รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 4/2562
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 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
นายชาญชัย คงทัน
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายกิตติ แพงศรี
นายโสภณ เจริญพร
นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
พ.จ.ต.สาเนียง หวังเจริญ
นายอนันต์ พิมพะสาลี
นายวิทยา ภูโยสาร
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
นายอาทิตย์ ต่างประโคน
นายชัชวาล คาศรีสุข
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายนพพงษ์ วงษ์เสนา
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายจันทร์เทพ เทพพุทธางกูร
ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด
นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายชูชาติ คามา
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
รรท. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
(แทน) นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
(แทน) นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
(แทน) นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
/ 32. นายศุภวิทย์ ...
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นายศุภวิทย์ สีสด
นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
พ.อ.กฤตติภูมิ หอมหวล
พ.อ.มานพ ไขขุนทด
นางสาวชนกพร โพธิสาร
นางฐนิดา ปัตตานี
นายวีรชน ไชยชะอุ่ม
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

นายศักย์ ดาหาร
นางเบญจพร เอกสัตย์
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายทวีศักดิ์ แดนนาสาร
นางสาวปรางทิพย์ ศิริอัมภรณ์
นายวรพล ภูภักดี
นายวิบูลย์ ไชยวรรณ
นายอภิรักษ์ พานนูน
นายสุทิน กาญจนรัช
นายเดชา เจนกลรบ
นายสารวย ชมพุฒ
นายเกริกกรุง สุภัควนิช
นายสารวย อินพิทักษ์
นายคารมย์ ขุนหล้า
นางสาวจันทรา นรศาสตร์
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายศรีบุญเรือง ฤทธิ์น้าคา
นางวลัยพรรณ อุทัยรัตน์
นางณัฐภรณ์ สุราช

60. นายชัยสิทธิ์ เกิดสมกาล
61. ว่าที่ รต.ยงยุทธ เกษาโร
62.
63.
64.
65.
66.

นายภูผา บัวบุญ
นางมโนรัตน์ ดั้งมียุทธ
นายสุธินันท์ อยู่หนูพะเนาว์
นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์
นางสาวแสงอรุณ ศรฤทธิ์

นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
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68.
69.
70.
71.
72.

นางวิจารย์ ชูรัตน์
นางดวงตา พายุพล
นายกฤษฎา มะลิซ้อน
นางสาวพรสรรค์ รักษ์พรม
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม

73.
74.
75.
76.
77.

นายมิตรชัย อานันทนสกุล
นางสาวธวัลพร ยาหัวดง
นางสาวอรทัย บุญสร้อย
นางเยาวดี พันธ์หินกอง
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล

78. นายภาคภูมิ มาตรเลี่ยม
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

ว่าที่ ร.อ. ศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายอังกินันท์ ยอดแก้ว
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นางสุพาวิณี ศรีวงษ์
นายเจษฎา จันทร์อุไร
นายธนพรหม เวียงปฏิ
นางนารี โกเจริญ
นายเพิ่มพูน พง์พวงเพชร
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
นางสาวนพกนก บุรุษนันท์
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายสุวรรณ บัวพันธ์
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา
นางฉันชนก ขุนทอง
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายศุภเดช การถัก
นายวัชระ สีสาร
นายชัยยา ยอดสง่า
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อานวยการส านั กงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
(แทน) สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
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-4102. นางวันเพ็ญ ขุนทอง
103. นายณัฐวุฒิ ธรรมราช
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
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119.
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123.
124.
125.
126.
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พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
พ.ต.อ.ปริญญา คาเจริญ
พ.ต.อ.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ เกกาคา
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.อ.บุญเกื้อ ศิลาพัฒน์
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.ต.ไทรัฐ สมาร
พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์
พ.ต.อ.ธรรมชาติ โคกขุนทด
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เปลี่ยนขา
พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
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

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

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

นายทรงกลด สว่างวงศ์
พ.อ.วิวัฒน์ ทิพย์อาภรณ์
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายยุทธนา เกียรติดาเนินงาม
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
นายรัชโยธิน มีพันลม

7. นายบุญช่วย สงฆนาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการ มท.)
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
/ 8. นายสุทธินันท์ ...

-58. นายสุทธินันท์ สามัคคี
9. นางอุบลทิพย์ เพชรชู
10. นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายเศกสิทธิ์ ธรรมเกษร
นางบุญญาภา เสนามนตรี
นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
นายสมพงษ์ แสนบุตร
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นายเรืองเวช ผาสุก
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
นางสาววราภรณ์ จันทร์เลิศฤทธิ์
นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
นางนันทิยา แสงโสภาภรรณ

หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขา
ภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 2
ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

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

พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี
พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ พลยุทธา
พ.ต.ท.คะนอง ภูบาลชื่น
ว่าที่ พ.ต.ต.เจษฎา พิมาทัย
นายเอกรัตน์ มิสา
นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นายบรรจง สร้อยชมภู
นายประพันธ์ โพธิ์นาวัน
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นางวนิดา บุญเลิศ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นายนายมงคล การรัตน์
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ

ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สารวัตรฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
/ 17. นางสาวจุฑามาศ ...

-617. นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
18. นางสาวฐิตมิ า ภูหนองโอง

จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล

นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ
จานวน 1 ราย คือ นายบุญธรรม ตุกชูแสง ตาแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศ ให้แก่หมูบ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
จานวน 18 หมู่บ้าน
1. บ้านนาคอกควาย
หมู่ที่ 1 หนองกุง
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. บ้านห้วยเตย
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 2 ตาบลเว่อ
อาเภอยางตลาด
3. บ้านโนนสูง
หมู่ที่ 4 ตาบลหนองแปน อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. บ้านโนนสามัคคี
หมู่ที่ 4 ตาบลโนนบุรี
อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
5. บ้านโนนบุปผา
หมู่ที่ 9 ตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. บ้านดงสมบูรณ์
หมู่ที่ 1 ตาบลดงสมบูรณ์ อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
7. บ้านโคกกว้าง
หมู่ที่ 1 ตาบลมหาไชย
อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
8. บ้านกุดตอแก่น
หมู่ที่ 10 ตาบลคุ้มเก่า
อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
9. บ้านป่ากุง
หมู่ที่ 5 ตาบลคาเหมือดแก้ว อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
10. บ้านนาบอน
หมู่ที่ 1 ตาบลนาบอน
อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
11. บ้านร่องคา
หมู่ที่ 3 ตาบลร่องคา
อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์
12. บ้านหนองโนทอง
หมู่ที่ 2 ตาบลเสาเล้า
อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
13. บ้านสระวังทอง
หมู่ที่ 18 ตาบลยอดแกง
อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
14. บ้านร่องแก่นคูณ
หมู่ที่ 15 ตาบลนิคมห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
15. บ้านนาดูน
หมู่ที่ 6 ตาบลหนองช้าง อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
16. บ้านกุดตาใกล้
หมู่ที่ 4 ตาบลสายนาวัง อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
17. บ้านสะอาดไชยศรี
หมู่ที่ 3 ตาบลสะอาดไชยศรี อาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
18. บ้านโคกประสิทธิ์
หมู่ที่ 12 ตาบลโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านที่มีความมุ่งหมายเดียวกัน ที่จะทาให้จังหวัด
กาฬสินธุ์สามารถที่จะอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยปราศจากเรื่องของยาเสพ ฝากทุกหมู่บ้านที่ได้รับธงในวันนี้
เนื่ องจากจะมีการตรวจสอบหมู่บ้านที่ได้รับธงเป็นระยะ ถ้าวันไหนหมู่บ้านใดไม่เหมาะสมจะให้นาธงมาคืน
และฝากทางฝ่ายเลขาศูนย์ยาเสพติดช่วยติดตามด้วย ขอบคุณหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล อีกครั้งหนึ่งและอยากให้
นาไปขยายผลในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยขอบคุณครับ
/ และในช่วงนี้ …

