รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 12/2564
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*******************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายทรงพล
นายศุภศิษย์
พ.อ. สุรศักดิ์
นายพิชัย
พล.ต.ต. วรวัฒน์
นายฦาชา
นางสาวอุบลรักษ์

ใจกริ่ม
กอเจริญยศ
สำราญบำรุง
ส่งสุขเลิศสันติ
มะลิ
วัฒนเนติกุล
ศิริกุล

8.
9.
10.
11.

นายประยูร
นายอุทัย
นายอิทธิพล
นายธนทร

ศิริวรรณ
สิงห์ทอง
กาฬอ่อนศรี
ศรีนาค

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นายณฐกฤษณ์
พ.จ.ต.สำเนียง
นายแพทย์อภิชัย
นายแพทย์ประมวล
นายศักดิ์ชาย
นายพงษ์ศักดิ์
นายวิทยา
นายสุทิน
นางสาวกนิษฐา
นายวุฒิชัย
นางสาวสุธีรา
นางสิรินุช
นางพนิดา
นางจิราภรณ์
นางวันเพ็ญ
นายธนะเมศฐ์
นายศิริพงษ์
นายวศิน

โพธิ์ศรี
หวังเจริญ
ลิมานนท์
ไทยงามศิลป์
เพ็งอารีย์
ชินคีรี
วัฒนวิเชียร
กาญจนรัช
ศรีประทุม
วังคะฮาต
กิจนาบูรณ์
อันตรเสน
เสถียรจิตร
แซ่จัน
พึ่งพิบูลย์
รอบรู้
วิวัฒน์เกษมชัย
ศุภพิสุทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานที่ประชุม

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)

ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
(รักษาราชการแทน) ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
/30. นายอัครพงษ์...

-230. นายอัครพงษ์

เขียวแจ่ม

31.
32.
33.
34.

นายสุรพล
นายประพัฒน์
นายสุเมษ
นายชัยสิทธิ์

มิ่งชัย
สาริกา
เทียนไพบูลย์
เครือสูงเนิน

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

นายขัตติยะ
นายณัฐสิทธิ์
นางสาวพรพิศ
นายกมลชัย
นางสาวภาพตะวัน
นายสมบัติ
พันเอก มิตรประชา
นายชาญณ์
นายสันติ
นายณัฐพล
นายเทพรัตน์
นายพลานุภาพ
นายอดิศร
นายคงคา
นายสุเทพ
นายวิรัตน์
นายจารุวัตร
นายไพโรจน์
นางสาวอ้อมอารีย์
นายดำรงศักดิ์
นางสาวแววตา
นางรัชนี
นายนฤนาท
นางนันท์นภัส
นายเอกรัตน์
นายชานุวัฒน์
นายจารุวัฒน์
นายธนเสฏฐ์
นายไสว
นางศุดารัตน์
นางธัญญรัตน์

ชัยมณี
วงค์ตลาด
มิ่งมาศ
ระดาฤทธิ์
แสงหิรัญภากร
ชัยรัตน์
รู้เจน
บุตรวงศ์
จัตุพันธ์
เพียรภายลุน
ตันตยานนท์
ธพรคำแพทย์
วิทูรศิลป์
ชื่นจิต
ชัยวัฒน์
ราชชารี
ภูแก้ว
จิตจักร์
ยี่วาศรี
นาคีสังข์
นระทัด
โพธิ์ศรี
เมืองแสน
ภูกิ่งเงิน
มิสา
วรามิตร
บุญเพิ่ม
ชัยสงครามธนทัต
สะอาด
แดนนาสาร
ปัดถาเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(รักษาราชการแทน) นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอำเภอยางตลาด
(แทน) นายอำเภอกมลาไสย
นายอำเภอกุฉินารายณ์
นายอำเภอท่าคันโท
นายอำเภอสมเด็จ
นายอำเภอเขาวง
นายอำเภอห้วยเม็ก
(แทน) นายอำเภอคำม่วง
นายอำเภอหนองกุงศรี
นายอำเภอห้วยผึ้ง
นายอำเภอนามน
นายอำเภอร่องคำ
นายอำเภอสหัสขันธ์
นายอำเภอสามชัย
นายอำเภอนาคู
(แทน) นายอำเภอดอนจาน
นายอำเภอฆ้องชัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพกรพื้นที่กาฬสินธุ์
/66. นางสาวพนิดา...

-366. นางสาวพนิดา

เชียรเดช

67. นายเกริกกรุง
68. นายณรงค์ศักดิ์

สุภัควนิช
ปินฑดิษฐ์

69. นางสาวจันทรา
70. นางสาวรัตนาวดี

นรศาสตร์
กิจจา

71. นายอภิชัย

ดำสนวน

72. นายสมศักดิ์
73. นางสาวศรีวรรณ์

ผาลาโห
สระแก้ว

74. นายกนก
75. นายชาญวิทย์
76. นางสาวแสงอรุณ

คุ้มประวัติ
ไชยสิงห์
ศรฤทธิ์

77.
78.
79.
80.
81.

นางวิจารย์
นายชัยโรจน์
นายสนิท
นายชวนชัย
นายไกรวิชญ์

ชูรตั น์
แก้วแกมแข
รัตนศฤงค์
ศรีสุราช
พลแสน

82.
83.
84.
85.

นางสาวจิตชญา
รศ. จิระพันธ์
นายเพิ่มพูน
นายสุรพงศ์

อ่ำสาริกา
ห้วยแสน
พงษ์พวงเพชร
มงคลสุคนธรัก

86. นางพีรญา

กตารัตน์

87. นางพรทิพย์พา

คาวีวงศ์

88. นางสาวคุณาพร

บัวพันธ์

89. นายทวีนันท์
90. พ.ต.ท. อรัญ

วิทักษบุตร
บัวนาเมือง

91. นางสาวอรุณี
92. ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์

รวดเร็ว
หัสดม

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษา
ลำปาว
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 6
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
กาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16
(แทน) ผู้อำนวยการแขวนทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
/93. นางเฉลิมขวัญ...
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

นางเฉลิมขวัญ
นางสาววิบูลย์รัก
นายสุรเดช
นายสุรพงษ์
นายสมพงษ์
นายนิรวัฒน์
นายประสิทธิ์
นายเชาวฤทธิ์
พ.ต.ท. สุวิทย์
พ.ต.ท. ศักดิ์โชติ
พ.ต.อ. ภูมี
พ.ต.อ. บัณฑิต
พ.ต.อ. ไพโรจน์
พ.ต.อ. ภูสยาม
พ.ต.อ. กันตพัฒน์
พ.ต.อ. โสณกุญช์
พ.ต.อ. ฤทธี
พ.ต.ท. โด่งศักดิ์
พ.ต.ท. กิตติพล
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์
พ.ต.ท. กำจัด
พ.ต.ท. วิเชียร
พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย
พ.ต.อ. ฑฤกร
พ.ต.อ. จักรพันธุ์
พ.ต.อ. แมน
พ.ต.ท. สมจิตร
พ.ต.ท. ภาณุภัค
พ.ต.ท. ฐิติวัชร์
พ.ต.ท. ธนเดช
นายประพันธ์

หล่อตระกูล
อิ่มวงค์
เคราะห์ดี
โพธิ์นิล
จันทวายศ
วินากร
นาเมืองรักษ์
เกตุดี
สีทา
ประสานเกษม
อีคะละ
สิงหประชา
มะโนขันธุ์
ลารังสิต
ภาคธรรม
ทรัพย์สมบัติ
รอดชูแสง
นนทวงศ์
ผลเรือง
ไชยโภชน์
เพ็งแจ่ม
ศรีจันทร์
พิมพ์แก้ว
สอนวงษ์
จันหาญ
ศิริฉาย
ชาลาเชาว์วิษณุพันธ์
ประเสริฐสังข์
ภูถาดลาย
ระเวงวรรณ
โพธิ์วันนา

124. นายชวมินทร์

ตรีเนตร

125.
126.
127.
128.
129.

ศิริเวิน
ซาซุม
วรครบุรี
วิชัยวงษ์
หาญอาษา

นางสาวรสชรินทร์
นางสาวสถาพร
นางสาวนภาพร
นายยุทธพงษ์
นางสาวเมวิกา

ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยางตลาด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าคันโท
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสมเด็จ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาวง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่องคำ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามชัย
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาคู
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนจาน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนามน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองเม็ก
(แทน) สารวัตรสถานีตำรวจภูธรลำปาว
(แทน) ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และหาข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เสมียรตราจังหวัดกาฬสินธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
/130. นายมงคล...

-5130. นายมงคล
131. นางสาวรุจิเรขา
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ )
- นายทรงกลด

การรัตน์
ภูนาเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานบริหารงานทั่วไป

สว่างวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการ มท.)

นำสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานทีป่ ระชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1. พิธีมอบถ้วยรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ
จำนวน 1 แห่ง คือ
- บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขากุฉินารายณ์
โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
2. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลผู้ได้รับพิจารณาเป็น
“คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ค่านิยม “ปฏิบัติตามกฎหมาย” จำนวน 10 ราย ดังนี้
1) พ.ต.ท. กำจัด เพ็งแจ่ม ตัวแทนอำเภอนาคู
2) นายประยุทธ์ ภูสามี ตัวแทนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
3) ด.ต. รขตสรร ศรีคิรินทร์ ตัวแทนอำเภอเขาวง
4) นายปัญญา น้อยนิล ตัวแทนอำเภอท่าคันโท
5) นายชาลี ขันอาษา ตัวแทนอำเภอห้วยเม็ก
6) นางโสภา ฉายผุด ตัวแทนอำเภอคำม่วง
7) นางฉัตรไพพรรณ พุฒทอง ตัวแทนอำเภอร่องคำ
8) นายฉลอง จุนัน ตัวแทนอำเภอหนองกุงศรี
9) จ่าสิบโทสุพจน์ ปวันเทา ตัวแทนอำเภอสามชัย
10) นายประสิทธิ์ กั้ววิบูลย์ ตัวแทนอำเภอนามน
โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
3. พิธีมอบพิธีมอบเกียรติบัตรการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 30 แห่ง ดังนี้
1) นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
2) เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
3) องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
4) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
5) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
6) สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
7) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
8) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
9) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
11) องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
12) เทศบาลตำบลคำม่วง
13) โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
/14) โรงพยาบาล...

