รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 5/2562
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 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.
32.
33.

นายไกรสร กองฉลาด
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายชาญชัย คงทัน
นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ
นายกิตติ แพงศรี
นายโสภณ เจริญพร
นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
พ.จ.ต.สาเนียง หวังเจริญ
นายวิทยา ภูโยสาร
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
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
นายศุภวิทย์ สีสด
นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง
พ.ท.สุรสิทธิ์ จอมทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
รรท. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
(แทน) นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
(แทน) นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
(แทน) นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
/ 34. นางสาวชนกพร ...

-234. นางสาวชนกพร โพธิสาร
35. พ.ท.ทองใบ ชารีวัน
36. นายปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง
37.
38.
39.
40.

นายวีรชน ไชยชะอุ่ม
นายสมบูรณ์ นาสาทร
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นางสาวขวัญใจ พลยุทธ

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

นางจุฑามาศ กาจรเมนุกูล
นางเบญจพร เอกสัตย์
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นายศิริพงษ์ ภูผานิล
นายวรพล ภูภักดี
นายวิบูลย์ ไชยวรรณ
นายอภิรักษ์ พานนูน
นายสุทิน กาญจนรัช
นายเดชา เจนกลรบ
นายนรินทร์ มีวงศ์
นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
นางสาวอรุโณทัย โยธสิงห์
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายสมจิตต์ ลักษณะอัฐ
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี

59. นางดวงใจ ทองโสภณ
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

นายภูผา บัวบุญ
นางอุบลทิพย์ เพชรชู
นายเหรียญชัย ทองดี
นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์
นายวรรทธนะ โสมาบุตร
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข
นายกฤษฎา มะลิซ้อน
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME OneStop Service Center : OSS)
(แทน) คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
/ 69. นายประดิษฐ ...

-369. นายประดิษฐ สุดชาดา
70.
71.
72.
73.
74.

นายมิตรชัย อานันทนสกุล
นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล
นางสาวอรทัย บุญสร้อย
นายเศกสิทธิ์ ธรรมเกษร
นางสางจิรนัน พรามกุล

75. นางบุญญาภา เสนามนตรี
76. นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล
77. นางสาวภัควลัญชญ์ เชียงชา
78.
79.
80.
81.

ว่าที่ ร.อ. ศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
นยประสิทธิ์ นันเรี่ยม

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

นายสุชาติ วิชชาวุธ
นายชัดชนะ วิเศษศรี
นายเจษฎา จันทร์อุไร
นายชนะเมศฐ์ รอบรู้
นางนารี โกเจริญ
นายเพิ่มพูน พง์พวงเพชร
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
นายชาญกฤต น้าใจดี
นางสาวนพกนก บุรุษนันท์

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ
นายเรืองเวช ผาสุก
นายไพรัตน์ สงคราม
นางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา
นางฉันชนก ขุนทอง
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายศุภเดช การถัก
นายสุทธิชัย บุญเรือง
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
นางวันเพ็ญ ขุนทอง

(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
กาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 2
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 101. นายวรวิทย์ ...

-4101. นายวรวิทย์ รัตนากร
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

นางสาวสุจิตรา จันทร์เปล่ง
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
พ.ต.อ.ปริญญา คาเจริญ
พ.ต.ท.แสงเพ็ชร หอมสมบัตร
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.ท.เมฆินทร์ ภูอาภรณ์
พ.ต.อ.บุญเกื้อ ศิลาพัฒน์
พ.ต.ท.วงศธร บุญเคน
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.คารม พรมคุณ
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.ท.ประเสริฐศักดิ์ ฝอยกลาง
พ.ต.อ.วรพงษ์ นันทลักษณ์
พ.ต.ท.พลวัฒน์ อัคโคตร
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกษเจริญคุณ
พ.ต.อ.บุญเทียน พุดสีเสน
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ต.สมพงษ์ สามสี
ร.ต.อ.ศุภชัย ทบราช
พ.ต.ท.วัชรไกร ใหม่คามิ
นางกรรณิกา กองฉลาด

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

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

นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายยงยุทธ หล่อตระกูล
นายอาทิตย์ ต่างประโคน
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
นายรัชโยธิน มีพันลม

7. นายบุญช่วย สงฆนาม
8. นายวิรตั น์ แสงแก้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการ มท.)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
/ 9. นายศรีบุญเรือง ...

-59.
10.
11.
12.
13.

นายศรีบุญเรือง ฤทธิ์น้าคา
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายสถาพร คาแท่ง
นายพีระพล ปั้นสังข์
นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์

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

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
นายสมพงษ์ แสนบุตร
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
นางสาววราภรณ์ จันทร์เลิศฤทธิ์
นายชัยยา ยอดสง่า
นางนันทิยา แสงโสภาภรรณ

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขา
ภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
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 พลพุทธา
พ.ต.ท.คะนอง ภูบาลชื่น
ว่าที่ พ.ต.ต.เจษฎา พิมาทัย
นายเอกรัตน์ มิสา
นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นายบรรจง สร้อยชมภู
นางสาวชนารัตน์ สิงห์สุขศรี
นายประพันธ์ โพธิ์นาวัน
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นางวนิดา บุญเลิศ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายมงคล การรัตน์

ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สารวัตรฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
/ 17. นายเสกสรร ...

-617.
18.
19.
20.
21.

นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ
นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม

เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับประถมศึกษาจานวน 4 ราย ได้แก่
1. เด็กหญิงอภิญญา โพธิ์ศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาจาปา อาเภอดอนจาน
2. เด็กชายเจตพล รักภูเสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจาน อาเภอนาคู
3. เด็กหญิงพิมลวัลย์ ธรรมสีลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ อาเภอท่าคันโท
4. เด็กหญิงนวพร ทิพย์สิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนนาดี อาเภอเขาวง
ระดับมัธยมศึกษาจานวน 3 ราย ได้แก่
1. เด็กหญิงกิจณรินทร์ ภูผาผิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม อาเภอยางตลาด
2. นายชนายุทธ บุญบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
(ปี 2562 เยาวชนได้รับทุนต่อเนื่องตามที่สถานศึกษาเสนอมา)
3. นางสาวจิราพร อุทกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนาฯ อาเภอนาคู
(ปี 2562 เยาวชนได้รับทุนต่อเนื่องตามที่สถานศึกษาเสนอมา)
ระดับอาชีวศึกษาจานวน 1 ราย คือ
นายวัชระ ทองคง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี
โดย ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. พล.ต.ต. ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงินสมทบทุนสร้าง
องค์พระประธานประจาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 348,180 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
โดย สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
3. มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศ ให้แก่หมูบ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
จานวน 18 หมู่บ้าน
1. บ้านเหล่าหลวงกลาง หมู่ที่ 12 ภูดิน
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. บ้านดอนดู่
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 2 ตาบลอุ่มเม่า
อาเภอยางตลาด
3. บ้านหนองบัว
หมู่ที่ 9 ตาบลเจ้าท่า
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. บ้านโนนทอง
หมู่ที่ 7 ตาบลโนนน้าเกลี้ยง อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
5. บ้านหนองห้าง
หมู่ที่ 8 ตาบลหนองห้าง
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. บ้านน้อยนามูล
หมู่ที่ 13 ตาบลนาตาล
อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
7. บ้านโนนชายสาราญ หมู่ที่ 11 ตาบลแซงบาดาล
อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
8. บ้านดอนไม้คุ้ม
หมู่ที่ 1 ตาบลสงเปลือย
อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
9. บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 4 ตาบลหัวหิน
อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
10. บ้านหนองยางใต้
หมู่ที่ 1 ตาบลเนินยาง
อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 11. บ้านสองห้อง …

-711. บ้านสองห้อง
หมู่ที่ 5
12. บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 10
13. บ้านสงเปลือย
หมู่ที่ 9
14. บ้านหนองขอนแก่น หมู่ที่ 8
15. บ้านคาอุดม
หมู่ที่ 12
16. บ้านหนองขามป้อม หมู่ที่ 2
17. บ้านหนองแวงแสน หมู่ที่ 2
18. บ้านน้อยสามเชียง หมู่ที่ 9
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

ตาบลร่องคา
ตาบลหนองหิน
ตาบลสงเปลือย
ตาบลหนองอีบุตร
ตาบลหนองสาราญใต้
ตาบลสายนาวัง
ตาบลนาจาปา
ตาบลฆ้องชัยพัฒนา

อาเภอร่องคา
อาเภอหนองกุงศรี
อาเภอนามน
อาเภอห้วยผึ้ง
อาเภอสามชัย
อาเภอนาคู
อาเภอดอนจาน
อาเภอฆ้องชัย

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

4. มอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประจาปี 2562
มอบให้อาเภอทุกอาเภอ รวม 155 คัน
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
5. มอบรางวัลผลการประกวดธุงในงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้าพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี 2562
รางวัลชนะเลิศ (5,000 บาท)
ได้แก่ หมายเลข 34 อาเภอกมลาไสย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (4,000 บาท) ได้แก่ หมายเลข 16 อาเภอกมลาไสย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (3,000 บาท) ได้แก่ หมายเลข 33 อาเภอร่องคา
รางวัลชมเชย (1,000 บาท)
ได้แก่ 1. หมายเลข 9 อาเภอคาม่วง
2. หมายเลข 19 อาเภอฆ้องชัย
โดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับธงตระหนักถึงว่าการที่จะ
ได้รับธงนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่สาคัญคือการรักษา ถ้าต่อไปสถานการณ์พื้นที่ไม่ขาวอย่างที่เป็นอยู่ จะต้องนา
ธงมาคืน อยากให้มองไปข้างหน้า เนื่องจากวันนี้ยาเสพติดมีจานวนมาก เพราะท่านเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องรู้
ต้องแสวงหาเรื่องการมีส่วนร่วมให้มาก โดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จะทาอย่างไรให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
เพราะตอนนี้ เป็ น การแก้ปั ญ หาแค่ป ลายเหตุ ต้องช่ว ยกัน ถ้าวันนี้ไม่ช่วยกัน ในวันข้างหน้า อาจจะมีปัญหา
มากกว่านี้ ซึง่ บางปัญหาทีค่ ิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ถ้าปล่อยไว้นานอาจทาให้เป็นปัญหาใหญ่ได้ ทั้งนี้ ขอแสดง
ความยินดีและขอให้รักษาความดีไว้ ซึ่งยืนยันว่าเรื่องหมู่บ้านสีขาว ผมไม่ได้เร่งรัด ไม่ต้องการให้สร้างข้อมูลที่
เป็นเท็จ เพื่อที่จะได้เป็นจังหวัดสีขาวเร็ว ๆ ตราบใดที่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนชัดเจนและได้รับการยอมรับ
จากทุกส่วนว่าขาวจริง เพราะจะทาให้เกิดผลเสียและอยากที่จะแก้ไข
สาหรับการมอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง” ประจาปี 2562 ต้องขอขอบคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มามอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียน
ขอให้นายอาเภอนาไปมอบให้ได้ตามวัตถุประสงค์และอย่าให้เกิดข้อครหา
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ 1 ...
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เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.