-7และในช่วงนี้เข้าสู่โหมดของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในเดือนหน้านอกจาก
จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดาเนิน 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะเสวยพระกระยาหารในพื้นที่
2 มื้อ จึงฝากทุกภาคส่ วนช่วยกัน บูรณาการร่วมกันในการถวายการรับเสด็จ พระราชดาเนิน ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในบางพื้นที่ได้รับเสด็จโดยตรง บางพื้นที่เป็นการรับเสด็จโดยอ้อม เพราะว่า
เป็นทางเสด็จพระราชดาเนินผ่าน ขอให้ช่วยกัน ทาให้งานออกมาด้วยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งความปลอดภัย ในถนนหรือสถานที่ต่าง ๆ ให้สมพระเกียรติ การนา
จิตอาสาออกมาร่วมถวายความจงรักภักดีตามเส้นทางเสด็จพระราชดาเนินต่าง ๆ การนามวลชนออกมาถวาย
การรับเสด็จฯ และการประดับธงพระปรมาภิไธย ซึ่งในตอนนี้ให้ทุกพื้นที่เน้นให้ส่วนราชการประดับธงชาติและ
ธงสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสังกัดสถานที่ที่ท่านทางาน ในส่วนของวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
2562 เป็ น วัน เสด็จ พระราชด าเนิ น ของสมเด็จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในเส้ นทางที่
พระองค์เสด็จผ่านขอให้เน้นย้าส่วนราชการในสังกัดสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดาเนินผ่าน อยากให้
ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงพระปรมาภิไธย ซึ่งน่าจะมีการเฉลิมพระนามใหม่ เนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและอาจจะมีการออกแบบสัญลักษณ์ พระปรมาภิไธยใหม่ ขอให้ทุกท่านติดตามด้วย
จึงขอนาเรียนที่ประชุมเบื้องต้นสาหรับในห้วงเวลานี้
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบ
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.

2.

3.

4.
5.

นางสาว นฤมล วิเชียรแสน
ตาแหน่งเดิม รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาว วันเพ็ญ ขุนทอง
ตาแหน่งเดิม รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
นาย วรวิทย์ รัตนากร
ตาแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
ให้ดารงตาแหน่ง รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
นาง เยาวดี พันธ์หินกอง
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
นาย ชาญวิทย์ ไชยสิงห์
ตาแหน่งเดิม นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ สานักงานส่งเสริมสนับสนุน
วิชาการ 7 จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 6. พ.ต.อ.ธรรมชาติ …
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พ.ต.อ.ธรรมชาติ โคกขุนทด
ตาแหน่งเดิม ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
7. พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกษเจริณคุณ
ตาแหน่งเดิม รองผู้กากับการสอบสวนสถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
8. พ.ต.อ.ปริญญา คาเจริญ
ตาแหน่งเดิม ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรมะเริง จังหวัดนครราชสีมา
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
9. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เปลี่ยนขา
ตาแหน่งเดิม ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขวาใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
10. พ.ต.อ.วรพงษ์ นันทลักษณ์
ตาแหน่งเดิม ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
11. พ.ต.อ.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน
ตาแหน่งเดิม สารวัตรใหญ่ สถานีตารวจภูธรโพนงาม จังหวัดสกลนคร
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
12. พ.ต.อ.บุญเทียน พุดสีเสน
ตาแหน่งเดิม รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
13. พ.ต.ท.สมหมาย จอมคาสิงห์
ตาแหน่งเดิม สารวัตรอานวยการสถานีตารวจภูธรจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ให้ดารงตาแหน่ง สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
14. นายอาทิตย์ ต่างประโคน
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 2053 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อ แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โดยให้ สื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
/ 2. ด้วยสานักงาน …
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มติที่ประชุม

2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 112 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย

ผู้แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ทางจังหวัดได้มีการจัดพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562
ที่ผ่านมา เพื่อนาไปประกอบพิธีน้าพระพุทธมนต์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในการนี้หน่วย
ราชการในพระองค์ 904 ได้อันเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยจังหวัดที่ได้มีการจัดพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์
อย่างสมพระเกียรติเป็นหนังสือที่แจ้งมาจากกระทรวงมหาดไทย จึงนาเรียนในที่ประชุมให้รับทราบโดยทั่วกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบพระคุณทุกภาคส่วน ทีไ่ ด้จัดงานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โครงการบรรพชาอุ ปสมบทเฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่ อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิ เษก ในระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจังหวัดกาฬสิ นธุ์มีเป้ าหมายในการบรรพชา
อุปสมบททั้งหมด 89 รูป ซึ่งกาหนดการวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แบ่งเป็น 2 วัด ที่จัดโครงการคือ วัดกลาง
พระอารามหลวง และวัดประชานิ ยม ในภาคเช้าเวลา 09.00 น. จะมี พิ ธี ปลงผมนาคปลงผมส าหรับผู้ ที่ จะ
อุปสมบท ณ วัดกลางพระอารามหลวง และในภาคบ่ายเวลา 13.30 น. จะมีพิธีปลงผมนาค ณ วัดประชานิยม
และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นวันบรรพชาอุปสมบทภาคเช้า เวลา 09. 00 น. เป็นพิธีมอบผ้าไตรสาหรับ
เจ้าภาพ ณ วัดกลางพระอารามหลวง ในภาคบ่ายเวลา 13.30 น.จะมีพิธี ณ วัดประชานิยม เช่นกัน สาหรับ
เจ้าภาพ ซึ่งได้บอกบุญไปยังหัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วน เจ้าภาพที่ส่งให้เพิ่มเติมก็จะมีท่านผู้อานวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านผู้บังคับการภูธรตารวจจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านพาณิชย์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนนี้มีเจ้าภาพจอง
แล้ว 49 กอง ยังขาดเจ้าภาพอยู่ 40 กอง ท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพทาบุญใหญ่เรียนเชิญจองได้ สาหรับเจ้าภาพ
ในแต่ละส่วนราชการ จะส่งกาหนดการให้อีกครั้งหนึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญชวนนะครับ กองละ 3,000 บาท ผมจอง 1 กอง ทาบุญบวชพระถวายเป็น
พระราชกุศล
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 3.3 สรุปการประชุม ...

- 10 3.3 สรุปการประชุมหารือและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีกาหนดการเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นทีจ่ ังหวัดกาฬสินธุ์ 3 เป้าหมาย คือ
1. ทรงตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดวังคา อาเภอเขาวง
2. เปิดป้ายโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษย์อุดมวิทย์ อาเภอห้วยผึ้ง
3. พิธีเปิดนิทรรศการ ครบรอบ 10 ปี ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อาเภอสหัสขันธุ์
ซึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาจังหวัดได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือ
เพื่ อเตรีย มความพร้ อมและซัก ซ้อมในการปฏิ บั ติต่ าง ๆ รวมทั้ งได้ มีก ารออกคาสั่ งนั ดหมายภารกิจ ไปแล้ ว
บางส่วน และตอนนี้อาจจะมีการเพิ่มภารกิจบางส่วนบ้าง ซึ่งในส่วนนี้กาหนดการที่เป็นของจริงอยู่ ในระหว่าง
ทู ลเกล้ าฯ เพื่ อโปรดพิจ ารณาอยู่ ซึ่งเมื่อได้รับ การโปรดเกล้ าแล้ว พิจารณาเสร็ จแล้ว จังหวัดจะแจ้งให้ ส่ว น
ราชการเข้าร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพียงกันต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ต้องเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน พลับพลา ฯลฯ ให้ช่วยกันรีบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์จังหวัดช่วย
เปิดภาพรวมพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็ น ภาพรวมบรรยากาศในช่วงของการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิ ทธิ์
พิธีเสกน้าอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้าอภิเษก และพิธีเชิญคนโทน้าของจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุป ว่า ขันธ์น้าสาคร ที่ตักน้าและกล่องที่ เก็บ คนโท ให้ ทาหนังสือส่งมอบให้
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ไปลงทะเบี ย นเก็ บ ไว้เป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ข องจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ เก็ บ ไว้ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ส่วนคนโทน้านั้น ถ้าได้คืนคงต้องส่งมอบต่อไปเพิ่มเติมเช่นกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 ผลการดาเนินโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin

Happiness Model
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ได้ดาเนินโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness
Model จากการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่แล้ว ท่านอยากให้
แต่ละอาเภอนาเสนอผลงานที่เป็นการดาเนินการช่วยเหลือครัวเรือนพัฒนาต่อได้ ระดับ A (Best Practice)
ซึ่งสามารถไปต่อยอดได้ ในเดือนนี้จึงขอนาเสนออาเภอยางตลาด อาเภอสมเด็จ และอาเภอฆ้องชัย
นายอาเภอยางตลาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในส่วนของการนาเสนอกิจกรรมการช่วยเหลือครัวเรือนโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ในส่วนของอาเภอยางตลาดขอนาเสนอครัวเรือนราย นางสอน
เหมกุล อายุถึง 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนลาดวน ตาบลอิตื้อ อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
/ อาศัยอยู่กับ ...

- 11 อาศัยอยู่กับบุตรชาย ลูกสะใภ้ และหลานอีก 1 คน ปกติ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป บุตรชายและลูกสะใภ้มีรายได้
ประมาณเดือนระ 3,000 บาท ซึ่งถือว่าน้อยมากไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต หลังจากที่มีการทาประชาคมและ
ร่วมในโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model อาเภอได้ดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือในหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ การมอบถุงยังชีพ การอบรมให้
ความรู้กับบุ ตรชายและลูกสะใภ้ เนื่ องจากตัวนางสอน เหมกุล มีอายุมากไม่สามารถที่จะพัฒ นาต่อยอดได้
จาเป็นจะต้องให้กับบุตรชายและลูกสะใภ้เป็นผู้พัฒนาอาชีพต่อยอด ซึ่งทางอาเภอของได้ดาเนินการอบรมให้
ความรู้ ใช้งบประมาณตามงบบูรณาการอบรมและให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ซึง่ หลังจากที่ให้ดาเนินการอบรม
ให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ดแล้ว และได้ส่งเสริมให้รวมกลุ่มตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในโครงการเพาะเห็ดที่
บ้านดอนลาดวน ตาบลอีตื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการเพาะเห็ดค่อนข้างมาก หลังจากในปีแรกที่กับบุตรชายและ
ลูกสะใภ้ร่วมโครงการในการเพาะเห็ดก็สามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ในปีนี้บุตรชาย
และลูกสะใภ้ มีการนารายได้จากการร่วมกลุ่มเพาะเห็ดเมื่อปีที่แล้ว มาดาเนินการก่อสร้างโรงเรือนในการเพาะ
เห็ ด ซึ่งปั จ จุ บั น มีโรงเรื อ นในการเพาะเห็ ด 4 โรงเรือ น มีรายได้ ในการจ าหน่ ายเห็ ด สั ป ดาห์ ล ะประมาณ
30 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,600 บาท/เดือน ซึ่งสามารถดูแลครอบครัวให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา
ตนเอง เป็นแบบอย่างให้กับคนยากจนในรายอื่น ๆ ได้นาไปใช้ได้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ฝากด้วยว่าจะทาอย่างไรถึงจะมีในเรื่องเงินออม นาบัญชีมาแสดงได้ด้วยคงดี
นายอาเภอสมเด็จ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เสนอราย นายบุญมี ลังภูลี อายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 11
บ้านโนนชายสาราญ ตาบลแซงบาดาล อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพ่อหม้าย มีลูก 2 คน ลูกคนโตเริ่ม
จะเป็นเยาวชนแล้ว ส่วนลูกสาวคนเล็กยังเรียนอยู่ อาชีพรับจ้างรายวัน ได้บ้างไม่ได้บ้าง การช่วยเหลือเบื้องต้น
คือ ในเรื่องการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้มีการปลูกผักเลี้ยงปลาและเพาะเห็ดขาย และ
นายบุญมีนั้น มีความชอบทางด้านช่าง อาเภอจึงได้ประสานกับทางอู่รถในตัวอาเภอสมเด็จ คือ อู่ของกานันสมัย
จึงให้ไปฝึกงาน 3 เดือน เมื่อฝึกงานเสร็จแล้ว ได้เปิดร้านอู่ซ่อมรถในหมู่บ้าน ซึง่ อาเภอได้สนับสนุนตู้เชื่อมเหล็ก
หม้อลม และอุปกรณ์ทางการช่าง มีรถไถมาเชื่อมบ้าง มีรถมอเตอร์ไซค์ มาให้ซ่อมบ้าง เฉลี่ยรายได้ ได้วันละ
300 - 500 บาท และตอนนี้ได้ส่งลูกชายไปเรียนศิลปินหมอลาไปกับคณะหมอลา คาดว่าจะมีรายได้เสริมเข้า
มา ซึ่งเมื่อแต่ก่อนรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 3,000 บาท ปัจจุบัน รายได้เฉลี่ย 9,000 – 10,000 บาท/
เดือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็ น เรื่ องที่ ดีค รับ ขอบคุ ณ ครับ ที่ ได้ ติด ตามต่อยอดให้ ยืน ได้ด้ว ยล าแข้งของ
ตัวเอง
นายอาเภอฆ้องชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอนาเสนอครัวเรือนต้นแบบที่พ้นจากความยากจนราย นางบานเย็น พ่อค้า
อายุ 64 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 2 ตาบลลาชี อาเภอฆ้องชัย มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน
นางบางเย็นมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง มีรายได้หลักจากสามีคือ นายสมพร พ่อค้า ที่ขายก๋วยเตี๋ยวภายในบริเวณ
หมู่บ้านได้ประมาณวันละ 300 บาท 1 เดือนขายประมาณ 20 วัน มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 6,000 บาท
และได้จากลูกสาวที่ส่งมาให้เพื่อเลี้ยงดูหลานประมาณเดือนละ 2,000 บาท หลาน 2 คน ซึง่ อยู่ในวัยเรียน
/ สาเหตุหลัก …

