จุลสารสานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจาเดือน กันยายน 2560
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.5 การขั บ เคลื่ อ นโครงการความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ของประเทศไทย
(Safety Thailand) จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
(ไม่มี)
***********************************
เลิกประชุมเวลา

12.00

(ลงชื่อ)

อานุภาพ จักรแก้ว
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอานุภาพ จักรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอรอุมา อุสาพรหม.... พิมพ์/ทาน

