รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 12/2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*******************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
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.
31.

นายไกรสร กองฉลาด
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส
นายชาญชัย คงทัน
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายศักดิ์สิทธ์ คาภักดี
นายวิชาญ แท่นหิน
นายทวีศักดิ์ วินทะไชย
พ.จ.ต.สาเหนียง หวังเจริญ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
นายณ.เณร วัฒนกูล
นายชิตพงษ์ สุขเกษม
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด
นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายชูชาติ คามา
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
นายศุภวิทย์ สีสด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
/32. นายเลอยศ ...

-232.
33.
34.
35.
36.
37.

นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
พ.อ.ประวัติ จารุตัน
พ.อ.มานพ ไขขุนทด
ร.ต. พิเชษฐ์ จ่าคา
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร

38.
39.
40.
41.
42.

นายศักย์ ดาหาร
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
นายรัชโยธิน มีพันลม

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นายวรพล ภูภักดี
นายวิบูลย์ ไชยวรรณ
นายรณชัย ภูครองทอง
นายสุทิน กาญจนรัช
นายอาวุธ สมยา
นายอาพล จินดาวงค์
นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
นายสารวย อินพิทักษ์
นายคารมย์ ขุนหล้า
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี

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

นายภูผา บัวบุญ
นางอุบลทิพย์ เพชรชู
นายสุธินันท์ อยู่หนูพะเนาว์
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
นางวรรนิภา ชนะวารี
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข
นายกฤษฎา มะลิซ้อน
นายภูวไนย ไชยวรรณ
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม

66. นายมิตรชัย อานันทนสกุล

นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
/ 67. นางรัดดา ...

-367.
68.
69.
70.
71.

นางรัดดา กลางบุญเรือง
นายจักร พันธุ์ทุม
นายสวัสดิ์ มาลี
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล

72. นายภาคภูมิ มาตรเลี่ยม
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

นายจิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
นายประสิทธิ์ นันเรี่ยม
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นางอุทัยวรรณ โกตระกูล
นายเจษฎา จันทร์อุไร
นางสาวพูนสุข พินรัตน์
นางนารี โกเจริญ
นางสัจจา ฝ่ายคาตา
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
ร.อ.ไวกูล มะลิรส
นายเจสดา ขวัญสกุล
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

นายภัทรนันท์ อิงภู
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
นางบรรลุพร สุระมณี
นายสุทธิชัย บุญเรือง
นายยุระ บุตรกัณหา
นายชัยยา ยอดสง่า
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล

99. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน

สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้ อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจั งหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 100. นางวันเพ็ญ …

-4100. นางวันเพ็ญ ขุนทอง
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

นางสุจิตรา จันทร์เปล่ง
นางสาววิบูรณ์รัก อิ่มวงค์
พ.ต.อ.ชาตรี ปรีชากุล
พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรันย์
พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.ท.ไทรัฐ สมฤทธิ์
พ.ต.ท.วงศธร บุญเคน
พ.ต.ท.เด่นศักดิ์ แววไธสง
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี
พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล
พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ชวีวัฒน์
พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
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

รักษาการในตาแหน่ง อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
รก. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง
รรท. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
รรท. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายยงยุทธ หล่อตระกูล
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายกิตติ บัวละคร
นายยุทธนา เกียรติดาเนินงาม
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์
นายบุญช่วย สงฆนาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
/ 11. นายขวัญชัย …

-511.
12.
13.
14.

นายขวัญชัย ทัศศร
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
นางพาขวัญ พวงมาลี

15. นายสถาพร คาแท่ง
16. นายพีระพล ปั้นสังข์
17. นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นางบุญญาภา เสนามนตรี
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
นายสมพงษ์ แสนบุตร
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นายเรืองเวช ผาสุก
พ.ต.อ.สมหมาย สิงห์สูง

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขา
ภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 2
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธารีไทย
นายไชยา เครือหงส์
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นายกฤต อรรคศรีวร
นางวนิดา บุญเลิศ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายอานุภาพ จักรแก้ว
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม
นายกิตติพัชญ์ คาทอง

ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
/ นาสวดมนต์ …

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
จานวน 5 ราย ได้แก่
นายอาเภอสหัสขันธ์
1. ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด
นายอาเภอร่องคา
2. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายอาเภอสามชัย
3. นายชูชาติ คามา
นายอาเภอฆ้องชัย
4. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
นายอาเภอดอนจาน
5. นายศุภวิทย์ สีสด
โดย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศ ให้แก่หมูบ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
จานวน 18 หมู่บ้าน
1. บ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ 10 ตาบลลาปาว
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. บ้านคาขอนแก่น
หมู่ที่ 11 ตาบลอีตื้อ
อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
3. บ้านหัวแฮด
หมู่ที่ 10 ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. บ้านโคกใส
หมูที่ 5 ตาบลโนนแหลมทอง อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
5. บ้านวังมน
หมู่ที่ 3 ตาบลกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. บ้านดงจันทร์
หมู่ที่ 7 ตาบลดงสมบูรณ์
อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
7. บ้านพรสวรรค์
หมู่ที่ 10 ตาบลหนองแวง
อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
8. บ้านหนองตากไห
หมู่ที่ 16 ตาบลสงเปลือย
อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
9. บ้านหนองปะโอ
หมู่ที่ 6 ตาบลกุดโดน
อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
10. บ้านเนินยาง
หมู่ที่ 8 ตาบลเนินยาง
อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
11. บ้านนาเรียง
หมู่ที่ 3 ตาบลสามัคคี
อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์
12. บ้านนาบง
หมู่ที่ 8 ตาบลหนองสรวง
อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
13. บ้านโนนหนองเบ็ญ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองบัว
อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
14. บ้านโนนทับช้าง
หมู่ที่ 5 ตาบลนิคมห้วยผึ้ง
อาเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 7 ตาหนองช้าง
อาเภอสามชัย
15. บ้านดงตาว
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 8 ตาบลภูแล่นช้าง
อาเภอนาคู
16. บ้านพรหมสว่าง
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 9 ตาบลดงพยุง
อาเภอดอนจาน
17. บ้านไผ่
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 6 ตาบลฆ้องชัยพัฒนา อาเภอฆ้องชัย
18. บ้านเหล่าใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

/ 3. มอบประกาศ ...

