รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 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
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายศักดิ์สิทธ์ คาภักดี
นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
พ.จ.ต.สาเนียง หวังเจริญ
นายอนันต์ พิมพะสาลี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
นางอรสา สุภานุรักษ์
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายจาปี สีก่า
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายบุญชัย สังฆ์รักษ์
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด
นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายชูชาติ คามา
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
นายศุภวิทย์ สีสด
นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
พ.อ.มานพ ไขขุนทด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
(แทน) นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
(แทน) นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
/ 32. พ.ต.พิเชษฐ์ ...

-232. พ.ต.พิเชษฐ์ จ่าคา
33. นางสาวชนกพร โพธิสาร
34. นางฐนิดา ปัตตานี

(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทยจั งหวั ด
กาฬสินธุ์
35. นายสุรเดช เคราะห์ดี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์
36. นายชาญยุทธ โคตะนนท์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
37. นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
38. นายศักย์ ดาหาร
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
39. นายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
40. นายโกวิท ฉันทจิตร
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
41. นายพรชัย ทรัพย์มูล
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
42. นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
43. นายรัชโยธิน มีพันลม
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
44. นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
45. นางสุมามาลย์ สายชมภู
(แทน) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
46. นายอภิรักษ์ พานนูน
(แทน) สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
47. นายสุทิน กาญจนรัช
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
48. นายอาพล จินดาวงค์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
49. นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา (แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
50. นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
51. นางสาวอรุโณทัย โยชสิงห์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
52. นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
53. นางสาวอุบลวรรณ อุ่นพินิจ
(แทน) ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
54. นายอนุชิต วงศ์พิลาน
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
55. นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
56. นายจารึก นาชัยเพิ่ม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
57. นายชัยสิทธิ์ เกิดสมกาล
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
58. นางดวงใจ ทองโสภณ
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
59. นายภูผา บัวบุญ
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
60. นางดวงดาว ปรอยกระโทก
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
61. นางสาวแสงอรุณ ศรฤทธิ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
62. นายบรรจง ภูผาดวง
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
63. นายชัยโจน์ แก้วแกมแข
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
64. นายกฤษฎา มะลิซ้อน
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
65. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
/ 66. นายอัครพงษ์ ...

-366. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม
67.
68.
69.
70.
71.

นายวราวุธ กล้าหาญ
นางสาวธวัลพร ยาหัวดง
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
นายนภดล เดชพลมาตย์
นางสาวอนัญญา คงสมของกุล

72. นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย
73. นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล
74. นายภาคภูมิ มาตรเลี่ยม
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ว่าที่ ร.อ. ศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นายชัดชนะ วิเศษศรี
นางสาวภราไดย สุดถนอม
นายธนพรหม รอบรู้
นางนารี โกเจริญ
นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
นายเจสดา ขวัญสกุล
นางสุวาลี บุญปัญญา

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

นายศักดิ์เกษม ปานะลาด
นางประไพพักตร์ ยอดขาว
นายจักรพงษ์ ภูจริต
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นางฉันชนก ขุนทอง
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายทรงศักดิ์ คลังบุญครอง
นายศุภเดช การถัก
นายสุทธิชัย บุญเรือง
นายยุระ บุตรกัณหา

ผู้ อานวยการส านั กงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
(แทน) สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
(แทน) โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
/ 99. นายฤาชา ...

-499. นายฤาชา วัฒนเนติกุล
100. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
101. นางวันเพ็ญ ขุนทอง
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

นางฉัตรสุดา เหลาเจริญ
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
พ.ต.อ.ปริญญา คาเจริญ
พ.ต.อ.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.อ.บุญเกื้อ ศิลาพัฒน์
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.ท.เด่นศักดิ์ แววไธสง
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.คารม พรมคุณ
พ.ต.ท.วิเชียร ศรีจันทร์
พ.ต.อ.ธรรมชาติ โคกขุนทด
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เปลี่ยนขา
พ.ต.ท.ประเสริฐศักดิ์ ฝอยกลาง
พ.ต.อ.วรพงษ์ นันทลักษณ์
พ.ต.ท.พลวัฒน์ อัคโคตร
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกษเจริณคุณ
พ.ต.อ.บุญเทียน พุดสีเสน
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ท.สมจิตร ชาลาเชาว์วิรุฬน์
พ.ต.ท.สมหมาย จอมคาสิงห์
พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ
ผศ.สุมาลี ใจยสิทธิ์

(แทน) อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว
(แทน) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายชาญชัย คงทัน
นายโสภณ เจริญพร
นายณ.เณร วัฒนกูล
พลตรี จุมพล จุมพลภักดี
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
รรท. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
/ 7. นายกิตติ ...

-57.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายกิตติ บัวละคร
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
นายเดชา เจนกลรบ
นายบุญช่วย สงฆนาม
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายสถาพร คาแท่ง
นายเหรียญชัย ทองดี
นายโสภณ รอดชาติ
นายพีระพล ปั้นสังข์
นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
นายสมพงษ์ แสนบุตร
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายชัยยา ยอดสง่า
นางนันทิยา แสงโสภาภรรณ

หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขา
ภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 2
ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

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

พ.ต.อ.ธีรพัฒน์ ธารีไทย
พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ พลยุทธา
นายเอกรัตน์ มิสา
นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นายไชยา เครือหงษ์
นายมะนิตย์ ชัยปัญญา
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นายประพันธ์ โพธิ์นาวัน
นางวนิดา บุญเลิศ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายนายมงคล การรัตน์
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ

ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
(แทน) ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จนท.บันทึกข้อมูล
/ 15. นายปิยะเชษฐ์ ...

-615.
16.
17.
18.
19.

นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม
นายกิตติพัชญ์ คาทอง
นางสาวมัณฑนา เติมภักดี

จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ที่สามารถเข้าสู่
การประกวดระดับภาคและผู้สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 8 ราย ได้แก่
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
1. นางสาวสุรีรัตน์ ดาศรี
2. นางสาวอริสรา สุวรรณ
โรงเรียนบัวขาว
3. นางสาวรินราไพ สุดาเดช
โรงเรียนอนุกูลนารี
4. นางสาววรารัตน์ บัตรศรี
โรงเรียนอนุกูลนารี
5. นายภัทรพล ภูมูลมี
โรงเรียนอนุกูลนารี
6. นายอดิศักดิ์ สุดเฉลียว
โรงเรียนบัวขาว
7. นายศุขวงศ์ ศิวบวรวัฒนา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
8. นายอดิศร สุภานนท์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2. มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศ ให้แก่หมูบ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
จานวน 18 หมู่บ้าน
1. บ้านโนนนคร
หมู่ที่ 10 ตาบลขมิ้น
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. บ้านห้วยเตยเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 4 ตาบลเว่อ
อาเภอยางตลาด
3. บ้านเมย
หมู่ที่ 11 ตาบลดงลิง
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. บ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 1 ตาบลภูสิงห์
อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
5. บ้านบอนเขียว
หมู่ที่ 13 ตาบลนาขาม
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 9 ตาบลกุดจิก
อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
7. บ้านสร้างแก้ว
หมู่ที่ 3 ตาบลหนองแวง อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
8. บ้านนาวี
หมู่ที่ 7 ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
9. บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 5 ตาบลบึงนาเรียง อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
10. บ้านบะเอียด
หมู่ที่ 9 ตาบลนาบอน
อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
11. บ้านนาเรียง
หมู่ที่ 4 ตาบลสามัคคี
อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์
12. บ้านไชยวาร
หมู่ที่ 11 ตาบลหนองบัว
อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
13. บ้านหนองบัวกลาง
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองบัว
อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
14. บ้านโคกศรี
หมู่ที่ 2 ตาบลคาบง
อาเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
15. บ้านสามชัย
หมู่ที่ 4 ตาบลสาราญ
อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 16. บ้านดอนงิ้ว...