นายนรินทร์ มีวงศ์
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ) กลุ่มพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพการประมง สานักงานประมงจังหวัดกระบี่
ให้ดารงตาแหน่ง ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
2. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการสถิติ (ผู้อานวยการกลุ่ม) กลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผนสานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
3. นายสมจิตต์ ลักษณะอัฐ
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 8 (หัวหน้ากอง)
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยินดีต้อนรับ ทุกท่านครับ ข้อดีอย่างหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผ่านมาคือ หัวหน้าส่วน
กาฬสินธุ์มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน อยากจะให้รักษาประเพณีแบบนี้ไว้ อยากให้รู้จักกันถ้าหากมีอะไร ไม่ต้อง
รอหนังสือ เพราะบางเรื่องโทรศัพท์หารือกันได้ และจะมีประชุมวาระยามเช้า (Morning Brief) ถ้าหากท่านใด
ว่างให้มาประชุม หากท่านไม่ว่างต้องมอบตัวแทนมาประชุม อยากให้พยายามทาความรู้จักกันไว้ ถ้าหากมีอะไร
จะได้ช่วยเหลือกันได้
ที่ผ่านขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทาให้การจัดงานพิธีพลีกรรมและพิธีบรมราชาภิเษก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคาชมที่ทราบกัน คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแส
ขอบใจประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ร่วมกันจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นงดงามอย่างสมพระเกียรติ
ขอบพระคุณอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องรับเสด็จพระราชดาเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวานวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ผ่านมาเรา
ได้ ร่ ว มมื อ กั น เช่ น เรื่ อ งถนน เรื่ อ งความเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม การจั ด งานค่ อ นข้ า งเรี ย บร้ อ ย และฝาก
ขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้อานวยการถวายความปลอดภัย ซึ่งท่านช่วยกากับดูแล
รายละเอี ย ดงานต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ต้ น ท าให้ ง านผ่ า นไปได้ ด้ ว ยดี ซึ่ ง ถื อ ว่ า ผมโชคดี ที่ ทั้ ง ทหารและต ารวจ
มีความเป็นกันเอง มีความจริงใจต่อปัญหาทุกปัญหาที่จะเข้ามาและช่วยกันแก้ไข งานที่ผ่านมาเมื่อวานถ้าหากมี
ข้อบกพร่องประการใด ที่ทาให้ท่านขุ่นข้องหมองใจผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ถ้ามีคุณความดีที่เกิดขึ้นขอยกให้
เป็นของทุกท่านครับ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องรับเสด็จฯ ตารวจได้รับผิดชอบเส้นทางประมาณ 170 กิโลเมตร ทั้งเส้นทางหลัก
และเส้น ทางรอง นั บ ว่าโชคดีที่เราทางานแบบบูรณาการ ได้ ทางทหาร ที่สาคัญ คือกาลังพล ไม่คิดว่ารูป จะ
ออกมาสวยขนาดนี้ ต้องขอขอบคุณครับจิตอาสา ขอบคุณท่านนายอาเภอทุกอาเภอที่ประกอบกาลังมาทางาน
จิตอาสาร่วมกับตารวจ เราเริ่มทางานตั้งแต่ตีห้าและเลิกเวลาทุมครึ่ง เพราะสถานการณ์แปรเปลี่ยนตลอดเวลา
ตอนแรกหมายกาหนดการจะบินด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่อาเภอเขาวง แต่ฝนทาท่าจะตกแรง จึงต้องวางกาลัง
ปรับแผนวางกาลัง จากเขตอาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มาจนกระทั่งถึงจุดอาเภอเขาวง ก็มีการโยกย้าย
กาลังพลกัน 3 - 4 ครั้ง ใช้แผน 3 - 4 แผน กาลังพลประมาณ 1,600 คน ค่อนข้างจะซับซ้อน แต่แปลกมาก
ที่ท่านเสด็จตรงไหนฝนก็หยุด ตกตรงนั้น สถานการณ์เปลี่ยน เมื่อวานแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้ว ผมก็ยังอยู่
จนกระทั่งยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์ได้ลงที่จังหวัดขอนแก่น ผมถึงสั่งยกเลิกกาลังพลสารองทั้งหมด ทั้งแดดและฝน
ก็ยังเข้มแข็ง ขอชื่นชมทุกคน
/ รองผู้บัญชาการกองกาลัง ...

-9รองผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในส่วนของฝ่ายทหาร ผมได้สอบถามจากท่านผู้อานวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2
ที่ได้ติดตามคณะท่านแม่ทัพมาเมื่อวานนี้ เพราะเราจะประเมินตัวเองไม่ได้ ท่านบอกว่า มีความเป็น ระเบียบ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ ซึง่ เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องการปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น อยากให้ ทุกคนคนปลูกต้นไม้ ปลูกที่ไหนก็ได้
และให้นายอาเภอไปประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกที่เป็นไม้ยืนต้นได้ทั้งนั้น
เพราะตอนนี้ภัยธรรมชาติมาแรง เพราะไม่มีแนวกันลม ในสานักงานทุกสานักงานของทุกส่วนราชการ ความจริง
อยากจะให้ ห น้ าส่ ว นราชการที่ ติ ด กั บ ถนนหลั ก โดยเฉพาะถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ขอความร่ว มมื อ ไปทาง
ศึกษาธิการจังหวัดว่าขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่อยู่ติดถนน อยากให้จัดสวนหย่อมหน้าโรงเรียน โดยเฉพาะ
ถนนเส้นอาเภอสมเด็จไปถึงอาเภอยางตลาดเพราะถ้ามีสวนหย่อมจานวนมากจะดูดีและสวยงาม ให้นายอาเภอ
ไปวางแผนเรื่อง 1 อาเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ในอาเภอที่มีพื้นที่ของ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ให้ท่านเอาตรงนี้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 2654 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 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) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุ มคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 112 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ

3.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหนังสื อให้ จังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
โดยประการแรกให้มีการประดับพระฉายาลักษณ์บริเวณหน้าอาคารสานักงาน รวมทั้งมีการประดับผ้าสีเหลืองและ
ระบายสีม่วงบริเวณรั้วอาคารสานักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 เดือนมิถุนายน 2562 ประการที่สองจัดสถานที่ไว้
เพื่อลงนามถวายพระพร ณ อาคารสานักงาน ในสถานที่ทเี่ หมาะสม โดยมีการประดับพระฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย
และธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี พร้อมโต๊ะหมู่บูชาและสมุดลงนามถวายพระพร
ปากกาสีน้ าเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ไว้สาหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร
ในระหว่างวันที่ 1 – 10 เดือนมิถุนายน 2562
/ ในส่วนของจังหวัด ...