-73. มอบประกาศ เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสานักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2561
มีสานักทะเบียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
๑. สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภท สานักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาที่มจี านวนราษฎร ตั้งแต่ ๓๐,001 - ๗๐,000 คน บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน
ประจ าส านั ก ทะเบี ย นดี เด่ น คื อ นางพรรณปพร คงสั ตย์ พ จน์ ต าแหน่ ง เจ้ าพนั ก งานทะเบี ยนช านาญงาน
และ นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นนายทะเบียน
๒. ส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอกมลาไสย ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย ประเภทส านั ก ทะเบี ย นอ าเภอ จ านวนราษฎร
ตั้ ง แต่ ๕๐,000 - 80,000 คน บุ ค ลากรดี เด่ น ทางการทะเบี ย นระดั บ จั ง หวั ด คื อ นางนฤมล เหล็ ก จาน
ตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ) อาเภอกมลาไสย
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
4. มอบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่
จานวน 1 ราย คือ นายประวิทย์ วงศ์เจริญ กานันตาบลโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5. มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัล
สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจาปี 2561
จานวน 3 ราย ได้แก่
1. นางสงกรานต์ อินเอี่ยม
โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. นางสาวไพรวรรณ์ กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
3. นางสาวดรุณี พละสุข
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
6. มอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ให้แก่ผู้พ้นโทษ จานวน 5 ราย เป็นเงินจานวน 30,000 บาท/ราย
โดย เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
7. มอบเสื้อไข่นอกคอกให้แก่โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จานวน 200 ตัว
โดย สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
8. มอบเงินค่าจาหน่ายเสื้อให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
มอบเงินรายได้จากการจาหน่ายเสื้อ Kalasin Green Market เพื่อสมทบโครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 33,785 บาท
โดย สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแสดงความยินดีที่ท่านนายอาเภอได้รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ และขอให้
คานึงถึงอักษรย่อ ภปร. เป็นพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ถือเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง สัญลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึงสัญลักษณ์
รักษาดินแดนการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งกล้าหาญต่อ
ผู้รักษาดินแดนแผ่นดินไทย ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศ แพรสีน้าเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
รักษาดินแดนยิ่งชีพหมายถึงคติพจน์เพล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จะต้องรัก ษาแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิต
ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับมอบ นาไปประดับและให้คานึงถึงเกียรติยศศักดิ์ศรี ความสาคัญของเครื่องหมายด้วย
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มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่องของกิจกรรมในเชิงป้องกัน ผมต้องเน้นย้าว่าหมู่บ้าน
สี ขาวนั้ น คงไม่ ข าวแค่ ค าพู ด ผมไม่ ต้ อ งใช้ วิ ธีก ารเกณฑ์ ห รือ บั งคั บ ให้ ทุ ก ครัว เรือ นโดยสมั ค รใจและพร้อ มให้
ตรวจสอบได้ทุกเมื่อเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์วันนี้ก็ได้ตัวอย่างมา 1 อาเภอ 1 หมู่บ้าน ขอขอบคุณทางคณะกรรมการ
หมู่บ้านโดยการนาของท่านผู้นาของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ที่มุ่งหมายจะรักษาหมู่บ้านตนเองโดยเฉพาะลูกหลาน
ได้ห่างไกลจากยาเสพติด ขอให้รักษาไว้จริง ๆ ผมยากให้อาเภอลงทะเบียน ให้มีเครื่องหมาย ถ้าปรากฏว่าต่อมา
ไม่ใช่ ต้องคืน มี วิธีส่ งมอบคืน และให้ เก็บรักษาไว้ที่ บ้านกานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ทาให้ เป็นพิ เศษสั ก 1 อัน และให้
ผู้ใหญ่บ้านเก็บรักษาไว้ถ้า หากวันใดที่ตกเกณฑ์ ให้นามาคืน ไม่ผ่านการประเมินให้นามาคืน ไม่ฉะนั้น จะไม่เห็น
ความสาคัญ และก็หมู่บ้านที่ได้ไป เรียนว่าได้ไม่ยาก ที่ยากคือการรักษาให้ได้ต่อเนื่อง
ต้องขอบคุณทางผู้บังคับบัญชาการเรือนจา ขออนุญาตแจ้งสาหรับผู้ที่ได้รับรางวัล
อยากให้เป็นกรณีที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่าง ตามที่ผมสอบถามนั้น ว่าเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งตรงกับเจตนาผม
คือ ต่อไปนี้ แม้กระทั่งในหมู่บ้านสีขาวที่ยังมีอยู่ เราใช้กระบวนการต่อรองได้ไหม ว่าถ้าเลิกได้ จะหาทุนประกอบ
อาชีพให้ เพราะผมไปอ่านทฤษฏีของต่างประเทศคล้าย ๆ ประเทศไทย ประเภทยาเสพติดปราบให้น้อยลง ซึง่ ไม่มี
ผลต่อการลดจานวนคนเสพคนค้า เพราะยาเสพติดเป็นสินค้าที่มีอุปสงค์กับตัวเอง มีอุปสงค์กับตัวเอง คือ ถ้าติดยา
เสพติดแพงเท่าไหร่ก็ต้องไปซื้อมาเสพจนได้ เรื่องอาชญากรรมก็ตามมา แต่เขาบอกว่าทางออก คือ ปกติแล้วผู้เสพ
ผู้ค้า จะมีทางเลือกทางออกอยู่ 2 ทางคือ 1 วัด 2. คุก แต่ควรจะมีทางเลือกที่ 3 คือ เรื่องการต่อรอง เรื่องอาชีพ
ผมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนที่ทรงทาเรื่องไร่ฝิ่นทางภาคเหนือ ไร่ฝิ่นทางภาคเหนือหายไปจากประเทศไทย
เพราะพระองค์ท่านก็ใช้เรื่องอาชีพ เรื่องการพัฒนาเข้าไปทดแทน ความยั่งยืนก็บังเกิด และทราบมาว่า แม้กระทั้ง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก็ทรงทาแนวนี้ เท่าที่ผมรับทราบจากการนาเสนอของ ปปส. และ
พระองค์ท่านทาแบบเงียบ ๆ อยู่ทางภาคเหนือและได้ผลด้วย พระองค์ท่านก็ทรงนาประสบการณ์ ตอนพระองค์
ท่านปฏิบัติหน้าที่อัยการ ท่านอัยการมีข้อมูลก็เอามาแชร์กันหน่อยนะครับเรื่องนี้ เพราะผมมองว่าจะช่วยให้ยั่งยืน
แต่ เรื่องปราบก็ต้องทาต่อ ต้องเรียนว่าในยุคนี้ ภายใต้การนาของ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ช รพันธ์ศรี ผู้ บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านเอาจริงมาก ท่านมาอยู่ไม่กี่เดือนปรากฏว่าผลปฏิบัติ งานจับได้เยอะมาก เมื่อวาน
จับได้ 400,000 เม็ด มากกว่าพวกเราทากันมาเป็นปี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความจริงใจต่อปัญหา
ของทางฝ่ายตารวจ และขอบคุณทางกองกาลังด้วยที่ได้ช่วยกัน
และก็ ช่ว งปี ใหม่ก็ คงจะต้อ งเป็ น การทางานร่วมกัน ของทุ กภาคส่ ว น หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องยืนยันว่าหยุดปีใหม่ให้ชาวบ้านเที่ยว เพราะฉะนั้นมีงานโดยเฉพาะเรื่องการลดปริมาณอุบัติเหตุอุบัติภัย
ต่าง ๆ ต้องช่วยกัน หมู่บ้ านสีขาวด้วย ให้ ไปดูลู กหลานด้วยให้ ปีใหม่จบด้วยความสุ ข อย่าให้ ปีใหม่ไปจบที่วัด
หรือโรงพัก หรือโรงพยาบาล ให้ลูกหลานกลับมา และได้กลับไปทางาน เราก็มีความสุขด้วย จะเป็นอย่างนั้นได้
ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลลูกหลานเราเอง แต่ปีใหม่อากาศจะหนาว ผมค่อนข้างดีใจ เพราะถ้าหนาวคนไม่
ค่อยออกจากบ้ าน ส่ ว นใหญ่ ก็จ ะสั งสรรค์ อยู่บ้ าน และที่ ห่ ว งไม่อยากให้ มีห นาวถึงขั้น เสี ยชี วิต เมื่อเช้าก าชั บ
นายอาเภอแล้วว่าอย่าให้มีหนาวถึงขั้นเสียชีวิต และที่สาคัญพวกที่ชอบดื่มเหล้าผิงไฟ ตื่นเช้ามานอนแข็งเสียชีวิต
ให้ระวัง เตือนด้วย
และฝากทางท่านรองผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
ทางท่านนายอาเภอ ขอบอกว่าเราต้องมีเชิงรุกหน่อย มอบนายตารวจสัญบัตร ปลัดอาเภอ ทางกองกาลังด้วยไปดู
แต่ละหมู่บ้ านมีกลุ่มเสี่ยงไม่กี่กลุ่ม พวกที่ เป็นกลุ่มขับรถเร็ว ให้ ไปหารือกับพ่อแม่ว่าขอความร่วมมือ ถ้าจะดื่ม
คงไม่ห้าม เพียงแต่ว่าดื่มแล้ว อย่าขับรถ อย่างเรื่องตระเวรไปตามที่นั้นที่นี่ หาเรื่องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา และก็ฝาก
อีกเรื่องถ้าเด็ กอายุต่ากว่า 18 ปี ถ้าพบว่าเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุ ทางคุณหมอสั่งการลงไปว่าให้ตรวจ 2 อย่าง
/ ทั้งเมาแล้วขับ ...

