รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 11/2564
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*******************************
ผู้มาประชุม ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสนั่น
นายศุภศิษย์
พ.อ. สุรศักดิ์
พล.ต.ต. วรวัฒน์
นายฦาชา
นายพิชัย
นายประยูร
นายอุทัย
นายชาติอุบล
นายธนทร

พงษ์อักษร
กอเจริญยศ
สำราญบำรุง
มะลิ
วัฒนเนติกุล
ส่งสุขเลิศสันติ
ศิริวรรณ
สิงห์ทอง
เอื้อกิจ
ศรีนาค

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายทวีศักดิ์
พ.จ.ต.สำเนียง
นายศักดิ์ชาย
นายพงษ์ศักดิ์
นายวิทยา
นายสุทิน
นายทินกร
นายวุฒิชัย
นางสาวสุธีรา
นางสิรินุช
นายเสมือน
นายประภาส
นางวันเพ็ญ
นายธนะเมศฐ์

วินทะไทย
หวังเจริญ
เพ็งอารีย์
ชินคีรี
วัฒนวิเชียร
กาญจนรัช
เพียรภูเขียว
วังคะฮาต
กิจนาบูรณ์
อันตรเสน
ศรีพอ
พรหมคำบุตร
พึ่งพิบูลย์
รอบรู้

25. นายศิริพงษ์
26. นายวศิน
27. นายอัครพงษ์

วิวัฒน์เกษมชัย
ศุภพิสุทธิ์
เขียวแจ่ม

28. นายสุรพล
29. นางดวงเดือน
30. นายสุเมษ

มิ่งชัย
จักรปล้อง
เทียนไพบูลย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานที่ประชุม

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
(รักษาราชการแทน) ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจัหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(รักษาราชการแทน) แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
(รักษาการแทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
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ไม้แพ

32.
33.
34.
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.

นายขัตติยะ
นายรัฐวิทย์
นางสาวพรพิศ
นายสิทธิวิชญ์
นางสาวภาพตะวัน
นายสมบัติ
พันเอก มิตรประชา
นายชาญ
นางเกษรา
นางธนพร
นายเทพรัตน์
นายพลานุภาพ
นางสาวพรทิพา
นายคงคา
นายสุเทพ
นายณัฐพล
นายดำรงศักดิ์
นางสาวอ้อมอารีย์
นางสาวแววตา
นายครรชิต
นายไพโรจน์
นางรัชนี
นายนฤนาท
นายวีรดนย์
นายเอกรัตน์
นายสุนันท์
นายจารุวัฒน์
นายธนเสฏฐ์
นายไสว
นายสมบัติ
นายทักษิน
นางสาวพนิดา

ชัยมณี
พาฉิมพลี
มิ่งมาศ
รัตนาชัยศิริ
แสงหิรัญภากร
ชัยรัตน์
รู้เจน
บุตรวงศ์
ปาปะโม
พลไกรษร
ตันตยานนท์
ธพรคำแพทย์
การรัตน์
ชื่นจิต
ชัยวัฒน์
เพียรภายลุน
นาคีสังข์
ยี่วาศรี
นระทัด
บัวกมล
จิตจักร์
โพธิ์ศรี
เมืองแสน
ศิริ
มิสา
โคตะวินนท์
บุญเพิ่ม
ชัยสงครามธนทัต
สะอาด
เกริกชัยวัน
ภูผาโท
เชียรเดช

64.
65.
66.
67.

นายเกริกกรุง
นายสำรวย
นางจุฬานุช
นางสาวจันทรา

สุภัควนิช
อินพิทักษ์
ขาวอ่อน
นรศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(รักษาการแทน) นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายอำเภอยางตลาด
(แทน) นายอำเภอกมลาไสย
นายอำเภอกุฉินารายณ์
นายอำเภอท่าคันโท
(แทน) นายอำเภอสมเด็จ
นายอำเภอเขาวง
นายอำเภอห้วยเม็ก
นายอำเภอคำม่วง
นายอำเภอร่องคำ
นายอำเภอนามน
นายอำเภอสหัสขันธ์
(แทน) นายอำเภอหนองกุงศรี
นายอำเภอห้วยผึ้ง
นายอำเภอสามชัย
นายอำเภอนาคู
นายอำเภอดอนจาน
นายอำเภอฆ้องชัย
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพกรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษาลปาว
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
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69. นายปัญญาวุฒิ
70. นายจารึก

สงฆนาม
สังฆะมณี
นาชัยเพิ่ม

71. นายชัยสิทธิ์

เกิดสมกาล

72. นายรชต

มูลทรัพย์

73. นายสมศักดิ์
74. นายมงคล

ผาลาโห
ดาศรี

75. นายกนก
76. นายชาญวิทย์
77. นางสาวแสงอรุณ

คุ้มประวัติ
ไชยสิงห์
ศรฤทธิ์

78.
79.
80.
81.
82.
83.