-614) โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
15) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
16) เทศบาลตำบลหนองสอ
17) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
18) สำนักงานการท่องเที่ยงและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
19) สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
20) สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
21) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
22) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
23) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
24) อำเภอท่าคันโท
25) อำเภอสมเด็จ
26) อำเภอฆ้องชัย
27) อำเภอนามน
28) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
29) อำเภอคำม่วง
30) อำเภอห้วยเม็ก
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
4. พิธีมอบพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564
จำนวน 10 รางวัล ดังนี้
1) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
2) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
4) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์
5) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านแก้งนาง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน
6) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
7) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
8) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
9) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
10) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
5. การจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียทางอุบัติเหตุทางถนน ปี 2564
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดงานวันโลกรำลึกผู้สูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปี 2564 ได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์ชีวิต วิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย
ไร้อุบัติเหตุ เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นกิจกรรมที่ส มควร
เรียบง่าย และเหมาะสม ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ โดยทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและขับเคลื่อนภารกิจ
ให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติอย่ างจริงจัง โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งที่จะลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิ น
จากอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่ส ุด จึงขอกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานที่ประชุ ม
ได้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทาง
ถนนประจำปี 2564 และเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนโปรดยืนไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ
/ทางถนน...

-7ทางถนนเป็นเวลา 1 นาที
ประธาน สารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนนประจำปี 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่
3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันโลกรำลึกถึงผู้ส ูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตามที่องค์การ
สหประชาชาติกำหนด เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจถึงผลกระทบ
รับรู้ถึงความสูญเสีย รวมถึงตระหนักสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น รัฐบาลให้
ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดจำนวนการสูญเสียและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็น
การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคน โดยนำกรอบการดำเนินงานระดับ
สากล ได้แก่ ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Declaration) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ และยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี มาเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านความปลอดภัย
ทางถนน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน และส่งเสริ มให้
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง สอดคล้องกับประเด็นรณรงค์เราไม่
ต้องการเพิ่มเหยื่อที่ถูกจดจำอีก ขององค์การอนามัยโลก และองค์กรความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนนแห่งสหประชาชาติ ประจำปี 2564 ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นให้ลดความเร็วบนถนน ของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ เพื่ออยู่ร่วมกันในวันสังคมปลอดอุบัติเหตุได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป เนื่องในวันโลกรำลึกของ
ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2564 ผมขอร่วมรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนทุกคน
และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บทางถนน และครอบครัวของผู้สูญเสียทุกคน พร้อมทั้งขออาราธนารัตนา
คุ ณ พระศรี ร ั ต นตรั ย และสิ ่ ง ศั ก ดิ์ ส ิ ทธิ์ ทั ้ง หลาย อี ก ทั ้ ง พระบารมีข องพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ครอบครัวผู้สูญเสีย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย
กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่พี่น้องประชาชน
ตลอดไป
วีดิทัศน์อวยพรปีใหม่ ปี 2565 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในนามคณะสงฆ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ทุกท่านเคารพนับถือ และคุณความดีที่ทุก ท่าน
ได้บำเพ็ญมา จงอำนวยพรให้สาธุชนทุกท่าน มีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ตลอดปีใหม่ พ.ศ. 2565
และตลอดไป ปีใหม่นี้โชคดีชีวิตใหม่ คิดสิ่งใดสมหวังดั่งประสงค์ ทั้งส่วนตัว ราชการงานมั่นคง ให้ยิ่งยง โยยศ
ปรากฏไกล
นายทรงพล ใจกริ ่ ม ผู ้ ว ่ า ราชการจัง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ พี ่ น ้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ดกาฬสิ น ธุ์ ท ี่ เคารพ
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
พระสยามเทวาธิราช พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำซุ่มเย็น ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาล ประทานพร ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จงประสบแต่
ความสุข ความเจริญ ผ่านพ้นจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีพลัง มีอาชีพ หน้าที่การงานมั่นคง มีรายได้ ประกอบกิจการร่ำรวย ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาสถาพร
จังหวัดกาฬสินธุ์สืบไป
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก ที่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ทุก ท่าน
พร้อมครอบครัว ญาติมิตร จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนา มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง และร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป
/วีดิทัศน์...
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1. ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร น้ อมรำลึ กในพระมหากรุ ณาธิ ค ุ ณ พสกนิ กรชาวจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์
ร่ ว มกั น ทำความดี รั ก ษาศี ล เจริ ญ จิ ต ภาวนา และปฏิ บ ั ต ิ ธ รรม เมื ่ อ วั น ที ่ 3 ธั น วาคม 2564
โดยนายทรงพล ใจกริ ่ ม ผู ้ ว ่ าราชการจั งหวั ดกาฬสิ นธุ ์ ได้ ต ี ฆ ้ อ งชั ย 3 ครั ้ ง เพื ่ อเปิ ดงานปฏิ บ ั ต ิ ธรรมที่
พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในงานมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มอบโล่พ่อดีเด่น 38 ชุมชน ที่มีความมานะอดทนในการเลี้ยงลูก สร้างคุณค่าให้
ผู ้ เป็ นพ่ อ ได้ ร ั บการยกย่ องเชิ ดชู เกี ยรติ จั ดขึ ้ นที ่ หอประชุ มธรรมาภิ บาล อำเภอเมื องกาฬสิ นธุ ์ โดยมี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดงาน
3. วันที่ 5 ธันวาคม 2564 พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รู ป
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นำโดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บริเวณหน้าหอประชุมจังหวัด
กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานวางพาน
พุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม โดยมีหน่วยงานราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมวางพานพุ่ม ที่หอประชุมจังหวัด
กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนที่จิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์จะร่วมกันกำจัดผักตบชวา และพืชในอ่าง
เก็บน้ำห้วยสีทน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ที่ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
4. วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
ประสู ต ิ สมเด็ จ พระเจ้ าลู กเธอ เจ้ าฟ้ าพั ชรกิ ต ิ ยาภา นเรนทิ ราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ ณ ี ส ิ ร ิ พ ั ช ร
มหาวัชรราชธิดา ที่บริเวณห้องโถงด้านหลังศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา
พระราชทานร่วมลงนามถวายพระพร
5. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 ในพระราชประสงค์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 แก่โรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 199 โรงเรียน
6. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันจัดงานวันดินโลกที่สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในหัวข้อพิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิต
เกษตรกร โดยมีนายพิช ั ย ส่งสุขเลิ ศสั นติ ปลัดจังหวั ดกาฬสิ นธุ์ เป็นประธานในพิธ ี เปิ ด เพื่อน้ อมรำลึ ก
เทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นว่าดิน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต เตรียมนำข้อมูล
วิชาการแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการปลู กพืชที่ทนเค็ม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่
7. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย
รวมไทยต้านโกง”เนื่องในวันต่ อต้านคอรั ปชั่นสากลประเทศไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ซึ่งประกาศเจตนารมณ์ ที่ ห ้ องประชุ มโสมพะมิ ตร ศาลากลางจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ มีประชาชน ส่วนราชการ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
8. จังหวัดกาฬสินธุ์ คว้า 4 รางวัล จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564
โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพคฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดกาฬสินธุ์คว้ามาได้ 4 รางวัล
/ประกอบด้วย...

-9ประกอบด้วย จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประเภทสถาน
ประกอบการได้แก่ ชมรมบริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล จำกัด สาขากุฉินารายณ์ รางวัลชมรม TO BE
NUMBER ONE ประเภทสถานศึ กษามั ธยมศึ กษาต้ นแบบระดั บเงิ น ปี 2 ได้ แก่ ชมรมโรงเรี ยนกาฬสิ นธุ์
พิทยาสรรพ์ และรางวั ลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทอุ ดมศึ กษาต้ นแบบระดั บทอง ปี 1 ได้ แก่
ชมรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9. ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งมอบของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล
สู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565 และโครงการ
สนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดย ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินให้กับ
เกษตรกรตามรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์
10. อำเภอนามน นางสาวอ้อมอารีย ์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอนามน ร่วมกันเปิดตลาด 555 พาสุขใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำสินค้าจากชุมชนกระตุ้น
เศรษฐกิจที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นลานจำหน่ายสินค้า ตลาดสินค้าพื้นบ้านท้องถิ่นของดีจากชุมชน
ในเขตอำเภอนามน มีสินค้า OTOP พืชผักผลไม้ อาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกิจ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
11. วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันปั้นข้าวจี่ท้าลมหนาว งานบุญหลวงพ่อ
7 กษัตริย์ ระดมแนวคิดสร้างสรรค์ข้าวจี่แบบวิถี New Normal ภายในงานบุญหลวงพ่อ 7 กษัตริย์ โดยเปิดโอกาส
ให้กับหมู่บ้านต่าง ๆ ภาคเอกชน สถานที่ราชการในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ร่วมส่งเข้าประกวด มีผู้สนใจส่งข้ าวจี่
เข้าประกวด 8 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมระดมแนวคิดสูตรปั้นข้าวจี่เข้ายุคสมัย New Normal เน้นรับประทาน
อร่อย มีคุณค่าทางอาหาร และปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
12. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดกาฬสินธุ์นั่งรถรางลงพื้นที่
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ซึ่งพร้อมเต็มที่กับการรองรับนักท่องเที่ยว
13. สำนักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ 8 เซต สุ ขใจผู้ให้อิ่มใจผู้รับ
เชิ ญ ชวนประชาชนเลื อ กซื ้ อ ของขวั ญ ปี ใ หม่ ปี 2565 มอบความสุ ข ให้ ก ั บ ญาติ ผู ้ ใ หญ่ ท ี ่ เ คารพ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ มอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ในชุด 8 เซต ประกอบด้ว ย
ชุดบุญบารมี ชุดวิถีผ้าไทย ชุดสมุนไพรและความงาม ชุดใส่ใจสุขภาพ ชุดมหาลาภเงินทอง ชุดปองดอง
สามัคคี ชุดอิ่มสุข ชุดข้าวดีอินทรีย์ไทย โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 599 บาท จัดจำหน่ายอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่าง
ศาลากลางจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ และที ่ ส ำนั ก งานพั ฒ นาชุ มชนอำเภอ
ทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ และนอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้จัดงาน
OTOP กาฬสิ น ธุ ์ นวั ต กรรมล้ ำ ค่ า ภู ม ิ ป ั ญ ญาบ้ า นเฮา ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า OTOP หวั ง กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจัดขึ้นบริเวณหน้าสนามศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมมีมากมาย อาทิ
การจั ดการแสดงจำหน่ ายสิ น ค้ า OTOP การไลฟ์ ส ดนาที ท อง ลด แหลก แจก แถม จากกลุ ่ มผู ้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินบทบาทสตรี และกลุ่มอาชีพเครือข่ายจากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เป็นต้น
14. ส.ค.บ. จังหวัดกาฬสิ น ธุ ์ ได้ออกตรวจกระเช้า ของขวัญ ปี ใ หม่ช วนส่ง ความสุ ขเพื่ อ สุ ขภาพ นำโดย
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ ยวข้องร่วมกันออก
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมเชิญชวนมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ
/ทางเลือก...