- 12 สาเหตุหลักของครัวเรือนนี้เป็นเพราะ นางบานเย็น พ่อค้า สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง มีโรคประจาตัวคือ
โรคไขมันในเส้นเลือด ความดัน ข้อเข่าเสื่อม ซึ่งทางสาธารณสุขดูแลอยู่ ส่วนด้านหนี้สิน นางบานเย็น พ่อค้า
มีที่นาทากินอยู่ประมาณ 2 ไร่ มีหนี้สินจากการนาที่นาไปจานองกับคนในหมู่บ้าน ซึ่งมีหนี้นอกระบบนี้จากการ
นาเงินมาประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวและใช้จ่ายในครัวเรือน มีหนี้สินจานวน 100,000 บาท รายได้ที่หามา
ได้ต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยทุกเดือน จึงทาให้ไม่พอใช้จ่ายรวมทั้งบุตรหลานก็อยู่ในวัยเรียนมีค่าใช้จ่ายจานวนมาก
ซึ่งการดาเนิ น การให้ ความช่วยเหลื อจากอาเภอ นางบานเย็น พ่อค้า ได้รับการช่วยเหลื อโดยการไกล่เกลี่ ย
ประนอมหนี้ น อกระบบ ซึ่งมีอยู่ จานวน 100,000 บาท และอาเภอได้ห าแหล่ งเงินกู้ในระบบให้ คือ ธกส.
นาเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้และให้เงินกู้ยืมปัจจุบันเป็นหนี้ในระบบและให้ส่งจ่ายชาระหนี้ให้แก่
ธกส. ทุกเดือน นอกจากนั้นก็ได้รับไก่พันธุ์ไข่จานวน 10 ตัว พร้อมอาหาร ถังน้า ตาข่าย เวชพันธ์จากปศุสัตว์
อาเภอฆ้องชัย และได้รับการอบรมปลูกผักสนับสนุ นเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์การปลูกผักจากสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ ได้รับอุปกรณ์ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว เช่น หมอก๋วยเตี๋ยว ตู้กระจก ถ้วยชาม เป็นต้น จาก
กลุ่มพัฒนาสตรีอาเภอฆ้องชัย และได้รับถุงยังชีพจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก จานวน 3,000 บาท และได้รับการดูแลจากระบบสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท/เดือน และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท/เดือน
ปัจจุบันนางบานเย็น พ่อค้า หลังจากเข้าร่วมโครงการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น ได้น้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน มีความขยันหมั่นเพียนสามารถลดรายจ่าย ปลูกผักไว้กินเองและนาผักไป
เป็นเครื่องเคียงขายก๋วยเตี๋ยว เช่น ผักบุ้ง ผักชี สามารถลดค่าใช้จ่ายได้วันละ 50 - 60 บาท เลี้ยงไก่ไข่สามารถ
ลดรายจ่ายได้ 200 - 300 บาท/เดือน และยังขายได้อีก มีรายได้จากการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวโดย
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และได้รับการช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ ทาให้นายสมพร พ่อค้า ซึ่งเป็นสามีทา
ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นจากเดิมขายเฉพาะในหมู่บ้าน ปัจจุบันได้ออกขายตามหมู่บ้านข้างเคียงที่ว่า
การอาเภอ โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์ราชการต่าง ๆ ด้วย ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สรุปจากเดิมมีรายได้กาไร
จากการขายก๋วยเตี๋ยวได้ประมาณ 300 บาท/วัน มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 6,000 บาท ขายแค่ 20 วัน
ปั จจุ บั น มีรายได้เพิ่ มถึง 450 บาท/วัน เพิ่มขึ้นจากเดิม 150 บาท/วัน คิดเป็ นร้อยละ 50 ต่อวัน รายได้
11,000 บาท/เดือน โดยขายเพิ่มขึ้นมาอีก 3 - 4 วัน คิดจากรายได้ทั้งหมดต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 83%
ปัจจุบัน นางบานเย็น พ่อค้า และนายสมพร พ่อค้า มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขกับการดารงชีวิตและ
อาเภอได้ให้เงิน กอช. ให้กับครอบครัวนี้ไปเปิดบัญชี กอช. ด้วยครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณท่านนายอาเภอทั้ง 3 ท่าน สูตรก๋วยเตี๋ยวได้มาจากไหน
นายอาเภอฆ้องชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นสูตรดั้งเดิมของนางบานเย็น เพราะมีพื้นฐานขายก๋วยเตี๋ยวเรือมาก่อน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เหมาก๋วยเตี๋ยวมาสมทบกับโรงครัวพระราชทานได้
หรือไม่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ 1 ถ้าสมมุติว่าจะพัฒนาฝีมือการทาก๋วยเตี๋ยวอาจจะให้เขาทา
อร่อยมากขึ้นเพื่อที่จะขายได้มากขึ้น ใครจะทาได้บ้าง อย่าลืมเรื่อง Kalasin Happiness Model โมเดล ต้องทา
กันต่อด้วย ให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชิญประชุมให้ด้วย ช่วงหลังงานพระราชพิธีฯ เชิญมาประชุมรบกวนแต่
ละส่วนราชการด้วย เรื่องเกษตรอุตสาหกรรมทากันถึงไหนแล้ว ผมไม่ได้ติดตาม ปล่อยไว้ไม่ได้นะ ต้องให้ได้ตาม
เป้าหมาย ปีนี้ต้องได้ 12% ตอนนี้ผ่านไป 2 ไตรมาตรได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ได้สรุปหรือยัง ให้ลองดูว่าหน่วยงาน
ไหนที่มีครูอาจารย์จะสอน
/ เรื่องที่ 2 ...