นางวิจารย์
นางดวงตา
นางอรุณศรี
นายกฤษดา
นายมะณี
นายชัชวาล

ชูรัตน์
พายุพล
เหมือนวงษ์
ธีระชวาลวงศ์
อุทรักษ์
ราชขันธ์

84.
85.
86.
87.

นางสาวจิตชญา
รศ. จิระพันธ์
นางสายใหม
นายสุรเชษฐ์

อ่ำสาริกา
ห้วยแสน
นันทศรี
พละเอ็น

88. นายมนตรี

จันทวงศ์

89. นายกนก

ยนต์ชัย

90. นายคมสัน

สารแสน

91. นางเพ็ญแข

พิมพิไสย

92. นายชนะ
93. นางสาวคุณาพร

สีพะนามน้อย
บัวพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนันสนุน
วิชาการ 6
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
กาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16
ผู้อำนวยการแขวนทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 3
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(รักษาการแทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
กาฬสินธุ์
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พิมพะนิตย์

95. นายมีเกียรติ
96. นายทรงศักดิ์
97. นางณิชาภัทร

นาสมตรึก
คลังบุญครอง
พิมพะสาลี

98. นายทวิทย์

แน่นอุดร

99. นายสิทธิชัย

วรชิน

100. เรือโท เชาวเลิศ
101. นางสาวอุบลรักษ์

ประสพสันต์
ศิริกุล

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

นางเฉลิมขวัญ
นายเกษม
นายสุรสันติ
นายสุรพงษ์
ร.ท. ตุล
นายสมภพ
นายอาทิตย์
นายชัยมงคล
นายเชาวฤทธิ์
นายประสิทธิ์

หล่อตระกูล
จิรัฐพิกาลพงศ์
หาญนาแซง
โพธิ์นิล
ช่วยนา
สุทธิบุตร
ต่างประโดน
หล่อตระกูล
เกตุดี
นันเรี่ยม

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

พ.ต.ท. พร้อมศักดิ์
พ.ต.ท. แสงเพ็ชร
พ.ต.ท. รณชัย
พ.ต.อ. บัณฑิต
พ.ต.อ. สำเภา
พ.ต.อ. ชัยยุทธ
พ.ต.อ. กันตพัฒน์
พ.ต.อ. โสณกุญช์
พ.ต.อ. อลงกรณ์
พ.ต.อ. ฤทธี
พ.ต.ท. โด่งศักดิ์
พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์
พ.ต.ท. อภิชาติ
พ.ต.ท. ไชยวัฒน์
พ.ต.อ. สมชาย

รัตนดี
หอมสมบัตร
พาภิรมย์
สิงหประชา
อินดี
ธรรมสุนา
ภาคธรรม
ทรัพย์สมบัติ
เสนียร์รณฤทธิ์
รอดชูแสง
นนทวงศ์
วีระศิริ
อุสาคู
ไชยโภชน์
ภูกองชนะ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
กาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (ท)
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยางตลาด
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าคันโท
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสมเด็จ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาวง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำม่วง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่องคำ
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองกุงศรี
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยผึ้ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามชัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาคู
/128. พ.ต.ท. วิภาช...
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พ.ต.ท. วิภาช
พ.ต.ท. สุพัธ
พ.ต.ต. วันชนะ
พ.ต.อ. บุญเทียน
พ.ต.อ. แมน
พ.ต.ท. อัยรัตน์
พ.ต.ท. มนต์ชัย
ว่าที่ พ.ต.ท. นพรัตน์
พ.ต.ท. พรชัย
พ.ต.ท. ไชยยง

137. นายประพันธ์
138. นายชวมินทร์
139. นางสาวรสชรินทร์
140. นางสาวธิวากร
141. นายยุทธพงษ์
142. นายมงคล
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ )
1. นายทรงพล
2. นายทรงกลด

สุระอุดร
ศรีไพรินทร์
ทิพย์พงษ์
พุดสีเสน
ศิริฉาย
ถาวรเรืองฤทธิ์
สารพิมพ์
พิมพ์ทอง
คุณาเมือง
คงทอง

ศิริเวิน
คำภะวา
วิชัยวงษ์
การรัตน์

(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนจาน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนามน
(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสูง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรลำปาว
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัด
กาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และหาข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ใจกริ่ม
สว่างวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการ มท.)