-9ทั้งเมาแล้ วขับ และเสพแล้ วขับ ถ้าพบว่าเมาแล้ วขับ เสพแล้ วขับ ไปเอามาจากที่ไหน ใครเป็นคนจาหน่ายให้
ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กกระทาความผิดหรือ ไม่ ต้องชัดเจนจริงจังมากกว่านี้ และไม่ทราบว่าทาง
กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมาตรการเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ ยังมีอยู่นะ ผมว่าต้องช่วยกัน
ดาเนินการทุก ๆ ภาคส่วนช่วยกัน กลุ่มเสี่ยงมีไม่กี่กลุ่ม ลองถามกานันผู้ใหญ่บ้านก็รู้ ไปหารือกันกับพ่อแม่ ขอความ
ร่วมมือ ถ้าเป็นอย่างนี้ ถ้ามีเหตุพ่อแม่ต้องโดนด้วย เรื่อง พรบ.คุ้มครองเด็ก ต้องไปย้าเตือนก่อน
ผมมีนัดที่จะต้องไปมอบเงินให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) ซึ่งอาศัยอยู่
ที่บ้านกลางหมื่น ตาบลกลางหมื่น อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บังเอิญมีศิลปิลบ้านเราใจดี วาดรูปแล้ว
ไปประมูลได้ 70,000 บาท คนประมูลได้ก็บริจาคเพิ่มอีก 30,000 บาท เป็นแสนกว่าบาท จะมอบให้เป็นทุน
รักษาตัว และเท่าที่สอบถาม ทุนเป็นล้าน แต่ผมก็หารือกับท่าน สสจ. แล้ว ว่าลองไปดูโปรแกรมการรักษา แต่ถ้า
จะช่วยคนเดียวเป็นล้าน คนอื่น ๆ จะหาจากที่ไหน ผมดูยูทูปจากรายการทีวี มีตัววิ่ง สปสช.โฆษณา 3 - 4 เดือน
ที่ผ่านมา ซึง่ สามารถทา เรื่อง สเต็มเซลล์ ได้เป็นหลายร้อยราย ท่านลองหาข้อมูลดู แทนที่จะต้องไปหาเงินจานวน
มากไปทุ่มกับคนคนเดียว อาจจะมีทางเลือก ประสานหลาย ๆ ทาง
และเรื่องขยะได้แจ้งนายอาเภอไปแล้วปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะ เป้าหมายคือ
ต้องการให้คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และก็ให้กาหนดวันเก็บ ไม่ใช่ว่าแยกจริง แต่เวลามาเก็บ คนเก็บก็ไปทิ้งรวมกันอีก
ให้ แยก สมมุติมี 4 ประเภท ประเภททั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ก็ให้ เก็บเป็นวัน วันนี้จะเก็บขยะทั่วไป
ให้ชาวบ้านแยกขยะทั่วไปมาเป็นวัน ๆ เริ่ม Kick Off วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนด้วย
ใครที่เกี่ยวข้องกับทางห้างร้าน การใช้ถุงพลาสติก ท่านก็ต้องช่วยกัน ในสานักงานท่านมีขวดน้าเยอะ ๆ ทายังไง
จะเอาไปรีไซเคิลได้ ใส่โถมารินก็ได้ ไม่จาเป็นต้องใส่ขวด ฝากท่านด้วย
เรื่องอุ่นไอรักคลายความหนาว จังหวัดกาฬสินธุ์ไปจันทร์วันที่ 14 มกราคม 2562
แต่งชุดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 เชิญชวนนะครับ ไม่บังคับ ถือโอกาสไปชมงานด้วย ถ้าท่านหัวหน้าส่วนท่านใด
สนใจจะไปเป็นหมู่คณะก็แจ้งที่ท่านหัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบ
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. นาง อุบลทิพย์ เพชรชู
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผน
(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
ให้ดารงตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(อานวยการสูง)
2. นาย สุทิน กาญจนรัช
ตาแหน่งเดิม ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู (อานวยการสูง)
ให้ดารงตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการสูง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์ และในนามของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ขอกล่าวคาว่ายินดีต้อนรับ
ท่านหั วหน้ าส่ วนราชการทั้ง 2 ท่ าน ยิน ดี ที่ได้ร่วมกันทางาน ขับเคลื่อนงาน ทั้งในส่ วนของนโยบายของท่ าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งในส่วนของงานในภาระหน้าที่งานที่เราจะทาให้กับพี่น้องประชาชน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2 ...

- 10 ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนั งสื อจั งหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 7826 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่ งรายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน
2561 เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม หรือ แก้ ไขรายงานการประชุ ม ดั งกล่ า ว โดยให้ สื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูล รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 115 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์”
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานชวนเที่ยวงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์ เนื่องจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า ซึ่งในการนี้ทางจังหวัดได้กาหนดที่จะเดินทางไปร่วมงานในวันที่ 14 มกราคม 2562 ซึ่งตรง
กับวันจันทร์ ในส่วนนี้จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด
ร่วมงานดังกล่าว ตามกาหนดการที่ทางจังหวัดได้กาหนดคือ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ตามแบบฟอร์ม
ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปร่วมงาน กรุณาแจ้งแบบตอบรับให้ทางสานักงานจังหวัดทราบภายในวัน ที่
27 ธันวาคม 2561 ซึง่ ทางจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ต้องรายงานกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่ ว่าไปกี่คน หรือว่าอย่างไร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กระทรวงมหาดไทยให้รายงาน วัน เวลา จานวนคนที่จะเดินทางไป โดยรถอะไร
เบื้องต้นแจ้งว่าจะไปในวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่องจานวนคนต้องตรวจสอบยอดอีกครั้งหนึ่ง พร้อมพาหนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ เชิญชวนท่านหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงครอบครัว
ร่วมกันแต่งกายชุดย้อนยุคสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นัดเจอกันเวลาเท่าไหร่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตอนนี้ยังไม่กาหนดเวลา แต่ส่วนมากทางจังหวัดอื่น ๆ เดินทางไปถึงบริเวณงาน
ประมาณช่วงเย็น 5 - 6 โมงเย็น เพื่อเที่ยวชมงานจะมี การแสดงต่าง ๆ ควรจะไปประมาณช่วงเวลา 17.00 18.00 น. เป็นต้นไป
/ รองผู้ว่าราชการ …