- 10 ทางเลือกสุขภาพ และการให้บริการตามการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นการสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยได้เข้าตรวจห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้า
ที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับราคา โดยสินค้าที่บรรจุในกระเช้าทุกชิ้นมีคุณภาพ มีวัน เดือน ปี ที่ผลิตชัดเจน
โดยมีการสุ่มตรวจกระเช้าปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย
15. วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ได้ออกตรวจ
ติดตาม การเปิดภาคเรียนและให้กำลังใจ ที่โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวั ฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ดร.มานิต เหลื่ อมกุมมาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ภายหลังการเปิดเรียนแบบ
On Site ของโรงเรียนชั้นประถมศึกษา พร้อมเน้นย้ำความเข้มงวดในการปฏิบัติตามการป้องกันของการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แบบครอบจักรวาล โดยเฉพาะการงดรับประทานอาหาร
ร่วมกับเพื่อน รวมทั้งการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
16. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้กระตุ้นชวนฉีดวัคซีน พร้อมล้างตลาดสดรองรับการท่องเที่ยว โดยนายทรงพล ใจกริ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำสื่อมวลชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมปฏิบัติการและให้กำลังใจจิตอาสา
พระราชทาน ล้างตลาดสดตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพิ่มความเชื้อมั่นในการ
เปิดเมืองท่องเที่ยว โดยมีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมบัติ ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสิ นธุ์
และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดและบริเวณใกล้เคียงตามแนวทางการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว
และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์
17. นางสาวอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน นำผู้นำชุมชน องค์การป้องครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า แม่ค้า
ได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลนามน เพื่อควบคุมการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ
18. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วม
การวางแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ไปสู่ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย นายสมบัติ ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งการหารือจะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ รองรับการท่องเที่ยว ภายใต้การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
19. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสริมสร้างความแข็งแรงสู่ภัยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) โดยเชิญชวนข้ าราชการ เจ้าหน้าที ่จ ั งหวั ดกาฬสินธุ์ ร่วมเต้นแอโรบิ คกระตุ้ นภูม ิ คุ ้ มกั น
สู่ภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจัดขึ้น ณ บริเวณลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นำโดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมออกกำลังกายแอโรบิคเป็นเวลา 30 นาที
ภายใต้กิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรง สู้ภัยเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
20. สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผชิญกับสายพันธุ์
โอไมครอน (Omicron) ในการนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้มาตรการเข้มควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หลังพบการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ระดมทุนเร่งตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งสามารถติดตามได้ครบ และมีมติเด็ดขาดงดจัดกิจกรรมช่วงเทศกาล
ปีใหม่เสี่ยงการแพร่ระบาดขยายวงกว้าง นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน
กรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดมทีมคณะกรรมการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม และวาง
/มาตรการ...

- 11 มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะ
สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ได้ออกคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 39/2564 งดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่
ทุกหน่วยงาน ขอความร่วมมือการจัดงานประเพณีทางสังคมภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด
หากมีผู้ร่วมงานจำนวนมากกว่า 100 คน ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ร้านอาหารเปิดได้แต่ไม่มีการ
ดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน และสถานศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ใช้การเรียนระบบออนไลน์แทน
21. ด้านการศึกษา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ครูแนะแนวในการดำเนิน
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลั งจบการศึกษาภาคบังคับ โดยดำเนินการอบรม
ไปแล้ว 4 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นการประชุมชี้แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รุ่นที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และรุ่นที่ 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มุ่งหวังเพื่อการแนะแนวให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ
สำหรับเลี้ยงชีพได้ต่อไป
22. มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ ์ สร้ า งรากแก้ ว ให้ แ ก่ ป ระเทศนำนวั ต กรรมมหาวิท ยาลัย สู ่ต ำบล Campion
โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดแข่งขันโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล Campion “KSUU2T Campion
2021 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T” นำเสนอผลงาน 20 แนวทาง นวัตกรรมจาก
กลุ่มต่าง ๆ ในการออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานที่มีการคิด วิเคราะห์ และระดมความคิด
สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการการคิดเชิงออกแบบ โดยมีการจัดบูธในเสนอผลงาน จำนวน 20 บูธ ที่มีการ
นำเอาแนวคิดของชุมชน ผนวกกับนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลงานออกมา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1.1.1 ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ หัสดม
ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.2 นางสาวอรุณี รวดเร็ว
ตำแหน่งเดิม ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.3 นายอิทธิพล กาฬอ่อนศรี
ตำแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.4 นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กาฬสินธุ์
/1.1.5 นางพนิดา...
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ตำแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ให้ดำรงตำแหน่ง แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.6 นายวิทยา วัฒนวิเชียร
ตำแหน่งเดิม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้ดำรงตำแหน่ง สหกรณ์หวัดกาฬสินธุ์
1.1.7 นายไกรวิชญ์ พลแสน
ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดหนองบัวลำภู
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.8 นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์
ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.9 นายประสิทธิ์ นาเมืองรักษ์
ตำแหน่งเดิม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.10 นายสนิท รัตนศฤงศ์
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16
จังหวัดกาฬสินธุ์
1.2 ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม)
ในเดือนธันวาคม 2564 ขอฝากเรื่องสำคัญคือ ด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งในขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา เรียกว่า
โอไมครอน (Omicron) ให้พยายามจำกัดวง โดยการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมาตรการ
ที่เข้มข้นขึ้น มีการประชุมรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้โดยเร็ว และที่สำคัญคือประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ได้มีคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งออกตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
อีกหนึ่งเรื่องคือการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ในโรงเรียน สถานศึกษาทุกแห่ง
ทุกระดับในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการห้ามดื่ม ห้ามจำหน่ายสุราในร้านอาหารในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ในส่วนของการจัดงานต่าง ๆ เดิมจำกัดจำนวนอยู่ที่ 500 คน ถ้าเกิน 500 คน ต้องขอ ดุลยพินิจของนายอำเภอ
ซึ่งไม่เกิน 1,000 คน ในช่วงนี้จำเป็นที่ต้องใช้มาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดจึงลดลงมาเหลือ 100 คน ในการจัด
งานไม่เกิน 100 คน
ในช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือส่วนราชการทุกแห่ง ไม่ให้จัดกิจกรรมซึ่งเป็นการ
สังสรรค์ หรืองานเทศกาลปีใหม่ที่จะถึง เช่นเดียวกันต้องขอความร่วมมือภาคเอกชน ต้องงดการจัดงาน เพื่อที่จะได้
ควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดได้ ผลของการแพร่ระบาดว่ามีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน เข้าใจว่าอีกไม่นาน
/นายแพทย์...
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60 กว่าคน วันที่สองลดลงเล็กน้อย และจำนวนก็เริ่มลดลง แต่ลดลงในปริมาณที่ยังไม่มากเท่าไหร่ และรอผลอีก
2 วัน
วั น ที ่ 30 ธั น วาคม 2564 มี ก ารกำหนดประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ
เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ถ้าหากพบว่ามีสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นต้องยังคงมาตรการที่เข้มข้น
ดังกล่าวไว้ แต่ถ้าหากว่ามีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด หรือทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงว่าสามารถที่จะ
รับมือไหว อาจจะมีการใช้มาตรการที่ตรงกันข้ามต่อไป
ขออภั ย ในหน่ ว ยงานราชการ ในช่ ว งเทศกาลปี ใหม่ การนั ดหมายงานรื ่ นเริ ง
การพบปะสังสรรค์ การจัดกิจกรรมปีใหม่ ต้องระมัดระวังว่าการรวมตัวกันฉลองอาจจะเป็นประเด็นขึ้นมา
ไม่อยากให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีการถอดหน้ากากอนามัยอาจเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ซึ่งเชื้อสายพันธุ์ใหม่มาใกล้ตัว และสถานการณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ในการจัดงาน
ในอนาคต เช่น เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์มีกำหนดจัดงานสำคัญอาจส่งผลกระทบไม่มากก็น้อย
ภาวนาว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้น เรื่องการจัดงานต่าง ๆ ก็จะสามารถจัดได้
เรื่องของวัคซีนเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงงานสาธารณสุข การเร่งรัดให้
ระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตเมืองกาฬสินธุ์ หรือเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้รณรงค์ร่วมมือกันให้กับบุคคลที่ยังไม่ได้
รับการฉีดวัคซีนให้มาฉีดวัคซีนให้ครบ โดยตั้งเป้า 70% ของจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต้องได้รับการ
ฉีดวัคซีน และฝากทุกหน่วยงานช่วยกันรณรงค์ในเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประสบผลสำเร็จ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 อีก 2 วันจะได้มีการเริ่มต้น 7 วันอันตราย เริ่มวันที่ 29
ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เป็น 7 วัน ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของการป้องกันอุบัติเหตุ และในส่วน
ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์จะแจ้ง และยังคงย้ำบุคคลที่มีหน้าที่แต่งตั้งทีมงาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เน้นไปยังด่านชุมชนในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ให้ทำ
หน้าที่ในการป้องกัน ซึ่งจะใช้พาหนะต่าง ๆ ในการสัญจร โดยเฉพาะรถจักยานยนต์ฝากหัวหน้าสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ชี้แจ้ง สำหรับบุคคล หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจจุด
ตรวจต่าง ๆ อาจจะเป็นด่านในชุมชน ฝากให้เข้าตรวจด้วย
1.3 ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ)
ขอเพิ ่ ม เติ ม จากที ่ ผ ู ้ว ่า ราชการจั ง หวัด กาฬสิ นธุ์ ในเรื ่ อ งของการรั ก ษาความ
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคงต้องเข้มข้น รวมถึงการออกตรวจด่านต่าง ๆ ทยอยออก
ตรวจ และไม่จำเป็นต้องไปพร้อมกัน
อีกหนึ่งเรื่องที่พบบ่อย ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ เรื่อง อัคคีภัย ในระบบของ
ไฟฟ้าเวลาพี่น้องประชาชนก็ประชาสัมพันธ์นายอำเภอที่อยู่ใกล้ ให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลเรื่องไฟฟ้า
ถ้าไม่ได้ใช้งานก็คงต้องปิดสวิตช์ไฟฟ้าไว้ และเรื่องจุดไฟไว้แล้วไม่ดูแล คงต้องช่วยกันระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย
เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่มีอากาศหนาว มีลมด้วย และขอเน้นในเรื่องนี้อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 8401 , ว 8402 , ว 8403 ,
ว 8404 และ ว 8405 ลงวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕64 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด
และหั วหน้ าส่ วนราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ครั ้ ง ที ่ 12/2564 เมื ่ อ วั น ที ่ 27 ธั น วาคม 2564 เพื่ อ
พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อ แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โดยให้ ส ื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
/และหัวหน้า...