โพธิ์วันนา
ตรีเนตร

นำสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
พิธีก่อนการประชุม
1. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด บุคคลต้นแบบ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” จำนวน 1 ท่าน คือ
1) นายทรงพล ใจกริ่ม
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. พิธีมอบเกียรติบัตรศิลปิน OTOP ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ราย ดังนี้
1) นางนงค์ลักษณ์ ศรีบุญจันทร์
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
3. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 1 อำเภอ คือ
1) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
/4. พิธีมอบ...

-64. พิธีมอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทย” จำนวน 1 อำเภอ คือ
- คณะการทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
5. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็น “คนดี ศรีกาฬสินธุ์”
ค่านิยม “ความรู้คู่คุณธรรม” จำนวน 13 ราย ดังนี้
1) นายหนูกันต์ ภูครองเพชร ผู้แทนอำเภอห้วยเม็ก
2) นายพิกุล พลเยี่ยม ผู้แทนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
3) นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง ผู้แทนอำเภอยางตลาด
4) นางแว่นแก้ว พันธุโพธิ์ ผู้แทนอำเภอกุฉินารายณ์
5) นายบุญทัน จรบุรี ผู้แทนอำเภอสมเด็จ
6) นายวิชัย กว้างสวาสดิ์ ผู้แทนอำเภอเขาวง
7) นายพงษ์พันธ์ แก้วศิลา ผู้แทนอำเภอท่าคันโท
8) นางชื่นจิต สารวรรณ ผู้แทนอำเภอคำม่วง
9) นางยุพิน อาษานอก ผู้แทนอำเภอร่องคำ
10) นายทองพูน มนตรี ผู้แทนอำเภอหนองกุงศรี
11) นายประหยัด คงประภัศร์ ผู้แทนอำเภอสามชัย
12) นายโรมรัก ภูหวล ผู้แทนอำเภอฆ้องชัย
13) นายประโมกข์ ดุลนี ผู้แทนอำเภอนาคู
โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
6. พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และหนังสือเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย คือ
- นายนิราศ สืบมา
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
7. พิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 4
โรงงาน ดังนี้
1) บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
2) บริษัท อิสานพรีเมี่ยนสตาร์ช จำกัด
3) บริษัท ลดาคอสเมติกส์ 2017 ประเทศไทย จำกัด
4) บริษัท ควอลิตี้เพ้นท์ประเทศไทย จำกัด
โดย สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
8. พิธีมอบเกียรติบัตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 45 หน่วยงาน ดังนี้
1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดกาฬสินธุ์
2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
3) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
4) สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
5) สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
6) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
7) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
/8) สำนักงาน...

-78) สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
9) สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
10) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
11) สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
12) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
13) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
14) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
15) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
16) แขวนทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์
17) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
18) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
19) ที่ทำการปกครองอำเภออำเภอกุฉินารายณ์
20) ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง
21) สำนักงาน กศน. อำเภอเขาวง
22) เทศบาลตำบลขมิ้น
23) เทศบาลตำบลโพนทอง
24) เทศบาลตำบลหัวนาคำ
25) เทศบาลตำบลโคกศรี
26) เทศบาลตำบลบัวบาน
27) เทศบาลตำบลอุ่มเม่า
28) เทศบาลตำบลคำม่วง
29) เทศบาลตำบลโพน
30) เทศบาลตำบลสมเด็จ
31) เทศบาลตำบลคำบง
32) เทศบาลตำบลท่าคันโท
33) เทศบาลตำบลห้วยหลัว
34) เทศบาลตำบลภูปอ
35) เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
36) เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
37) องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
38) องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
39) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
40) องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
41) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
42) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น
43) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
44) องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี
45) วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
โดย สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
9. พิธีมอบรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญ์ ปี พ.ศ. 2564
จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
2) โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย
/3) โรงเรียน...