-716. บ้านดอนงิ้ว
หมู่ที่ 3 ตาบลโนนนาจาน อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
17. บ้านหนองแวงเกษตร หมู่ที่ 6 ตาบลดอนจาน
อาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
18. ท่าเยี่ยม
หมู่ที่ 6 ตาบลลาชี
อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
3. มอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี พ.ศ. 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับ
เยาวชนผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย
- เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 2 ราย ได้แก่
1. ระดับประถมศึกษา คือ เด็กหญิงพิชามญชุ์ คาวิโส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮด ส้มโฮงวิทยา อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ระดับมัธยมศึกษา คือ เด็กชายธนา ศรีกุตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- เยาวชนผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย จานวน 3 ราย ได้แก่
1. เด็กชายสรวิศ วรรณวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงกานต์รวี สงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกิตติรวี อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เด็กชายสิทธิชาติ ชาติบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รู้สึกดีใจที่เห็นเยาวชนสามารถสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้ านท้องถิ่น และต้องรักษาไว้
ในบางครั้งสิ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องง่าย อาจจะสามารถสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง จังหวัดและประเทศได้
ส่วนเรื่องหมู่บ้านสีขาวที่ได้รับรางวัล การที่จะได้รับนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่เรื่องที่
ยากคือการรักษาไว้ให้นานที่สุด และต้องมีระบบการติดตามประเมินผล ถ้าไม่ผ่านการประเมินผลให้นาธงมาคืน
ให้ปลัดจังหวัดไปดาเนินการเรื่องระบบการประเมินผล อาจจะประเมิน 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง อยากให้ดาเนินการ
อย่างเข้มงวด เพราะเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ และเรื่องยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง
ส าหรั บ เยาวชนต้ น แบบเก่ ง และดี TO BE NUMBER ONE จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
ผมเป็นกาลังใจทุกคน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาแผนงานพัฒนาต่อยอด
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบ
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.

นางสาว ชนกพร โพธิสาร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
ให้ดารงตาแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยินดีต้อนรับครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2 ...

-8ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 1599 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อ แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โ ดยให้ สื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 115 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 1 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัด

ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการเข้าร่วมพิธีการจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัด
ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 1574 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง การจัดทาน้าอภิเษก
ของจังหวัด ในหนังสือดังกล่าวมีกาหนดการและแบบตอบรับ ในการนี้ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกส่วนราชการ
แจ้งแบบตอบรับ เพื่อจะได้จัดที่นั่งสาหรับผู้ที่จะเข้าร่วมงานพิธีการจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ในช่วงเช้าจังหวัดจัดงานพิธีถวายราชสักการะ
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2562
จังหวัดกาฬสินธุ์” การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว และเวลา 10.00 น. จะต้องไปที่สวนสาธารณะกุดน้ากิน
ต าบลกาฬสิ น ธุ์ อ าเภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ เพื่ อ ท าพิ ธี พ ลี ก รรมตั ก น้ าศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ขอเรีย นเชิ ญ
หัวหน้ าส่ วนราชการทุกส่ วนราชการไปร่วมงาน และมีประชาชนมาร่วมงานด้วย เมื่อทาพิธีพลี กรรมตักน้า
ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้ว ต้องเชิญ น้ าไปเก็บ ไว้ที่วัดกลาง พระอารามหลวง ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสิ นธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประกอบพิธีต่อไป
ส่วนในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถวัดกลาง
พระอารามหลวง ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพิธีทาน้าอภิเษก มีพิธีสงฆ์เป็นหลัก
และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง ตาบลกาฬสินธุ์
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก การแต่งกาย : เครื่องแบบเต็มยศ
สวมสายสะพาย การจัดที่นั่งให้เรียงตามลาดับชั้นสายสะพาย และในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ต้องเชิญน้า
อภิเษกไปส่งที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 18 – 19 เมษายน 2562 ผมเป็นตัวแทนจังหวัดไปร่วมพิธี
เสกน้าอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และร่วมพิธีแห่เชิญน้าอภิเษก
จากวัดสุทัศน์สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่ งถือว่าเสร็จสิ้นในส่วนของ
จังหวัด
/หลังจากนั้น...

-9หลังจากนั้นเมื่อถึงเดือนพฤษภาคม จะเป็นหมวดแห่งการทาพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และจะมีหนังสือแจ้งให้รณรงค์ใส่เสื้อสีเหลืองเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ตลอดช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ ประดับตราสัญลักษณ์ ตามสานักงาน อาคารสถานที่ และบ้านเรือน
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้ทุกส่วนราชการ รวมทั้งส่วนท้องถิ่นไปสารวจ
ธงที่ ประดับไว้เมื่อนานมาแล้ว เพราะสีอาจจะซีด ทั้งธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ให้
ดาเนินการเปลี่ยน และเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ให้ทาหนังสือแจ้งไปด้วย เนื่องจากผมไปรับของพระราชทาน
และได้รับแจ้งจากรองเลขาธิการพระราชวังว่าพระบรมฉายาลักษณ์ที่จะจัดโต๊ะหมู่บู ชาควรจะเป็นพระบรม ฉายาลักษณ์ท่ายืน ภาพจะเป็นลักษณะหน้าชัดหลังเบลอ ซึ่งเป็นภาพหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงโปรด
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การจัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2562
จังหวัดกาฬสินธุ์”
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี
2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญทุกส่วนราชการมาร่วมงานและให้แต่งกายให้เรียบร้อย งานเริ่มเวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีพิธี
สงฆ์ด้วย เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะต่อเนื่องด้วยงานวันข้าราชการพลเรือน โดยเมื่อเสร็จพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายทหารและข้าราชการที่ไม่ได้
เป็นข้าราชการพลเรือนนั้นสามารถกลับได้ แต่ข้าราชการพลเรือนต้องอยู่ร่วมงานเนื่องจากมีการรับรางวัล
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์”
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในวั น เสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562 เป็ น การจั ดงานรั ฐ พิ ธี ถ วายราชสั ก การะ
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจาปี 2562
จังหวัดกาฬสินธุ์”งานเริ่มเวลา 07.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพิธีสงฆ์เช่นเดียวกัน และในเวลา 10.00 น. จะต่อเนื่องด้วยพิธีพลีกรรม
ตักน้าศักดิ์สิทธิ์ ณ สวนสาธารณกุดน้ากิน ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขออนุญาตเพิ่มเติมสาหรับกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนปี 2562 จังหวัดได้
กาหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจาปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน
2562 ณ สวนสาธารณกุดน้ากิน ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มีหนังสือแจ้ง
เรียบร้อยแล้ว งานเริ่มเวลา 07.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 3.4 โครงการบรรพชาอุปสมบท ...