- 11 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ต้องแต่งกายอย่างไร ทุกท่านก็จะได้เตรียมการให้ถูก
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ได้หารือกับท่านคลังจังหวัดว่า เพื่อให้การแต่งกายไปในทางเดียวกัน จะได้ดูสวยงาม
คือจะแต่งกายแบบย้อนยุค นุ่งโจงกระเบน ใส่ถุงเท้า รองเท้าคัชชู ท่านผู้ว่าราชการก็ใส่โจงกระเบน
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องนี้ ผมได้สอบถามไปทางร้านทาเสื้อกรีนมาร์เก็ตว่าสามารถที่จะทาโจงกระเบน
ได้หรือไม่ จึงนัดร้านทาเสื้อมาวันนี้ มาออกแบบให้ดูก่อน แล้วจะหาเนื้อผ้าที่ใกล้เคียงกับบ้านเรา ผ้าสีหมากสุก
คล้าย ๆ กับสีน้าหมาก และก็จะทาแบบใส่ง่าย ๆ ก็คือตัดให้สาเร็จรูปเลย ส่วนราคายังไม่ได้สอบถาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สนใจโจงกระเบนก็ ติ ดต่ อที่ ท่ านคลั ง จั งหวัด นะครับ ส่ ว นของสุ ภ าพสตรีก็ เป็ น
โจงกระเบนเหมือนกันนะครับ เน้นย้าให้ไปกันมาก ๆ ฝากท่านหัวหน้าส่วนราชการไว้ด้วย มีท่านใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมอีกไมครับ
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขออนุญาตท่านประธาน เรื่องการไป ไปราชการหรือลาไปครับท่าน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรณีดังกล่าวเป็นหนังสือเชิญจากทางกระทรวงมหาดไทย บอกว่ากรณีดังกล่าว
เป็นการไปได้ไปลักษณะใดนั้น ผมยังไม่แน่ใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝากท่านหัวหน้าสานักงานจังหวัดไปดูนะครับถ้าไปราชการไม่ได้ ก็คงต้องลา ทาให้
ถูกต้องนะครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวัน เลือกและวันรับสมัค ร

สมาชิกวุฒิสภา
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขออนุญาตนาเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา เป็นการดาเนินการตาม
บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดจานวนสมาชิกวุฒิสภา จานวน 250 คน โดยมีมีแหล่งที่มา
จานวน 3 กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่คณะกรรมการเลือกตั้งดาเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาโดยให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกกันเอง จานวน 10 กลุ่ม และให้ได้จานวนผู้ที่ได้รับเลือก จานวน 200 คน
แล้วนารายชื่อเสนอ คสช. คัดเลือกให้เหลือ 50 คน สารอง 50 คน
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในการดาเนินคัดเลือก
บุคคล จานวน 400 คน แล้วนารายชื่อเสนอ คสช. คัดเลือกให้เหลือ 194 คน สารอง 50 คน
/ กลุ่มที่ 3 …

- 12 กลุ่ มที่ 3 คือ กลุ่มผู้ ดารงตาแหน่งปลั ดกระทรวงกลาโหม ผู้ บัญ ชาการทหาร
สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
จานวน 6 คน รวมทั้งหมด 250 คน ในส่วนของการดาเนินการในคณะกรรมการเลือกตั้งในการดาเนินการเลือก
สว. จานวน 50 คน จานวน 200 คน ให้ คสช. คัดเลือกให้เหลือ 50 คน นั้นคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศ
กาหนดวันเลือกระดับอาเภอ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เลือกระดับจังหวัดวันที่ 22 ธันวาคม 2561
และวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นวันเลือกระดับประเทศที่เมืองทองธานี อาคาร 2 ในส่วนของการเลือกระดับ
อาเภอนั้น มีผู้สมัครจานวนทั้งสิ้น 202 คน ผ่านการคัดเลือกพิจารณาระดับอาเภอให้เหลือ 100 คน แล้วให้มา
ระดับการเลือกระดับจังหวัดยังคงเหลือผู้ ได้รับเลือกระดับจังหวั ด 30 คน เสนอชื่อให้ คณะกรรมการเลื อกตั้ง
แข่งขันกับบุคคลผู้ได้รับเลือกจากจังหวัดอื่น 2,778 คน และก็ให้ กกต. คัดเลือกให้เหลือ 200 คน ในจุดของการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาบุคคลที่จะให้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายกาหนดให้ คสช. ดาเนินการพิจารณา
คัดเลื อกหลั งจากประกาศผลการเลื อกตั้ง สส. ไม่เกิน 3 วัน ถ้าหากว่าเป็ นการเลื อกตั้งวันที่ 24 กุมภาพัน ธ์
2562 ประมาณวันที่ 28 เมษายน 2562 ก็คงจะได้รายชื่อ สว. ตามแผนการเมื่อนามารวมกาการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มเี ชิญวาระต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์มีจานวน สส. จานวน 5 คน มีเขตเลือกตั้ง จานวน 5 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอร่องคา อาเภอกมลาไสย
ในส่วนของอาเภอกมลาไสยก็เฉพาะ ตาบลโคกสมบูรณ์ ตาบลดงลิง ตาบลเจ้าท่า และตาบลโพนงาม
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อาเภอยางตลาด อาเภอฆ้องชัย และอาเภอกมลาไสย
ได้แก่ ตาบลหนองแปน ตาบลหลักเมือง ตาบลธัญญา และตาบลกมลาไสย ซึ่งยกเว้น ตาบลโคกสมบูรณ์ ตาบลดงลิง
ตาบลเจ้าท่า และตาบลโพนงาม
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อาเภอหนองกุงศรี อาเภอห้วยเม็ก อาเภอท่าคันโท
อาเภอสหัสขันธ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อาเภอสมเด็จ อาเภอคาม่วง อาเภอนามน อาเภอสาม
ชัย และอาเภอดอนจาน
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อาเภอกุฉินาราย์ อาเภอเขาวง อาเภอนาคู และ
อาเภอห้วยผึ้ง
ในส่ ว นของจ านวนประชากรในเขตเลื อ กตั้ ง ของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น ข้ อ มู ล
ประชากร ณ. วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีจานวน 986,005 คน และมีข้อมูลจานวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่ งจากการประมวลผล ณ. วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2561 จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จ ะมี จ านวนผู้ มี สิ ท ธิ์ เลื อ กตั้ ง ทั้ งสิ้ น
785,449 คน มี จ านวนหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง 1,590 หน่ ว ย ในส่ ว นของแผนการด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง นั้ น วั น ที่
11 ธัน วาคม 2561 ซึ่งพระราชบั ญ ญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มีผ ลบั งคับ ใช้ในวัน ที่
25 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการเลือกตั้งได้มีการจับสลาก เพื่อแต่งตั้งผู้ ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัด
/ เรียบร้อยแล้ว ...