- 10 ในส่วนของจังหวัดในวันที่ 3 มิถุนายน จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีพิธีทาบุญตักบาตรตั้งแต่เช้า เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 41 รูป ซึ่งในส่วนนี้
จังหวัดจะจัดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 07.00 น.
มีพิธีทาบุญตักบาตร การแต่งกายข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทย :
ชุดไทยอมรินทร์สีเหลือง จิตอาสา : ชุดจิตอาสาพระราชทาน ในเวลาต่อมาจะมีพิธีลงนามถวายพระพรตั้งแต่
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จะจัดกิจกรรมที่หอประชุมศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ (หลังใหม่) จะเป็นพิธีเปิด
กรวยกระทง ดอกไม้ ธูปเทียนแพ เบื้ องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพร เป็นอันเสร็จพิธี
การแต่งกายเหมือนตอนเช้า ในช่วงเย็นจะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดธูปเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จะจัดกิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีเริ่มตั้งแต่ผู้ว่าราชการ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเสร็จแล้ว
ผู้ว่าราชการจะนากล่าวสะดุจดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ต่อมาผู้ว่าราชการจุดเทียนชัยและจุดต่อให้ผู้มาร่วมพิธีตามลาดับ และวงดนตรี
บรรเลงเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี ดนตรีบ รรเลงเพลงสดุดี จอมราชาเป็ น อัน เสร็จพิ ธี ส าหรับ การแต่ งกาย
ข้าราชการ : ชุดปกติขาว สวมหมวก แม่บ้านหมาดไทย : ชุดไทยอมรินทร์สีเหลือง จิตอาสา : ชุดกิต อาสา
พระราชทาน และประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หารือครับ เรื่องทาบุญตักบาตรจัดพิธีทหี่ น้าศาลากลางใหม่ดีไหม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สรุปว่าพิธีทาบุญตักบาตรจัดที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
อีกเรื่องคือ พล.อ.เปรม ติณสูล านนท์ ประธานองคมนตรีได้ถึงแก่อสั ญกรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ซึ่งรัฐบาลแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการดาเนินการดังนี้ ประการแรกให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ โรงเรียน ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 12 มิถุนายน
2562 รวม 17 วัน ประการที่สองให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ตั้งแต่วัน
จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ถึง วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) ซึ่งเป็น
วัน เฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสุ ทิ ดา พั ช รสุ ธาพิมลลั กษณ พระบรมราชินี รวมเวลาไว้ทุ กข์
21 วัน ในการนี้ให้ในส่วนราชการต่าง ๆ มีการตั้งโต๊ะประดับรูปภาพของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พานดอกไม้
(สีขาวและสีชมพู) ให้มีสมุดลงนามแสดงความอาลัย ปากกาสีดา พร้อมจัดโต๊ะเก้าอี้ สาหรับบุคลากรในสังกัด
และผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามแสดงความอาลัย ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การลดธงครึ่ งเสา คื อให้ ชั กธงชาติ ถึ งยอดเสาหลั งจบเพลงชาติ ก่ อน จากนั้ น
จึงลดลงมาที่ความสูง ๑ ใน ๓ ของเสา ไม่ใช่ลดธงลงมาที่ตาแหน่งครึ่งเสา สรุปว่าให้ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันจันทร์ที่
27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ฉะนั้น 3 มิถุนายน 2562 ห้ามลดธง เนื่องเป็นวัน
วันเฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็ จพระนางเจ้ าสุ ทิ ดา พั ชรสุ ธาพิ มลลั กษณ พระบรมราชิ นี และให้ ข้ าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่
17 มิถุนายน 2562 รวม 21 วัน ยกเว้นวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ชุดปกติขาว ห้ามติดปอกแขนสีดาไว้ทุกข์
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 3.2 ผลการดาเนินโครงการ ...

