รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 9/2561
วันพุธที่ 26 กันยายน 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
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
นายชาญชัย คงทัน
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายสาเริง ม่วงสังข์
นายวิชาญ แท่นหิน
นายวีระชัย แก้วหาวงศ์
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์
นายนพกุล ปัญญาแก้ว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายเจษฎา จางจันทร์
นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด
นายบุญจันทร์ สอนบุญตา
นายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ
นายเอกรัตน์ มิสา
นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์
นายรณชิต พุทธลา
นายจรัญ จุนัน
นายศุภชัย บุญทิพย์
นายยศพล อินทฤทธิ์
นายวิรัตน์ ราชชารี
พ.อ.ประวัติ จารุตัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
(แทน) นายอาเภอเขาวง
(แทน) นายอาเภอห้วยเม็ก
(แทน) นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
(แทน) นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
(แทน) นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
(แทน) นายอาเภอดอนจาน
(แทน) นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
/32. พ.ต.สุรสิทธิ์ ...

-232.
33.
34.
35.

พ.ต.สุรสิทธิ์ จอมทอง
พ.ท.ทองใบ ชารีวัน
นายสุรพล คุณภักดี
ชรายุทธ พัฒน์ธรรมรงค์

36. นายชาญยุทธ โคตะนนท์
37. นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร
38.
39.
40.
41.
42.

นายศักย์ ดาหาร
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายทวีศักดิ์ แดนนาสาร
นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
นายรัชโยธิน มีพันลม

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร
นายเอนก รัตน์รองใต้
นายรณชัย ภูครองทอง
นายวันชัย ถวิลไพร
นายอาวุธ สมยา
นายอาพล จินดาวงค์
นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
นายฤาชัย จาปานิล
นายคารมย์ ขุนหล้า
นางสาวจินดา วิเชียรชัย
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายขวัญชัย ทัศศร
นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี

57. ว่าที่ รต.ยงยุทธ เกษาโร
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

นายภูผา บัวบุญ
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
นายเหรียญชัย ทองดี
นางสาวรุ่งอรุณ คลาวันทึก
นางสาววิมล กลางประพันธ์
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข
นายกฤษฎา มะลิซ้อน

(แทน) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
กาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
/66. นายกฤษดา ...

-366. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
67. นายพิชิต สมบัติมาก
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

นายชริน สิทธิสังข์
นางสาวธวัลพร ยาหัวดง
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
นายสวัสดิ์ มาลี
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
นายปราณี นามเหลา
นายบุญธรรม รอบคอบ

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

นายมงคล สกุลรุจินันท์
นายวิรัตน์ นามวงษา
นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์
นายปิยบุตร จันทรนิมะ
นายเสมือน ศรีพอ
นายฉลองเกียรติ จงสมชัย
นายเอกรัตน์ นามวงค์
นายอภิชัย หาญสุริย์
นายเจษฏ์พงศ์ น้อยผาง
นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์
นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร์
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
นางปราณี ระคาน
นางดวงใจ กลิ่นหอม

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

นายสมพงษ์ แสนบุตร
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายบรรพจน์ สุวรรณชาติ
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
นายศุภเดช การถัก
นายวัชระ สีสาร
นายอติวัณ สุภานิชย์
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
(แทน) สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการสถานพิ นิ จและคุ้ มครองเด็ กและเยาวชนจั งหวั ด
กาฬสินธุ์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผอ.สพป.กส.เขต 2
(แทน) ผอ.สพป.กส. เขต 3
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(แทน) ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผอ.สนง.กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผอ. สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
/100. นางสาวนฤมล ...

-4100. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
101. นางวันเพ็ญ ขุนทอง
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

พ.ต.ท.สุเทพ ภูกัณหา
พ.ต.ท.ทศพร จิเนราวัต
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.ท.ไทรัฐ สมฤทธิ์
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.ท.อภิรักษ์ ผ่องวิไล
พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล
พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.ท.ประเสริฐศักดิ์ ฝอยกลาง
พ.ต.ท.รุจน์ วิเชียรภักดิ์
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.ท.สยาม จิตเพียร
พ.ต.ท.ชัยธัช มงคลธง
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
ร.ต.อ.บัญชา ใสจูง
ร.ต.อ.ศุภชัย ทบราช
ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ หารโสภา

รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
รรท. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
(แทน) รรท. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนากุง
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายณ.เณร วัฒนกูล
นายพรศักดิ์ สิงห์ดารา
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายกิตติ บัวละคร
นายยุทธนา เกียรติดาเนินงาม
นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์
นายบุญช่วย สงฆนาม
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายสถาพร คาแท่ง
นายพีระพล ปั้นสังข์
นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอนาคู
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผอ.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผอ.สานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขา
ภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์
/14. นางสาวอรอุมา ...

-514.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นางบุญญาภา เสนามนตรี
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นายสุวรรณ บัวพันธ์
นายเรืองเวช ผาสุก
นางสาววราภรณ์ จันทร์เลิศฤทธิ์
นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
พ.ต.อ.สมหมาย สิงห์สูง
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา

ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผอ.สพป.กส.เขต 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พ.ต.ท.มนต์เทียน พลเยี่ยม
นายนพพงษ์ วงษ์เสนา
นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส
นายไชยา เครือหงส์
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นายกฤต อรรคศรีวร
นางวนิดา บุญเลิศ
นางสาวสมพร จันทร์นนท์
นางสมควร วรโคตร
นายดิลก ธารสมบัติ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายอานุภาพ จักรแก้ว
นายโดม ศิลาแยง
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ

(แทน) ผู้กากับการสืบสวนภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (สคบ)
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
/19. นางสาวจุฑามาศ ...

-619.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม
นายอภิสิทธิ์ ทบวอ
นางสาวสุดารัตน์ อ่อนหัวโทน
นายภานุพงศ์ อุตภาพ
นางสาวกาญจนา วรรณคา
นางสาวธารธิรา จงประเสริฐ

จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบสิ่งของและเงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
จานวน 2 ครอบครัว ได้แก่
1. นายประญัติ จาเริญสัตย์ บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7 ตาบลบึงวิชัย อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. นายอนุรัก ศรีอุ่น บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเมืองเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
2. มอบเหรียญสยบไพรีกิตติมศักดิ์
จานวน 25 ราย ได้แก่
1. นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2. นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
3. นางสายใจ อิ่มแมน
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
4. นางสาวสุภัทรา สามัง
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
5. นายเศรษฐ์ ถนัดค้า
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
6. นายวรพล คนใจบุญ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7. นายกิตติ ศรีจงใจ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
8. นายเบญจพล แสงไสว
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
9. นายไตรวิทย จาเริญสรรพ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
10. นางนิตยา แสงสะเดาะ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
11. นายจารอง ภูกิ่งเงิน
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
12. นายประสิทธิ์ เขจรจิตร
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
13. นายทศพล ศรีชัยชิต
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
14. นายสินทูลย์ ภูมิไชยโชติ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
15. นางสาวปวีณา อุดรไสว
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
16. นางสาวปิยะฉัตร ศรีสว่างวงศ์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
17. นายอ็อด ศักดิ์ศิริ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
18. นายเสน่ห์นิตย์ วรบุตร
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
19. นายเดชา วรสาร
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
20. นายอนันต์ ปุรินทะ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
/21. จ.อ.รัตพงษ์ ...