- 13 เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของของจังหวัดกาฬสินธุ์จับสลากได้ นายแพน พรไตรศักดิ์ นายสุรเดช เคราะห์ดี และมี
ผู้ตรวจจากจังหวัดอื่น ได้แก่ นายไพศาล ศิลปวัฒนานันท์ มาจากจังหวัดชัยภูมิ นายทรงพล จาปาพันธุ์ มาจาก
จังหวัดชัยภูมิ และพันตารวจเอก สมพงษ์ พันธุ์ชัย มาจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ในส่ ว นของแผนการดาเนิ นการเลื อกตั้งคาดว่าวันที่ 2 มกราคม 2562 จะมี
พระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรและคณะกรรมการเลื อกตั้ งจะประกาศแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง และผู้อานวยการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง วันที่ 4 มกราคม 2562
คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกาหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้ ส มั ค รสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี รายชื่ อ และก็ ก าหนดวั น ลงทะเบี ย นวัน เลื อ กตั้ งล่ ว งหน้ า วั น ที่
5 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2562 จะเป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งใช้สิทธิ์
เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต นอกเขต และในต่างประเทศด้วย อันนี้จะเป็นวันเดียวกัน วันที่ 14 มกราคม 2562
ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 คาดว่าจะเป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และให้
พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2562 จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ วันที่ 4-16 กุมภาพันธ์ 2562 กาหนดเป็นวันลงทะเบียนเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 กาหนดเป็นวันลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขต
เลือกตั้ง ทั้งเป็นวันลงคะแนนคนพิการ คนทุพลภาพหรือผู้สูงอายุ วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะเป็นวัน
เลือกตั้ง วัน ที่ 24 เมษายน 2562 เป็ น วันสุ ดท้ าย ซึ่งคณะกรรมการเลื อกตั้งต้องประกาศให้ มีป ระกาศผล
การเลือกตั้ง และวันที่ 28 เมษายน 2562 ก็คาดว่าเป็นวันสุดท้ายซึ่ง คสช. จะคัดจากรายชื่อบุคคลที่จะเป็น
สมาชิกวุฒิสภา จากนั้นวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 จะเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องจัดให้มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าเรื่องของข้าราชการทั้งหมด เรื่องของการวางตัว
เป็นกลาง ว่าด้วยกฎหมายกาหนดให้ข้าราชการทุกภาคส่วนวางตัวเป็นกลาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 Corporate Online (KCorp)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขออนุญาตนาเสนอ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 เพื่อเป็นการประชาสั มพันธ์การออมแห่ งชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
รับผิดชอบในภารกิจ ในเรื่องของการหาสมาชิกเพิ่มเติมในปีนี้ขออนุญาตนาเสนอเป็นวีดีทัศน์ 2 ตอน
เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการจ่ายเงิน การรับเงิน การนาเงินส่งทางของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ซึ่งระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ e-Payment ภาครัฐภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเนื่องจากการดาเนินงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลังจะต้อง
ดาเนินการสมัครใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอโอกาสนี้ที่จะให้
ธนาคารกรุงไทยได้สรุปสาระสาคัญและชี้แจงในประเด็นที่สาคัญ
ผู้จัดการธนาคารกกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผมจะนาเสนอ 2 เรื่อง
1 เรื่อง กรุงไทย Corporate Online ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการที่จะ
บริหารงบประมาณเพื่อเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
/ 2 เรื่อง แอปพลิเคชั่น …

- 14 2 เรื่อง แอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลในการที่จะสมัคร
ใช้กรุงไทยแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ในการทารายการทางการเงิน อันดับแรกให้เจ้าหน้าที่ได้นาเสนอในเรื่องของ
กรุงไทย Corporate Online ในเบื้องต้นก่อน
เจ้าหน้าทีธ่ นาคารกกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขออนุ ญ าตน าเรี ยนก่ อนว่า KTB Corporate Online คื อ Internet Banking ของ
หน่วยงาน สามรถทารายการทุกอย่างได้คล้ายกับ Internet Banking ของบุคคลเริ่มต้นจากการดูยอดเงินคงเหลือใน
บั ญชียอด สรุ ปบั ญชีของหน่ วยงานได้ทุกบัญชี นอกจากนั้นก็สามารถโอนเงินระหว่างบั ญชีได้ โดยที่ท่ านไม่ต้อง
เดินทางไปที่ธนาคาร สามารถทาผ่านระบบนี้ได้เลย สามารถนาส่งเงินคลังโดยระบบ GFMIS ได้ และสามารถทาการ
จ่ายเงินให้กับลูกจ้างหรือพนักงานได้เลยตามหนังสือ ว 103 และ ว 75 ของทางกรมบัญชีกลางได้
แต่เน้นย้าว่าการทารายการผ่านระบบนี้ จะมีอยู่ 2 สิทธิ์ ที่จะได้เข้าไปใช้งาน สิทธิ์
แรกเราเรียกว่าสิทธิ์ที่เป็นเมกเกอร์ จะเป็นสิทธิ์ที่เข้าไปตั้งรายการทุกอย่าง เมกเกอร์จะเข้าไปตั้งรายการก่อน เมื่อตั้ง
รายการเสร็จระบบก็จะส่งรายการนี้ไปยังสิทธิ์หนึ่งที่เรียกว่าสิทธิ์ของออโต้ไร้ท์เซอร์หรือว่าสิทธ์อนุมัติ เมื่อผู้ล็อกอิน
เข้าไปในระบบงานจะเห็นรายการที่เมกเกอร์ตั้งขึ้นมาสามารถที่จะเข้าไปคลิกดูความถูกต้องของรายการได้ หลังจาก
นั้นท่านก็ตัดสินใจว่าจะอนุมัติรายการหรือจะตีกลับให้ทางเมกเกอร์ได้แก้ไข เพราะฉะนั้นในสิทธิ์ของออโต้ไร้ท์เซอร์
เปรียบเสมือนการลงนามหรือว่าการเซ็นต์เช็คเพราะฉะนั้น Password หรือว่า Username ไม่ควรเปิดเผยให้คนอื่น
ทราบ เพราะถือเป็นความปลอดภัยในการบริหารงานในองค์กรสุด
การสมัครจะมี 2 ส่วน คือ
1. หน่วยงานที่มีเครื่อง EDC ของหน่วยงานธนาคารกรุงไทยวางอยู่แล้ว ในการรับ
ช าระภาคประชาชนคื อหน่ วยงานที่ มี เครื่ อง EDC อยู่ แล้ ว ทางกรมของท่ านจะเป็ นผู้ ที่ Set Username ที่ เป็ น
เมกเกอร์ออโต้ไร้ท์เซอร์ แล้วก็ส่งให้ใช้งาน แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อไปที่แอดมินของกรมได้
2. หน่ วยงานที่ ไม่มีเครื่อง EDC สามารถที่ดาเนินการสมัครที่กรุงไทยทุกสาขาได้
เพื่อที่จะใช้บริการตัว KTB Corporate Online
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การจ่ายเงินของส่วนราชการหรือการรับเงินของส่วนราชการ ต่อไปนี้ในอนาคตอัน
ใกล้ สารวจมาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ก็ยังไม่ครบพร้อมสมบูรณ์ เป็นปัญหาของหน่วยงานส่วนกลาง ในการ
จ่ายเงินต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่มีเงินสดไม่มีเช็คแล้ว จะใช้วิธีการผ่าน KTB Corporate Online ไม่ว่าจะเป็นเงิน
ค่าตอบแทนเงินสวัสดิการ เงินค่าเช่าบ้าน เงินเบี้ยประชุมค่าวิทยากร ค่าทางานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายการไปราชการ
และเงินยืมต่าง ๆ เราจะจ่ายโดยระบบ KTB Corporate Online ไม่มีการจ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิ์อีกแล้ว การรับเงิน
เหมือนกัน ถ้าประชาชนมาจ่ายค่าธรรมเนียมก็จ่ายผ่านเครื่อง EDC นี้ รายละเอียดที่จะนาเสนอเพื่อให้ท่านได้ทราบ
นั้น ทางทีมงานเราจะจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของท่านในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 รายละเอียดต่าง ๆ
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ก็จะได้สรุปให้ทีมงานของท่านที่มาอบรมวันนั้น นากลับไปเพื่อนาเรียนท่านให้ทราบอีกครั้ง
เจ้าหน้าทีธ่ นาคารกกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขออนุญาตนาเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของคู่มือ เบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าไปใช้งาน KTB
Corporate Online ทางธนาคารได้ ท าเป็ นแผ่ น QR Code เล็ ก ๆ ได้ วางไว้ ที่ โต๊ ะของทุ กท่ าน ท่ านสามารถให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการสามารถสแกน QR Code เข้าไปศึกษาในเบื้องต้นก่อนได้ แต่ในเรื่องของการปฏิบัติงาน ถ้าหาก
ว่าหน่วยงานไหนที่อยู่พื้นที่ในเขตอาเภอที่มีที่ตั้งของธนาคารกรุงไทย ถ้าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มทดลองใช้งาน
ก่อน ก็สามารถเข้าไปศึกษาหรือขอคาแนะนาได้จากสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือในเอกสารก็มีเบอร์
โทรศัพท์ของคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง KTB Corporate Online โดยตรง
ถ้าเราโทรไปขอคาแนะนาต่าง ๆ ก็จะได้รับการพิจารณาชี้แจงที่มีความชัดเจน
/ ลาดับถัดไป …