- 13 เรื่องที่ 2 อยากให้ปลัดจังหวัดไปออกแบบรถ ผมเชื่อว่ามีพี่น้องคนยากคนจนที่
มีพื้น ฐานการค้าขายแบบนี้ ถ้าเราจะทารถพ่วงข้างให้ แล้ว ออกแบบให้ เป็นเอกลั กษณ์ ติดเครื่องเสียงเล็ ก ๆ
มีแผ่นสปอตโฆษณาให้เหมือรถขายไอศกรีม ให้มีเอกลักษณ์เดียวกัน เมื่อขับไปขายก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านให้รู้ว่า
เป็นรถของ Kalasin Happiness Model รีบทาให้ด้วยครับ และขอบคุณท่านนายอาเภอทั้ง 3 ท่าน อีกครั้ง
หนึ่งครับ และพยายามหารายต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 โครงการ วิ่งสมาธิ วิสาขะ รักษาศีล 5 รวมศรัทธาสร้างพระใหญ่ พุทธศิลป์
ถิ่นเมืองน้าดา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะสงฆ์กาลังจะสร้างองค์พระประธานประจา
พุทธมณฑล (แก่งดอนกลาง) จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงนี้เลขาฝ่ายจัดหาโรงหล่อกาลังดาเนินการอยู่ เป้าหมายอยู่
ที่ 12 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันนี้ยังขาดอยู่ประมาณล้านกว่าบาทเศษ ในวันหล่อองค์พระคงจะมีการจัดทาบุญใหญ่
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาทุนสร้าง สาหรับวันวิสาขบูชาซึ่งวันสาคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์โดยสานักพระพุทธและสมาคม
เดินวิ่งได้ร่วมกันจัดงานวิ่งสมาธิ วิสาขะ รักษาศีล 5 รวมศรัทธาสร้างพระใหญ่ พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้าดา ซึ่งได้จัด
ขึ้นทุกปี ปีที่แล้วก็ได้รับงบประมาณให้แก่สร้างองค์พระประธานก็ประมาณ 30,000 กว่าบาท ครั้งนี้ก็จัดหา
ทุน อีก โดยมีจาหน่ายเสื้อวิ่ง จะวิ่งในวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00 น. ขอเชิญชวนทุกท่าน
เสื้อราคาตัวละ 200 บาท ต้นทุนตัวละ 110 บาท เป็นเสื้อสกรีนสีจะหักเงินเข้าสร้างพระใหญ่ตัวละ 90 บาท
ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมวิ่งการกุศลในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ. พุทธมณฑล (แก่งดอนกลาง)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานช่วยซื้อเสื้ออาจจะเป็นหน่วยงานละ 3 ตัว หรือ 5 ตัว ก็ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเชิญนะครับ นึกว่าจะรวมกันได้ เพาะอยากให้ไปวิ่งที่พระธาตุยาคูและก็ไป
ถ่ายกับทะเลธุงจะได้ยิ่งใหญ่ สามารถปรับทันไม ให้ไปร่วมที่พระธาตุยาคู
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอดูสถานที่ก่อนและจะหารือกับสมาคมเดินวิ่งครับ ซึ่งได้ประกาศโดยทั่วไป
แล้วว่าจะมีนักวิ่งจากต่างจังหวัดมาด้วย ขออนุญาตหารือคงปรับได้ครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 การปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยสานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระบรมราโชบาย
เกี่ยวกับพิธีศพให้แก่ข้าราชการหรือผู้ทาคุณประโยชน์และประชาชนที่มีสิทธิ์ที่จะรับพระราชทานในการเกี่ยวกับ
พิธีศพ โดยมอบให้รัฐบาลเป็นผู้ปฏิบัติแทนสานักพระราชวังว่าด้วยเหตุผลที่ว่าทรงเป็นพระเมตาที่จะให้การทา
พิธีศพให้แก่ผู้ทาคุณความดีให้กับประเทศกระจายไปยังภูมิภาค ซึ่งเมื่อก่อนการพระราชทานหีบ ศพหรือโกศ
จะมีอาณาเขตแค่ 50 กิโลเมตร ถึงจะมาปฏิบัติพิธีได้ ท่านเลยมอบรัฐบาลดาเนินการในทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ที่
สามารถดาเนินการพิธีศพให้แก่ประชาชนได้ โดยรัฐบาลก็ได้มอบงานให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลัก
จะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการเตรียมการที่จะ
รองรับงานเกี่ยวกับพิธีศพได้มีอัตรากาลังทั้งหมด 18 อัตรา ตอนนี้ได้ไปอบรมที่กระทรวงตั้งแต่ 10 เมษายน
2562 จนถึงสิ้นเดือน และจะมีอบรมอีกในช่วงเดือนพฤษภาคมมีอาคารที่ต้องการดาเนินการเช่าบริ เวณถนน
เลี่ยงเมืองอยู่ในระหว่างการทาสัญญา ซึ่งรอรับงบประมาณจากส่วนกลางอยู่ จึงนาเรียนที่ประชุมให้ทราบว่า
/ ต่อไปถ้า ...