- 11 3.2 ผลการดาเนินโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness
Model
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการดาเนินโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness
Model รายนายถนอม คากอง อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๙ บ้านสะอาดใต้ ตาบลลาคลอง อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลทั่วไปนายถนอม คากอง มีลูกชาย 2 คน อายุ 9 ขวบ กับ 10 ขวบ หย่าร้าง
กับภรรยาตั้งแต่ลูกยังเล็ก สภาพปัญหาของนายถนอม คากอง คือเป็นคนยากจน พ่อแม่อพยพมาจากจังหวัด
มหาสารคามมาอยู่ที่บ้านสะอาดใต้ติดกับโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาวมีชีพหาปลา เรือที่มีอยู่เดิมเก่า
มาก และบ้านเรือนนั้นได้ทรุดโทรมมาก ซึ่งอาศัยอยู่กับลูก 2 คน ทามาหากินได้เงินไม่พอใช้จ่าย หลังจากที่ได้
เข้าร่วมโครงการฯ ตอนที่ชุดปฏิบัติการตาบลลงพื้นที่ จึงทราบว่านายถนอม คากอง ไม่ได้อยากเงินหรือสิ่งของ
แต่สิ่งที่อยากได้คือเครื่องมือทามาหากิน ซึ่งได้ทาประชาคมหมู่บ้านแล้วว่านายถนอม คากอง ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมีความตั้งใจในการทางานเป็นอย่างดี ซึ่งหน่วยราชการได้ช่วยเหลือโดยเริ่มจากชุมชนตาบลลาคลอง
รวบรวมเงิน ช่ ว ยเหลื อ ครั้ งแรกได้ เงิน 35,520 บาท รวมทั้ งหน่ ว ยราชการที่ ล งไปช่ว ยเหลื อ ครั้งแรกนั้ น
มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวั ดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ให้เงินตัวเองสมทบ และมีสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ อีก 8,000 บาท
รวมช่ วยเหลื อครั้งแรกเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น 43,520 บาท หลั งจากที่ได้ เงิน มาแล้ ว ได้ ด าเนิ น การซ่อ มแซมบ้ าน
อย่างที่สองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนับสนุนเงินในการจัดซื้อเรือหาปลาเป็นเงิน จานวน 10,000 บาท
และห้างสงวนวงษ์พาณิชย์ให้เครื่องยนต์ เป็นเงินจานวน 1,100 บาท ปรากฏว่าหลังจากที่นายถนอม คากอง
ได้รั บ เครื่องเครื่องมื อแล้ วตั้ งใจท ามาหากิน รวมทั้ งมี ห น่ ว ยงานสาธารณสุ ขเข้าไปดูแลนายถนอม คากอง
เนื่องจากนายถนอม คากอง เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนคอสะพาน เป็นเหตุให้เป็น
ผู้พิการต้องตัดขาข้างขวาทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงได้ไปตรวจสอบจัด ทาขาเทียมให้ใหม่ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลได้ไปดูแลสุขภาพนายถนอม คากอง และลูกอีกสองคน ทั้งนี้ ทีมงานเกษตรและผู้นา
ชุมชนได้เข้าไปจัดทาพืชผักสวนครัวและมอบไก่พันธุ์ไข่ให้ และนายถนอม คากอง ได้ดาเนินการปลูกผักและ
เลี้ยงไก่เพื่อจะนามาบริโภค และพิธีส่งมอบบ้านและเรือตอนที่ลงไปสอบถามว่าในหนึ่งวันหาปลาได้เท่ าไหร่
ได้รับคาตอบว่าได้เป็นพันบาท เฉลี่ยแล้วอยู่ได้ เดือนหนึ่งมีรายได้หลักหมื่น ความเป็นอยู่ดีขึ้น จากหน้ามือเป็น
หลังมือ และได้ถามว่าอยากได้อะไร สิ่งที่อยากได้คือขาเทียม เนื่องจากขาเทียมชารุด เกินไป ซึ่งผมได้สอบถาม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทราบว่าให้ส่งตัวเข้ามาจะเปลี่ยนขาเทียมให้ใหม่ อย่างอื่นทีต่ ้องการคือจักรยานให้ลูก
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พยายามติดตามต่อไปว่าดีขึ้นอย่างไร
นายอาเภอคาม่วง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการดาเนินโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness
Model รายนายไสย์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ ๕๓ บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลดินจี่ อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ รายนี้เป็นคนพิการมาตั้งแต่เด็ก สายตาไม่ค่อยดี เมื่อ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าสายตานั้น
มองไม่ค่อยเห็น สาหรับครอบครัว มีทั้งหมด 7 คน มีลูก 2 คน ลูกเขย 1 คน และที่เหลือนั้นเป็นหลานรวมแล้ว
7 คน อยู่บ้านหลังเล็กและมีขนาดแคบ รายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ 700 บาท/เดือน และเบี้ยคนพิการ
อีก 800 บาท/เดือน มีทรัพย์สิน เป็นที่นา 5 ไร่ และมีจักรยานยนต์ของหลานสาว 1 คัน ก่อนที่จะเข้าร่วม
โครงการฯ ได้ มีการประชาคมเวทีช าวบ้ านเพื่อคัดเลือกครัวเรือนยากจน เนื่ องจากว่าคนนี้เป็นคนที่เข้าวัด
ฟังธรรมทุกวัน เนื่องจากบ้านอยู่ติดวัด แม้ว่าสายตาไม่ดีก็ไปช่วยงานวัดเกือบทุกวัน
/ เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ ...