- 15 ลาดับถัดไป จะเป็นแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคล แอปพลิเคชั่น
กรุงไทย NEXT เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากเน็ตแบงค์ของกรุงไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาให้มีการใช้งานได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น และเพิ่มฟังชั่นการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น จะเป็นเครื่องมือช่วยตัวหนึ่งสาหรับเราที่จะก้าวไปสู่
สังคมไร้เงินสดต่อไป การทาธุระกรรมต่าง ๆ ทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือบุคคล ก็สามารถทา
ธุระกรรมต่าง ๆ ได้ แอปพลิเคชั่นในส่วนของกรุงไทย NEXT เชื่อว่าหลาย ๆ ท่าน ได้ดาวน์โหลดไว้ในมือถือของ
ท่านแล้ว ประโยชน์สามารถทาอะไรได้บ้าง หลัก ๆ คือครอบคลุมทุกเกือบรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ payment
ต่าง ๆ เป็นแอปพลิเคชั่นของธนาคารที่รองรับฟังก์ชั่นการโอนเงินได้มากที่สุดในตอนนี้ โดยเฉพาะการชาระค่าน้า
ค่าไฟ สามารถชาระผ่านแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ได้ หรือท่านที่ต้องการจะตรวจสอบข้อมูลประวัติทางการเงิน
ของตัวเอง หรือที่เรียกว่าเครดิตบูโร ท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ได้ สิ่งที่เพิ่มเติมอีก
อย่างหนึ่งคือ สาหรับท่านมีการท่องเที่ยวไปในต่างประเทศ หรือไปดูงานอะไรต่าง ๆ ซึ่งมีแอปพลิเคชั่นสาหรับท่านที่
มีบัตรTravel Card ของธนาคารกรุงไทย สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ในเรทพิเศษ เรทที่ถูกกว่าเรทปกติ ของที่
มีการซื้อขาย เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงสิทธิ์ประโยชน์ของแอปพลิเคชั่นตัวนี้ ขออนุญาตนาเสนอเป็นคลิปวีดีโอ
ประมาณ 4 นาที แล้วท่านจะได้ทราบว่าแอปพลิเคชั่นมีการตอบสนองในด้านการทาธุระกรรมทางการเงินของ
พวกท่านอย่างไรบ้าง สาหรับวันนี้ทางธนาคารมีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะที่จะสมัครกรุงไทย NEXT ให้สาหรับท่านที่เข้า
ร่วมประชุมทุกท่าน หลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมแล้ว ถ้าประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่เราดาวน์โหลด หรือสมัคร
กรุงไทย NEXT ให้ เมื่อเสร็จจากการประชุมแล้วก็ขอเรียนเชิญที่ด้านหน้าห้องประชุมครับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมทางธนาคารกรุงไทยไหมครับ สังคมไร้เงินสดในอนาคต
ข้างหน้ามีไหมครับ เมื่อสักครู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ได้ฝากไว้เรื่องหนึ่ง อยากให้ท่าน
คลังจังหวัดได้เน้นย้าของเรื่องกองทุนออมแห่งชาติ กอช. และในส่วนราชการจะมีส่วนช่วยเหลือยังไงได้บ้าง เห็นว่ามี
เป้าหมายอยู่พอสมควร
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สาหรับเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ในปัจจุบันนี้สมาชิกในจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2559 เป็นต้นมา มีทั้งสิ้น 13,142 ราย มีวงเงินฝากสะสม 10 ล้านกว่าบาท ซึ่งเป้าหมาย
ในปี นี้ ที่ ตั้งไว้ตามแผนครั้งแรกคือจะเพิ่มให้ได้ 7,000 ราย เป็น 10,000 ราย แต่ทีนี้ กอช. มาประชุมสั ญจรที่
โรงแรมฉลองวันก่อน ซึ่งขอเพิ่มเป้าเป็น 20,000 ราย ซึ่งได้หารือกับท่านพัฒนาการจังหวัด ท่านเป็นกรรมการและ
เลขาของ กอช. จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านบอกว่าเป้าหมายประมาณนี้ ท่านสามารถที่จะทาให้ได้ตามเป้าแบบสบายใจครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มาตรการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ งสื บ เนื่ อ งมาจาก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐเป็น 1 ใน 5 มาตรการ ภายใต้โครงการทาความดีด้วยหั วใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดให้หน่ วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานดาเนินการลดคัดแยกขยะให้ได้ร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา และก็ให้
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ กพร. กาหนดเป็นตัวชี้วัดผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการทางานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกาหนดการประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ผู้ที่ถูกประเมินคือปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดคือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลาง หรือศูนย์ราชการของจังหวัด โดยเกณฑ์การประเมินใน
รอบ 6 เดือน มีอยู่ทั้งหมด 10 ประเด็น ดังนี้
/ 1. ต้องมีการสื่อสาร …

- 16 1. ต้องมีการสื่อสารจากผู้บริหารให้บุคลากรได้รับรู้และทั่วถึง ต่อนโยบายลดและ
คัดแยกขยะของหน่วยงานภาครัฐ
2. ให้ มีการแต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะโดยผู้ บ ริห าร คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทางาน และมีผู้แทนของบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายเป็นคณะทางาน
3. มีการสารวจประเมินและจัด ทาข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร
ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด การเก็บข้อมูลจะต้องมีการเก็บก่อนที่
จะดาเนิ น โครงการ ดังนั้ น ทุกส่วนราชการที่อยู่ในศาลากลางจะต้องมีการชั่งน้าหนักของขยะมูลฝอยแยกเป็น
ประเภท ซึง่ เดือนมกราคมทางสานักงาน ทสจ. จะมีการจัดชี้แจงอบรมให้กับทุกหน่วยงานกับศาลากลางจังหวัด
4. มีการจั ดทาแผนการปฏิ บัติการลดและคัดแยกขยะของหน่ วยงาน เพื่อเป็ น
แนวทางให้บุคลากรถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยผู้บริหารองค์กรให้ความเห็นชอบ ทั้งแผนปฏิบัติการด้วยและก็แนวทาง
อย่างเช่น การทาเป็นประกาศจังหวัด
5. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในการดาเนินการลด คัดแยกขยะในศาลาการจังหวัด
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรตลอดจนประชาชนที่มาให้บริการได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการดาเนินกาลด คัดแยกขยะมูลฝอย
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามา
ในศาลากลางจังหวัด
9. มีกิจ กรรมส่ งเสริมสนับสนุ นการใช้แก้วส่ ว นตัวแทนการใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง
10. มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต หรือพาชนะอื่น ที่แทนการ
ใช้พลาสติกหูหิ้ว เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อล้อม
ส่วนในรอบ 12 เดือน หรือ 1 ปี จะมีเกณฑ์ประเมินการให้คะแนน 10 คะแนน
มีอยู่ทั้งหมด 4 ประเด็นหลัก คือ
1. การลดปริมาณของขยะมูลฝอยของหน่วยงานทั้งหมดในศาลากลางจังหวัด
ลดลงร้อยละ 5 เพราะฉะนั้นข้อมูลปัจจุบันนี้เรามีปริมาณขยะเท่าไหร่ อีก 1 ปี เราจะต้องมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง
ให้ได้ และปริมาณของขยะลดลงได้ร้อยละ 5 ก็จะได้คะแนนเต็ม 10
2. เรื่องของถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 10 ในศาลากลาง ถ้าได้ร้อยละ 100
ก็จะดี ตอนนี้เราก็มีการรณรงค์ในตลาดสดในส่วนต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งเอกชน เรารณรงค์ไปแล้ว แต่ใน
ส่วนราชการเราก็จะมีเป้าหมายลดถุงพลาสติกหูหิ้วด้วย
3. เรื่องของแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง อย่างเช่นแก้วกาแฟที่เราไปซื้อตาม
ร้านกาแฟต่าง ๆ จะต้องลดลงร้อยละ 10
4. เรื่องของโฟมบรรจุอาหารจะต้องไม่มีเลย ร้อยละ 100 จะต้องไม่มีโฟมบรรจุ
อาหารในศาลากลาง รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการด้วย เพราะฉะนั้นแนวทางคือ เรื่องของการประกาศจังหวัดห้าม
นาโฟมบรรจุอาหารเข้ามา หรือว่าใช้วัสดุอื่นทดแทน เวลามีการประชุมเราอาจจะใช้โฟมที่ใช้จากชานอ้อย หรือว่า
มัน ส าปะหลังทดแทน หรือในการจั ดประชุมต่าง ๆ ก็จะงดใช้ขวดพลาสติก เป็นต้น ก็จะมีการอบรมในเดือน
มกราคมต่อไปครับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กาหนดเฉพาะศาลากลางกับศูนย์ราชการแล้วหน่วยงานราชการที่ ตั้งอยู่ข้างนอก
ละครับท่าน ทสจ. จะมีแนวทางอย่างไร
/ ผู้อานวยการ …