- 14 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จำนวน 122 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จำนวน – หน่วยงาน
จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ผลการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำเดือนธันวาคม 2564 (รับชมจากวีดิทัศน์)
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
(วี ด ิ ท ั ศ น์ ร ายงานจิ ต อาสาพระราชทาน) ขอแจ้ ง ยอดจิ ต อาสาประจำจั ง หวัด
ประจำปี 2564 ซึ่งมียอดรวมทั้งหมด 89,069 คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลัก
ประจำ และหลักสูตรพื้น ฐานในพื้น ที่จ ังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 49 นาย และขอรายงานผลการดำเนินงาน
ด้านจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ระดับจังหวัด ดังนี้
1. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมแก้ไขปั ญหาผักตบชวา และกำจัดวัชพืชในพื้นที่
อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน
2. ภารกิจ ของหัว หน้าจิตอาสา 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้บริการ
ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 จุด ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตอกแป้น และศูนย์กระจายสินค้า OTOP
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสนั่น พงษ์อักษร หัวหน้ าจิตอาสา 904
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิ ัชร
มหาวัชรราชธิดา
3. ภารกิจของตำรวจจิตอาสา วันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2564 พล.ต.ต. วรวัฒน์ มะลิ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ในพื้นที่ ตำรวจจิตอาสา
ตำรวจ Local CAT และประชาชนจิตอาสา ร่วมกัน ทำความสะอาด และปลูกต้นทองอุ ไรเนื่องในโอกาสวันพ่อ
แห่งชาติ ณ วัดป่าพุทธมงคล อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการ
ดำเนินงานด้านจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ดังนี้
- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน
จังหวัดกาฬสินธุ์ แก้ไขปัญหาผักตบชวา และกำจัดวัชพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน
- อำเภอฆ้องชัย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดหอประชุม
อำเภอ และบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการอำเภอฆ้องชัย
- อำเภอนาคู จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน
/- อำเภอ...

- 15 - อำเภอดอนจาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
- อำเภอท่าคันโท กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ
ท่าคันโท
- อำเภอยางตลาด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง กำจัดวัชพืชบริเวณ
หนองน้ำสาธารณะชุมชนบ้านนาดี
- อำเภอร่องคำ กิจกรรมจิตอาสาพัฒ นา ทำความสะอาด และปรับภูมิ ท ั ศ น์
โรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอร่องคำ
- อำเภอกุฉินารายณ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และกำจัดวัช พืช
บริเวณอ่างเก็บน้ำเลิงซิว
- อำเภอสหัสขันธ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้บริเวณ
อ่างเก็บน้ำห้วยเสือเต้น
- อำเภอนามน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมแรง ร่วมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่
นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย
- อำเภอสามชั ย กิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำ คู ค ลอง หนองสาธารณะ
บ้านหนองแก่งทราย หมู่ที่ 5
- อำเภอกมลาไสย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และกำจัดวัชพืช
บริเวณคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโคกล่าม
(วีดิทัศน์สรุปผลโครงการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์
และโครงการกาฬสินธุ์บำบัดทุ กข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กั บประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการหน่ ว ยแพทย์ เ คลื ่ อ นที ่ พอ.สว. จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ และโครงการกาฬสิ น ธุ ์ บ ำบั ด ทุ ก ข์ บำรุ ง สุ ข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้มอบหมายให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจ กรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถานบันสำคัญของชาติ การมอบพันธุ์ปลาของสำนักงานประมง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50,000 ตัว ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะตัวแทน
ของประชาชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อไว้เป็นอาหารต่อไป
การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความพฤติดี แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
การมอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย
รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาฬสินธุ์
การมอบถุ ง ยั ง ชี พ แกผู ้ ส ู ง อายุ และผู ้ ป ระสบความยากลำบากในพื ้ น ที่
จำนวน 60 ชุด จากสำนักงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
การนำคาราวานน้ำใจมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือราษฎร์ จำนวน 2 ครัวเรือน
ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้แก่ นายบูพิศ ระดาฤทธิ์ บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 14
/ตำบล...

- 16 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางอิ้ม รัตนชัย บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 14 ตำบลเจ้าท่า
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้ออกพบปะให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์
และส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้นำกิจกรรมมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชน
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และรับฟัง
สรุปปัญญาสภาพความต้องการของพื้นที่ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อที่จะได้ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหายากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการบูรณาการ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดทำ
ประกาศเป็นวาระของจังหวัดในเรื่องของการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในประกาศของวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เติมเต็มข้อมูลในระบบ PTMAP ให้ครอบคลุมประเด็นของการพัฒนาทุกมิติ
และพื้นที่ หมายความว่า ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน จะได้มีข้อมูลในส่วนของครัวเรือนที่ยากจนที่ได้เข้ามาสู่
ระบบ PTMAP ซึ่งอยู่ในร่มใหญ่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน
2. ร่ว มแก้ปัญหาระดับบุคคล และครัว เรือน โดยการค้นหาเป้าหมาย วิกฤติ
และเยี่ยมบ้าน
3. ร่วมแก้ปัญหา พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
4. ร่ ว มกั น ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล โดยใช้ ร ะบบ PTMAP ผ่ า นกลไก
3 ระดับ ดังนี้
- ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการ
- ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอ เป็นเลขานุการ
- ระดับปฏิบัติการในพื้นที่
ขั้นตอนในการปฏิบัติการมีมิติในการแก้ไขปัญหาความยากจน มี 5 มิติ ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ
2. ด้านความเป็นอยู่
3. ด้านการศึกษา
4. ด้านรายได้
5. ด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐ
ขั ้ น ตอนวิ ธ ี ก ารเพื ่ อ สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสร้างกลไก ซึ่งสำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำชุดคำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องทั้งชุดปฏิบ ัติการระดับ จังหวัด ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอ ชุดปฏิบัติการระดับตำบล และชุด
ปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เป็นที่เรียบร้อย
2. การจำแนกและตรวจสอบข้อมูลของครัวเรือนยากจน เป้าหมายในการ
/ตรวจสอบ...

- 17 ตรวจสอบ PTMAP ที่ได้รับมาจากส่วนกลาง จำนวน 6,000 กว่าครัวเรือน และสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้มีการดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลตรงกันทั้งทุกหน่วยงาน และให้ทางอำเภอรับรองเป้าหมายข้อมูล
ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565 และวันที่ 10 มกราคม 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีการประชุมดูข้อมูลว่า
เป้าหมายข้อมูลตรงกันหรือไม่ และนำข้อมูลไปสู่การขับเคลื่อน
3. การจัดทำแผนครัวเรือน ซึ่งมีทีมปฏิบัติการลงพื้นที่
4. การบูรณาการให้ความช่วยเหลือของ 7 ภาคส่วน
5. บันทึกแผนงานโครงการทุกส่วนราชการที่เข้าให้การช่วยเหลือแต่ละครัวเรือน
ตามมิติต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. การรายงานผลปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (รับชมจากวีดิทัศน์)
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
(วี ด ิ ท ั ศ น์ ) ปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยมี อ ั ต ราการเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ ท างถนนเพิ ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละมากกว่าสองหมื่นราย บาดเจ็บ มากกว่า
ล้านคน โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ น อุ บ ั ต ิ เ หตุ ที่ ม ี ส าเหตุ ม าจากรถจั ก รยานยนต์ ท ี ่ ไ ม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย มี ผ ู ้ พ ิ ก ารรายใหม่ ป ี ล ะประมาณ
6,000 – 10,000 ราย อุบัติเหตุทางถนนจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงต่อครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมหาศาล
จากการศึกษาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากประเทศไทย พบว่า สาเหตุ
ส่ ว นใหญ่ เ กิ ดจากพฤติก รรมจากผู ้ใ ช้ ร ถ ใช้ ท างถนน มาตรฐานของถนน หรื อ สิ ่ งแวดล้ อ ม เห็ น ได้ช ัดว่า
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทย ที่ผ่านมาการป้องกันและรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคั ญ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันแก้ไข รวมถึงได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบดิจิตอล โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 270 ได้กำหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจติด ตาม เสนอแนะ
และเร่ ง รั ด การปฏิ ร ู ป ประเทศ เพื ่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามหมวด 16 การปฏิ ร ู ป ประเทศ การจั ด ทำ
และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดให้นายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าการปฏิรูปตามแผนการ
ของประเทศต่อรัฐสภาทุก 3 เดือน ซึ่งประธานวุฒิสภาได้มีคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน
และความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายแพทย์ทวีวงศ์ จีนกมลตรี เป็นประธาน มีหน้าที่ศึกษาแนวทางป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดต้นแบบ 10 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดราชบุรี จังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จั งหวัดอุดรธานี จังหวัดนครสรรค์ จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดน่าน จังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่ง
ทางบก สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
คณะอนุกรรมการได้จัดทำแผนระบบความปลอดภัยทางถนนของประเทศทั้งหมด
/5 ประเด็น...