-721. จ.อ.รัตพงษ์ สินธุ์สุวงศ์วัฒน์ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
22. นางธนพร กมลแสน
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
23. นางอรดี วงษ์พินิจ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
24. นายดุลย์ศักดิ์ เทพขันธ์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
25. นางสาวนงนุช โนนสินชัย ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
3. มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี
จานวน 4 ราย ได้แก่
1. นายรณชิต พุทธลา
ตาแหน่ง นายอาเภอหนองกุงศรี
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ ตาแหน่ง นายอาเภอร่องคา
3. นายเกษม ชุมธีรรัตน์
ตาแหน่ง ปลัดอาเภอ (จพง.ปค.ชานาญการ) ทปค.อ.นาคู
4. นางกวินา คาก้อน
ตาแหน่ง ปลัดอาเภอ (จพง.ปค.ชานาญการ) ทปค.อ.นามน
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
4. มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.2561
จานวน 13 ราย ดังนี้
- ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณประเภทเกษียณอายุราชการ (พร้อมของที่ระลึก) ได้แก่
1. นายบุญยอด ภูนารี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณประเภทรับราชการมาครบ 25 ปี ได้แก่
1. นางกาญจนา ชัยสีหา
ตาแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. นางพรรณนภา ฆารไสว ตาแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. นายวิบูลศักดิ์ ชอบหาญ ตาแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นางจรัญญา ธงภักดิ์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. นายอนุชิน อุทัยชาติ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. นางวัชรา นาสิงห์ขันธุ์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณประเภทรับราชการมาครบ 20 ปี ได้แก่
1. นางเสาวดี จันทร์ดี
ตาแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. นางอารี ปังสี
ตาแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. นายพรรษิษฐ์ พรรณจิตต์ ตาแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นางสาวเนตรใจยา กองเพ็ชร ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. นางอรอนงค์ สืบผาง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. นางสุภาวดี โคตรแสนเมือง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โดย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
5. มอบโล่รางวัล เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่น
จานาน 13 รางวัล ดังนี้
กิจกรรมการส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะที่ต้นทางและนาไปใช้ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ได้แก่
1. ระดับดีเยี่ยม ชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนร่องคา หมูที่ 3 เทศบาลตาบลร่องคา
2. ระดับดีเยี่ยม ชุมชนขนาดกลาง ชุมชนบ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 13 เทศบาลตาบลหนองกุงศรี
3. ระดับดีเยี่ยม ชุมชนขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านสี่แยก หมู่ที่ 10 เทศบาลตาบลสมเด็จ
/ - โรงเรียนปลอดขยะ ...
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1. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
กิจกรรมการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับภาค รายนามดังนี้
1. ระดับดีเยี่ยม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. ระดับดี เทศบาลตาบลภูปอ
3. ระดับดี เทศบาลตาบลสมเด็จ
4. ระดับดี เทศบาลตาบลหนองกุงศรี
โดย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอขอบคุณ ที่ผ่านมา ทั้งการต้อนรับ ท่านองคมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้ร่วมกันดาเนิ นการผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
และยื น ยั น ว่ า จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ได้ รั บ ความชมเชย ได้ รั บ ความเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น ขอฝากทุ ก ท่ า น
ขณะนี้ปีงบประมาณใหม่จะต้องได้เดินหน้าต่อไป ต้องทาให้ดีที่สุด
ต่อด้วยเรื่องไก่ไข่ เซ็นทรัลตกลงให้นาเข้ากรุงเทพฯ ทั้งหมด แต่ต้องหารือเรื่องรายละเอียด
ว่าใครให้เด็กนักเรียนเลี้ย งไก่ไข่แล้วส่งเข้ากรุงเทพฯ ขอฝากไว้ว่าต้องดาเนินการต่อ ผมคิดว่าก่อนเลือกตั้ง ท่าน
นายกรั ฐ มนตรี อ าจจะมาตรวจติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ในปี ที่ แ ล้ ว วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2560 ที่ ท่ า น
นายกรัฐมนตรีมาเมื่อปี ก่อนก็จะครบรอบ 1 ปี ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย ฉะนั้นจึงให้ ทุกภาคส่วน
ทบทวนว่ามีภ ารกิจ ใดอยู่ ร ะหว่างดาเนิ น การ หรือยัง ไม่ได้ดาเนิ นการ ให้ เร่งรัดพร้อมท าส่ งรายงานฝ่ ายเลขา
รวบรวมทาข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน เรื่องงบประมาณไว้ด้วย ว่าเราจะขอสนับสนุนงบประมาณประเภท Big Rock
ประเภทที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ก าฬสิ น ธุ์ ที่ คิ ด ไว้ คื อ เรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเขื่ อ นล าปาว
เต็มประสิทธิภาพ ท้ายเขื่อนลาปาวก็ต้องคิดว่าตรงไหนที่ยังติดขัด ขยายพื้นที่ชลประทานได้ ไหมข้างบนทาเป็น
สถานีสูบน้า สูบน้าขึ้นไปให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่เหนือน้าได้ใช้อย่างไร จะได้ประโยชน์แน่นอน ถ้าดาเนินการเช่นนี้
GDP สูงขึ้นแน่นอน และขอฝากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตต้องทาเต็มที่
ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ฝากทีมงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และฝากทางนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด เราต้องดูแลกันใกล้ ชิดต้องเดินอย่างเป็นรูป ธรรม ด้านอาหารปลอดภัยและเรื่องการรณรงค์จัดกิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สาหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จะยุติการดาเนินการแล้ว
ส่วนราชการใด ดาเนินการเบิกจ่ายไม่ทันวันที่ 28 กันยายน 2561 ต้องอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์จะไม่ได้งบประมาณ
ก็ขอให้เป็นบทเรียนว่าปี งบประมาณที่ผ่านมา เรื่องงบประมาณเราอยู่ ลาดับท้าย แต่ปีนี้ต้องทาให้ดีกว่าขออนุมัติ
รอไว้ แล้ วเรื่องขอใช้ที่ดิน ด้วย หั วหน้ าส านักงานจังหวัดกาฬสิ นธุ์ เราจะมีปัญ หาเรื่องอย่างนี้ทุกส่วนราชการ
ทั้งทางตารวจ ทางการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เวลาที่ท่านไปทาอะไรที่เป็นโครงสร้าง จะมาสร้าง
รั้วโรงพักให้ไปเตรียมขออนุญาตใช้ที่ ให้ถูกต้อง ให้ทาเรื่องขอใช้ที่ดินให้ถูกต้อง เรื่องที่จะขอกับหน่วยงานไหนให้
หารือกับธนารักษ์ แล้วผมจะมอบให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญ ทุกอาเภอทุกหน่วยงานมาทบทวน
วิธีปฏิบัติโดยเจ้าพนักงานที่ดิน ในเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดิน
/ ฉะนั้นปีงบประมาณ ...
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ถ้าเลขตัวเดียวไม่ได้ผมประเมินหัวหน้าส่วนตามความเป็นจริง ที่ผ่านมาให้ท่านกรอกเอง แต่ปีนี้จะไม่เหมือนเดิมนะ
ครับ ท่านต้องท่องไว้นะครับมีงบประมาณแต่ไม่เบิกคือไม่ทางาน ฉะนั้นกลับไปทบทวนดู หัวหน้าสานักงานจังหวัด
กาฬสินธุ์ก็ต้องตรวจสอบว่ามีหน่วยไหน เพราะมีตารางงบประมาณอยู่แล้ว ว่าที่ยังไม่ทาโครงการขึ้นมาขออนุมัติ