- 12 เมื่อ เข้า ร่ วมโครงการฯ อาเภอได้ด าเนิน การช่ว ยเหลื อโดยใช้ เงิน บุ ญ กุ้ม ข้าว
จานวน 20,000 บาท ในการซ่อมแซมบ้านได้มีการต่อเติมบ้านออกมาข้างนอก นอกจากนั้นหลานสาวมีใจรัก
อยากช่วยครอบครัว เนื่องจากว่ามีจักรยานยนต์ จึงอยากประกอบอาชีพขายลูกชิ้น และอาเภอได้ลงพื้นที่ไปที่
บ้านและได้ ซื้อรถพ่วงพร้อมร่มให้ จานวน 3,500 บาท รวมทั้งอุปกรณ์ขายลู กชิ้นให้ ทั้งหมด 8,000 บาท
เมื่อก่อนก็ขายแต่มีอุปกรณ์ไม่ค่อยครบเท่าไหร่ ขายได้วันละร้อยกว่าบาท แต่หลังจากที่ได้อุปกรณ์ที่อาเภอซื้อให้
สามารถไปขายนอกสถานที่ ได้ ไปตามตลาดตาบลต่าง ๆ เพราะมี จักรยานยนต์รถพ่ ว งไป จากเดิม ขายได้
ประมาณวันละ 100 บาท ตอนนี้ ขายได้ประมาณ 300 - 400 บาท ตอนนี้รายได้ และความเป็นอยู่ดีขึ้น
เฉลี่ยแล้วจากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ 3,000 บาท/เดือน ตอนนี้ได้ประมาณ 8,000 - 10,000 บาท/เดือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝากปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องออกแบบรถพ่วงและโลโก้ Kalasin Happiness
Model ด้วย
นายอาเภอร่องคา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผลการดาเนินโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness
Model รายนางคาพูล โพธิกุดไสย อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 บ้านกุดลิง ตาบลร่องคา อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาชีพ ค้าขายอาหารพื้นบ้าน สถานภาพ หม้าย (สามีเสียชีวิต) มีบุตร 2 คน เป็นบุตรชาย
1 คน และบุตรหญิง 1 คน ปัจจุบันบุตรชายคนโตทางานที่บริษัทในจังหวัดอุบลราชธานี และบุตรสาวทางานที่
คลินิกสัตว์บาลในกรุงเทพมหานคร (เพิ่งได้ทางาน) ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ นั้น ทางพื้นที่ได้มีการประชาคมและ
ความเห็นว่านางคาพูล โพธิกุดไสย มีสภาพครอบครัวที่ยากจน โดยอาศัยอยู่กับน้องสาว ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอ
เนื่องจากขณะนั้นลูกสาวอยู่ในระหว่างเรียนระดับปริญญาตรี รวมทั้งเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านและเป็นหนี้ ธกส.
และนางคาพูล โพธิพิ สั ย มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ที่ป ระชุม ได้ เสนอมายังส่ วนการเพื่ อให้ ความช่ว ยเหลื อ
โดยอาเภอและส่วนราชการให้ความช่วยเหลือ นางคาพูน โพธิพิสัย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 กองทุนคนร่องคา
ไม่ ทิ้ งใครไว้ข้างหลั งได้ม อบอุ ป กรณ์ ค้ าขายเป็ น เงิน ทั้งหมด 2,000 บาท ส านั กงานเกษตรอ าเภอได้ ม อบ
เมล็ดพันธุ์ผักและน้าหมัก เพื่อให้นางคาพูน โพธิพิสัย ได้ไปปลูกผักจะได้ลดรายจ่ายในครอบครัว สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอมอบไก่พันธุ์ กิ่งกาชาดอาเภอร่องคาได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน
1,400 บาท และด้านสุขภาพทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมอบให้ อสม. เป็นผู้ดูแลสุขภาพให้กับ
นางคาพูน โพธิพิสัย ในส่วนของระยะที่สอง ทางอาเภอได้มีการอบรมอาชีพกับกลุ่มคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลั งส าหรับ นางคาพู น โพธิพิสั ย ได้มีการมอบรถเข็ญ ให้ 1 คัน ระยะที่ 2 ที่ทาการปกครองอาเภอร่องคา
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ ได้มอบรถเข็น จานวน 1 คัน เป็นเงิน 3,500 บาท มอบไก่พันธุ์ไข่ จานวน
4 ตัว พร้อมอาหารไก่พันธุไข่ 1 กระสอบ เป็นเงิน 1,480 บาท มอบเมล็ดพันธุ์ผัก จานวน 1 ชุด เป็นเงิน
120 บาท และกิ่งกาชาดอาเภอร่องคามอบเครื่องอุปโภค 1 ครั้ง เป็นเงิน 700 บาท จากเดิมก่อนได้รับความ
ช่วยเหลือมีรายได้ 5,500 บาท/เดือน และหลังจากให้ความช่วยเหลือแล้ว มีรายได้เพิ่มขึ้น 7,500 บาท/เดือน
ถือว่านางคาพูน โพธิพิสัย มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ และไข่ส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนนั้น ได้แบ่ง
ขายให้ กับคนในชุมชนสามารถเป็น เงินเก็บออม ทาให้ลดรายจ่ายลงไปและทาให้ มีความสุ ขในการประกอบ
อาชีพและพี่น้ องประชาชนในพื้นที่มีการดูแลช่วยเหลือกัน รวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งผมได้ไปเยี่ยมที่บ้านกับหัวหน้าส่วนราชการ นางคาพูน โพธิพิสัย รู้สึกตื้นตันใจและร้องไห้ออกมาว่าเจ้าหน้าที่
รวมถึงผู้ว่าราชการจั งหวัดไม่ ทอดทิ้ง นายอาเภอไม่ ทอดทิ้ง หั วหน้าส่วนราชการให้ ความช่วยเหลื อมีความ
ภาคภูมิใจมากกับโครงการนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส าหรั บ ความคื บ หน้ า ในด้ า นการด าเนิ น งานตามมาตรการลดคั ด แยกขยะ
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรอบเดือนนี้ปรากฏว่าภาพรวมของศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการให้ความ
ร่วมมือ โดยขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด สามารถที่ลดขยะได้เกินเป้าหมาย โดยเฉพาะถุงหูหิ้ว แก้วน้าที่
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร ถือเป็นข่าวดี จากการประเมินของส่วนกลางทาให้กาฬสิ นธุ์ของเราได้รับ
เกียรติให้ไปรับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เป็นต้นแบบ
ซึง่ มีหลายหน่วยงานดาเนินการได้ดี แต่ให้คัดเลือกเอาหน่วยงานเดียว ปรากฏว่าสานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับเลือกให้ไปรับเกียรติบัตรเช่นเดียวกัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์มาหารือกับผม
ในเรื่องถนน เรื่องต้นรวงผึ้งและแผนงานทีจ่ ะปลูกต้นไม้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้แทนคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของส่วนราชการ(งบ Function) ที่ทางส่วนราชการได้
ดาเนินการมีทั้งหมด 15 หน่วยงาน ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายน้อย คือ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ห้ ว ยผึ้ ง ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานขนส่งจังหวัด
กาฬสิน ธุ์ วิทยาลัย นาฏศิล ปะกาฬสิน ธุ์ เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 นิคมสร้างตนเองลาปาว สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วยนะครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 รายงานพยากรณ์อากาศ
ผู้แทนหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เริ่มต้น
เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม การคาดหมาย
ฤดูฝนปีนี้จะมีฝนประมาณ 40 - 80 เปอร์เซ็นต์ และประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วง
และคาดว่าปีนี้ จะมีพายุฤดูร้อนประมาณ 1 ลูก จะเข้าช่วงไหนหรือภาคไหนนี้เราจะติดตามต่อไป ในช่วงนี้
กรมอุตนุ ิยมวิทยามีประกาศฝนตกหนักอยู่มีผลกระทบถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ฝนจะตกหรือไม่
ผู้แทนหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ปริมาณฝนจะลดลงเป็นช่วงฝนทิ้งช่วง
/ ผู้อานวยการโครงการส่งน้า …
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ส าหรั บ น้ าในเขื่ อ นล าปาว วั น นี้ มี น้ าอยู่ 528.6 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตรหรื อ
ประมาณ 26.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวานมีน้าไหลเข้าอ่าง 7.38 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมน้าที่ไหลเข้าอ่างสะสม
ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประมาณ 115 ล้านลูกบาศก์เมตร เดือนนี้มีน้าไหลเข้า
ประมาณ 60 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ในค่าเกณฑ์เฉลี่ยของทุกปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เราจะต้องระบายให้จังหวัดยโสธรหรือไม่
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
หยุดระบายน้าแล้วครับ ตอนนี้ระบายลงน้าเดิมวัน 1 แสนลูกบาศก์เมตร และ
ระบายน้าให้กับนากุ้งเข้าระบบจุดส่งน้าปริมาณวันละ 3 แสนลูกบาศก์เมตร น้าระเหยรั่วซึมออกจากอ่างวันละ
ประมาณ 8 แสนลูกบาศก์เมตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถ้าน้ าจะท่วมจังหวัดเรา น้าเหนือต้องมาก ฝนตกในพื้นที่ต้องมาก น้านองใน
พื้น ที่น้ าต้องมาก น้ าหนุน ในพื้น ที่ต้องมาก ซึ่งผมคิดว่าถ้าฝนตกทางเหนือ จังหวัดขอนแก่นน่าจะรับได้ มาก
เพราะว่าน้าขอดก้นอ่าง แล้วแนวโน้มที่ว่าน้าจะท่วมริมชีมีหรือไม่ หรือว่าไม่เกี่ยวข้องกัน
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในปี นี้ ก ารบริห ารน้ าช่ ว งฤดู แ ล้ ง สิ่ งแรกท าคื อ rule curve ใหม่ ข องจั งหวั ด
กาฬสินธุ์ สาเหตุหลักที่น้าท่วม คือ น้าระบายลงแม่น้าชีไม่ได้ น้าชีหนุนจากการระบายน้าจากเขื่อนอุบลรัตน์
เป็นหลักในช่วงที่ผ่านมา ปีนี้เราพยายามที่จะจัดจราจรน้าในฤดูฝน รวมทั้งปีนี้เขื่อนอุบลรัตน์ต้องเก็บเต็มที่
แน่นอน ในปีนี้เรื่องน้าท่วมในพื้นที่หนัก ๆ น่าจะไม่มี เพราะว่าเขื่อนลาปาวปีนี้น้าคงไม่เต็ม จากการ simulate
ดูแล้ว เพราะว่าพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนน่าจะต่ากว่าเกณฑ์ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทางเขื่อน
ลาปาวตอนนี้พยายามที่จะเก็บน้าไว้ให้มากที่สุด และจะเริ่มส่งน้าทานาปี เราจะประชุมคณะกรรมการจัดการน้า
ดึงไปประมาณปลายเดือนมิถุนายน เพื่อจะส่งน้าประมาณต้นกรกฎาคม เพื่อจะเก็บน้าไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อน้า
เหลือไว้ปีหน้า ถ้าน้าเข้าประมาณ 1,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร จะพอดีเพราะว่าเราใช้น้ามนฤดูฝนทั้งหมด
ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผู้แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตอนนี้อ่างน้า 10 อ่าง ขนาดกลาง จากอ่างน้าทั้งหมด 17 อ่าง อยู่ในเกณฑ์
น้าน้อยคือน้าต่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ที่จับตามองมีห้วยมโนของอาเภอนาคู เพราะมีแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ น้าอยู่
ในนั้นแค่ 6 แสนลูกบาศก์เมตร ตอนนี้ประปากับเทศบาลนาคูยังใช้เครื่องสูบน้าชลประทานสูบเข้าไปในบ่อ
พักน้าของประปาอยู่ เพื่อทาการผลิตน้าประปาให้เทศบาลตาบลนาคู
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
น้าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์
ผู้แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
น้าขึ้นประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าห้วยมโน ฝนยังไม่ตก น้ายังไม่ไหลลง
อ่างเต็มที่ ประกอบกับการใช้น้าเพื่อประปาทุกวัน โดยภาพรวมตอนนี้จะต้องเก็บน้าแทบทุกอ่าง ทั้ง 17 อ่าง
น้าทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดีคือแถวห้วยโพธิ์
/ ผู้ว่าราชการ …