- 10 3.4 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก มหาเถรสมาคมได้
ซึ่งกาหนดให้ มี โครงการบรรพชาอุ ป สมบทเฉลิ มพระเกีย รติ ในระหว่างวัน ที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562
ทั่วประเทศบวชทั้งสิ้น 810 รูป จังหวัดกาฬสินธุ์จากัดจานวนที่ 89 รูป ประกอบด้วย ฝ่ายมหานิกาย 45 รูป
ฝ่ายธรรมยุติ 45 รูป เกินมาจานวน 1 รูป ขอเรียนเชิญผู้ที่อยากจะเป็นเจ้าภาพกองบวช ภัตตาหาร 25 วัด
แจ้งได้ที่ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ กองละ 3,000 บาท จะมีหนังสือไปยังทุกส่วนราชการ
และการอุปสมบทสาหรับข้าราชการ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ว่าให้ข้าราชการบวชได้
จานวน 15 วัน โดยไม่นับเป็นวันลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จังหวัดรับเป็นเจ้าภาพกองบวช 1 รูป
และในวันพฤหั สบดีที่ 4 เมษายน 2562 จะมี พิธีการซักซ้อม (เสมือนจริง)
การจัดทาน้าอภิเษกของจังหวัด เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดน้ากิน ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญน้าศักดิ์สิทธิ์ไปยัง พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ และจะต้องมีการ
ถือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ให้ปลัดจังหวัดและหัวหน้าสานักงานจังหวัดไปหารือกันเรื่องการจัดแถว
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 ผลการดาเนินงานการจัดสร้างพระประธานประจาพระพุทธมณฑลจังหวัด

กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส าหรับ การด าเนิน การจัด สร้างองค์ พ ระประธานประจ าพุ ทธมณฑลจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ มติ ค ณะกรรมการชุ ด ใหญ่ ไ ด้ มี ม ติ จั ด ให้ จั ด สร้ า งและได้ ห าโรงหล่ อ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง จะเชิ ญ
คณะกรรมการคัดเลือกโรงหล่อ ไปดูโรงหล่อ ซึ่งมติคณะพระสงฆ์จะหล่อพระในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม
2562 แต่มตินี้ยังไม่ผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่ ทั้งนี้ การหล่อเศียรและแขนเป็นสัมฤทธิ์ ลาตัวเป็นปูนปั้น
ในราคา 12 ล้านบาท ใช้เวลาสร้างประมาณ 1 ปี และจะได้บอกบุญใหญ่ทุกส่วนราชการอีกครั้ง สมมุติว่าหล่อ
พระในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ทุกหมู่บ้าน ทุกวัด ต้องทาผ้าป่ามหากุศลอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าเงินที่
สร้างองค์พระยังไม่พอ ขณะนี้มีเงินประมาณ 10 ล้าน 6 แสนกว่า บาท เหลือประมาณล้านกว่าบาท ในส่วน
กิจกรรมที่จะต้องจัดหาทุนสร้างนั้นได้กาหนดจัดกิจกรรรมขนาดเล็ก คือกิจกรรมวิ่งสมาธิ ถือศีล 5 รวมใจสร้าง
พระใหญ่เมืองน้ าดา ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาได้จัดทาเสื้อสาหรับผู้ที่เข้าร่วมวิ่ง ซึง่ เสื้อนั้นสั่งผลิตจากโรงงานเดียวกันกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ราคาตัวละ 200 บาท ค่าเสื้อ 110 บาท ที่เหลือ 90บาท จะนาเป็นสมทบทุนสร้างพระใหญ่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การคัดเลือกโรงหล่อมีวิธีการอย่างไร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โรงหล่อที่จังหวัดมหาสาคามได้เสนอแบบโครงสร้างมา และได้แจ้งให้โรงหล่อ
เสนอราคามา โดยให้คณะกรรมการดูความเป็นไปได้ว่าโรงหล่อมีมาตรฐานพอหรือไม่ ราคาเหมาะสมหรือไม่
/ ผู้ว่าราชการ …

- 11 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องการคัดเลือกโรงหล่อพระ อย่าให้เกิดข้อครหา ต้องทาให้โปร่งใส
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเดื อ นมี น าคม ข้ อ มู ล สิ้ น สุ ด วั น ที่ 22 มี น าคม
2562 สาหรับเป้าหมายการเบิกจ่าย ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เริ่มตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งกาหนดเป้าหมายงบประจาร้อยละ 80 งบลงทุนร้อยละ 65 และในภาพรวม
ร้อยละ 77
ส าหรั บ ผลการเบิ ก จ่ ายของจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ป ระจ าเดื อ นมี น าคมงบประจ า
เบิ กจ่ายได้คิดเป็น ร้อยละ 64.83 งบลงทุนเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 31.15 ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 อยู่ร้อยละ 13.85 การเบิกจ่ายในภาพรวมเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 45.84
ในส่วนของการเบิกจ่ายเฉพาะงบประมาณการลงทุน งบฟังก์ชั่นส่วนราชการ
จากวงเงิน ที่ได้รับ จั ดสรร 2,137.64 ล้ านบาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นเงินร้อยละ 37.13 งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 15.62 และงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ในส่วนของงบจังหวัดเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 16.77
การจัดลาดับผลการเบิกจ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
เบิ ก จ่ า ยมากเป็ น ล าดั บ ที่ 41 ของประเทศ ในกลุ่ ม จั ง หวั ด อยู่ ใ นล าดั บ ที่ 3 และใน 12 จั ง หวั ด ของ
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อตอนบนและตอนกลางอยู่ในลาดั บที่ 7 งบลงทุนเบิกจ่ายได้มากเป็น ล าดับที่ 37
ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดเบิกจ่ายได้มากเป็น ลาดับที่ 2 และใน 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและตอนกลาง เบิกจ่ายได้มากเป็นลาดับที่ 6 การเบิกจ่ายในภาพรวมเบิกจ่ายได้มากเป็น ลาดับที่ 37
ของประเทศในกลุ่มจังหวัดเป็นลาดับที่ 3 และใน 12 จังหวัดอยู่ในลาดับที่ 6
ล าดั บ ผลการเบิ ก จ่ า ยของงบจั ง หวั ด งบประจ าเบิ ก จ่ ายอยู่ ในล าดั บ ที่ 37
ของประเทศ งบลงทุนเบิกจ่ายได้มากเป็น ลาดับที่ 14 ของประเทศ และภาพรวมเบิกจ่ายได้เป็น ลาดับที่ 15
ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ในลาดับที่ 2
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อมปี รวมทุกปีงบประมาณที่กันไว้ ซึ่งมีเงินกันไว้
เบิกทั้งสิ้น 983.76 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 54.10
ผลการด าเนิ น งานจั ด ซื้ อจั ด จ้ างการก่ อ หนี้ ผู ก พั น และผลการเบิ ก จ่ายแต่ ล ะ
หน่วยงานงบฟังก์ชั่นของส่วนราชการ มีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จานวน 56
ส่วนราชการ มีโครงการที่จะต้องดาเนินการ จานวน 2,056 โครงการ ปัจจุบันได้มีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว
จานวน 1,054 โครงการ ยังไม่ก่อหนี้ จานวน 1,002 โครงการ
ผลการเบิ ก จ่ ายงบลงทุ น งบฟั งก์ ชั่น ของส่ ว นราชการกลุ่ ม ไฟเขี ย วมี จานวน
22 หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายได้ 100% มีจานวน 15 หน่วยงาน อีก จานวน 7 หน่วยงาน เบิกจ่ายได้เกินกว่า
เป้าหมายไว้ในไตรมาสที่ 2 กลุ่มไฟเหลืองมีจานวน 8 หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายและ
เป็นไปตามงวดงานที่กาหนด กลุ่มไฟแดงมีจานวน 26 หน่วยงาน ที่น่าเป็นห่วงมีจานวน 8 หน่วยงาน ซึ่งยังไม่
มีการเบิกจ่ายเลย
ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบจังหวัดมีหน่วยงานที่รับผิ ดชอบโครงการ จานวน
22 หน่วยงาน มีโครงการที่ต้องดาเนินการ จานวน 63 โครงการ ปัจจุบันก่อหนี้ผูกพัน จานวน 32 โครงการ
ยังไม่ได้ก่อหนี้จานวน 31 โครงการ
/ ผลการเบิกจ่าย ...