รอจัดซื้อจัดจ้าง เพราะว่าเมื่อผมอนุมัติไปจัดซื้อจัดจ้างไว้เลย แต่มีเงื่อนไขว่าจะลงนามก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณ มีผลบังคับใช้หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เร็ วขึ้น ฝากหัวหน้าส่วนราชการให้ความสาคัญส่วน
นี้ด้วย หากท่านใดมีปัญหาให้รีบมาหารือกัน มาร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ประเด็นนี้ขออนุญาตนาเรียนในที่ประชุม ในปีนี้เราจะเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายตามที่ท่านผู้ว่า
ราชการจั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์ ได้ ก ล่ า ว ตอนนี้ ผ มได้ ต รวจสอบรายการโครงการต่ า งๆ ที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ ปี 2562 แล้ว หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2562 มีทั้งหมด 36 หน่วยงาน ตอนนี้
เสนอโครงการเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ จ านวน 23 หน่ ว ยงาน ยั ง เหลื อ ที่ ไม่ ส่ ง อี ก
13 หน่วยงาน ที่ยังไม่ส่งคือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒ นาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาเภอสามชัย และอาเภอร่องคา
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มอบหัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งหนังสือย้าไป ได้แจ้งหนังสือไปตั้งแต่สิงหาคมแล้ว
ให้เวลาถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถ้าไม่ทาถือว่าไม่ประสงค์ของบประมาณ สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์รวบรวม
ไม่ป ระสงค์ ของบประมาณเท่าไหร่ดาเนิ น การเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ เราจะไม่รอเพราะว่าปีนี้เราจะเร่งรัด
ด าเนิ น การและเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ เป็ น ที่ ห นึ่ งให้ ได้ และเชิ ญ ผู้ อ านวยการพั ฒ นาที่ ดิ น มาหารื อ กั น ด้ ว ย
ว่า ชาวบ้ านจะเกี่ย วข้าวแล้ว ทุ่งปอเทืองเราจะทาอย่างไร เตรียมไว้เท่าไหร่ เอาถนนที่เป็นเส้นตรง เส้ นหลั ก
อาเภอสมเด็จถ้ามีสองข้างทางคงดี ผมอยากเห็นทะเลทุ่งดอกปอเทืองที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย ไม่ได้ความสวยอย่าง
เดียว จะได้เรื่องปุ๋ยพืชสดด้วย แล้วถ้าจะต้องใช้เงินให้มาหารือกัน ฝากท่านนายอาเภอช่วยเรื่องนี้ด้วย นายอาเภอ
ที่อยู่สองข้างทาง อย่างแรกท่านมีข้อมูลก็ส่งให้นายอาเภอประสานการปฏิบัติ ถ้าติดตรงไหนนายอาเภอก็อาจจะ
หารือกับกานัน ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เขาอยากให้ปลูกเยอะแล้วก็เก็บเม็ดขายได้ด้วยใช่ไหม ขายคืนพัฒนาที่ดิน ตอนนี้
ปอเทืองกิโลกรัมละเท่าไหร่ นายอาเภอดูนะครับ หลังเกี่ยวข้าวเสร็จถ้าปลูกปอเทืองจะได้เยอะกว่าข้าวโพดอีก
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมล็ดปอเทืองได้เตรียมไว้พอสมควร ถนนเส้นตรงจากอาเภอยางตลาด และราคารับซื้อ
เมล็ดปอเทืองอยู่ทกี่ ิโลกรัมละ 18 - 20 บาท
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 5678 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะ
กรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้ งที่ 8/2561 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
เพื่ อ พิ จ ารณ ารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อ แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โดยให้ สื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูล รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
/ 2. ด้วยสานักงาน ...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 100 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีรวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้าดาจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส าหรั บ การจั ดกิ จกรรมหาทุ นสร้างพระใหญ่ ป ระจ าพุ ท ธมณฑลจั งหวัดกาฬสิ น ธุ์
ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์ ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เรื่องการบูชาแผ่นทอง ก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วน
ราชการ ทางอาเภอที่ช่วยเหลือในการให้บูชาแผ่นทองทั้งแผ่นใหญ่แผ่นเล็ก ซึ่งหน่วยงานที่ยังไม่ส่งค่าบูชาแผ่นทอง
ประมาณมี 9 หน่วยงาน อาเภอ 7 อาเภอ บางอาเภอที่ท่านโอนผ่านธนาคารก็ขอความกรุณาท่านจัดส่งใบโอนมา
ให้ด้วย จะได้ลงบัญชีและจะนาลงบัญชีคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และก็เพื่อที่จะนาแผ่นทองที่เหลือมอบให้ทางคณะ
สงฆ์ให้ท่านดาเนินการต่อ ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วประมาณ 2 เดือน ก็ขอความกรุณาท่าน สิ้นเดือนกันยายนนี้
ให้นาส่งแผ่นทองที่เหลือ สาหรับการจัดกิจกรรมหาทุนในเดือนตุลาคมนี้ ก็คือกิจกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
รวมใจสร้างพระใหญ่ พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้าดา ซึ่งกาหนดวันทอดถวายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และทางฝ่าย
เลขานุการฝ่ายจัดหาทุน ทางนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ท่านจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม ก็ได้ดาเนินการจัดส่งต้นผ้าป่า
ไปยังทุกส่วนราชการแล้ว ในส่วนข้างนอกไม่ได้จัดส่ง ต้องขอกราบอภัยถือว่ารวบรวมมาทาบุญด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าการจัดหาทุน สร้างพระใหญ่ จะต้องใช้ทุนเป็นจานวนมาก ค่อยๆ ทาบุญไป สาหรับวันที่ 10 ตุลาคม
2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น ต้นไป จนถึงเวลา 13.00 น. ก็จะจัดตั้งกองผ้าป่า ณ พุทธมณฑลจังหวัด
กาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) และก็ในช่วงที่มีต้นผ้าป่าจากส่วนราชการ จากวัดทุกวัด จากอาเภอทุกอาเภอ จากทุก
ภาคส่วนมา ประมาณ 10.00 น. ก็จะมีนิมนต์พระท่านมาเทศน์ฉลองศรัทธาก่อน จานวน 1 รูป หลังจากถวาย
เพลเสร็จ ก่ อนที่ จ ะถวายผ้ าป่ าสามัค คี ก็จ ะเทศน์ ฉลองศรัท ธาอีก จานวน 1 รูป เพื่ อ ฉลองศรัท ธาภาษาพระ
ให้ผู้ทมี่ าร่วมทาบุญดังกล่าวและก็ขอเรียนเชิญทุกภาคส่วนได้ร่วมทาบุญจัดตั้งโรงทานในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญชวนมาร่วมกัน ทอดผ้าป่าแสดงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน เพราะว่ามี เรื่อง
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อีกด้วย ผมขอหารือ ถ้าสมมุติว่าทอดผ้าป่าเสร็จแล้ว ช่วงข้าวออก
ใหม่ๆ เราจะขอทาบุญกุ้มข้าวใหญ่ได้หรือไม่
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สามารถทาได้ครับ แต่ว่าทางเรารวมทั้งจังหวัด ท่านนายอาเภอบางอาเภอท่านก็ทา
แต่ปีนี้จัดเป็นบุญกุ้มข้าวใหญ่ในภาพรวมจังหวัด จะได้นาเสนอทางคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อาเภอขัดข้องหรือไม่ ไม่ได้บังคับ เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง เอาข้าวไปรวมที่
อาเภอ และก็อาเภอช่วยเป็นภาระเอามารวมที่จังหวัด ตรงแก่งดอนกลาง หรือหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าก็ได้
ส่วนผ้าป่าทางฝ่ายคณะสงฆ์ท่านก็แจกจ่ายไปตามวัดต่างๆ ขอให้ไปหารือกับคณะสงฆ์ว่าจะจัดกุ้มข้าวใหญ่ดีไหมก็
จะเป็ น ประเพณี ด้ ว ยแล้ ว ถ้ า จะให้ ดี ก็ จ ะเป็ น กิ จ กรรมที่ ดี อั น หนึ่ ง ในการประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
กรณีการหล่อพระตกลงกันได้หรือยังจะเอาสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง
/ ผู้อานวยการ ...