- 15 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ห้ ว ยโพธิ์ ได้ ร ะบายน้ าออกหรื อ ไม่ ที่ ผ มบอกให้ เกษตรจั ง หวั ด ไปสอบถาม
ชาวบ้านที่ทานาปัง
ผู้แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ห้วยโพธิ์เราส่งไปตามคลองบ้ าง ตอนนี้นี้น้าลดลงต่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว
อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี แต่ถ้าจะให้ระบายน้าลงไปท้ายน้า เพื่อรองรับน้าใหม่มาก็ไม่มีปัญหา เพราะอ่างนี้น้าเต็มง่าย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกษตรจังหวัด ได้ไปทาไหม
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ครับ ได้ไปดูพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับ พื้นที่ที่ทิ้งน้าลงไปตรงนั้นจะเป็นนาปังที่
เก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว และปลูกผักขายบ้าง ตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นไม่มีอะไรแล้ว ตอนนี้ไม่ได้ทานาปัง เพราะช่วง
ฤดูกาลไม่สอดคล้องกันครับ เนื่องจากจะเข้าสู่การทานาปีแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สต็อกน้าที่จะทาที่ห้วยมโนดาเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างดาเนินการของบประมาณอยู่ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รีบดาเนินการนะครับ ถ้าฝนตกจะทาไม่ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เสนอโดยเอกสาร

5.1 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนพฤษภาคม 2562
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 ผลการด าเนิ นงานศู นย์ ด ารงธรรมจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ประจ าเดื อนพฤษภาคม
2562 โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ บ้านนามน หมู่ที่ 3 ตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

/ ระเบียบวาระที่ 6 ...