- 12 ผลการเบิ ก จ่ายงบลงทุ น ของงบจั งหวัด กลุ่ มไฟเขียวมี จานวน 5 หน่ ว ยงาน
กลุ่ ม ไฟเหลื อ งมี จ านวน 1 หน่ ว ยงาน และกลุ่ ม ไฟแดงมี จ านวน 16 หน่ ว ยงาน งบกลุ่ ม จั งหวั ด มี จ านวน
2 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบตอนนี้ก็ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจานวน 150 หน่วยงาน ดาเนินโครงการมีจานวน 341 โครงการ ปัจจุบันก่อหนี้ผูกพัน จานวน
314 โครงการ ยังไม่ก่อหนี้มีจานวน 27 โครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มไฟเขียวมีจานวน 72 หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายได้เกิน 100% กลุ่มไฟเหลืองมีจานวน 3 หน่วยงาน
และกลุ่มไฟแดงมีจานวน 75 หน่วยงาน ที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่กาหนด
ส าหรั บ ผลการเบิ ก จ่ า ยของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ซึ่ งมี ผ ลการ
เบิกจ่ายอยู่ในสถานะกลุ่มไฟแดงนั้น สามารถที่จะติดตามตรวจสอบได้ในช่องทางกลุ่มไลน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งจะลงรายงานให้ทราบไม่เกินวันพุธของทุกสัปดาห์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้ทุกส่วนราชการช่วยเร่งรัดผลการเบิกจ่ายต่าง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 – 5
จังหวัดกาฬสินธุ์ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างไม่เป็น
ทางการ ในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจานวน 791,485 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจานวน 552,440 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.80 บัตรดีมีจานวน 516,212 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.44 บัตรเสีย 31,077 ใบ คิดเป็นร้อยละ
5.63 บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครใดมีจานวน 5,151 คิดเป็นร้อยละ 0.93 และผลการลงคะแนนเลือกตั้ง มีผู้ได้รับ
คะแนนการเลือกตั้งสูงสุดในแต่ละเขตดังนี้
- เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ นางบุญรื่น ศรีธเรศ เป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 37,532 คะแนน
- เขตเลือกตั้งที่ 2 คือ นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 38,058 คะแนน
- เขตเลือกตั้งที่ 3 นายคมเดช ชัยศิวามงคล เป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 32,558 คะแนน
- เขตเลือกตั้งที่ 4 นายพีระเพชร ศิริกุล เป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยได้คะแนนสูงสุด 45,503 คะแนน
- เขตเลือกตั้งที่ 5 นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 40,262 คะแนน
ซึ่ ง การด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรครั้ ง ในนี้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบพระคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
กาฬสิ นธุ์ คลั งจั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ นายกองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ นายกเทศมนตรี เมื องกาฬสิ น ธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายอาเภอทุกอาเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจน
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างลูกจ้างในสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
ตลอดจนองค์กรเอกชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนในการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
/ ผู้ว่าราชการ ...

- 13 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทาให้การดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ลุล่วงไปด้วยดีและไม่มีปัญหา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการดาเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ประจาเดือนสิ้น สุดเดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2562 รายงานผลจานวน 2 เดือน คือเดือนมกราคมและเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ตามตัวชี้วัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี 4 ตัวชี้วัด
1. ปริ มาณขยะมู ล ฝอยจะต้องลดลง 5% ในรอบ 2 เดือ น มี ปริมาณทั้งสิ้ น
526 กิโลกรัม ลดลงกว่าเป้ าหมายจากเดือนที่แล้ว 63% เดือนนี้ลดลงมากขึ้น เป็น 86% ผลเฉลี่ยที่ 1.07
กิโลกรัมต่อคน ในรอบ 2 เดือน ไม่ถึงขีดต่อวัน
2. ถุงพลาสติกหูหิ้วจะต้องลดลง 10% มีปริมาณทั้งสิ้น 1,785 ใบ ลดลงจาก
เดือนที่แล้ว 60% เดือนนี้ลดลงมากขึ้นเป็น 83.12% ผลเฉลี่ยที่ 3.6 ใบต่อคนในรอบ 2 เดือน
3. แก้วน้ าพลาสติก แบบใช้ค รั้งเดี ยวทิ้ งจะต้องลดลง 10% มี จานวนทั้งสิ้ น
404 ใบ ลดลงจากเดือนที่แล้วจาก 81% เป็น 91% ผลการดาเนินงานดีขึ้น ผลเฉลี่ยไม่ถึงใบต่อคน ในรอบ
2 เดือน
4. โฟมบรรจุอาหารจะต้องลดลง 100% มี 0 ใบ ลดลง 100%
และขอชี้แจงประเด็นแรก เรื่อง ข้าวกล่องที่ร้านอาหารข้างทาง ขณะนี้ทางร้านไม่ได้ใช้โฟมแล้ว แต่วัสดุทดแทน
โฟมท าจากชานอ้ อ ย ซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ ธ รรมชาติ ที่ ย่ อ ยสลายได้ ประเด็ น ที่ 2 เรื่ อ ง ขยะอิ น ทรี ย์ ที่ ยั งไม่ ล ดลง
ในความเป็น จริงแล้ว สามารถที่จะลดลงได้มากกว่านี้ เนื่องจากว่าขยะอินทรีย์ ทราบว่าไปทิ้งในถังขยะทั่ว ไป
แสดงว่ายังไม่แยกเท่าที่ควรและยังทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ซึ่ง สนง.ทสจ. มีบ่อซีเม็นท์หลักให้ทิ้งขยะอินทรีย์อยู่
แจ้งทุกส่วนราชการเพื่อทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
บ่ออยู่ตรงไหน
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
อยู่ข้าง สนง.ทสจ. ที่มีกองดิน ซึง่ มีไว้สาหรับเอาขยะอินทรีย์ไปทิ้งในบ่อซีเมนต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้ จั ดท าเป็น หนังสื อแจ้งเวียนหน่ว ยงานที่ อยู่ในศาลากลางได้รับทราบ และ
ขอบคุณ ครับ ที่ทาให้ ขยะลดลงตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้ และเรื่อง โครงการหิ้ วตะกร้านุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ยังมีอยู่
ขอเชิญ ทุกหน่วยงานในศาลากลาง รวมทั้งหน่วยงานข้างนอกนั้นสามารถมาร่วมโครงการได้ทุกวันศุกร์ และ
อยากให้ ปรับรูปแบบ เช่ น ให้ เสนอข้อราชการได้ ลองไปปรับดู ความจริงแล้วอยากเชิญ หน่วยงานข้างนอก
มาร่วม ถ้าไม่เป็นภาระท่านอยากให้มาร่วมโครงการหิ้วตะกร้านุ่งซิ่น ถือปิ่นโต จะได้ทาความรู้จักกันมากขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการทางาน พาณิชย์จังหวัดอย่าลืมนาผักมาขายให้ส่วนราชการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 3.9 การขับเคลื่อน ...