- 11 ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยังไม่ได้ข้อสรุป ที่ประชุมมติให้จัดหาทุนไปเรื่อยๆ ก่อน รอเงินแผ่นทองและรอผ้าป่า
ครั้งนีด้ ้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ความโปร่ ง ใสต้ อ งเกิ ด เป็ น เรื่ อ งของพระสงฆ์ ท่ า น ช่ ว ยกั น ป้ อ งกั น ข้ อ ครหา
หากจะต้องใช้ระเบี ย บราชการได้ด้วยหรือไม่ เช่น ใช้การลักษณะคล้ายๆ การประมูล เป็นเงินของทางพี่น้อง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลานั้นเขาอาจร้องเรียนเราได้ และเชิญรองผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเสนอ เรื่องครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จากที่ทุกท่านทราบว่าทางโรงพยาบาลได้มีกิจกรรมทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ ระหว่าง
วัน ที่ 4 - 7 ตุ ล าคม 2561 ที่ จ ะถึ งนี้ และก็ จ ะมี งานทอดผ้ า ป่ าอี ก ครั้ง ในวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2561
ส าหรั บ งานที่ ส าคั ญ ก็ คื อ วิ่ ง เดิ น ปั่ น ระหว่ า งวั น ที่ 4 - 7 ตุ ล าคม 2561 ก็ จ ะวิ่ ง ระหว่ า ง 18 อ าเภอ
เป็นระยะทาง 473 กิโลเมตร โดยกิจกรรมจะเป็นปั่นสลับกับวิ่ง และก็จะมีการรับบริจาคในเขตชุมชน ซึ่งตอนนี้
ศิลปิ น ที่ จะมาร่วมกิจกรรมได้แก่ อี๊ดวงลางสะออน สมรักษ์ คาสิ งห์ และก้องห้ วยไร่ รวมทั้งพระมหาสมปอง
หลวงพี่โตโต้ ที่มาร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561 นี้นะครับ ในระหว่างนี้ก็จะมีการออกร้าน
ที่หน้าบริเวณศาลากลาง (หลังเก่า) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 และภายใน
ทุกเย็นของวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561 จะมีการแสดงของศิลปินสลับกันทุกวัน
ส าหรั บ ในงานนี้ จากที่ เคยเรีย นทุ ก ท่ านว่าโรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ์ไม่ส ามารถที่ จ ะ
ดาเนินการได้โดยลาพัง ได้รับความกรุณาจากทางพื้นที่ในแต่ละอาเภอที่วิ่งผ่าน สาหรับรายละเอียดที่จะขอความ
กรุณาจากทางท่านนายอาเภอ ไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกเทศมนตรีหรือว่าท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละอาเภอ
ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าถ้าหาก ว่าไม่มีการเตรียมพื้นที่ดีๆ ก็จะได้รับเงินบริจาค โดยน่าจะได้รับ
อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับ ในงานนี้และก็ในส่วนของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ก็จะมีร ถประชาสัมพันธ์ที่จะเชื่อม
ไปทางแต่ละอาเภอด้วย ในแต่ละท้องที่ที่ออกไป
เรื่องที่ 2 ก็คือในเรื่องของการระดมเงินบริจาคซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ก็
จะมีทีมประชาสัมพันธ์มีประสานงานกลางที่เชื่อมในแต่ละอาเภอนะครับว่าในกรณีที่ท่านประสานเรียบร้อยแล้วว่า
จะมีใครที่จะบริจาคและก็มอบกับศิลปินดาราร่วมกับทางผู้ใหญ่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่า ราชการ ท่านรอง
ผู้ว่าราชการ หรือว่าท่านนายอาเภอต่างๆ ก็ประสานกับทีมประสานงานกลางได้ และก็จะได้ระบุเวลาพี่จะขึ้นเวที
แล้วก็ทาสคริปตามนั้นนะครับ
เรื่องที่ 3 ที่จะขอความกรุณาตอนนี้เสื้ อทางกิจกรรมผลิตไม่ทัน จาหน่าย ตอนนี้อยู่
ในไลน์ผลิตประมาณที่ 50,000 ตัว จึงให้อาเภอละ 500 ตัว ขอความร่วมมือจากท่านช่วยบริหารจัดการให้ด้วย
เรื่องที่ 4 เรื่องที่ขอก็คือในระหว่างที่มีการวิ่งเชื่อมวิ่งเชื่อมต่อแต่ละอาเภออยากขอ
ความกรุณาจากท่านจัดทีมขบวนวิ่งรับและก็วิ่งส่งขบวนนักปั่นนักวิ่งและก็ทีมงานศิลปินดาราที่จะเข้าไปแต่ละ
ชุมชนของท่านด้วยนะครับขอให้มีขบวนรับแล้วก็ส่งซึ่งเป็นไม้ต่อซึ่งกันและกัน
เรื่องที่ 5 ที่ขอความกรุณาคืออยากขอ ความกรุณาไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลกาฬสินธุ์
หรือว่าเทศบาลแต่ละท้องที่ที่ทางขบวนเดินวิ่งปั่นผ่านขอความกรุณาจากท่านดูแลเรื่องความสะอาดนะครับเรื่อง
ของขยะเนื่องจากว่าผมคิดว่าจะออกจากสื่อเยอะนะครับทางประชาชนค่อนข้างจะตื่นตัวมากคนมาร่วมงานก็จ ะ
พอสมควรเหมือนกัน ดังนั้น เรื่องความสะอาด เรื่องของขยะ เรื่องของอุบัติเหตุ ควรจะอยู่ในความดูแลทั้งหมด
ก็ขอความกรุณาจากทางทุกท่านได้ช่วยกรุณาเชื่อมต่อทางโรงพยาบาล
/ เรื่องที่ 6 …