- 16 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติม ยอดเงิน บริจาคสมทบทุ นสร้างองค์พ ระประธานประจาพุท ธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธุ์กับพล.ต.ต. ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเพิ่มเติมคือ
จาก พ.ต.อ.โสภณ วารีารี รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 3,000 บาท จากพ.ต.อ.ออมสิน
ตรารุ่งเรื อง รองผู้ บั งคับ การตารวจภูธ รจังหวัดกาฬสิ น ธุ์ จานวน 1,000 บาท และจาก พ.ต.อ.ธรรมชาติ
โคกขุนทด ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์ จานวน 1,000 บาท รวมยอดทั้งสิ้น 353,180 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณท่านผู้บริจาคครับ ขอให้ท่านได้บุญกุศล คิดสิ่งใดให้สมปรารถนา
ผู้บัญชาการเรือนจามาไหม ขอกาลังลูกน้องท่านมาช่วยขุดลอกท่อระบายน้า
หน่อยครับ เมื่อวานกลับจากอาเภอสหัสขันธ์น้าท่วมเยอะมาก ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยขุดลอกเลย เพราะว่าขยะ
ไปอุดท่อระบายน้า ขอทางเรือนจาและเทศบาลเมืองเอาจิตอาสาไปช่วย ให้ไปวางแผน ให้สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ลงไปประสานเรื่องนีด้ ้วย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มีเรื่องให้ทราบ 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
กรมประชาสั ม พัน ธ์ได้จั ดให้ มีการบั น ทึ กรายการถวายพระพร ในช่ว งวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562
โดยจังหวัดกาฬสิ น ธุ์จะไปร่วมในการบั นทึกถวายพระพรในวันนี้บันทึกในเวลา 16.00 น. ขอความกรุณ า
หัวหน้าส่วนราชการที่สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดได้นาเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา มีหลายหัวหน้า
ส่วนราชการคนที่ ถามว่าทาไมถึงไม่ได้ไป คือว่าการบันทึกรายการถวายพระพรจะเป็นครั้งละไม่เกิน 21 คน
และการบั น ทึ กรายการถวายพระพรมี ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 คื อเนื่ องในวันเฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครั้งที่ 2 คือเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในหลวง รัชกาลที่ 10 ครั้งที่ 3 คือเนื่องในวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
ในรัชกาลที่ 9 จึงจะต้องมีการสลับกัน สาหรับในครั้งนี้ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีรายชื่อไปร่วมบันทึก
รายการถวายพระพรที่ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ในเวลา
15.30 น. เพราะว่าจะเริ่มบันทึกรายการ 16.00 น.
เรื่องที่ 2 คือการประกวดแต่งผ้า ผู้ไทไปถ่ายกับทะเลธุง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้าพระธาตุยาคู ที่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์อยู่ 2ประเภท คือ 1. ประเภท
ทั่วไป 2. ประเภทสาวงาม ประเภททั่วไป หมายถึงคนอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัย สามารถถ่ายภาพที่สวย ๆ
กับ ทะเลตธุง ต้องเป็ นภาพที่ถ่ายในงานงานวิสาขปุณณมี ประเพณี สรงน้าพระธาตุยาคู ในช่วงระหว่างวันที่
16 – 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการส่งภาพขยายไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และประเภทสาวงาม
คือ เพศหญิง อายุคือ 16 - 25 ปี จะต้องเป็นการถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกับทะเลธุง ซึ่งทั้งสองภาพจะต้องมีการ
กาหนดในกติกาคือแต่งกายด้วยชุดของผู้ไทโทนสีเหลือง สไบแพรวา แต่งกายในชุดรูปแบบของผุ้ไท ทั้งนี้ มีคน
ส่งภาพเข้ามาประกวดทั้งหมด 296 ภาพ แบ่งเป็นภาพประเภทสาวงาม 38 ภาพ และส่วนหนึ่งก็เป็นภาพ
ประเภททั่วไป รางวัลคือผ้าไหมแพรวา มูลค่า 6,500 บาท สนับสนุนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลที่
เป็นประเภททั่วไปมี 1 รางวัล ส่วนรางวัลสาวงามมี 3 รางวัล นอกจากจะมีเกณฑ์แต่งกายด้วยชุดภูไทยสีเหลือง
และสไบแพรวาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มียอดไลท์สูงที่สุด สาหรับและสาหรับคนที่ได้ยอดไลค์สูงสุดคือ 1,622 ไลค์
คือภาพของผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่า Apinya Wongtecha เป็นชาวจังหวัดนครพนม อายุ 23 ปี รางวัลที่ 1
จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศลงในเพจ เพราะว่ากาหนดเกณฑ์ประกาศผลคือ
/ ภายในวันที่ 31 ...

- 17 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาทเป็นภาพที่มยี อดไลค์ 1,479
ไลค์ ของผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่า Plawan Rujira Phothiphon เป็นชาวอาเภอยางตลาด อายุ 22 ปี รางวัล
ที่ 3 จะได้ รั บ เงิน รางวัล 3,000 บาท เป็ น ภาพที่ มี ยอดไลค์ 1,279 ไลค์ ของผู้ ใช้ Facebook ที่ มี ชื่ อว่ า
Suwatjanee Sripalatham เป็นชาวอาเภอหนองกุงศรี อายุ 24
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เหตุผลทีท่ าไมไม่ให้จัดการประกวดนางงาม 1. เรื่องค่าใช่จ่ายสูง 2. คนดูจากัด
3. เกือบทุกเวทีประกวดชอบมีปัญหาเรื่องผลการประกวด ผมจึงเลือกวิธีนี้เพื่อให้คนไลค์และแชร์ ทาให้งานของ
จังหวัดเรามีคนรู้จักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ผลทีไ่ ด้คือดีมาก
ผมมี ไอเดี ย อย่ า งหนึ่ ง คื อ ในปี ห น้ า เพิ่ ม การประกวดภาพถ่ า ยเพศที่ ส าม
เนื่องจากการยอมรับเรื่องเพศเปิดกว้าง ซึ่งผมเห็นแต่งกันที่งานบั้งไฟแพรวาที่บ้านโพน ปีหน้าจัดอย่างนี้ดีไหม
เป็นการสร้างสีสันของงาน จัดเป็นประเภทแฟนซี ลองดูนะครับในครั้งหน้า
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

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

(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายมงคล การรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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