- 18 5 ประเด็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 50 ตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง หรือไม่เกิน 12 คน/แสนประชากร ตามประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิส ติ กส์
และระบบดิจิตอล ภายในปี 2565 โดยได้ดำเนินการตามกรอบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2534 ที่มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานอำนวยการ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยเป็นการกำหนดนโยบายจากบนลงล่าง และสะท้อนปัญหาจากล่างสู่บน เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่
ระดับ นโยบาย และระดับ ปฏิบ ัติการที่มีความควบคุม พื้นที่ห ลายจังหวัด ทุกอำเภอ รวมถึงระดับตำบล
หรือท้องถิ่น โดยใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนในแนวราบ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนา
เครื อ ข่ า ยของชุ ม ชนในการดู แ ลความปลอดภั ย ทางถนน ในรู ป แบบด่ า นชุ ม ชน และด่ า นครอบครั ว
ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และทุกภาคส่ว น
โดยดำเนินการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ และการคืนข้อมูลอุบัติเหตุให้ กับชุมชน
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน โดยนำไปสู่การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เป็น
สาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิ ตอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังสามารถนำข้อมูล และมาตรการที่ได้ดำเนินการ
ในรูปแบบด่านชุมชนและด่านครอบครัว ไปใช้ป้ องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ อันจะนำไปสู่ การสร้างความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคี ความมั่นคงในรายได้และอาชีพ
ให้กับครอบครัวและชุมชน ตามแผนของรัฐบาล เพิ่มความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยวินัยจราจร ให้เกิดขึ้นในชุมชน วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย Safe System Approach มีเป้าหมาย
ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เพื่อลดการเสียชีวิต และลดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ซึ่งการวิจัยเรื่องการป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้เปลี่ยนแนวทาง ซึ่งจะไม่มุ่งเน้นไปที่ตัวผู้ขั บขี่หรือผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพียงอย่าง
เดียว แต่อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหาร
จั ด การ และระบบการขนส่ ง ระบบ Safe System Approach จึ ง เป็ น ระบบที ่ ท ำให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย
และลดการเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมของคนจะเป็นอย่างไรก็ตาม ทุกคนจะไม่เสียชีวิต ไม่ ได้รับความ
บาดเจ็บที่รุนแรง ด้วยวิธีคิดของระบบ Safe System Approach ร่างกายของคนต่อแรงกระแทกได้ จำกัด
ทำอย่ า งไรที ่ จ ะควบคุ ม ไม่ ใ ห้ ค นได้ ร ั บ การกระแทกมากเกิ น ไป ทำให้ ร ่ า งกายทนต่ อ แรงกระแทกได้
Safe System จึงต้องสร้างระบบที่ปลอดภัย ทั้งด้านคน รถ ถนน รวมถึงให้การศึกษาด้านความปลอดภัยในการ
ใช้รถ ใช้ถนน สร้างกฎระเบียบ กฎหมายในการบังคับใช้ กฎหมายที่เหมาะสมในความเข้มงวด การควบคุม
ความเร็วที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลหลังเกิดอุบัติเหตุของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
นอกจากนี ้ ค ณะอนุ ก รรมการได้ จ ัด ทำระบบ Simple Command หรื อ ระบบ
สั่งการที่เป็นเอกภาพ โดยเสนอโครงสร้างทางถนนแห่งชาติขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน ซึ่งโครงสร้างทางถนนแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลระบบความปลอดภัยทางถนนแห่ง
ประเทศ โดยสามารถเชื่ อมโยงข้อมูล จากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้อ งถนน
ทั้งประเทศ เช่น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจร และสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยศูนย์อุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติจะทำงานเชื่อมโยงกับ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ
แห่งชาติ และศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติที่มีหมายเลขฉุกเฉินหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ คือหมายเลข 191
ซึ ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน ในการกำหนดนโยบาย แผนงานด้ า นความปลอดภั ย กั บ การจราจร
ความปลอดภัยทางถนนแห่งประเทศ ซึ่งจะใช้ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร กองบังคับการตำรวจจราจรเป็นศูนย์
บัญชาการหลักในการดำเนินงาน
อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการได้ดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
/เพื่อให้...

- 19 เพื่อให้บรรลุกรอบ 12 เป้าหมายโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งกำหนดเป้าหมายหลัก คือ การสร้าง
ความปลอดภั ย ทางถนนให้ ก ั บ ประเทศไทย โดยการลดการเสี ย ชี ว ิ ต จากอุ บ ั ต ิ เ หตุ ท างถนนลงครึ ่ ง หนึ่ ง
ภายในปี 2573 ตามที่ได้ประกาศปฏิญญาไว้ในที่ประชุมรัฐมนตรีระดับโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน
ครั้งที่ 3 ณ กรุงสต็อกโฮม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
ขณะเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
และด้านความมั่นคงในความปลอดภัย ในชีว ิตและทรัพย์สิน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และระบบดิจิตอล เพื่อการพัฒนาและยกระดั บกลไกการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
ให้เป็นมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนกับประชาชนทุกระดับภูมิภาคของประเทศ
อย่างยั่งยืนตลอดไป
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กล่าวมา
ทั้งหมดเป็นภาพรวมของประเทศ การป้องกั นและการลดอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบัน ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนรายวันสูงกว่าการแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มอย่างต่อเนื่ อง
หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานนโยบายการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มีข้อสั่งการ 5 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน
การดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในเรื่อง
การใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ และการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่
และผู้โดยสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้ผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุลดลง
ประเด็นที่ 2 ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยนำเทคโนโลยี
เข้ามาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นพฤติกรรมเสี่ยงหลัก เรื่องการขับรถเกิน
กฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ควบคู่กับการสร้างความตระหนัก จิตสำนึก
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นที่ 3 ในปี 2565 ให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยงของผู้
ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100% โดยให้ถือเป็นวาระของ
จั งหวั ด ผ่ านกลไกศู นย์ อำนวยการความปลอดภั ยทางถนน จั งหวั ด อำเภอ และท้ องถิ ่ น ร่ วมบู รณาการ
การขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เน้นใช้มาตรการเชิงรุก การใช้กฎหมาย สร้างความตระหนัก เพื่อลดผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
จากการไม่สวมหมวกนิรภัย
ประเด็ นที ่ 4 ให้ องค์ กรส่ วนปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นทุ กแห่ ง กำนั น ผู ้ ใหญบ้ าน
เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนจังหวัดในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ โดยร่วมกับการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ประเด็นที่ 5 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการดำเนินงาน
ลักษณะการยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงทุกมิติ เน้นการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลักของอุบัติเหตุ พร้อมกับมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในปีนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์จะเน้นเรื่องการ
สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ฝากทุกส่วนราชการดูแลบุคคลในสังกัด รวมถึงหน่วยงานย่อยที่มี
ในระดับพื้นที่ ซึ่งบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตักเตือนแล้ว แต่จะใช้เป็นกล้อง CCTV
แทน และฝากเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง และขอความร่วมมือกับทาง
สถานีตำรวจภูธรให้เน้นย้ำในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงหลัก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
เพื่อที่จะมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บรรลุตามเป้าหมายในปี 2570 ให้เหลืออัตรา
/12 คน/แสนประชากร...

- 20 12 คน/แสนประชากร ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่อัตรา 22 คน/แสนประชากร
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 ผลการดำเนินโครงการ Kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
นายอำเภอกุ ฉ ิ น ารายณ์ ผลการดำเนิ น โครงการ Kalasin happiness
model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ของอำเภอกุฉินารายณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ Kalasin happiness
model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จำนวน 378 ครัวเรือน สำหรับครัวเรือนที่นำเสนอในเดือนนี้
คือ ครอบครัวของนางบรรทม ศรีดี อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 1 บ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอ
กุฉินารายณ์ ซึ่งนางบรรทม ศรีดี ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการอาศัยอยู่กับสามีที่อำเภอสมเด็จ ต่อมาได้มีการหย่า
ร้าง จึงได้มาอาศัยอยู่กับลูกสาวและลูกเขย ที่บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 1 ซึ่งลูกสาวและลูกเขยมีบุตร 2 คน โดยหลาน
เป็นผู้ดูแลเรื่องอาหาร เครื่องแต่งกาย โดยบ้านที่นางบรรทม ศรีดี มาอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้น
สู ง มี 1 ห้ อ งนอน บ้ า นมี ส ภาพที ่ ท รุ ด โทรม ไม่ เ หมาะสมกั บ การอยู ่ อ าศั ย ด้ า นอาชี พ และรายได้ ข อง
นางบรรทม ศรีดี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพเสริม คือ ปลูกผั กสวนครัว เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ซึ่งมีรายได้ที่ไม่
แน่นอน ด้านสุขภาพ นางบรรทม ศรีดี มีโรคความดันสูง ด้านหนี้สิน มีหนี้สินจากการยืมกองทุนหมู่บ้าน
จำนวน 5,000 บาท
ตอนที่เข้าร่วมโครงการ นางบรรทม ศรีดี มีความต้องการที่จะเลี้ย งควายเพื่อเป็น
การสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว และหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ นางบรรทม ศรีดี ได้รับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนี้
- จากกองทุนคนกกหว้าไม่ทิ้งกัน สนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาล และมอบเมล็ด
พันธุ์ผัก
- สภากาชาดอำเภอกุฉินารายณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย
- อำเภอกุฉินารายณ์พร้อมด้วยเทศบาลตำบลกุดหว้า สนับสุนนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ ได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง อุปกรณ์สำหรับทำเล้าไก่ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
ด้านสุขภาพ มีทีมหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหว้า ให้การดูแล
ด้านสุขภาพ รวมงบประมาณการช่วยเหลือ 36,500 บาท หลังจากที่เข้าร่วมโครงการ Kalasin happiness
model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นางบรรทม ศรีดี และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บ้านได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีความ
เหมาะสมในการพักอาศัย และนางบรรทม ศรีดี สามารถชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านได้ทั้งหมด ลูกสาว ลูกเขย
และหลาน ประกอบอาชีพขายไก่ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนเดือนละ 5,000 บาท ครอบครัวมีการทำอาชีพเสริม
คือการเลี้ ย งปลา และปลูกผัก ไว้ กิน เองในครอบครัว เพื่อลดรายจ่ าย เก็บออมเงิ นจนสามารถซื ้ อ ควาย
จำนวน 2 ตัว ไก่สวยงาม จำนวน 8 ตัว ซึ่งนางบรรทม ศรีดี และครอบครัวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถช่วยเหลืองานในหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวยากจนได้
นายอำเภอนาคู อำเภอนาคูมีครัวเรือนที่เข้าร่ว มโครงการ Kalasin happiness
model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จำนวน 196 ครัวเรือน และครัวเรือนต้นแบบ คือ นายศรีธาต คุ้มนายอ
/อายุ 45 ปี...