- 17 ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
นโยบาย คือ ส่วนราชการทุกแห่งต้องดาเนินการลด คัดแยกขยะ คือ ร้อยละ 100
ตามมติ ครม. แต่ ว่าตั ว ชี้ วัด ที่ จ ะบั งคั บ เอาเฉพาะศาลากลาง หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ในศู น ย์ ราชการ ก็ มีศ าลากลาง
สานักงาน ทสจ. และอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่อยู่ในศูนย์ราชการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝากท่านหัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่นอกศาลาการด้วยนะครับ ที่ทางมติ ครม.
กาหนดนะครับอย่างกรณีโฟมบรรจุอาหารให้ลดลงร้อยละ 100 ช่วยกันรณรงค์ด้วย เพราะว่าจริง ๆ แล้ว มีมาตรการ
อยู่กับทุกภาคส่วนราชการจริง ๆ มติ ครม. บังคับใช้กับส่วนราชการทุกส่วนนะครับ เพราะว่าตั้งแต่เมื่อปี 2559
แล้ว มีมติตรงนี้แล้ว ว่าให้ส่วนทุกส่วนราชการได้ดาเนินการ ซึ่งขอฝากด้วยและเรื่องของการบริหารจัดการขยะ
จะมีของสานักงานท้องถิ่นจังหวัดด้วย อยากให้ช่วยเสริมเพิ่มเติมในเรื่องนี้ แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง
จะได้ร่วมกันดาเนินการในคราวเดียวกันเลยครับ
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันคือแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นนโยบายของ
ทางรัฐบาลที่ได้กาหนด ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแผนการปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง ซึ่งท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้นาเรียนไปในตอนต้นแล้ว ก็จะสอดคล้องกับทางสานักงาน ทสจ. ทุกส่วนราชการให้ได้มีการแยกก่อนทิ้ง
โดยในช่วงนี้ทางองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง ได้รับฟังคาชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว ก็ จะได้ดาเนินการโดย
ระยะเวลาดาเนินการ 60 วัน เริ่มวันที่ 9 มกราคม 2562 จนถึง วันที่ 9 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่จะให้
ส่วนราชการทุกส่วนรณรงค์ และดาเนิ นการในเรื่ องของการคัดแยก โดยเฉพาะการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
และที่สาคัญการคัดแยกในส่วนของขยะ โดยเฉพาะตามบ้านเรือนเขาเรียกว่าขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งทุกท่านก็จะ
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย โดยให้แยกขยะอย่างน้อยตามประเภท คือ 4 ประเภท คือ ถุงขยะทั่วไป ถุงรีไซเคิล และขยะ
อินทรีย์ ซึ่งหากส่วนราชการทุกท่านได้ร่วมรณรงค์การจัดทาถังขยะเปียกในครัวเรือน ท่านมีการคัดเลือกขยะ
ก่อนที่จะทิ้งถุง คือที่ผ่านมาเรารับประทานอะไรกันเหลือก็ใส่ถุงถุงเดียว แล้วเอาไปทิ้งขยะ ซึ่งเวลา อปท. มาเก็บ
จะทาให้มีการย่อยสะลายได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงได้เกิดรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ถ้าเราจัดทาถังขยะเปียกที่บ้าน ที่ส่วนราชการ
รับประทานอาหารไปแล้วทิ้งเศษอาหารลงไปที่ถังขยะเปียก ก็จะทาให้ปริมาณปริมาณขยะลดน้อยลง จะเหลือ
เพียงขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิ้ล และขยะอันตราย ของเสียอันตรายชุมชนคือ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าหญ้า
ยาฆ่าแมลง แบตเตอร์รี่ ฯลฯ ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดคัดแยกหรือว่าจุดที่ให้ท่านนาไปทิ้ง
รวม โดยจะมีจุดรวมทั้ง 4 ประเภท ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งทุกท่านเองก็จะอยู่ในส่วนของหมู่บ้าน ชุมชน คือ
ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์จะดาเนินการ kick Off ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
กับทางชุมชนทั้ง 36 ชุมชน กับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการรณรงค์การคัดแยก ในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็จะดาเนินการพร้อมกัน ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นี้ ตามแผนปฏิบัติการจะเป็นการประชุมชี้แจง
เตรียมการให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกานันผู้ใหญ่บ้าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การคั ด แยกขยะเป็ น เรื่อ งส าคั ญ เพราะว่าจริง ๆ แล้ ว ปริม าณขยะที่ ม าก คื อ
จานวนของขยะอินทรีหรือขยะเปียกมีมากกว่า 60 % ดังนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคัดแยกก็จะดาเนินการลด
ปริมาณขยะได้ ในรายละเอียดจะมีส่วนหนึ่งขอให้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ได้กรุณาเพิ่มเติม