-83) โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
4) โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย
5) โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
6) โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย อำเภอยางตลาด
7) โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
8) โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วีดิทัศน์ธรรมบรรยายก่อนการประชุม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
1. ผู้นำมีหลายประเภท คือ 1. ผู้นำที่นำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง 2. ผู้นำที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
และพรรคพวก 3. ผู้นำที่นำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ในบรรดาผู้นำ 3 ประเภทนี้ ผู้นำ
ประเภทที่ 3 นับว่าดีที่สุด เพราะปลายทางของการนำก็คือประโยชน์ สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
ถ้าลงจากตำแหน่งผู้นำแล้วจะได้เก้าอี้ตัวใหม่ อันหมายถึงเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ในหัวใจประชาชนใครก็ตามที่ดำรง
ตำแหน่งแห่งผู้นำควรจะถามตนเองไว้เสมอว่าเก้าอี้ของเราอยู่ตรงไหน อยู่ในห้องทำงาน หรืออยู่ในหัวใจคน
หากทำเพื่อตนเองพอหมดอำนาจ หมดความรัก หมดความศรัทธาก็หมดลง แต่หากทำเพื่อประเทศชาติ
และประชาชนพอหมดอำนาจ ความรั ก ความศรั ทธาก็ ย ั งคงอยู ่ ตลอดไปไม่ จบไม่ ส ิ ้ น ถ้ าพิ ส ู จน์ ให้เห็ น
อย่างชัดเจนว่าทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจ คมธรรม ประจำวันนี้ก็คือ “อยากเป็นผู้นำที่
นั่งอยู่ในหัวใจคนก็ต้องกล้าสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ของคนทั้งแผ่นดิน”
วีดิทัศน์ข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
1. ในเดือนพฤศจิกายนมีวันสำคัญของประเทศ คือ วันพระบิดาแห่งฝนหลวงในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายสักการะที่หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงบรรเทาความเดือดร้ อน
ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
2. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง
พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. นอกจากนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีรับพระราชทานหนังสือเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ให้กับนายอำเภอที่มีพื้นที่
ติดกับอุทธยานแห่งชาติภูพาน อุทธยานแห่งชาติภูผาเหล็ก และเขตรักษาสัตว์ป่าภูสีฐาน โดยนายทรงพล ใจกริ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบให้กับนายอำเภอ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกุฉินารายณ์
อำเภอเขาวง อำเภอสมเด็ จ อำเภอนาคู อำเภอสามชั ย และอำเภอคำม่ วง เพื ่ อเป็ นสื ่ อเผยแพร่ ความรู้
ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียน เยาวชน และชุมชน
4. จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานโบราณ เมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุ
ยาคู เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดด
สงยางพระธาตุ ยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จั งหวั ดกาฬสิ นธุ ์ นำโดยนายสนั ่ น พงษ์ อ ั กษร
รองผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ นำจิ ตอาสาพระราชทานปรั บภู ม ิ ท ั ศน์ ทำความสะอาด โดยมี จิ ตอาสา
พระราชทาน 904วปร. ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
5. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสดุดี
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
/เจ้าอยู่หัว...