- 14 3.9 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
นายอาเภอสหัสขันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สาหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ของอาเภอสหัสขันธ์
ได้จัดตั้งคณะกรรมการเรียบแล้ว บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ความมั่นคงและ
ยาเสพติด เนื่องจากว่าเนื้องานคล้ายกัน คณะกรรมการเกือบจะชุดเดียวกัน และมีการประชุมติดตามทุกเดือน
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ทาไมอาเภอมาถึงได้นาเสนอเรื่องนี้
ผู้แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขออนุ ญ าตครับ เนื่ องจากมี ห นั งสือสั่ งการจากกระทรวงมหาดไทย เป็นการ
ติดตามผลการดาเนินงานของ พชอ. โดยแจ้งแนวทางมาให้ และให้นาเข้าทีป่ ระชุมระดับอาเภอ เสร็จแล้วให้มา
นาเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เสนอเป็นเอกสารได้หรือไม่
ผู้แทนผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ได้ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถ้าอย่างนั้นให้นาเสนอโดยเอกสารดีกว่า เพราะหลายอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.11 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.12 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.13 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 3.14 การขับเคลื่อน ...

- 15 3.14 การขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้นาเสนอโดยเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.15 รายงานพยากรณ์อากาศ
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
คาดหมายลักษณะอากาศของเดือนเมษายน อากาศร้อนโดยทั่วไปและบางวัน
อาจจะมีอากาศร้อนจัดด้วย อากาศร้อนจัดคือ 40 - 42 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายนสถิติที่เคยวัดได้ คือ
41.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ในบางช่วงของเดือนเมษายนอาจจะมีฝนตกได้ เนื่องจากมี
ความหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมาปะทะอากาศร้อน ลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดเข้ามาทาให้มี
ฝนได้ จึงทาให้เมื่อวานมีฝนตก
การระมัดระวัง คือ เรื่องของพายุฤดูร้อนพายุฤดูร้ อนซึ่งมีสาเหตุอยู่ 2 สาเหตุ
สาเหตุที่ 1. เนื่องจากความหนาวเย็น ประเทศจากจีนลงมาปะทะอากาศร้อนในประเทศไทยตอนบนที่มีอยู่
รวมทั้งจั งหวัดกาฬสิน ธุ์ทาให้ มีฝ นฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีลู กเห็ บตกได้ สาเหตุที่ 2. คลื่ นจากลม
ทางด้านตะวันตกจากทางประเทศพม่าเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและปกคุลมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทาให้พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้
แผนที่อากาศเป็นลักษณะอากาศปัจจุบัน มีย่อมความร้อนปกคลุม ประเทศไทย
ตอนบน คือ อากาศตอนกลางวันของจังหวัดกาฬสินธุ์จะร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนเมษายน จะประมาณ
39 - 41 องศาเซลเซียส และจะมีความกดอากาศสูงหรือความหนาวเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาในแถวทะเล
จีนใต้ ทาให้มีลมทางด้านตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้อาจจะทาให้มีฝนได้
ในตอนนี้จะมีลมทางด้านตะวันตก ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ฝนตกเมื่อคืนนี้
คือ จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทาให้ มีฝนได้ค่อนข้างมาก
ณ เวลานี้เป็นลมทางด้านลมตะวันตกและมีลมทางใต้ด้วย โดยคลื่นกระแสลมตะวันตกกาลังเข้ามาปกคลุมอยู่
ภาคเหนื อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2562 ภาคเหนื อและภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ผลคื อท าให้ มี ฝ นตกมาก
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เริ่มเข้ามาปกคลุมอี สานบางส่วน คาดหมายของฝนในวันที่ 28 มีนาคม 2562
คือในวันนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ลมทางตะวันตกเริ่มออกไป
ส่งผลมีฝนน้อยลงไป วัน ที่ 30 มีนาคม 2562 จะน้อยลงไป คลื่ นกระแสลมตะวันตกห่ างออกไป ในวันที่
31 มีนาคม 2562 ห่างออกไปเรื่อย ๆ ต่อไปวันที่ 1 - 3 เมษายน 2562 จะมีความหนาวเย็นจากประเทศ
จีนลงมาปะทะอากาศร้อน เพราะฉะนั้นจะทาให้มีพายุฤดูร้อน ฝนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทางภาคอีสานฝนค่อนข้าง
หนาแน่น ฝนตกจะหนักในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 จะเริ่มน้อยลง จนถึง
วันที่ 6 เมษายน 2562 จะเริ่มเยอะขึ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2562 จะน้อยลง
ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิดฝนวันนี้ ในช่วงบ่ายจังหวัดกาฬสินธุ์จะมีฝน
ช่วงเวลา 16.00 - 19.00 น. ฝนจะเริ่มน้อยลงไป และที่บอกไว้เมื่อสักครู่ว่าวันที่ 1 เมษายน 2562 จะมี
ความหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมา วันที่ 2 - 3 เมษายน 2562 เริ่มปกคลุมลงมากขึ้นฝนก็จะมาก และใน
วันนี้จะมีฝนตกแน่นอน ซึ่งเมื่อวานก็มีฝนและลม วันที่ 29 มีนาคม 2562 จะลดลงไป ฉะนั้นคงต้องติดตาม
เรื่องภัยแล้งต่อไป เพราะยังคงมีภัยแล้งอยู่ และยังมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง
และขออนุญาตกราบลาในที่ประชุมแห่งนี้ เนื่องจากผมได้รับอนุมัติให้ลาออก
ซึ่ ง มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 เมษายน 2562 สาเหตุ ที่ ล าออกมาจากปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากเมื่ อ เดื อ น
พฤศจิกายนปี ที่แล้ว ผมได้ผ่ าตัดต้อหิน ที่ตาด้านขวา ส่วนตาด้านซ้ายใช้ยาควบคุมความดันโลหิต ซึ่งแพทย์
แนะนาให้พักสายตา ถ้าใช้งานหนักไปมากกว่านี้ อาจจะเป็นอันตรายได้ ดังนั้น ผมจึงลาออกเพื่อพักสายตา
/ ผู้ว่าราชการ ...