- 12 เรื่ องที่ 6 เนื่ องจากว่างานนี้เป็นงานใหญ่ แล้ วก็ถือว่าเป็นการระดมสื่ อมวลชนทุ ก
แขนงที่อยู่ในจังหวัดถือว่าเป็นครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งและก็ได้รับความกรุณาจากตัวแทนสมาคมผู้สื่อข่าว แล้วก็ช่างภาพ
แห่ งประเทศไทยเข้ามาร่วมกับ เราและก็เอาเราไปออกทีวีต่างๆ ล่าสุ ดวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ก็จะไปที่ เวิร์คพอยท์
อีกแห่งหนึ่งซึ่งก็จะไปออกอีกหนึ่ง ในงานนี้ผมคิดว่าในแต่ละท้องที่ที่ทางวิ่งเดินปั่นที่ผ่านถ้าเผื่อชุมชนหรือว่าท้องที่
เราได้มีการเตรียมของดีในชุมชนและก็มีการจัดแสดงในแต่ละพื้นที่ที่มีความเหมาะสมโดยเฉพาะที่ใกล้กับเวทีกลาง
เวทีบริจาคเนื่องจากว่ามีสื่อมวลชนค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้า มีการแสดงของของดีแล้วก็ของที่สาคัญของ
แต่ล ะชุม ชนไม่ ว่าจะเป็ น สถานท่ องเที่ย วอะไรต่ างๆ ก็จะท าให้ ภ าพที่ ออกไปท้ องถิ่ นหรือว่าทางชุมชนเขาได้
ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเพื่อให้ค่าของจังหวัดเราออกไปในสื่อแต่ละแขนงค่อนข้างจะครบถ้วน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญ ชวนนะครับ ฝากนายอ าเภอด้ ว ยว่า ในการระดมผู้ ค นเรามา เพราะว่าก็ต้ อ ง
น่าชื่นชมนะครับดารานักร้องนักแสดงที่มาช่วยกันร่วมทั้งพระสงฆ์พอรู้ก็เต็มใจมา สมรักษ์ถึงจะมีปัญหาช่วงนี้
ก็ยืนยันแล้วนะครับว่ามาแน่ๆ ส่วนพระมหาสมปองต้องไปประชาสัมพันธ์นะครับท่านมาเทศน์นะครับไม่ได้มาวิ่ง
เดี๋ยวจะสลับกัน ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับ โดยต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าถึงจะเป็นโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แต่นั่นหมายความว่า ถ้าวันไหนที่ รพ.สต.ไม่สามารถรักษาได้ ต้องมาต่อโรงพยาบาลอาเภอ หากอาเภอไม่สามารถ
รักษาได้ ที่นี่บางทีเจ็บป่วยทีค่าใช้จ่ายเยอะเลย ที่เยอะคือค่าเดินทางมาเฝ้ามากินมาอยู่กัน ก็เชิญชวนท่านหัวหน้าส่วน
ช่วยกันรวมพลังและก็ผมไปดูก็ยังมีอีกหลายหน่วยจะติดต่อทางเซ็นทรัลให้เพราะเขามีเรื่อง CSR อยู่เท่าที่ไปคุย
ทางเซ็นทรัลก็ส นใจฝากท่านนายอาเภอช่วยระดมผู้ คนออกมาให้ ความสนใจด้วย อาจจะไม่ต้องมากชาวบ้าน
5 บาท 10 บาท ประกบนักร้องคงไม่ต้องไปบังคับนะครับแต่หมายความว่ายกตัวอย่างหรือออกมาชมมาเชียร์ก็ได้
ผมถื อ ว่ า ก็ โ อเคแล้ ว ให้ ผู้ ค นเยอะๆ ให้ เป็ น กระแสอาจจะไม่ ต้ อ งบริ จ าคก็ ได้ ค รั้ ง หนึ่ ง ได้ ม าเจอกั บ สมรั ก ษ์
กับอี๊ดโปงลางสะออน พระมหาสมปอง ก้องห้วยไร่ และตอนเย็นก็มีคอนเสิร์ตด้วยทางโรงพยาบาล ฝากประสาน
กับ ทางต ารวจเรื่ อ งการรั ก ษาความสงบด้ ว ยนะครับ แล้ ว ก็ ฝ ากทางเทศบาลคื อ ต้ อ งตกลงกั น อย่ างนี้ น ะครั บ
การให้เทศบาลไปทาความสะอาดไม่ได้หมายความว่ายกที่ให้เทศบาลนะครับ ต้องเข้าใจท่านนายก แต่ผมมองว่า
ชาวบ้ า นมาจอดรถกิ น ตรงไหนทิ้ ง ตรงนั้ น ขยะเกลื่ อ นหมดแล้ ว เป็ น ที่ ก ลางเมื อ งก็ ข อความกรุ ณ าท่ า น
นายกเทศมนตรีด้วยนะครับให้ดูแลเรื่องความสะอาด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ อ งจากว่ า ทางส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
กับวัฒนธรรมจังหวัดได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์ให้เด็ก
จัดงานกิจกรรมให้เด็ก ซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการจัดพื้นที่ให้เด็กและก็มีกิจกรรมที่เด็กๆ มีความ
ต้องการที่จะแสดงออกซึ่งในส่วนของพื้นที่ของเรา เราก็จัดทั้งหมด 7 อาเภอ 7 แห่ง ในส่วนของเทศบาล ในส่วน
ของอาเภอเมืองเราจัดที่ดาเนินการที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เป็นกิจกรรมจัดมาแล้ว 3 ครั้งซึ่งครั้ง
แรกกั บ ครั้ งที่ 2 เป็ น กิจ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกั น ในเรื่องของการวาดภาพต่างๆ ซึ่งเราก็ได้ รับ สนั บ สนุ น วิท ยากร
จิตอาสาจากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ของเราและก็ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มจากผู้ที่มี
จิตศรัทธา ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการแสดงออกทางด้านดนตรี ความสามารถทางด้านดนตรีของ
เด็ ก ๆ ในเขตเทศบาลกิ จ กรรมก็ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากทุ ก ภาคส่ ว น เด็ ก ๆ ได้ มี โอกาสได้ แ สดงออก
ทุกพื้น ที่ ที่ผู้ ใหญ่ จั ดให้ และก็จะจั ดอีกครั้ งหนึ่งในวัน อาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2561 จัดที่ศาลากลางจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ (หลั งเก่า ) ก็จ ะเป็ น กิจ กรรมเกี่ย วกับ วาดภาพอีกครั้งหนึ่งในแต่ล ะครั้งก็ ได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ
ก็มาร่วมงานกันเป็นประมาณร้อยกว่าคน
/ ซึ่งทั้งนี้เกิดจาก ...