- 14 ต่อไปถ้าจะมีการขอรับพระราชทานสามารถดาเนินการได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการขอได้เหมือนเดิม ให้ขอ
ไปยังต้นสังกัดของท่าน ส่วนการดาเนินงานเมื่อได้รับหมายรับสั่งมาแล้วทางสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะส่ง
เจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธี สรงน้าศพ การขอหีบขอโกศ ซึ่งปัจจุบันเราขอได้แค่ กล่อง
เพลิงเท่านั้น ต่อไปสามารถขอได้ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะแจ้งหลักเกณฑ์ขั้นตอนโดย
จะทาเป็นหนังสือราชการให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถื อ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ างยิ่ ง เพราะปกติ ต้ อ งไม่ เกิ น 50 กิ โ ลเมตร
จากกรุงเทพมหานคร จะมีเจ้าหน้าที่สานักพระราชวังมา แต่ถ้าพิธีใหญ่จริง ๆ ต้องมาจากกรุงเทพฯใช่ไหม
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พิธีใหญ่ คือจะมีศูนย์อยู่ทจี่ ังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะพิธีโกศพระราชทาน จะใช้
คนจานวน 50 คน จะขอจากศูนย์จังหวัดขอนแก่นมาช่วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การจัดงานวิสาขปุณณมีประเพณีสรงน้าพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี 2562
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กาหนดจัดงานวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมในงานมีพิธี สรงน้า
พระธาตุยาคู โดยน้าสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกาหนดสรงน้า
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นพิธีเปิดงาน และกิจกรรมที่สาคัญอีกคือ
การทาบุญตักบาตร การเวียนเทียนรอบพระธาตุ ยาคู ในวันวิสาขบูชาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 จะเป็น
พิธีตักบาตร อีกกิจกรรมหนึ่งคือ เรื่องของทะเลธุง 1,603 ต้น ใส่ชุดภูไทถ่ายรูปกับทะเลธุงเป็นแนวคิดของ
ท่ านผู้ ว่าราชการจั งหวั ด มี ท ะเลธุง จากทุ ก หมู่ บ้ าน ทุ ก อ าเภอมาร่ว ม และมี ก ารสาธิต การท าธุ ง โดยท่ าน
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนนี้ท่าน
กาลังฝึกชาวบ้านอยู่ และมีขบวนแห่ธุงจากทุกอาเภอ ซึ่งตอนนี้ได้แจ้งเบื้องต้นในลาดับการคร่าว ๆ ไปแล้ว และ
การแสดงสื่อผสมมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ เรื่องรอยทวาอารยวิสาขปุ ณณมี จะแสดงวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม
2562 และกลางวัน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 และมีการจัดกิจกรรมตลาดโบราณย้อนยุค กิจกรรม
นิทรรศการเฮือนโบราณและของดีจากทุกอาเภอ การแสดงศิลปกรรมในทุกวัน วันไฮไลท์ของงานคือวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 ตอนเย็นพิธีเปิดและวันที่ 18 ตั้งแต่เช้า ช่วงเช้าเป็นพิธีทาบุญตักบาตร ช่วงบ่ายเป็นพิธีสรง
น้าพระธาตุยาคู โดยน้าสรงพระราชทาน และในวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2562 ก็มกี ิจกรรมทุกวัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในงานจะมีการออกร้านของหมู่เฮือนอิสาน เรามีภ าพที่จะยิงแอดโฆษณาไม
นาธุงมาประกวดแต่ละอาเภอดีไหม ให้อาเภอก็ไปคัดเลือกมาส่งของอาเภอก็ได้ หรือของหมู่บ้านก็ได้ ทั้งหมดจะ
มีจานวน 18 ต้น ผมอยากให้เป็นกาลังใจของหมู่บ้าน ให้ไปคิดหลักเกณฑ์การให้รางวัล
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในส่ วนของการทาธุงที่ ผู้ว่ าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้ ส านักงาน กศน.
ประสานกับ ผศ.วิราพร ช านิ กาจร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอนนี้อาจารย์ได้ออกแบบมาเสร็จ แล้ ว
ซึง่ ออกแบบเป็นสีประจาแต่ละอาเภอ โดยยึดถือจากเอกลักษณ์ของแต่ละอาเภอ จึงอยากถามท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดว่าอยากจะให้ดาเนินการใช้สีตามที่อาจารย์ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และเมื่อทาเสร็จแล้วจะเป็นธุง 3 มิติ
/ ผู้ว่าราชการ …

- 15 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อยากให้ใช้ แต่ว่าอาเภอทาเสร็จเกือบทุกอาเภอแล้ว หากอาเภอไหนจะเอาไป
ใช้ก็ยินดี ให้อาเภอเรียนสานักงาน กศน. อาเภอไหนที่ทาเสร็จไปแล้ว ปีหน้าค่อยใช้สีตามที่ออกแบบไว้ แต่ถ้า
คิดว่าจะทาเพิ่มก็ยินดี
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
และในส่วนของหมู่บ้านจะมีเอกลักษณ์ในแนวคิดของแต่ละหมู่บ้าน บางส่วนได้
ทาไปแล้ว และส่งมอบให้อาเภอแล้ว แต่ว่าบางส่วนที่ทามีเอกลักษณ์ของแต่ละอาเภอตามที่อาจารย์ออกแบบไว้
ซึ่งส านั กงาน กศน. จะให้ แต่ล ะส านั กงาน กศน. ของทุก อาเภอทาให้ และจะส่ งมอบให้ อาเภอ แต่ ถ้า ท่าน
นายอาเภอจะเอานอกเหนือจากนี้ ก็ได้ค่ะ ทาแบบนี้ได้ไหมค่ะท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ได้ครับ และฝากนายอาเภอไปให้กาลังใจชาวบ้านด้วย ไปเยี่ยมชาวบ้านที่กาลัง
ทาธุงอยู่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จะมีประกวดแต่งชุดภูไทไปถ่ายกับทะเลธุงเอายอดไลค์เป็นหลัก คือต้องเป็นชุด
ภูไทหรือผ้าแพรวา ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดไปคิดหลักเกณฑ์การประกวด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่ ส านั ก งาน กพร. ได้ กาหนดตั ว ชี้วัด ของจังหวัด ในการดาเนิ น การตาม
มาตรการลดคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในรอบ 6 เดือน ได้รายงานผลตัวชี้วัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง
10 ประเด็น กับสานักงาน กพร. เรียบร้อยแล้ว และผ่านทั้ง 10 ประเด็น ได้คะแนนเต็ม ส่วนในการดาเนินการ
ต่อไปจะขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ว่าจะตรวจติดตามและให้คาแนะนาเพื่อจะให้มีการลดคัดแยกขยะ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สามารถประเมินภาพรวมได้ หรือไม่ ว่าทั้งจังหวัด ทากิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งหมดลดขยะได้อย่างไร ถุงพลาสติกลดได้เท่าไหร่ ถ้ามีให้นาเสนอเป็นตัวเลขจะได้อ้างอิงได้ ลองไปหารือกับ
สถิติจังหวัดว่าพอจะอนุมานได้ไหม จะเก็บได้อย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการเบิ กจ่ายของเดือ นเมษายน ข้ อมู ล สิ้ นสุ ดวัน ที่ 19 เมษายน 2562
เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนนี้ เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 เป้าหมายการเบิกจ่ายนั้น งบประจากาหนดไว้ที่ต้องเบิกให้ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 77
สาหรับผลการเบิกจ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์งบประจาปัจจุบันเบิกจ่ายได้คิดเป็น
ร้อยละ 66.69 งบลงทุนเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 39.79 งบการเบิกจ่ายในภาพรวมเบิกจ่ายไปแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 51.88
/ ในส่วนของ …