- 21 อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 8 บ้านดงสว่าง ตำบลแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนายศรีธาต คุ้มนายอ
มีโรคประจำตัว คือ หืดหอบ มีสมาชิกในครอบครัว คือ นางปุ่น คุ้มนายอ ซึ่งเป็นมารดา อายุ 82 ปี บุตรสาว 2 คน
กำลังศึกษาอยู่ ภรรยาได้มีการแยกทางกัน
ก่อนเข้าร่วมโครงการ Kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นายศรีธาต คุ้มนายอ มีความต้องการอยากสร้างบ้านใหม่ ซึ่งนายศรีธาต คุ้มนายอ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้
ไม่แน่นอน มีภาระในการดูแลมารดาและบุตรสาว
อำเภอนาคูได้เข้าร่วมโครงการถนนสายบุญในการช่วยเหลือ ได้มอบเครื่องอุ ปโภค
บริโภค ผ้าห่ม ที่นอน เป็นจำนวน 1,500 บาท และได้รับการสนับสนุนสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
กาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท ซึ่งได้มีการมอบบ้านเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
ด้านการศึกษา ได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรทั้ง 2 คน ซึ่งทางอำเภอนาคู
ได้ร่วมกับส่วนราชการได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของนายศรีธาต คุ้มนายอ ทั้ง 2 คน
ด้ านการส่ งเสริ มอาชี พ ได้ สนั บสนุ นเรื่ องของการทำไม้ กวาด ทำอาชี พเลี้ ยงกบ
ซึ่งนายศรีธาต คุ้มนายอ ได้มีอาชีพเลี้ยงกบ และมีบ่อกบจำนวน 5 บ่อ แต่ละบ่อประมาณ 200 ตัว ขายได้กิโลกรัมละ
ประมาณ 90 – 100 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 สถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สถานการณ์ ของการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2564 จะมีผู้ป่วยไม่มาก ประมาณ 10 กว่ารายในช่วงต้นเดือนธันวาคม
แต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 มีผู้ป่วยอยู่ที่หลักหน่วย คิดว่าการประชุมประจำเดือนนี้ไม่มีผู้ป่วยนำเสนอมาก
แต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่ได้รับทราบ ผู้ ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เจอการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) น่าจะเป็นจังหวัด
แรกในประเทศไทยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโอไมครอน (Omicron) ในประเทศ จังหวัดอื่นอาจจะพบผู้ป่วยที่นำเข้า
แต่ไม่ได้รายงานการแพร่ระบาด แต่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รายงานการแพร่ระบาด สรุปล่าสุดวันนี้มีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง
กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโอไมครอน (Omicron) หรือที่ตลาดโรงสีประมาณ 158 ราย
สถานการณ์ทั่วโลก ตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 279,830,073 ราย ผู้ป่วย
รายใหม่ 481,911 ราย ข้อมูลตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเมื่อวานมีผู้ป่วยรายใหม่เกือบล้านราย เมื่อวานทาง
ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 240,000 ราย ประเทศอังกฤษมีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 110,000
ราย ประเทศฝรั่งเศสมีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 110,000 ราย โดยภาพรวมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากทั่วโลกมีผู้ป่วย
รายใหม่ อยู ่ ว ั น ละประมาณ 200,000 – 300,000 ราย ซึ ่ งรายใหม่ เพิ ่ มจำนวนผู ้ ป ่ ว ยประมาณวั นละ
800,000 – 900,000 ราย แต่ อ ั ต ราการเสี ยชี ว ิ ตไม่ เพิ ่ มขึ ้ นมาก และมี ผ ู ้ ป ่ วยเสี ยชี ว ิ ตทั ้ งโลกประมาณ
5,413,120 ราย คิดเป็น 1.93% อัตราการเสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนการป่วย
สถานการณ์ ในประเทศไทย รายงานเมื่ อวานนี้ โ ดย ศบค. พบผู้ ป ่ ว ยรายใหม่
จำนวน 2,532 ราย มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 2,181,107 ราย เสียชีวิต จำนวน 22 ราย คิดเป็น 0.99% และที่เสียชีวิต
จำนวน 22 ราย เป็นกลุ่ม 607 คือ อายุ 60 ปี มีโรคเรื้อรัง
/เป็นเวลา...

- 22 เป็นเวลา 2 วันแล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้น 10 อันดับ รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ในประเทศไทย ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) เมื่อวานนี้ ศบค. รายงานว่าจังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ป่วย จำนวน 55 ราย ซึ่งเป็นตัวแรกเดียวกันกับที่
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ
วันนี้รายงานว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 43 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด
พบผู้ป ่วย จำนวน 29 ราย จังหวัดสารคามพบผู้ป่วยจำนวน 43 ราย และจังหวัดขอนแก่นพบผู้ป่วยรายใหม่
จำนวน 96 ราย แต่ยังไม่มีการแพร่ระบาดที่จังหวัดขอนแก่น
ภาพรวมการแพร่ ระบาดตั ้ งแต่ ช ่ วงเดื อนเมษายน จะเห็ นว่ ามี ผ ู ้ ป ่ วยมากที ่ สุ ด
ที่เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม เป็นรายที่มาจากกรุงเทพมหาคร และปริมณฑล หลังจากช่วงเดือนกันยายน
มีจำนวนที่ลดลงมาเป็นลำดับ และมีการแพร่ระบาดในเรือนจำโคกคำม่วง รวมถึงมีการระบาดออกมาข้างนอกเรือนจำ
หลังจากนั้นมีการแพร่ระบาดในโกลบอลเอ้าส์ การแพร่ระบาดในงานณาปนกิจศพอำเภอกุฉินารายณ์ และได้มีการแพร่
ระบาดลดลงตามลำดับ จนกระทั่งช่วงปลายปีจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโอไมครอน (Omicron) เป็นส่วน
ใหญ่ ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 10,553 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 96% หรือจำนวน 12,929 ราย
เสียชีวิต จำนวน 73 ราย คิดเป็น 0.69% และมีผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวอยู่ จำนวน 251 ราย
ระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา ที่ได้รายงานไปในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม
ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุด และในเดือนตุลาคมจะพบการแพร่ระบาด 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนเจอการแพร่ระบาดที่อำเภอ
กุฉินารายณ์ เดือนธันวาคมคาดว่าการแพร่ระบาดจะลดลง จนกระทั่งเจอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโอไมครอน
(Omicron) ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมาอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอยางตลาด อำเภอเมือง อำเภอ
กุฉินารายณ์ ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ และเดือนธันวาคม จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในเขตอำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ รองลงมาคืออำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอยางตลาด ถ้าตัดข้อมูลใน 7 วัน จะเห็นว่าพบผู้ป่วยในอำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกุฉินารายณ์เหมือนเดิม
จำนวนผู้ป่วยในการตรวจหาเชื้อใน 7 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม
2564 ตรวจมากที่สุดคือวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประมาณ 1,000 ราย พบผู้ป่วย 57% โดยเฉลี่ยแล้ว 7 วันที่ผ่าน
มาตรวจประมาณ 2,000 – 3,000 ราย อัตราการพบผู้ติดเชื้อจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ที่ 6.8% ซึ่งตัวเลขสูงกว่าภาค
ประเทศ ซึง่ ภาคประเทศตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1 – 2%
การแพร่ระบาดครั้งใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- อันดับที่ 1 เป็นการแพร่ระบาดที่เชื่อมโยงกับตลาดโรงสีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
มีผู้ป่วยจำนวน 138 ราย
- อันดับที่ 2 เป็นการแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ ที่อำเภอสหัสขันธ์ มีผู้ป่วยจำนวน
20 ราย
- อันดับที่ 3 เป็นงานแสดงดนตรี ตำบลภูปอ อำเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยจำนวน 3 ราย
ทั้ง 3 อันดับเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ 1 เหตุการณ์ที่ 2 มีการเชื่อมโยงกัน น่าจะเกี่ยวข้อง
กับตลาดโรงสี และน่าจะเกี่ยวข้องกับการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโอไมครอน (Omicron) และเหตุการณ์ที่ 3 กำลัง
ดำเนินการตรวจสอบอยู่
- อันดับที่ 4 พบผู้ป่วยที่ หมู่ 10 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด เป็นการทำ
กิจกรรมร่วมกัน
เหตุ การณ์ ท ี ่ 1 สื บเนื ่ องจากมี คนจังหวั ดกาฬสิ นธุ์ ไปทำงานที่ ประเทศเบลเยี่ยม
และอยากกลับบ้าน เป็นโครงการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้คนไทยและคนต่างชาติที่อยากกลับเข้าประเทศไทย และไม่
จำเป็นต้องกักตัว แต่ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อนขึ้นเครื่อง และหลังจากลงเครื่องต้องตรวจหาเชื้อไวรัส
/ในประเทศ...