- 13 ซึ่งทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสองหน่วยงานหลักเพราะว่ามีในเรื่องของวัฒนธรรม
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งชื่อก็จะเป็นก็จะเป็นไฮไลท์ในเขตของอาเภอเมืองเราจะใช้ชื่อว่ากิจกรรมจับปูใส่กระด้งซึ่ง
เป็นที่มาที่ไปของตรงนี้ก็เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มองว่าเด็กๆ ก็คือปู ถ้าไม่ได้มีที่บริเวณจากที่ให้ก็จะ
ไปคนละทิศละทาง ฉันก็เลยบอกว่าจะบริเวณให้เด็กๆ แล้วก็ใช้เป็นสื่อคาว่ากระด้งแล้วก็เด็กเข้ามาทากิจกรรมใน
พื้นที่สร้างสรรค์ที่ทางผู้ใหญ่ก็ได้จัดเอาไว้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่ อ งนี้ เป็ น ความตั้ งใจของผู้ ว่าราชการจังหวัด ที่ อ ยากจะเห็ น น้ อ งๆ เยาวชนเด็ ก
กาฬสินธุ์ของเราได้ใช้เวลาว่างในช่วงหลังเลิกเรียนหรือช่วงหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ ก็เลยจัด
กิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นเด็ กที่เราแจ้งบอกต่อบอกกันมาแต่อยากจะคิดว่าสิ่งที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดคาดหวังก็คือการสื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าเราทากิจกรรมเปิดเวทีตรงนี้ขึ้นมาอยากให้เด็กเขาเดิน
เข้ามาเองมากกว่าที่เราต้องไปกะเกณฑ์ให้เขามา ในส่วนที่สองก็อยากจะฝากหั วหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็แวะไปเยี่ยมเยียนให้กาลังใจเด็กอย่างน้อยเป็นนายแบบผู้ซึ่งเป็นเด็กในอดีตแล้วก็มี
ความสาเร็จปัจจุบันตรงนี้ก็คิดว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากพวกเราในการที่จะประชาสัมพันธ์ในระดับอาเภอ
ก็ทราบว่ามี 3 - 4 หรือ 5 แห่ง เหมือนกัน ที่เราเปิดเวทีสร้างสรรค์ พรุ่งนี้ให้ดาเนินการ เพราะฉะนั้นฝากผู้ใหญ่
ใจดี ท่านทั้งหลายได้ลงไปเป็นกาลังใจให้ท่าน พมจ. ก็จะต้องส่งแผนเวทีสร้างสรรค์ ว่าสัปดาห์ไหน กิจกรรมอะไร
ที่ไหน อย่างไร ถ้าพวกเราว่าง ก็จะได้แวะไปเยี่ยมเยียนกัน หรือจะสั่งไอศครีม สั่งข้าวกล่องไปเลี้ยงเด็กๆ ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเสริมเรื่องจับปูใส่กระด้ง ผมไม่อยากไปตีกรอบให้เด็กไม่อยากจะจัดให้เด็กมาเรียง
แถว เอาตามธรรมชาติของเด็ก เอาพื้นที่ตรงนี้ให้ได้มาเล่นอย่างน้อยได้มาแสดงออกได้มาริเริ่มมีความฝันของ
ตนเอง แน่ นอนผมจะจัดทุกอาทิตย์ต้องติดเรื่องงบประมาณแน่ ผมก็เลยให้นโยบายไปว่าส่วนหนึ่งผมจะได้ห า
งบประมาณมาเติมอีก มีทั้งวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีทั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้เด็กนักศึกษาได้ไหมให้เด็กอยู่
ในสายตาเราดีกว่าไปอยู่กันเองแล้วก็ผมอยากให้ทางวัฒนธรรมและ พมจ. บูรณาการกันและก็เชิญชวนประธาน
เปิ ด ไปพบเด็ ก หมุน ไปตามส่ ว นราชการเลยแล้ ว ผมขออย่างหนึ่ งไม่เป็ น การรบกวนอี กประมาณร้อยกว่าคน
จัดก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยง ตอนเที่ยง จัดวันเสาร์แต่ว่าเราไปจัดบ่ายเด็กหนีหมดเพราะเด็กมาแต่เช้าเลยบางคนก็จัดเป็น
ของว่าง ไอศครีมสักหนึ่งถัง ก๋วยเตี๋ยว เลี้ยงเด็กๆ ไป ท่าน พมจ. ทาเป็นสถานีได้ หรือไม่สถานีนี้วาดรูป ปั้น รา
คงจะต้องเป็นชั้นเป็นชั้นไปถ้าตึก 7 ชั้นหรือถ้าไม่พอก็ต้องขอ อบจ. ขอใช้อาคารหอประชุมเปิดให้ลูกหลานเปิด
แอร์ให้เด็กอยู่กัน แล้วก็จะมีกิจกรรมในนั้น หา Partition แบ่งกั้นเป็นห้อง ท่านลองตั้งงบประมาณไว้คือจะได้แบ่ง
หลายๆ กิจกรรม จะได้ไม่ต้องรบกวนกัน ผมว่าถ้าอาเภอขยายไปได้เด็กกาฬสินธุ์ของเราเวลานั้นเราสามารถไปโชว์
ได้ ทางท่านอัยการดูแลเรื่องเด็กอยู่นะครับว่างๆ ก็เชิญเลยนะครับ อันนี้ท่านเอาไปโชว์ได้ว่าเราได้ร่วมกันคงไม่
ดูแลเฉพาะตอนมีเรื่องมีราว อยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนเลยเข้ามาร่วมการจับปูใส่กระด้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาเดือน กันยายน 2561

คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนอื่น ด้ว ยความเป็ นห่ ว งท่ านที่ จะ เกษียณอายุราชการไม่ท ราบว่าท่านส่ งเรื่อ ง
ขอรับบาเหน็จบานาญแล้วหรือยังเมื่อท่านส่งแล้วถ้าได้รับหนังสือสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญแล้วหรือยังเพราะต้น
เดือนหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานท่านก็จะทาเรื่องตั้งเบิกครั้งแรกถ้าทาไม่ทันระหว่างนั้นท่านไม่มีสิทธิ์ใน
สวัสดิการใดๆ ทั้งสิ้นนะครับท่านจะกลายเป็นคนสองสถานะ
/ ถ้าท่านยังไม่ได้ ...

- 14 ถ้าท่านยังไม่ได้รับหนังสือสั่งจ่ายประสานมาทางสานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์เราจะ
ได้ตามให้เพราะในเขต 4 มีอยู่ 12 จังหวัดที่สานักงานคลังอุดรเขต 4 รับผิดชอบอนุมัติสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญ
มากกว่าเขตใดๆ ในประเทศไทยนะครับจังหวัดเราเยอะจานวนคนเรามากท่านพลาดในช่วงนี้ เดือนตุลาคมอาจจะ
ไม่ทันอาจจะทาให้ท่านเสียโอกาสในการรับบาเหน็จบานาญเข้าใจครับว่าหนี้สินเราเดินทุกวันแต่เงินไม่ได้นี่คือ
ปัญหาหากมีปัญหายังไม่ได้ให้ประสานมาสานักงานคลังนะครับ
เรื่องตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ประสานธนาคารกรุงไทยแล้ว
เขาจะนารถโมบายตู้ ATM มาตั้งที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ของเราสถานที่ตั้งคือพูดคุยกันแล้วกับท่านหัวหน้า
สานักงานก็คือข้างศาลากลางด้านทิศเหนือติดกับห้องสานักงานคลังจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 รายงานพยากรณ์อากาศ
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมก็คงจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว
ครึ่งแรกของเดือนก็คงจะมีผลค่อนข้างมากหน่อย ประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อากาศจะเย็นๆ บาง
ท่านก็สังเกตเย็นเช้ากลางวันร้อนหรือไปบ่ายค่าๆ นี้ฝนตกก็เป็นลักษณะอย่างนั้นครึ่งหลังของเดือนฝนก็จะเริ่ม
หายไปลมก็จะเปลี่ ยนเป็ นลมของหน้าหนาวเข้ามาแทนที่แต่ว่าฝนยังมีอยู่ในช่วงวันศุกร์ วันเสาร์ วัน อาทิตย์นี้
มีความหนาวเย็นจากจีนอีกละรอกหนึ่งเข้ามา ณ เวลานี้ ก็ยังเป็นน้าฝนอยู่ลมประจาฤดูฝนมีกาลังอ่อนทาให้ทาง
ภาคอีสานเรากาฬสินธุ์ฝนน้อยไปถึง 28 - 30 กันยายน จะมีความหนาวเย็นลงทาให้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันศุกร์
เสาร์ อ าทิ ต ย์ และมี พ ายุ ชื่ อ จามี่ ซึ่ งทางแนวโน้ ม ไม่ ได้ ม าประเทศไทยไปที่ ญี่ ปุ่ น นะครับ ณ เวลานี้ เนื่ อ งจาก
แบบจาลองถึงวันที่ 10 ยังไม่มีพายุเข้ามาเลย ช่วง 1 - 5 ตุลาคม จะเป็นลักษณะของอากาศที่ค่อนข้างแปลกจะมี
ความหนาวลงมา ทาให้จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีฝนทั้งหนาว กลางวันร้อน กลางคืนมีฝน คือเป็นลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆ
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับเขื่อนลาปาวตอนนี้มีปริมาณน้าอยู่ 69 เปอร์เซ็นต์ 1,377 ล้านลูกบาศก์
เมตร ตอนนี้ได้หยุดการระบายน้าจริง ๆ ก็ได้ลดการระบายไปตั้งแต่พายุมังคุดจะเข้าก็คิดว่าทิศทางไม่เข้าและมี
ผลกระทบน้อย เมื่อวานปิด สปริงเวย์ไปแล้วคงเหลื อการระบายน้าเฉพาะรักษาระบบนิเวศวันละ 500,000
ลูกบาศก์เมตร เท่านั้น อีกจุดหนึ่งก็จะมีการส่งน้าเข้าพื้นที่ทาการเกษตรอยู่ตอนนี้มีพื้นที่ทาการเกษตรอยู่ประมาณ
300,000 ไร่ ก็ส่ งน้ าใช้ป ระมาณวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร สาหรับสภาพปริมาณน้าที่มีอยู่ 1,377 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร ประมาณการว่าในเขตอาเภอเมือง อาเภอยางตลาด อาเภอกมลาไสย อาเภอฆ้องชัย ฤดูแล้งปกติ
แล้วเขาจะทาการเกษตรกร ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 260,000 ไร่ น้าจานวนนี้คิดว่าเพียงพอเพราะคิดว่าเคยมี
บางปีที่มีน้าประมาณ 1,100หรือว่า 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนตอนนี้มีประมาณ 1,300 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ก็คงจะเพียงพอแต่ว่าจะมีรูปแบบคณะกรรมการดูแลการใช้น้าของลาน้าชีเพราะว่าถ้าแนวโน้ม
เป็ น อย่ างนี้ เขื่อนอุบ ลรัตน์ เขาจะช็อตก็ต้องมีการห้ ามปลู กหรือสู บน้าจากน้าชีในบริเวณพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดยโสธรในช่วงฤดูแล้งนี้ก็มีมาตรการหลายๆ จังหวัดร่วมกันเพราะว่าจะขาดแคลนน้ากัน
ตอนนี้น้าในเขื่อนอุบลรัตน์ มีประมาณ 800 ล้านลูกบาศก์เมตร 33% ถ้าฝนเป็น
แบบนี้ ทางเขาก็จะมีมาตรการในการที่จะเซฟน้าในลุ่มน้าชีทั้งหมดรวมทั้งแถวอาเภอฆ้องชัย อาเภอกมลาไสย
ที่เป็นสถานีสูบน้าไฟฟ้า เคยทาประมาณนี้ ทั้งนี้ตัวลาปาวเองนอกจากจะต้องดูแลใน 4 อาเภอแล้ว อาจจะต้องมี
การโรยน้าไปเพื่ออุปโภคบริโภคหรือเพื่อความต้องการเป็นครั้งคราวก็สาหรับช่วงนี้คงจะมีการทาแผนการใช้น้าฤดู
แล้งเกิดขึ้นเป็นการบูรณาการหลายภาคส่วนสาหรับพื้นที่ที่จะทาการเกษตรอยู่ตอนนี้ 300,000 ไร่ ที่ปลูกข้าวอยู่
คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในต้นเดือนพฤศจิกายน
/ และประมาณ ...