/ นายกเทศมนตรี …

- 18 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องมาตรการการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่อยงานภาครัฐ ขออนุญาตเรียนถาม
ท่าน ผอ.ทสจ. หมายความรวมถึงโรงเรียนด้ว ยหรือไม่ ถ้าหากว่าในโรงเรียน ทุ กโรงเรียน โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ทาการลดยะ ลดวันหนึ่งได้ประมาณถึง 10 ตัน ถ้าลดขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ถ้าสามารถที่จะขนวันเว้นวันก็จะไปขนได้ ท่านจะเห็นตัวชี้วัดอย่างเร็วมาก ส่วนอื่นก็ทามาบ้างแล้ว จากผลงานที่
ทามาต่อเนื่อง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ลดขยะได้วันละ 21 ตันต่อวัน ถ้าครบ 6 เดือน เพื่อรายงานตัวชี้วัด ถ้าหาก
โรงเรียนลดทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลจะเห็นผลชัดเจน
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ รวมถึ ง โรงเรีย นด้ ว ย ซึ่ ง ส านั ก งาน ทสจ มี แ นวทางเอง คื อ
เราอยากไปขอความร่วมมือทั้ง สพฐ. กับมัธยมศึกษา คือจะมีประชุมชี้แจงทางผู้บริหารขอโรงเรียนทุกแห่งด้วย
และแนวทางในการลดและแยกขยะ ขยะเปียกส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งในโรงเรียนเราจะแยกไปใช้ประโยชน์อย่างไร
ทาเป็นปุ๋ยหมักอย่างนี้ เป็นต้น รวมทั้ง กศน. จะขอทาเป็น MOU ร่วมกับ กศน. เพราะว่ามีกระจายไปทุกตาบล
อยากจะให้ทาง กศน. เป็นเครือข่ายที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนในแต่ละตาบลด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรีย นอย่างนี้ อย่างที่ผ มเรียนแล้ ว มติคณะรัฐมนตรีครอบคลุ มทุกส่ วนราชการ
ในการดาเนินการคัดแยกขยะ
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องการคัดแยกขยะ ขอเรียนว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาได้มีข้อสั่งการในเรื่องนี้แล้ว
และในหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตามโรดแมป
ของทางรัฐบาลหลายปีมาแล้ว และก็มีการคัดเลือก การประกวดแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งปีนี้จะได้มีการดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝากด้วยนะครับ และทาง กศน. ด้วยขอความกรุณาช่วยสนับสนุนด้วย เรียนอย่าง
นี้นะครับ ท่านครับหลายกิจกรรมที่เราทาเราเริ่มดาเนินก่อน ของส่วนกลางที่กาหนด เช่น กรณี “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น
ถือปิ่น โต” เราก็ทาก่อน ซึ่งส่ วนกลางก็ได้กาหนดมา ซึ่งในส่ วนที่ส องทางท้องถิ่นจังหวัดและก็ท่าน ผอ. ทสจ.
ได้ดาเนินการคือการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ทามา 2 - 3 ครั้งแล้ว และฝากหัวหน้าส่วนราชการ และก็ให้
ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบ จั งหวั ด เราเคยเรี ย นเชิ ญ ทางด้ านเอกชนมาและขอความร่ว มมื อ การรณรงค์ ก ารไม่ ใช้
ถุงพลาสติก ซึ่งก็ได้รับ ความร่วมมือกับ ภาคเอกชนเป็นอย่างดี แต่ ทั้งนี้ ทางภาคเอกชนก็ขอความกรุณ ามากับ
ส่วนราชการ เวลาเราไปเองไม่ว่าเป็นห้างร้านต่าง ๆ และมินิมาร์ทอะไรต่าง ๆ ก็จะพยายามทาตามนโยบายที่
จังหวัดขอให้ดาเนินการ แต่ก็จะมีพวกเราที่ไปก็ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้วย ว่าเขาของดเลยก็อย่าไป
ตาหนิ เขาเพราะเขาเองก็เกรงว่าเวลาเขาไม่แจกถุงพลาสติกให้เรา แล้วปรากฏว่าพวกเราก็จะไปต่อว่าเขา ก็ขอให้
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชา และก็ญาติพี่น้องว่าถ้าหากทางห้างต่าง ๆ และมินิมาร์ท เขาไม่แจกจ่ายให้
ก็ไปตาหนิเขา เป็นการขอความร่วมมือจากภาครัฐไปก็ขอความกรุณาและก็ในการ Kick Off ต่าง ๆ ก็ขอความ
ร่วมมือด้วย รวมถึงท่านนายกจะขอความกรุณาเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บเหมือนกัน มีหลายหน่วยงานเขาบอกว่า
เขาคัดแยกแล้ว แต่เวลาทิ้งปรากฏว่าทางพนักงานรถเก็บขนขยะก็จะเอาไปรวมกัน ก็ขอความร่วมมือ และใน
แผนปฏิ บั ติการบอกว่าเป็ น ไปได้ ก็ขอให้ แบ่ งการจัดเก็บ เช่น ขยะอิน ทรีย์เก็บวันไหน ขยะทั่ว ไปเก็บวันไหน
ก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 3.6 โครงการส่งท้ายปี …

- 19 3.6 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2562 “สวดมนต์ข้ามปี
ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก”
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จากการที่รัฐบาลปีนี้ได้รณรงค์และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้รวมกันสวดมนต์
ข้ามปี ซึ่งในช่วงปีใหม่ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ สวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล
เสริมสิ ริ มงคลทั่ วโลก ซึ่งจังหวัดกาฬสิ น ธุ์ได้ ดาเนิ นการ โดยส านักงานวัฒ นธรรมจังหวัด กาฬสิ นธุ์ ส านักงาน
พุทธศาสนาจังหวัด กาฬสิน ธุ์ คณะสงฆ์ทุกแห่ ง และอาเภอทุกอาเภอ ได้กาหนดจัด ซึ้งได้กาหนดเป็น 2 ส่ วน
ส่ ว นแรกคื อ ในส่ ว นของอ าเภอในแต่ ล ะอ าเภอ ได้ มี ก ารสวดมนต์ ข้ า มปี ใ นพื้ น ที่ วั ด เกื อ บทุ ก วั ด และจะมี
ศู น ย์ ป ระสานงานสวดมนต์ ข้ ามปี ในอ าเภอละ 1 แห่ ง ในส่ ว นของจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ได้ มี จุด หลั ก 2 แห่ ง คื อ
วั ด ประชานิ ย ม และวั ด กลางพระอารามหลวง ซึ่ ง 2 วั ด นี้ จะเริ่ ม ที่ เวลา 21.00 น. และก็ เชิ ญ ประธาน
เวลา 22.00 น. สวดมนต์จนกระทั่งถึงเวลาตี 1 และก็อีกแห่งหนึ่งโดยจังหวั ดกาฬสินธุ์ร่วมกับอาเภอกมลาไสย
จัดสวนมนต์ข้ามปีที่พระธาตุยาคู ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมสวดมนต์ข้ามปี โดยจะเริ่มเวลา 17.00 น. จะมีการ
แสดงศิลปะพื้น บ้านและสวดมนต์ตั้งแต่ เวลา 20.00 น. และเชิญประธาน 21.00 น. สวดมนต์จนกระทั่งถึง
เวลาตี 1 ก็ขอเชิญชวนท่านหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อรับโชค รับมงคลในวันปีใหม่ด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไปร่วมสวดมนต์ข้ามปี และขออนุญาตเรียนอย่างนี้
ท่านวัฒนธรรมกับ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบว่าเมื่อปีที่ผ่านมา ตามโครงการรณรงค์การลด
อุบัติเหตุทางถนนปรากฏว่าเรารณรงค์การตั้งด่านกันเยอะ แต่ส่ วนหนึ่งที่ไปเพิ่มขึ้น คือ ผู้ที่มาสวดมนต์ข้ามปี
ไม่ทราบว่าคนขับรถก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกับเขาด้วยหรือไม่ ทราบว่าก็ได้พาผู้ที่มาสวดมนต์ข้ามปีไปเพิ่มในส่วนของ
ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุด้วย ขอให้ท่านทาความเข้าใจกับผู้ขับรถพาไปสวดมนต์ข้ามปี เห็นท่านผู้ว่าราชการบอกว่าถึงเวลา
ก็ไปสวดมนต์ถึงเวลาเลิกสวดมนต์ตัวเองหมดแรงที่จะขับ ทาให้ไปเพิ่มสถิติ ขอความกรุณาช่วยบอกด้วยครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)
เรื่อง เสนอโดยเอกสาร

5.1 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนธันวาคม 2561
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนธันวาคม 2561
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนคาใหญ่วิทยา
บ้านคาใหญ่ หมู่ที่ 12 ตาบลคาใหญ่ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนธันวาคม 2561
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
/ 5.4 ปฏิทินการประชุม …

- 20 5.4 ปฏิทินการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2562
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
***********************************
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายอานุภาพ จักรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม... พิมพ์/ทาน