- 23 ในประเทศไทยอีกครั้ง ถ้าทั้ง 2 ครั้ง ไม่มีการพบเชื้อไวรัส ก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น และคู่สามี ภรรยา อายุ 47 ปี ทั้ง2 คน เข้ามาประเทศไทย
วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ตรวจหาเชื้อไวรัสวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ไม่พบเชื้อ หลังจากนั้นได้เดินทางโดยเครื่องบิน
กลับบ้าน ซึ่งทางครอบครัวไปรับโดยรถยนต์ส่วนตัวจากสนามบิน และกลับบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้เข้าติดต่อส่วน
ราชการหลายแห่ง เช่น ธนาคาร ร่วมรับประทานอาหาร 2 แห่ง ได้ตรวจพบเชื้อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และรับผู้ป่วย
เข้ามารักษาตัวในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ผู้ป่วยขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2564 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ขอนแก่น แจ้งว่าผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ยืนยันพบเชื้อไวรัส
โอไมครอน (Omicron) และเหตุการณ์ในครั้งนี้ เบื้องต้นมีการตรวจสอบประวัติ หาผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามได้ทั้งหมด
จำนวน 201 ราย ผลตรวจยืนยัน จำนวน 135 ราย และผลเป็นลบ จำนวน 66 ราย อัตราการติดเชื้อไวรัสประมาณ
60 – 70% ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบ ถ้าแยกตามเวลาจะพบจากคู่สามี ภรรยา พบผู้ป่วย จำนวน 2 ราย พนักงานของร้าน
คิกคาปู้ พบผู้ป่วย จำนวน 18 ราย และเชื่อมโยงกับพนักงานครัวพารวยที่ได้ไปร้านคิกคาปู้ได้มาติดที่ร้านครัวพารวย
พบผู้ป่วย จำนวน 7 ราย และที่เหลือ จำนวน 100 ราย เป็นลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้บริการในร้านคิกคาปู้
กับร้านครัวพารวย
ถ้าแยกเป็นอำเภอที่เกี่ยวข้อง จะเกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดในตลาดโรงสีอยู่ประมาณ
8 อำเภอ และมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 112 ราย และมีสถานที่เสี่ยงอยู่ 7 แห่ง และมี
3 แห่งที่ได้รายงานไปแล้วว่าพบเชื้อ แต่อีก 4 แห่ง คือ ร้าน Swig Bar Café & Restaurant สำนักงานที่ดิน สำนักงาน
บังคับคดี ธนาคารกสิกรไทย สาขา Bic C ตรวจผู้ป่วยเสี่ยงสูงไม่พบเชื้อ และได้ทำการสั่งกักตัวผู้ส ัมผัสเสี่ยงสู ง
อย่างเข้มงวด ไม่ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกข้างนอก
เหตุการณ์ที่ 2 เป็นเหตุการณ์ในการแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ อำเภอสหัสขันธ์
จำนวนผู้ป่ วยทั้งหมดถึงวันนี้ที่ได้ร ับรายงานทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย สามารถค้นหาผู้ส ัมผัสใกล้ช ิดที่เสี่ ยงสู ง
จำนวน 36 ราย มีผลเป็นบวก จำนวน 19 ราย และผลเป็นลบ จำนวน 17 ราย Low Risk Contact จำนวน 78 ราย
มีผู้ร่วมงานดนตรีมากพอสมควร แต่ถ้าไม่ได้ใกล้ชิดจริง ๆ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำมีผลเป็นลบทั้งหมด และพบผู้ป่วย
มีอาการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จากที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ก็ได้เข้ารับการรักษาที่มีการสอบสวนโรค
พบว่ามีการเข้าร่วมงานที่งานแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อรายอื่น ๆ เป็นนักร้องที่ ร้านคิกคาปู้ที่ไป
ร่วมแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ ซึ่งได้มีการเผยสถานที่เสี่ยงว่าใครที่เข้าร่วมงานแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ให้เข้ามาพบ
เจ้าหน้าที่ ทำให้มีการตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 19 ราย รวม 20 ราย และที่งานแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ได้มี
การเข้าร่วม 6 อำเภอ ได้ทำการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้พบว่ามีผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 อำเภอ
เหตุการณ์ที่ 3 พบผู้ป่วยจำนวนมากสูงถึง 16 ราย เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอยางตลาด
เกิดจากมีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มาร่วมงานณาปนกิจศพที่อำเภอยางตลาด โดยจากการตรวจเบื้องต้นแล้ว
คิดว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้ เป็นสายพันธุ์เดลตา (Delta) ไม่เกี่ยวกัยสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) เพราะฉะนั้น
จังหวัดกาฬสินธุ์มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา (Delta) อยู่ แต่อาจจะมีการแพร่ระบาดจำนวนทีน่ ้อย
มาตรการเร่ งรั ดจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ การค้ นหาผู ้ ป ่ วยเชิ งรุ ก (ACF) เร่ งรั ด 7 วั น
ได้ดำเนินการที่ผ่านมา คือ มาตรการเชิงทางแพทย์ และสาธารณสุข สิ่งที่ได้ทำมี 3 เรื่อง ดังนี้
1. การสอบสวนโรค มีการค้นหาผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง มีการตรวจ จำนวน 200 กว่าราย
มีการเผยสถานทีเ่ สี่ยงเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าที่ไปใช้บริการ จะได้มีประวัติมาตรวจค้นหาเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น และในสัปดาห์
นี้จะมีการตรวจเชิงรุกในกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มประชาชนที่ไม่แน่ใจ โดยขอรับรถพระราชทาน 3 คัน
จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น มาให้บริการเฉพาะในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในช่วงเช้าได้มีการให้บริการที่
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
2. การรณรงค์เรื่องของการฉีดวันซีน สถานการณ์ในตอนนี้มีผู้เข้าใช้บริการฉีดวัคซีน
/อยู่ท.ี่ ..

- 24 อยู่ที่ประมาณ 32 – 33% ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันเชื้อไวรัสโอไมครอน (Omicron) ทางกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้เร่งประชาสัมพันธ์การเข้ารับฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ถ้าฉีด
วัคซีนครบ 3 เดือนแล้ว ให้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับบุคลากรด่านหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ถ้าฉีด
วัคซีนครบ 3 เดือนแล้ว และรณรงค์ให้มารับวัคซีนเข็มที่ 4 เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโอไมครอน (Omicron) และหวัง
ว่าก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งปัจจุบันมีการฉีดวัคซีน 970,000 โดส ถ้ารณรงค์ได้สำเร็จภายในปีใหม่ ซึง่ จะครบ 1,000,000 โดส
3. เรื ่ องการเตรี ยมความพร้ อมโรงพยาบาลสนาม ซึ ่ งทางโรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ได้มีการเตรียมความพร้อมจัดหาโรงพยาบาลสนาม และติดตามเพื่อรองรับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น
เรื่องของมาตรการทางสังคมและกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการแจ้ง
ให้กับที่ประชุมได้รับทราบแล้วว่ามีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ และมีข้อสั่งการอยู่หลายประการที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนราชการ คือเรื่องงดจัดงานเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ดูว่า
จะตรวจค้นห้าเชิงรุกแล้วจะพบผู้ป่วยเท่าไหร่ ถ้ายังพบผู้ป่วยวันละประมาณ 40 – 50 ราย คงต้องใช้มาตรการคงเดิม
ถ้าพบผู้ว่าวันละประมาณ 100 – 200 ราย คาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
คงมีแน้วโน้มที่จะเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น แต่ถ้าสถานการณ์ปกติแล้ว พบผู้ป่วยวันละ 10 ราย มีแนวโน้มในช่วง
เทศกาลปีใหม่จะมีการจัดงาน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังจากวันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีในสัปดาห์หน้า
รายงานสถานการณ์เตียงผู้ป่วย ถึงวันนี้มีผู้ป่วย จำนวน 247 ราย จำนวนที่มากที่สุด
คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จากที่ได้รายงานให้ทราบว่าการแพร่ระบาดส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
มีจำนวนเตียงที่รองรับได้ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ดูแลอยู่ ขณะนี้ประมาณ 1,300 เตียง ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
และโรงพยาบาลสนามที่ยังไม่รวมใน CI ซึ่งปิดตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจำนวนเตียงที่มีอยู่
จะเพียงพอในการรองรับกับสถานการณ์นี้
วันนี้ตัวเลขที่ฉีดวัคซีนสะสมทั้งหมด จำนวน 978,000 โดส และคิดว่าในอีกภายใน
ประมาณ 2 วัน ประชาชนให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ามารับการฉีดวันซีนเพิ่มมากขึ้น
ประธาน ตัวเลข จำนวน 978,000 โดส คงเป็นการรวมฉีดวัคซีนทุกเข็ม เข็มที่ 1
เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 อีก 20,000 โดส ซึ่งจะครบ 1 ล้านโดส ฝากทุกอำเภอช่วยกันรณรงค์ ช่วงวันที่
27 – 31 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนให้ครบ 1 ล้านโดส เปลี่ยนจาก 70% เป็น 1 ล้านโดส ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่
เท่าไหร่ก็ตาม ที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้นับหมด และขอให้ฉีดวัคซีนให้ครบ 1 ล้านโดสภายในสิ้นปี 2564
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดกาฬสิน ธุ์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการเร่งรัดของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาส และแยกรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน
การใช้จ่ายเงินในภาครวม โดยในไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 30 ของเงินงบประมาณ และการ
เบิกจ่ายกับการจัดซื้อ จัดจ้างที่บันทึกในระบบ GFMIS สมบูรณ์แล้วร้อยละ 34.08 ของงบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด แต่ละไตรมาสปีงบประมาณ 2565 จะเร่งรัดทั้งการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายรวมกันของการจัดซื้อ จัดจ้าง
เรียกว่า การใช้จ่าย
ข้อมูลวันที่ 17 ธันวาคม 2564 หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์เบิกจ่ายงบประจำ
/ได้ 59.30%...

- 25 ได้ 59.30% เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 35.33 ในงบประจำ และในส่วนงบลงทุน มีการเบิกจ่าย
รวมการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำในระบบ GFMIS สมบูรณ์แล้ว ได้ 16.66% จากเป้าหมายที่จะต้องใช้จ่ายในไตรมาส
ที่ 1 ให้ได้ถึงร้อยละ 28.96 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งใน
ภาพรวมอยู ่ ท ี ่ ร ้ อ ยละ 31.68 ต่ ำ กว่ า เป้ า หมายที ่ ว างไว้ ป ระมาณ 3 % และในเดื อ นมกราคม 2565
ทางสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายในจังหวัด
กาฬสินธุ์ และแสดงข้อมูลการเบิกจ่าย การใช้จ่ายของหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบนี้ต่อเนื่องทุกเดือน
ผลการใช้จ่าย งบประมาณ งบลงทุน ในปี 2565 ในไตรมาสที่ 1 ข้อมูลมีการ
ปรับปรุงแก้ไขถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จะเห็นปกติส่วนราชการมีการใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ร้อยละ 28.96 ซึ่งเป้าหมายคือร้อยละ 28.96 แต่ระบบทำได้ร้อยละ 28.59 และงบลงทุนในจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ ยั ง อยู ่ ท ี ่ ง บอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ของท้ อ งถิ ่ น เงิ น งวดที ่ ไ ด้ ใ นงบอุ ด ห นุ น เฉพาะกิ จ ของท้ อ งถิ่ น
คือ 1,037.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณงบลงทุนที่ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับมาทั้งหมด
ทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุนของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ที่ ประมาณ 16.66% จากเงินงบประมาณที่ลงมา
ทั้งสิ้น 2,582.30 ล้านบาท
การจัดอัน ดับ แยกส่วนราชการที่เป็นงบ Function ออก งบประจำอยู่อ ัน ดับ
ที่ 35 ในงบลงทุน 16.66% และอันดับที่ 60 ของประเทศ ภาพรวมอยู่ที่อันดับที่ 59 ของประเทศเฉพาะงบ
Function และงบลงทุนของท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดอยู่ในอันดับที่ 3 และในลำดับภาค 12 จังหวัดอยู่อันดับที่ 11
สำหรับงบกรมจังหวัดภาพรวมอยู่อันดับที่ 35 ลำดับของประเทศ และกลุ่มจังหวัดอยู่ที่ค่ากลาง อันดับที่ 2
ลำดับภาคอยู่อันดับที่ 9 ใน 11 อันดับ ซึ่ง ในปีนี้งบของกรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ไม่ถึง 100 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตามในไตรมาสที่ 1 ทางสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังไม่ให้ความสำคัญกับตัว เลขอันดับ แต่จะเริ่มเร่งรัด
ในเดือนมกราคมเป็นต้นไป เพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีพึ่งออกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2564 คือ ปีที่ผ่านมา หน่วยงานในจังหวัด
กาฬสินธุ์กันเงินไว้ทั้งสิ้น 1,592.63 ล้านบาท ซึ่งเงินกันต้องเบิกจ่ายให้เสร็จ ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565
ถ้าหากเบิกจ่ายไม่ทัน อาจจะขยายเวลาได้อีก 6 เดือน จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งรอสำนัก งาน
งบประมาณอีกที
ผลของการขึ้นระบบ New GFMIS Thai อาจจะมีผลกระทบต่อการเร่งรัดการเบิก
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกาฬสินธุ์ สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS แล้วจะขึ้น
ระบบจริงวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งในเดือนธั นวาคมจะต้อง Data Cleansing ในระบบปัจจุบันให้เสร็จสิ้น
ให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด ทางกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือสั่งการออกมา คือหนังสือ ว 1266 ลงวันที่ 23 ธันวาคม
2564 ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เวียนแจ้งส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือกับ ทุกส่วนราชการได้ แจ้งให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลใน GFMIS
ในระบบปัจจุบันจะต้องปรับปรุงแก้ไข และส่วนราชการจะต้องบันทึกรายการ และทำรายการให้ครบถ้วน
ทุกขั้นตอนในระบบ GFMIS ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ระบบจะดึงข้อมูลวันที่ 29
เวลา 16.30 น. ของทุกส่วนราชการทั้งประเทศ และกรมบัญชีกลางจะปรับปรุงข้อมูลวันที่ 30 ธันวาคม
2564 หลังเวลา 16.30 น. จะต้องยกยอดข้อมูลจากระบบ GFMIS เดิม เข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ใหม่
ในกรณีที่ส่วนราชการทำรายการไม่ครบถ้วน ไม่เป็นข้ อมูลปัจจุบันในระบบ GFMIS เดิม จะส่งผลทำให้การขึ้น
ระบบ New GFMIS Thai ใหม่ ของหน่วยเบิกจ่ายนั้นไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นต้องทำเรื่องเอง
ซึ่งการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ใหม่ อาจจะส่งผลกระทบกับการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความกรุณาทุกส่วนราชการได้แจ้งเจ้าหน้าที่ ถ้าหากว่ามีข้อขัดข้อง หรือมีปัญหาในระบบ
ขอให้ติดต่อที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. เพราะถ้าระบบ
/ปิด...