- 15 และประมาณปลายเดือนตุลาคมทางโครงการก็จะออกประกาศเรื่องการหยุดส่งน้า
คาดว่าจะหยุดจ่ายน้าประมาณ 1 - 7 พฤศจิกายน โดยปกติ หลังจากนั้น เขาก็จะเก็บเกี่ยวจากนั้นก็จะทาการ
ซ่อมแซมระบบชลประทาน จะประชุม JMC ก็ประมาณต้นเดือนธันวาคมเพื่อวางแผน เสร็จแล้วประมาณปลาย
เดือนธัน วาคมก็จ ะมีการส่งน้ าให้ป ลู กข้าวฤดูแล้ง ปีนี้ยังไงข้าวโพดก็ยังไม่ขึ้น ในเขตล าปาวมีคนปลู กข้าวโพด
ประมาณ 100 กว่าไร่ ที่มีโครงการอยู่ก็คงเป็นข้าวอยู่ทั้งหมด เรื่องแปลกคือเดือนกรกฎาคมเรามีน้าไหลเข้าเขื่อน
มากกว่าค่าปกติ 3 เท่า พอเดือนสิงหาคมน้าไหลเท่ากับเกรดเฉลี่ยค่าปกติ พอเดือนกันยายนน้าไหลเข้าเขื่อน
ประมาณ 50% ของค่าปกติ ช็อตหายไปเลยเดือนตุลาคมค่าปกติ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์อาจเข้ามา
50 หรือประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 50% เพราะฉะนั้นน้าที่สิ้นสุดในฤดูฝน ของเขื่อนลาปาวน่าจะ
อยู่ในราวๆ 1,300 หรือ 1,280 ล้านลูกบาศก์เมตร น่าจะอยู่ประมาณนี้ ได้มาใช้ไปก็จะอยู่ในปริมาณที่บริหารได้
ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
อ่างขนาดกลางของชลประทานเราทั้งหมด 17 แห่ง สภาพน้าโดยทั่วไปในขณะนี้
ความจุ 88 ล้านลูกบาศก์เมตร ตอนนี้เรามีน้าอยู่ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 76% น้าในอ่าง 8 อ่าง
มีน้ าอยู่ ป ระมาณเลย 80% ขึ้น ไปทั้ งนั้ น เช่น อ่ างเก็ บ น้าบึ งอร่าม อ่ างเก็ บน้ าวังลิ้ น ฟ้ า อ่างเก็บ น้ าห้ ว ยโพธิ์
อ่างเก็บน้าหนองหมาจอก อ่างเก็บน้าห้ วยสังเคียบ อ่างเก็บน้าห้ วยสะทด อ่างเก็บน้ าห้วยจาน อ่างเก็บน้าห้ วยมโน
ส่วนอีก 8 อ่าง น้าอยู่ในเกณฑ์ดี คืออยู่ในมากกว่า 65% ไปถึง 80% มีอ่างเดียวที่เราพร่องน้าไว้แต่ตอนที่ชารุด
เสี ย หาย คืออ่างห้ ว ยผึ้ ง มีน้ าตอนนี้ อยู่ป ระมาณ 40% โดยทั่ว ไปสถานการณ์ น้าในอ่างขนาดกลาง 17 แห่ ง
เพียงพอต่อการใช้งานทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคการเกษตรระบบนิเวศรวมถึงอุสาหกรรมเราได้กั้นน้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้งนี้ประมาณ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร ทุกกิจกรรม 28 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่เรามีน้าอยู่ตอนนี้
67 ล้านลูกบาศก์เมตร น้าในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้าอยู่แค่ 33% หรือคิดเป็นความจุ 802 ล้านลูกบาศก์
เมตร จากที่จุได้ 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าการบริหารจัดการน้าแม่น้าชีน้า น้าพองทิ้งน้าลง
มาเขื่อนอุบลรัตน์แค่วันละ 500,000 ลูกบาศก์เมตร เท่านั้น ถ้าหากไม่มีหย่อมความกดอากาศเข้ามา ไม่มีฝนตก
เหนือเขื่อนในแถวบริเวณหนองบัวลาภูข้อจากัดในการใช้น้าของน้าชี บริเวณตั้งแต่ท้ายเขื่อนจังหวัดมหาสารคาม
มาเขื่ อ นวั งยางและก็ ม าที่ เขื่ อ นจั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด บริเวณนี้ จ ะต้ อ งมี ก ารจ ากั ด การใช้ น้ ากั น อย่ างที่ เคยเกิ ด ขึ้ น
เราจะจ ากั ด การใช้ น้ าในการเพาะปลู ก คื อ หมายความว่ า 2 ฝั่ งริม น้ าชี ในเขตอ าเภอฆ้ อ ง อ าเภอกมลาไสย
อาเภอร่องคา ต้องงดปลูกพืชฤดูแล้ง แต่จะมีน้าไว้เพียงพอในการทาประปาเท่านั้น จึงต้องติดตามสถานการณ์ของ
เขื่อนอุบลรัตน์ต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เขื่อนอุบลรัตน์ฯ มีน้าแค่ 30% นี้ก็ปลายเดือนกันยายนแล้วหนาวจะมาช่วงใด
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กลางเดือนตุลาคมแต่ยังคงไม่หนาวเต็มที่ถ้าเต็มที่ก็คงจะเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กลางเดือนหน้าฝนจะมีโอกาสฝนตกกว่ าหนาวขึ้นมาก็อีก 10 กว่าวัน ไม่หนาวมาก
ปีนี้เรื่องน้าชีหนุนน่าจะไม่มี เพราะว่าดูทางชัยภูมิก็แล้งฝนน้อยอุบลรัตน์ก็มีน้าแค่ 30% กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเรื่อง
น้าชีหนุนก็จะไม่มีฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ดีสาหรับเรื่องน้าของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ฝากทางหัวหน้าส่วนทางชลประทาน
ลองไปดูโดยเฉพาะอ่างเก็บน้าขนาดกลางในพื้นที่ลาปาวก็ไปดูของลาปาวจะมีกระบวนการในการพัฒนาการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพการใช้น้ าจากอ่างต่างๆ เหล่ านั้น ไก้อย่างไรเรื่องการกระจายน้าเราจะมีแผนงานโครงการทาไว้
ผู้ใหญ่ มาผมจะได้ เตรียมไว้เลย และลองถอดบทเรียน ท่านผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
แต่ก็อย่างว่าฝนไม่ได้เยอะไม่มีพายุเข้าผมก็ถือว่าดีอยู่ติดตามบริหารจัดการน้าได้ดีอยู่
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 4 ...

- 16 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
5.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
โดย สานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2561
- ครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนกันยายน 2561
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกันยายน 2561
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.5 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนกันยายน 2561
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
คือในวัน ที่ 1 วันจัน ทร์ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 จังหวัด กาฬสิ นธุ์ก าหนดจัดพิ ธีว าง
พวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพิธีจะเริ่ม
ตั้งแต่ 08.30 น. การแต่งกาย ข้าราชการชุด ปกติ ขาวและชุ ดตามสั งกั ด ขอเรียนเชิญ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ
ข้าราชการ พนักงานในส่วนทุกท่านเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันด้วยนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้ส่วนทุกราชการทุกส่วนราชการเข้าร่วมพิธีด้วย ท่านอื่นมีเรื่องซักถามอีกไหมครับ
ถ้าไม่มี ก็ขอปิดประชุมนะครับ ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอานุภาพ จักรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม... พิมพ์/ทาน