-9เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือในจังหวัด
กาฬสินธุ์เข้าร่วมถวายพระราชสดุดี พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
6. จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประเภทดีเด่นที่ห้องประชุมโสมพะมิตรชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสินชัย ถนอมศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการ
ติ ดตามประเมิ น ผลจั งหวั ด TO BE NUMBER ONE พร้ อมคณะลงพื ้ นที ่ จ ั งหวั ด กาฬสิ นธุ ์ เ พื ่ อติ ด ตาม
การประเมินผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประเภทดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์
7. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ ากร รางวัลครู
ขวั ญศิ ษย์ ปี 2564 มู ลนิ ธ ิ สมเด็ จเจ้ าฟ้ าจั กรี เป็ นรางวั ลที ่ สมเด็ จพระขนิ ษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ครูผู้ที่มีความทุ่มเท โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ
3 รางวัล คือ รางวัลคุณากร 1 ราย และรางวัล ครูขวัญศิษย์ จำนวน 2 ราย
8. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้วางแนวทางการฝึกอบรมเพิ่ม ทั กษะอาชีพสาขา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทั กษะอาชี พ
แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ร่วมมือกับภาคเอกชน
ที่พร้อมรองรับการฝึกงาน
9. สถานการณ์เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับ
ประชาชนภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตั้งเป้าไว้ที่ 70% ด้วยการเริ่มต้นแคมเปญ 11.11 พร้อมกัน
ทั้งจังหวัดกับวัคซีนที่มีหลายสูตรที่เตรียมอำนวยความสะดวกผ่านโรงพยาบาลของรัฐทุกอำเภอ ซึ่งประชาชน
ให้ความสนใจ ในการนี้นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มีนโยบายกำชับให้ทุกอำเภอสร้างความ
เข้าใจต่อประชาชน โดยเฉพาะการศึกษาที่ได้เปิดภาคเรียนหลังจากที่ปิดมานาน โดยการใช้แนวทางผสมผสาน
ด้านการสอน และเคร่งครัดด้านมาตรการการกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) อย่างเข้มข้น และได้มีการลงพื้นที่หลายอำเภอ เริ่มต้นที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ในวันที่ 11
พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
10. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนเอกปัญญา
อำเภอสมเด็จ และโรงเรียนแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมฝากนายอำเภอทุกอำเภอช่วยกันสื่อสาร
สร้างความเข้ าใจให้ กับประชาชน และผู้ปกครอง รับการฉีดวัคซี นป้ องกันโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID – 19) สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รองรับการเปิดภาคเรียน
11. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท โดยสถานศึกษาทุกแห่งได้มีการวางแผน
การเรียนการสอน รวมถึงมาตรการการป้องกันโรคอย่างรัดกุม และเคร่งครัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบใบประกาศ
เกียรติคุณให้แก่นักรบชุดขาวที่ไปปฏิบัติงานเพื่อรองรั บสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ที่โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามบุษราคัม โดยนายสนั่น พงษ์อักษร
รองผู้ว ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบที่ห้ องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีนายแพทย์
ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมเข้าเป็น
เกียรติจำนวนมาก
12. ด้านความพร้อมต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวด้วยการเปิดพิพิธภัณฑ์
สิรินธร นำร่องเปิดเมืองภายใต้มาตรการ เดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล โดยในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดพุทธนิมิตภูค่าว วัดพุทธาวาสภูสิงห์
และพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่ภูกุ้มข้าวเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวปลอดภัย
13. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์เกิดเหตุ พนังกั้น
ลำน้ำชีขาด ที่บ้านแจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมวลน้ำได้ไหลเข้าท่วม
พื้นที่ทางการเกษตรส่งผลกระทบกว่า 3 พันไร่ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่ง
/การให้...