- 26 ปิด ทางสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ไม่สามารถดำเนินการได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือPM2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย ความเป็น อยู่ และคุณภาพชีว ิตของประชาชน โดยเฉพาะช่ว งฤดูห นาว ถึงช่ว งฤดูแล้งของทุก ปี
ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5
และมีมติให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2562 ได้เห็น ชอบแผนการปฏิ บ ั ติ การขับ เคลื ่ อนวาระแห่ งชาติ การแก้ไ ขปัญ หามลพิษ ด้ านฝุ่ นละออง
โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อให้
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงนี้ จึงได้มีประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ขอความ
ร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน สถาบันการศึกษา อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ให้ดำเนิน การตามประกาศจังหวั ดกาฬสิ นธุ์ และขอความร่ว มมือ ประชาชน งดเว้นการเผาไร่อ้ อย วัส ดุ
การเกษตร ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ตามบ้านเรือน งดการเผาในที่โล่งอื่น ๆ ในทุกกรณี พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่
สวนสาธารณะ และพื้น ที่ 2 ข้างทาง ซึ่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ส ามารถตรวจจับได้ เนื่องจากว่าผิ ด กฎหมาย
ทั้งกฎหมายอาญา มาตรา 220 กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายสาธารณสุข พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าหากบุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งมีความผิดทางอาญา มีโทษ
จำคุก และปรับ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน การตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ห น่วยงานทุกส่วนที่ เกี่ยวข้อง
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ขอความร่ว มมือ ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้ าน ผู้นำชุมชนให้ประชาสัม พันธ์ผ ่ า นหอ
กระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ รับทราบ และถือปฏิบัติตาม โดยทางอำเภอ หรือทาง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ให้ความรู้กับเกษตรกร
โดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทาน หลายอำเภอพบว่ามีการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ซึ่งมีการเผาตอซังข้าว
เป็นจำนวนมาก ซึง่ จากการตรวจสอบ พบว่าในพื้นที่เขตชลประทาน มีการเผาพื้นที่นาข้าว จำนวน 16 จุด
กิจกรรมที่อยากให้มีการรณรงค์ หรือว่าประชาสัมพันธ์ คือ กิจกรรมการชิงเก็บ
เศษใบไม้ วัชพืช ในพื้นที่ป่า 2 ข้างทางที่เป็นเชื้อเพลิง ให้เก็บทำปุ๋ยหมักตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ และฝากประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ในเรื่องการเผาตอซังข้าว ให้หมู่บ้านปลอดการเผา ตัวอย่าง
อำเภอกมลาไสย ซึง่ หลายตำบลมีการอัดตอซังข้าวเป็นก้อนเพื่อจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าพลังชีวมวล สร้างรายได้
ให้กับชาวบ้านตันละ 1,000 บาท
การเผาอ้อย ซึ่งมีนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายอ้อยแห่งชาติ กำหนดไว้
ชัดเจนว่า ต้องมีอ้อยสดที่ไม่ได้ทำการเผา 80% และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อไป ซึ่งเป็นมาตรการที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ได้ออกประกาศจังหวัด ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกันรณรงค์การเผาเพื่อป้องกันปัญหา
PM2.5
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบ...

- 27 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
4.1 สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2564
โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
4.2 ผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนธันวาคม 2564
โดย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
4.3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564
โดย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
4.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
4.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียน
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
4.6 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564
โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด วัคซีนสำหรับ
เด็กที่มีอายุ 5 – 12 ปี จะมีการนำเข้าวัคซีนช่วงไหนบ้าง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การอาหารและยา ได้มีคำสั่งอนุ ญาต
ให้ใช้วัคซีน Pfizer อย่างเป็นทางการในการฉีดจำนวนอัตรา 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่
ในเด็กอายุ 5 – 11 ปีได้ เพียงแต่ว่าวัคซีน Pfizer ที่ใช้ฉีดในเด็กจะไม่ใช่วัคซีน
Pfizer ที ่ ใ ช้ ฉ ี ด ในผู ้ ใ หญ่ ความเข้ ม ข้ น กั บ ตั ว ทำละลายไม่ เ หมื อ นกั น ซึ ่ ง ทาง
กระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งสั่งวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กมาอยู่ และกระทรวง
สาธารณสุ ข ไม่ส ามารถเอาวั ค ซี น Pfizer ของผู ้ ใ หญ่ม าแบ่ง ในอั ต รา 1 ใน 3
แล้วฉีดให้เด็กได้ เพราะตัวทำละลายและตัวเข้มข้นไม่เหมื อนกัน ถ้าวัคซีนสำหรับ
เด็ ก เข้ า มาในประเทศไทย และในเรื ่ อ งเชื ้ อ ไวรั ส โอไมครอน (Omicron)
ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าความ
รุนแรง ความสามารถของภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรบ้าง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสิน ธุ์ เชื้อไวรัสโอไมครอน (Omicron) ได้มีการ
เปรียบเทียบกับเชื้อไวรัสอู่ฮั่น ถ้ามี 11 คน เชื้อไวรัสอู่ฮั่นจะมีการแพร่เชื้อ 1 – 2 คน
ถ้าสายพันธุ์เดลต้า (Delta) ถ้ามี 11 คน จะมีการแพร่เชื้อ 6 – 7 คน ถ้าไวรัสสายพันธุ์
โอไมครอน (Omicron) ถ้ามี 11 คน จะมีการแพร่เชื้อ 10 – 11 คน ซึ่งสายพันธุ์นี้ติดเชื้อ
/เร็วมาก...

- 28 เร็วมาก ซึ่งเมื่อไม่กี่ว ันที่ผ ่านมาได้มีการวิเคราะห์ผ ู้ป่วย จำนวน159 คน ในวันที่
13 – 26 ธันวาคม 2564 พบว่า ในจำนวน 159 คน อายุเฉลี่ย 26 ปี เพศชายและ
เพศหญิงใกล้เคียงกัน ในเพศชายประมาณ 70 กว่าคน เพศหญิงประมาณ 80 กว่าคน
ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อย คือ 69% มีอาการไอ เจ็บคอ ไม่มีอาการหนัก ที่น่าสนใจคือ
ในจำนวน 159 คน ไม่ได้ฉีดวัคซีน จำนวน 25 คน มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ประมาณ
10 กว่าคน แต่เข็มที่ 2 จำนวน 98 คน ที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron)
และที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) อยู่ 10 คน
ใน 10 คน เป็นการฉีดวัคซีนสูตรวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) + วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า
(AstraZeneca) และวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) + วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ใน 98 คน ที่ฉีด
วัคซีน 2 เข็ม ติดติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ทุกสูตรที่ฉีด และอยาก
ประชาสัมพันธ์ว่า เข็มที่ 4 สำหรับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) + วัคซีนซิโนแวค (Sinovac)
หรือวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) + วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ถ้าฉีดวัคซีน
เข็มที่ 3 ครบ 3 เดือนแล้ว ให้รีบฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เลย ซึ่งเปิดให้บริการถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2564 วัคซีนที่ใช้ฉีดมีเพียงพอแน่นอน และเลือกได้ทุกสูตร เพี ยงแต่ว่า
ในตอนนี้มีการศึ กษาว่าวั คซีนกระตุ้นตัวไหนที่ป ้องกันการติดเชื ้อไวรัสสายพั นธุ์
โอไมครอน (Omicron) ได้ดี ซึ่งมีผลการวิจัยอยู่ 2 เรื่อง เพราะฉะนั้ นถ้าใครฉีดวัคซีน
ซิโนแวค (Sinovac) + วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ถ้าเข็มที่ 4 แนะนำฉีดวัคซีนไฟเซอร์
(Pfizer) หรือฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) แต่ถ้ายังรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า
(AstraZeneca) อยู่ ทำการฉีดวัคซีนให้ และเข็มที่ 4 แนะนำให้รีบฉีดวัคซีนให้ห่ างจาก
เข็มที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน ถ้าไม่แน่ใจให้แนะนำเปิดแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม จะได้รู้ว่า
จะเข้ารับการฉีดวัคซีนวันไหน ส่วนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว ต้องรีบฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
ระยะเวลาห่างจากเข็มที่ 2 3 เดือนทุกตัว
ประธาน สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องเพิ่มเติมในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ
อีกหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเรื่องเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณที่ประชุม และขอ
ปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา

12.30 น.
***********************************

- 29 (ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมงคล การรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประพันธ์ โพธิ์วันนา)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
นางสาวรุจิเรขา ภูนาเมือง... พิมพ์/ทาน