- 16 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณแทนคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้เกษียณไปอย่างมีความสุข และขอให้
หายจากโรคที่เป็นครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อวานฝนตกมีปริมาณเฉลี่ยเท่าไหร่
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เฉลี่ยแล้ว 20 - 30 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง คือ 20 - 30
มิลลิเมตร ฝนตกหนักทีส่ ุดที่อาเภอกมลาไสย 14.5 มิลลิเมตร และก่อนวันสงกานต์อาจจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ผู้แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สถานการณ์ น้ าของอ่างเก็บ น้าขนาดใหญ่ เขื่อนล าปาว ปัจจุบั นมี ปริมาณน้ า
617 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 31% ต่อความจุ และอ่างเก็บน้าขนาดกลาง 17 แห่ง มีปริมาณน้ารวม
20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 23% รวมอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้าขนาดกลางมีน้าปริมาณ
637 ล้ านลู กบาศก์เมตร ซึ่งมีป ริ มาณน้าเพียงพอที่ จะใช้ อุปโภคบริโภคและสนับ สนุน การปลู กพื ช ฤดู แล้ ง
ในเขตชลประทาน จานวน 285,000 ไร่ และยังมีน้าเพียงพอที่จะเหลือไว้เตรียมแปลงเพาะปลูกในฤดูฝน
ในเขตชลประทาน ส่วนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ทางโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จะมี
เครื่องสูบน้าขนาด 8 นิ้ว จานวน 31 เครื่อง และขนาด 12 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง รวมทั้งหมด 34 เครื่อง
และมีรถบรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร จานวน 2 คัน ในจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องน้าอุปโภคบริโภคหรือหากว่า
การเกษตรขาดน้า สามารถขอสนับสนุนได้จากโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ลาปาวมีน้าเข้าอ่างไหม
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มนี ้าเข้าอ่างครับ
สาหรับ เขื่อนล าปาว ในวัน นี้มีน้าอยู่ 617 ล้ านลู กบาศก์เมตร น้าใช้งานคือ
517 ล้ านลู กบาศก์ เมตร มีก ารระบายน้ า เฉลี่ ยแต่ล ะวัน 6.5 ล้ านลู ก บาศก์เมตร ช่ว งนี้ อากาศร้อนมาก
พืช ต้องการน้ าค่อนข้างสู ง คาดการณ์ คือการใช้น้าตั้งแต่ วัน 1 ตุล าคม – 27 มีนาคม ที่ ผ่ านมา 117 วัน
แผนของเราต้องส่งน้าประมาณ 646 ล้านลูกบาศก์เมตร เราใช้ไป 613 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ากว่าแผนอยู่ ที่
34 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร คาดการณ์ ว่ า จะต้ อ งใช้ น้ าไปจนถึ ง วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2562 หรื อ ว่ า วั น ที่ 30
พฤษภาคม 2562 ต้องการน้าอีก 217 ล้านลูกบาศก์เมตร เพราะฉะนั้นคิดว่าน้าจะเหลือแน่นอนคือ ถ้าฝนไม่
ตกคงเหลือประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร น้าใช้งาน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามที่เราส่งน้าไปรักษาระบบนิเวศส่งไปวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดว่าวันที่ 1 เมษายน 2562
จะลดลงเหลือประมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตร ไปดูที่สถานีวัดน้าที่อาเภอกมลาไสยส่งไป 1 ล้านลูกบาศก์
เมตร แต่เมื่อน้าไหลไปถึงอาเภอกมลาไสยจะมีน้าเพิ่มเป็น 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากน้าที่เหลือจาก
การใช้เพื่อการเกษตรที่ด้านบน ไหลลงไปเพิ่มในลาปาวเพิ่มมาอีก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร พอลงไปในลาชีจะมีน้า
เสริมขึ้นมาอีก ในลาชีที่ผ่านไปทางจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจะไหลไปจังหวัด
ยโสธรส่ วนหนึ่ง เพราะฉะนั้ น ตามที่ป ระเมินน้าในล าชีคิดว่าเพียงพอ ถ้าส่งน้าตามปกติต่อไปจะเกิดการทา
นาปรังครั้งที่ 2 ฉะนั้น ต้นเดือนได้แจ้งไปยังทางโครงการส่งน้าจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรแล้วว่าจะส่งน้า
ลดลงเหลื อวันละ 700,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนในช่วงวันสงกรานต์จะส่งน้าลงลาปาววันละ 100,000
ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากเกรงว่าคนจะไปเล่นน้าในลาปาวจานวนมาก ถ้าน้ามากเกินไปเกรงว่าจะเกิดอันตราย
หลังวันสงกรานต์ถึงจะปล่อยน้าวันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร
/ผู้ว่าราชการ…

- 17 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอาเภอฆ้องชัยลาน้าชี สีเขียวตรงที่อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
น้าสีเขียวนั้นมาถึงอาเภอฆ้องชัยหรือไม่
นายอาเภอฆ้องชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รู้หรือไม่ว่าในลาชีจังหวัดมหาสารคาม แถวอาเภอกันทรวิชัย ยังเลี้ยงปลาใน
กระชังหรือไม่
นายอาเภอฆ้องชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยังเลี้ยงอยู่ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้ สนง.ทสจ.กส ลองไปตรวจสอบคุณภาพน้าในลาชีแถวอาเภอฆ้อง และแถว
หน้าเขื่อนวังยาง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถ้ามี การเลี้ ยงปลาจ านวนมาก ต้อ งให้ อาหารปลาจ านวนมากด้ ว ย จึง ท าให้
สาหร่ายเจริญเติบโตตามไปด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้ไปตรวจสภาพน้าแล้วให้รีบรายงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบบั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค คลผู้ ท าหน้ า ที่ ไ กล่ เกลี่ ย และ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สืบเนื่องจากอาเภอสหั สขันธ์ได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขอความเห็ นชอบจาก
ที่ ป ระชุ ม คณะกรมการจั งหวัด และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ จั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น คณะผู้ ท าหน้ าที่ ไกล่ เกลี่ ย
และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง จานวน 10 คน โดยที่ทาการปกครองจังหวัดได้ตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มี
ข้อต้องห้ามตามระเบียบแล้ว ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี มีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอสหัสขันธ์ มีประสบการณ์และ
ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มคื อ ไม่ เป็ น ข้ าราชการหรือ เจ้ า หน้ าที่ ข องรัฐ ข้ า ราชการการเมื อ ง และไม่ เป็ น บุ ค คล
ล้มละลาย ซึง่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบแล้วทั้ง 10 คน จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมแห่งนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อาเภอละกี่ราย
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่ต่ากว่า 20 รายครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
บุคคลเหล่านี้จะทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทางแพ่งใช่ไหม
/จ่าจังหวัด…