- 16 ในส่วนของการเบิกจ่ายเฉพาะงบลงทุนงบฟังก์ชั่นของส่วนราชการเบิกจ่ายได้
คิดเป็ นร้อยละ 45.82 งบเงิน อุดหนุ นเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปัจจุบันเบิกจ่ายได้คิดเป็น
ร้อยละ 24.99 และงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในส่วนของงบจังหวัดเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 23.06
ลาดับผลการเบิกจ่าย งบประจาจังหวัดกาฬสินธุ์เบิกจ่ายได้มากเป็น ลาดับที่ 47
ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดและใน 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางจังหวัดกาฬสินธุ์
อยู่ลาดับ 12 งบลงทุนเบิกจ่ายได้มากเป็นลาดับที่ 34 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ลาดับที่ 2 ใน 12 จังหวัด
เบิกจ่ายได้ลาดับที่ 6 การเบิกจ่ายในภาพรวมของทุกงบประมาณรายจ่ายจังหวัดกาฬสินธุ์เบิกจ่ายได้มากเป็น
ลาดับที่ 36 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ลาดับที่ 3 และใน 12 จังหวัดอยู่ในลาดับที่ 7
ลาดับ ผลการเบิ กจ่ายของงบกรมจังหวัด งบประจาเบิกจ่ายได้มากอยู่ ล าดั บ
ที่ 42 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ลาดับที่ 2 งบลงทุนเบิกจ่ายได้มากเป็นลาดับที่ 21 ของประเทศ ในกลุ่ม
จังหวัดอยู่ลาดับที่ 2 และภาพรวมอยู่ในลาดับที่ 21 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ลาดับที่ 2
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อมปีของทุกปีงบประมาณที่กันไว้เบิ กมีเงินที่กัน
ไว้ทั้งสิ้น 983.76 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 56.58
สาหรับผลของการจัดซื้อจัดจ้างการก่อหนี้ผูกพันและสถานะการเบิกจ่ายของแต่
ละงบของแต่ละหน่วยงาน ผลการดาเนินงานของงบฟังก์ชั่นของส่วนราชการมีส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 56 หน่วยงาน จานวนโครงการหรือรายการที่จะต้องดาเนินการ 2,064 โครงการ
ปั จ จุ บั น ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ไปแล้ ว 1,110 โครงการ ยั งไม่ ก่ อ หนี้ 954 โครงการ ผลการเบิ ก จ่ ายงบฟั งก์ ชั่ น
แยกสถานะตามกลุ่มไฟ กลุ่มไฟเขียวมีจานวน 24 หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ 100% มีจานวน 16 หน่วยงาน และ
อีก 6 หน่วยงาน เบิกเกินเป้าของไตรมาสที่ 3 กลุ่มไฟเหลืองมี จานวน 11 หน่วยงาน ทาใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือ
ใบพีโอในระบบเรียบร้อยแล้ว ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานและใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ และ
กลุ่มไฟแดงมี 21 หน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายยังห่างไกลเป้าหมายที่กาหนดอยู่จานวนมาก
ผลการดาเนิ น งานจัด ซื้ อ จัด จ้างของงบจังหวัด ซึ่ งมี ส่ ว นราชการรับ ผิ ด ชอบ
โครงการจานวน 22 หน่วยงาน จานวนโครงการที่จะต้องดาเนินการจานวน 63 โครงการ ปัจจุบันก่อหนี้ผูกพัน
46 โครงการ และอีก 17 โครงการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ (งบจังหวัด) กลุ่มไฟเขียวมี
จานวน 6 หน่วยงาน กลุ่มไฟเหลืองมีจานวน 1 หน่วยงาน และกลุ่มไฟแดงมีทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
โครงการ งบกลุ่มจังหวัดมีอยู่ 2 หน่วยงาน อยู่ในกลุ่มไปแดง
ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปัจจุบันมี 150 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการ จานวนโครงการมีทั้งหมด 341 โครงการ ซึ่งปัจจุบัน
ก่อหนี้ผูกพัน 332 โครงการ คงเหลือ 9 โครงการ ที่ยังไม่ก่อหนี้ ผลการเบิกจ่ายกลุ่มไฟเขียวมีอยู่ทั้งสิ้นจานวน
76 หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายได้ 100% กลุ่มไฟเหลือมีจานวน 11 หน่วยงาน และกลุ่มไฟแดงที่มีผลการเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีจานวน 63 หน่วยงาน
สาหรับข้อมูลการเบิกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม ที่อยู่ในสถานะกลุ่ม
ไฟแดง ท่านสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูล ได้ ที่กลุ่ มไลน์ของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ่งส านักงานคลั งจังหวัดได้
รายงานให้ทราบทุกสัปดาห์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ช่วยกันดาเนินการเร่งรัดด้วยนะครับ

/ คลังจังหวัด …

- 17 คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ปัจจุบันเงินที่รับปริจาคเพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ได้รับมาทั้งสิ้น 1,420,828 บาท ซึ่งยังขาดอยู่ เนื่องจากงบประมาณ
ที่จะใช้ในการก่อสร้างอยู่ที่ 3 ล้านบาท สารับเงินที่จะสร้างพระประธานประจาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจุบันมีเงินคงเหลือในบัญชีทั้งสิ้น 10,735,423.09 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สร้างพระใช้ไปแล้วเท่าไหร่
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สร้างพระใช้ไปแล้ว 1,145,450 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.10 รายงานพยากรณ์อากาศ
ผู้แทนหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สภาพอากาศวันนี้ ในช่วงเวลาค่าจะมีฝนแต่จะเป็นในลักษณะฝนฟ้าคะนองลม
กระโชกแรง ปริมาณฝนไม่ค่อยมาก และอากาศช่วงเดือนพฤษภาคมช่วงต้นเดือนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน
ร้อนอบอ้าว ร้อนจัดในบางวัน ร้อนจัดคือ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยจะมีฝนร้อยละ 20 - 30 ในช่วงต้น
เดือนถึงกลางเดือน ส่วนในปลายเดือนของพฤษภาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน
ซึ่งเป็นการคาดหมาย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระแสลมและกาลังลมด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปว่ามีแต่ลม ฝนไม่มี
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สถานการณ์อ่างเก็บน้าขนาดกลางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งหมด 17 อ่าง
ปัจจุบันมีน้าปริมาณ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 22% และปริมาณน้าที่ใช้การได้มี 14 ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือ 16% น้าที่ต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม น้ามีปริมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร
โดยในภาพรวมยังคงมีปริมาณน้าที่สามารถที่จะรองรับการอุปโภคบริโภคได้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นี้
ค่อนข้างที่จะแน่นอน สาหรับอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน 224 แห่ง มีน้าปริมาณ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือ 45% ในส่วนนี้มีปริมาณน้ามากกว่าอ่างเก็บน้าขนาดกลาง คงจะมีปริมาณน้าที่เพียงพอสาหรับการอุปโภค
บริโภคใน 1 เดือนข้างหน้านี้
ในส่วนของการบริหารจัดการน้าลาน้าชีเขื่อนอุบลรัตน์มี น้าปริมาณ 586 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือ 24% แต่มีน้ าใช้การปริมาณน้อยมาก น้าใช้การมีเพี ยง 4.5 ล้ านลูกบาศก์เมตร หรือ
0.25% การระบายอยู่ที่วันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งคงจะหมดภายในช่วงกลางเดือนหน้า อาจจะมีการนา
น้าก้นอ่างมาใช้ในบางส่วน สาหรับอ่างเก็บน้าลาปาวปัจจุบันมีน้าใช้การอยู่ 364 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 19%
การระบายน้าประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร สาหรับเขื่อนลาปางมีน้าเพียงพอในการใช้ เขื่อนระบายน้า
ต่าง ๆ ในลาน้าชีคือเขื่อนชนบท เขื่อนจังหวัดมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันน้าจะ
อยู่ต่ากว่าระดับเก็บกัก เนื่องจากปริมาณน้าค่อนข้างน้อย ในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ในฤดูแล้งที่เหลืออยู่
ประมาณ 1 เดือน ซึง่ มีปริมาณน้าเพียงพอสาหรับการอุปโภคบริโภคอยู่