- 18 จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นข้อพิพาททางแพ่งที่ทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับ
ที่ดินหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมรดก
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอ าเภอต้ องท าให้ ค ณะผู้ ที่ ท าหน้ าที่ ไกล่ เกลี่ ยและประนอมข้อ พิ พ าททางแพ่ ง
ได้รับทราบหน้าที่ของตนเองให้ได้ โดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่บ้านต้องเข้าใจด้วย ตามที่ผมทราบมาว่าถ้าไกล่เกลี่ย
เสร็จแล้ว เมื่อขึน้ ศาล ศาลจะบังคับตามนั้น ศาลจะถือเอาข้อตกลงตามที่ไกล่เกลี่ย ศาลจะไม่เริ่มทาใหม่
อย่างไรก็ตามให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่งนะครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เสนอโดยเอกสาร

5.1 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมีนาคม 2562
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนมีนาคม 2562
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนมีนาคม 2562
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนอง
ช้าง ตาบลหนองช้าง อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ อ งจากจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี ค าสั่ ง ที่ 1708/2562 และได้ แ จ้ ง เวี ย นไปแล้ ว
เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจิ ต อาสา ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ อ านวยการจิ ต อาสา
และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเป็นกรรมการศูนย์ฯ ฝ่ายปลัดจังหวัดจะเป็นกรรมการและเลขาศูนย์ฯ
เป้าหมายของ 904 คือ “ความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความปรองดอง และ
ความผาสุกของประชาชนในชุมชน”
และเนื่องจากเมื่อวานนี้มีการประชุม ของศูนย์ภาคกองทัพภาคที่ 2 ถ้าจากศูนย์ใหญ่
จะลงมาที่ศูน ย์ภ าค ศูน ย์ภ าคของจังหวัดเราอยู่กองทัพภาคที่ 2 รวมทั้งหมด 20 จังหวัด จะมีการแบ่งเป็น
ฝ่ ายอ านวยการ ในระดั บ กองพลก็ มี ก ารแบ่ ง ของมณฑลทหารบกก็ มี ก ารแบ่ งเช่ น เดี ย วกั น ทั้ ง หมดอยู่ ใน
โครงสร้างของศูนย์ภาค แยกออกมาตามลาดับชั้นจนมาถึงจิตอาสาระดับจังหวัด ในโครงสร้างมีหัวหน้าส่วน
ราชการในพื้นที่ต้องดาเนินการเรื่องนี้ด้วย มิใช่ว่าเป็นเฉพาะจังหวัดทาเพียงอย่างเดียว
/ โครงสร้างผู้แทน ...

- 19 โครงสร้ า งผู้ แ ทนทหารในพื้ น ที่ จ ะประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ มี ผู้ แ ทนของ มทบ.
ที่รับผิดชอบและมีหน่วยทหารในระดับกรมกองพันที่อยู่ ในพื้นที่และมีของ กกล.รส. ประจาจังหวัดเกี่ยวข้องอยู่
ได้มีคาสั่งให้เพิ่มเติมขึ้นมา และการแบ่งพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยภาค 2 เราขึ้นอยู่กับศูนย์ มทบ.23
ศู น ย์ อ านวยการจิ ต อาสาอ าเภอ ซึ่ ง มี น ายอ าเภอเป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ ฯ ขอให้
นายอาเภอดาเนินการเช่นเดียวกันกับทางจังหวัด และหน่วยทหารผู้แทนในพื้นที่แจ้งนายอาเภอเพื่อทราบและ
ให้ไปปรับเพิ่มเติมให้เหมือนกับศูนย์ภาคที่ได้สั่งการมา
และผู้ประสานงานหลั กเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ เมื่อมีการรายงานข่าวจะ
ประสานทีผ่ ู้ประสานงานหลักโดยตรง

ข้อสั่ งการจากการประชุม ศอญ.จอส.904 วปร. เมื่ อ วันที่ 18 มี น าคม 2562
ให้จัดทาแผนงานจิตอาสา โดยมีสาระสาคัญดังนี้
กรอบการจัดทาแผนงานจิตอาสา
1. ระดับของแผนงานจิตอาสา
2. ระดับของปัญหาและความต้องการพัฒนาในแต่ละพื้นที่/ชุมชน
3. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4. ความต้องการใช้ทรัพยากรในการดาเนินแต่ละกิจกรรม
5. อื่นๆ
/ แผนงานจิตอาสา …

- 20 แผนงานจิตอาสาพัฒนา แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ขยะในพื้นที่ของชุมชน/ลาคลอง/ทะเล
- น้าเน่าเสีย
- มลพิษทางอากาศ
- ทรัพยากรถูกทาลาย
- อื่นๆ
ด้านสังคม
- การแตกความสามัคคีในชุมชน
- การขาดวินัย/การขาดศีลธรรม
- การละเลยศิลปวัฒนธรรมไทย
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาเยาวชน
- ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
- ข้าราชการทุจริต
- ฯลฯ
ด้านอื่น ๆ
- ปัญหาการทามาหากิน
- ปัญหาคนจรจัด/คนยากไร้
- ปัญหาผู้มีอิทธิพล
- ปัญหาความไม่ยุติธรรม
- ฯลฯ
แผนงานด้านจิตอาสาภัยพิบัติ
- อุทกภัย
- วาตภัย
- อัคคีภัย
- ภัยแล้ง
- แผ่นดินไหว
- คลื่นยักษ์
- อุบัติเหตุ
- อื่นๆ
อ าเภอจะต้ อ งท าแผนและต้ อ งส่ งให้ ได้ ภ ายในวั น พรุ่ ง นี้ ในงานวั น ที่ 6 เมษายน
2562 คงต้องมีการแบ่งงานกัน กลุ่มไลน์ที่ 1 คือกลุ่มไลน์เดิม หน้าที่ในพื้นที่ไลน์ในระดับอาเภอเป็นหน้าที่ของ
นายอาเภอ ท่านจะต้องส่งไลน์และพิมพ์เนื้อหาในไลน์ให้เข้าประเด็นตามที่แจ้งท่านไปแล้ว ส่วนรูปจะต้องส่งไป
จานวน 6 รูป รูปที่ไม่ควรส่ง เช่น มินิฮาร์ด กดไลค์ สูบบุหรี่ มือล้วงกระเป๋า ยืนคุยไม่ทางาน ต่าง ๆ ทุกอย่างที่
ไม่สมควรห้ามส่งโดยเด็ดขาด และกลุ่มไลน์ที่ 2 จะมีแค่ 10 ท่าน ที่เป็นผู้ประสานงานหลัดตามผมได้กล่าวถึง
เหตุจาเป็นที่ต้องมีกลุ่มไลน์ 2 กลุ่มไลน์ เนื่องจากว่า กลุ่มไลน์ที่ 1 จะมีการคัดภาพที่ศูนย์ภาคแล้วสรุปนาถวาย
รายงานไปตามลาดับชั้น ส่วนกลุ่มไลน์ที่ 2 หากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ เช่น มีลมพัดร้อยหลังคาเรือนจนข่าวออก
ทางสื่อ ศูนย์ภาคจะแจ้งมาที่กลุ่มไลน์ที่ 2 หรือกลุ่มไลน์ที่ 2 ต้องรีบรายงานกลับไป ว่าได้ไปแก้ไขอย่างไรบ้าง
/ จิตอาสาได้ทา ...

- 21 จิตอาสาได้ทาหน้าที่อะไรบ้าง บรรเทาความทุกข์เป็น อย่างไรบ้าง ความเสียหายมีอะไรบ้าง คือ กลุ่มไลน์ที่ 2
จะถูกโฟกัส เป็ น พิเศษและเป็ น ที่ ห น้ าสนใจของสื่ อมวลชน การดาเนินงานของภาค 2 จะมีการปิดรายงาน
12.00 น.ของทุกวัน เพราะฉะนั้นขอความกรุณาทางานแล้วส่งภาพไปด้วย
การรายงานเหตุการณ์ในขั้นต้น
1. วันเวลา
2. เหตุการณ์
3. สถานที่เกิดเหตุ
4. สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์
5. สภาพความเสียหายโดยประมาณ
6. ประชาชนได้รับผลกระทบหรือไม่ ถ้ามีได้รับผลกระทบกี่ครอบครัว เสียชีวิตกี่ราย บาดเจ็บกี่ราย
7. การให้ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุในขั้นต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรตั้งโรงครัวพระราชทานหรือไม่
8.2 ควรให้องคมนตรีไปเยี่ยมและแจกถุงพระราชทานหรือไม่
8.3 ควรให้ จิตอาสาเข้าช่วยเหลืออย่างไร
8.4 ต้องขอรับพระราชทานการช่วยเหลือด้านใด
9. ข่าวสารอานวยประโยชน์อื่นๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เรื่องจิ ตอาสาทุ กภาคส่ วนเอาใจใส่ กรอบงานที่กาหนด แผนงานแบ่งเป็ น 3 ด้าน
ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและด้านอื่น ๆ ดูแล้วก็คืองานที่เราทาอยู่ ณ ตอนนี้ เช่น งานสิ่งแวดล้อมคือขยะ
และกาหนดกิจกรรมราชาภิเษกให้มี 1 อาเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ช่วยนาเรียนท่านแขวงฯ ด้วย ว่าไม่ต้อง
เป็นห่วงเพราะทางอาเภอช่วยอยู่ โดยเฉพาะถนนสายหลัก เพราะเดือนพฤษภาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จะเสด็จฯ เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรื่องความสวยงามและก็แม่น้าลาคลองจังหวัดก็ต้อง มีอาเภอต้องมี
อาเภอละ 1 แห่ง และเรื่องสวนย่อมของชุมชนต่าง ๆ
และผู้ ที่ เป็ น จิ ต อาสาอยากให้ แ ต่ ง ชุ ด จิ ต อาสาลงไปช่ ว ยผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ
ถ้าจิตอาสาจานวนมากควรจะต้องมีครัวพระราชทาน ลองไปประสานทางกองกาลังไว้ล่วงหน้า ขอย้านะว่า
ห้ามนาจิตอาสาไปทาความสะอาดหน่วยงานตัวเอง เพราะถือว่าหน่วยงานตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องทาความสะอาด
อยู่แล้ว หรืออย่างเช่น ปลูกป่า โดยใช้งบประมาณของทางราชการ ห้ามนาจิตอาสาไปทา เพราะจิตอาสาต้อง
ทาความดีด้วยหัวใจ อย่าเอาเรื่องงบประมาณมาเกี่ยวข้อง ยกเว้นจะมีคาสั่งมา เช่น พิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์
ต้องนาจิตอาสาไปช่วย ไปแบ่งฝ่ายให้ดี บางฝ่ายไม่จาเป็นต้องมีในงานพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์นี้ และห้ามนา
จิตอาสาไปทาเรื่องที่เสี่ยงเพราะอาจจะทาให้เกิดอันตรายต่าง ๆ เช่น การปีนหลังคา ซ่อมหลังคา แต่ที่ทาได้คือ
เป็นผู้ที่ส่งแผ่นสังกะสีให้คนที่อยู่ข้างบนหลังคาได้ และผู้ที่จะซ่อมหลังคาได้ต้องมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตารวจคงต้องตอบสนองนโยบายทุกประการและจิตอาสาเราจะจัดเตรียมกาลังมาช่วย
วันที่ 3 เมษายน 2562 ต้องการกาลังเท่าไหร่แจ้งเลยนะครับ มีเรื่องทีจ่ ะฝากอีกเรื่องหนึ่งคืองานวันสงกรานต์
จะต้องระวังเรื่องคนเจ็บ คนเสียชีวิต การที่จะลดได้ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายตั้ งแต่วิศวกรรมจราจรก็เป็นเรื่อง
ของการจัดเส้นทาง บางเส้นทาง อย่างของเราทางขึ้นมอดินแดงรถข้ามเลนมาชนกัน จานวนมาก ถ้าทางหลวง
จัดการได้ช่วยตั้งตัง้ แบริเออร์ไม่ให้รถข้ามเลน
/ และเรื่องที่ 2 ...

- 22 และเรื่องที่ 2 ผมเคยพูดในที่ประชุมครั้งหนึ่งแล้วเรื่องกับดักในเส้นทาง เพราะว่าของ
เราที่ไหล่ทางน้อยและมีต้น ไม้ต้นใหญ่ ป้าย หรือว่าเสาไฟต่าง ๆ ถ้าขับรถ 60 กม./ชม. ถ้าเกิดอุบัติเหตุชน
ต้นไม้ ป้าย หรือเสาไฟต่าง ๆ สามารถทาให้เสียชีวิตได้ และที่สาคัญของฝากทางอาเภอและโรงพักที่ผมย้าตลอด
ว่าการจะลดอุบั ติเหตุได้ทาให้ คนเจ็ บ หรือ คนตายน้อยลงคื อเรื่องการบั งคับ ใช้ก ฎหมายที่ ส านั กงานตารวจ
แห่งชาตินั้นคือ 10 ข้อหาหลัก และที่ผมใช้คาว่าฆาตกรบนเส้นทางคือ คนเมาแล้วขับ และอยากให้เน้นย้าคือ
เรื่องหมวกกันน็อก การขับรถที่ขาดวินัย ถ้าบังคับใช้ 10 ข้อหลักนี้ได้จะลดได้มาก ทางตารวจไม่ได้มุ่งหวังที่จะ
เอาเงินรางวัล เรามีทางเลือกอย่างคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อค เราจะให้ดูคลิปว่าถ้าไม่สวมหมวกกันน็อคกับสวม
หมวกกั น น็ อ คความรุ่ น แรงของผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ ผู้ ซ้ อ นท้ า ยที่ จ ะได้ รั บ มี ค วามแตกต่ า งกั น มากน้ อ ยขนาดไหน
เพราะฉะนั้นถ้าบังคับใช้กฎหมายได้มากจะทาให้จังหวัดเราไม่ขึ้นชื่อชาร์ตของประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ต้องช่วยกันอย่าให้ขึ้น ชาร์ต ท่านอื่นมีเรื่องซักถามเพิ่มอีกไหม ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม
ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

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

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมงคล การรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม... พิมพ์/ทาน