/ ผู้แทนผู้อานวยการ ...

- 18 ผู้แทนผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
รายงานเพิ่มเติมคือ ปัจจุบันปริมาณน้าของเราจะมีต่ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ
80 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการใช้น้าไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 ปัจจุบันนี้ รวมใช้น้าไป
770 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใช้น้าน้อยกว่าแผนเล็กน้อย ปริมาณน้าที่คาดการณ์ไว้ว่าประมาณวันที่ 1 มิถุน ายน
2562 น่าจะมีน้าอยู่ที่ประมาณ 460 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึง่ น่าจะเพียงพอที่จะส่งน้าในช่วงต้นฤดูฝน
ขอประชาสัมพั นธ์เกี่ยวกับ การหยุดส่ งน้าทางโครงการส่ งน้าและบารุงรักษา
ลาปาวได้ป ระกาศหยุ ดส่งน้าไปแล้วในฤดูแล้ งนี้ โดยเริ่มลดการระบายน้าตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562
ในคลองจะปิดสนิทในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เกษตรกรได้เก็ บเกี่ยวข้าวส่วนการส่งน้านอนคลอง
ให้กับผู้เลียงกุ้ง ในปีนี้ได้วางแผนการส่งน้านอนคลอง โดยส่งน้านอนคลอง ในคลองฝั่งซ้ายตั้งแต่ กม.0- กม 4
+650 และในคลองฝั่งขวาตั้งแต่ กม. 0 – กม. 28 และจะมีการประชุมวางแผน JMC เพื่อส่งน้าในฤดูฝนคือ
ประมาณเดือนมิถุนายน และคาดการว่าจะส่งน้าต้น เดือนกรกฎาคม ส่วนการระบายน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ตอนนี้ได้ระบายให้จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ระบายวันละประมาณ 1 แสนคิว เนื่องจากมีน้าทางพื้นที่ไหล
ลง ซึ่งวัดที่อาเภอกมลาไสย ตอนนี้วันละประมาณ 1 ล้านคิวยังเพียงพอ ทาเพื่อเพื่อประหยัดน้าไว้ก่อน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถือว่าทาได้ดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
5.3 ผลการด าเนิ นงานศู น ย์ ด ารงธรรมจั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์ ประจ าเดื อนเมษายน

2562
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนสามัคคี ราษฎร์บารุง บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตาบลหนองแสน อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนเมษายน 2562
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
5.1 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนเมษายน 2562
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝากทุกภาคส่วนว่าช่วงนี้ เรื่องจิตอาสาต้องให้ความสาคัญด้วย และเมื่อเช้าได้
เน้นย้าท่านนายอาเภอ และรบกวนข้าราชการ ทหาร ข้าราชการในสังกัดด้วย ในเรื่องการแต่งกาย เรื่องความ
ประพฤติ เรื่องการออกปฏิบัติงาน ผมจะนามาช่วยในช่วงของพระราชพิธีและช่วงรับเสด็จ ขอให้ทุกภาคส่วน
ลองกลับไปทบทวนดู ตอนนี้ยอดจิตอาสาของจังหวัดกาฬสินธุ์มีทั้งหมด 72,000 คน ถ้าสามารถนามาช่วยได้
/ จะเป็นประโยชน์ ...

- 19 จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างมาก ตอนนี้วางแผนงานเรื่องแหล่งน้า เรื่องถนนเฉลิมพระเกียรติ และ
เรื่องสวนสาธารณะ เมื่อเช้าที่ได้ปลูกต้นไม้พระราชทานที่ศาลากลางจังหวัด เนื่องจากตอนแรกจะให้ปลูกที่ ถนน
เฉลิมพระเกียรติ แต่รถวิ่งผ่านเป็นจานวนมากห่วงว่าจะไม่ เหมาะสม จึงให้ปลูกที่ศาลากลางจังหวัด เพราะถ้า
ปลูกแล้วจะเคลื่อนย้ายไม่ได้ ให้สานักงานจังหวัดทาหนังสือคาสั่งมอบหมายกาหนดระเบียบปฏิบัติการดูแล
ต้น ไม้พระราชทาน ว่าต้ องให้ น้ าให้ ปุ๋ ย อย่างไร คนดูแลต้องมีห น้าที่ อย่างไร ให้ มีผู้ ป ฏิบั ติชัดเจน มี คนดู แล
รับผิดชอบและมีคนไปตรวจกากับด้วย
ส่วนเรื่องต่าง ๆ ในพื้นที่ ช่วงนี้จะมีกลุ่มทหารราชวัลลภมาบวช ลามาอุปสมบท
บ่อย และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานผ้าไตร เครื่องอัฐบริขาร แจ้งทุกท่าน ทั้งท่านนายอาเภอเจ้าของ
พื้ น ที่ ท่ า นผู้ ก ากั บ พื้ น ที่ ที่ ผ่ านมาทุ ก ท่ า นได้ ให้ ค วามส าคั ญ อยู่ แ ล้ ว และอยากให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการให้
ความสาคัญด้วย เพราะมีการบันทึกภาพและนาขึ้นทูลเกล้าฯ ให้ทรงทอดพระเนตรด้วย ถ้าไม่มีความจาเป็น
ไม่อยากให้ขาด และวันนี้สวดมนต์กี่โมง แต่งกายอย่างไร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เวลา 15.00 น. ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ความจริงแล้วแต่งเครื่องแบบก็ได้ แต่ถ้าแต่งไม่เครื่องแบบ ให้แต่งนุ่งขาวห่มขาว
ซึ่งเป็นการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กาหนดจัดทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ส่วนราชการมีข้อราชการอีกไหม ถ้าไม่มี ขออนุญาตปิดประชุม ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
***********************************

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมงคล การรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม... พิมพ์/ทาน