- 10 การให้นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
นายอำเภอกมลาไสย โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ มูลนิธิเมตตาธรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่ งแก้ปัญหา
ซึ่งใช้เวลาไม่นานสามารถอุดรูรั่วผนังกั้นน้ำไว้ได้ ในการนี้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พ.อ.สุรศักด์ สำราญบำรุง รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดกาฬสินธุ์(ท) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ โดยเข้าช่วยเหลือแก้ไข
สถานการณ์และพบปะหน่วยทหารที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 หน่วยที่ได้รับผิดชอบ
ได้แก่ ร.6 ม.พัน.21 และม.7.พัน.14 โดยได้เยี่ยมเยือนปลอบขวัญ และ ให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่
14. การติดตามสถานการณ์น้ำที่เขือนวังยาง นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลง
พื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณน้ำที่เขื่อนวังยาง และ วัดหนองหวาย บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยทั้งหมด 20 ครัวเรือน
15. ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดงานงานสุดยอดของดีอีสานออนซอนฯ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในกลุ ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง ซึ ่ ง จั ด ขึ ้ น โดยสำนั ก งานพาณิ ช ย์ จ ัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ จั ด ที่
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายทรงพล ใจกริ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมชม ชิม ช็อปสินค้าดี คุณภาพ
เด่น มากมาย นอกจากนี้สำนักงานพาณิ ชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ที่ ตลาดกลางข้าว
และพื้นที่ไร่ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด แก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เพิ่มอำนาจต่อรองราคา
ข้าวเปลือกให้กับเกษตรกร สามารถต่อรองกับโรงสีได้โดยตรง เป็นการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ
พร้อมกันนี้ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตและขายข้าวคุณภาพ คณะทีม ป.ป.ช. ได้สังเกตการณ์
และเก็บข้อมูลประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) โดยได้ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบดูแนวทางการทำงานในโครงการโคก หนอง นา
โมเดลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่การดำเนินงานที่ศูนย์การเรี ยนรู้ต้นแบบ CLM ของนางอุไร ทบวัน
ซึ่งพบว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างไร
16. ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธการฟ้าแดดสงยาง นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ
พร้อมกันทั้งจังหวัด รวม 86 จุดเป้าหมาย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้พัฒนาตู้ผู้ว่าห่วงใยอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อการเข้าถึงง่าย ใช้ง่าย ในการรับแจ้ง
เบาะแสยาเสพติด การเข้ารับการบำบัดยาเสพติดคาดหวังจะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างพื้นที่ปลอดภัย
ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1.1.1 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
ตำแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.2 นายขัตติยา ชัยมณี
ตำแหน่งเดิม วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ให้ดำรงตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
/1.1.3 นายสุรพล...
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ตำแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
ให้ดำรงตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.4 นายสมบัติ ชัยรัตน์
ตำแหน่งเดิม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น)
ให้ดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.5 นางสาววรรณา อรัญกุล
ตำแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ6
1.1.6 พันเอก มิตรประชา รู้เจน
ตำแหน่งเดิม สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ดำรงตำแหน่ง สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.7 นายประภาส พรหมคำบุตร
ตำแหน่งเดิม จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ให้ดำรงตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.8 นายมะณี อุทรักษ์
ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
1.2 ข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1.3 ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร)
ประการแรกต้ อ งขอชื่ นชมยิน ดี กั บ ท่า นหัว หน้ าส่ว นราชการ ท่านผู้มีเ กี ย รติ
ผู้ทำประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งเรื่องของโครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 และในส่วนของเกียรติบัตรศิลปิน OTOP
ซึ่งเป็น OTOP ดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 2564 รวมไปถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีการขับเคลื่อน
กองทุนที่มีความเข้มแข็ง และนอกจากนั้นเป็นส่วนของโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศติคุณคนดีศรีกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น
ส่วนของความรู้คู่คุณธรรม และชื่นชมยินดีกับสถานประกอบการธรรมมาธิบาลสิ่งแวดล้อมในส่วนของโรงงาน
ทั้ง 4 แห่ง และส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้สนับสนุนโครงการแต่งกายด้วย
ชุดผ้าไทยในวันอังคารและวันศุกร์ทุกสัปดาห์ของจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่องการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เน้นย้ำในส่วนของพื้นที่ในอำเภอ 18 อำเภอ อย่างไรก็ตาม
ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ ฝากหัวหน้าส่วนราชการช่วยรณรงค์ในส่วนตรงนี้ด้วย อาจจะดูในส่วนของคนใกล้
ตัว คนในครอบครัว คนในหน่วยงาน รวมไปถึงเครือข่ายต่าง ๆ ของส่วนราชการ ที่อยู่ในพื้นที่ว่าถึงวันนี้
ฉีดวัคซีนไปแล้วหรือยัง โดยเฉพาะเข็มที่ 1 เพราะมีเป้าหมายที่จะให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ซึ่งในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2564 ตอนนี้ดูตัวเลขอยู่ที่ 55% เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เหลืออีกวันเดียว ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า
ขอเป็นวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ขยายออกไป และส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนอกจากนายอำเภอจะได้รณรงค์
ในท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้น ที่ ร่ว มกับ ทางสาธารณสุขแล้ว ในส่ว นราชการทุกส่วนก็น่าจะเป็นกลไกที่ส ำคัญ
เช่นเดียวกัน ที่จะคอยเร่งรัด ตรวจสอบ และกระตุ้นให้ข้าราชการรวมถึงครอบครัวเครือข่าย ประธานหอการค้า
/จังหวัด...
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เพื่อรองรับ ที่จ ะให้จ ังหวัดกาฬสิน ธุ์ เป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นวาระของผู้ว ่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ทไี่ ด้ฝากนำเรียน
ในส่วนของผมก็มีอยู่ 1 เรื่องคือ มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ช่วง
ฤดูแล้งปี 2564/2565 ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ
ได้มีการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม ที่กรุงเทพฯ มีท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เป็นประธาน มีมาตรการ 9 มาตรการ แบ่งออกเป็นด้านนี้จะมี 3 ด้าน ซึ่งจะขออนุญาตนำเรียนให้หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และจากนั้นทางจังหวัดในฐานะที่เป็นเลขานุการอนุรักษ์น้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์เป็นประธานอนุรักษ์น้ำจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ศูนย์ปภ. จังหวัด คงจะได้แจ้ งรายละเอียด
ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ให้ทราบต่อไป ซึ่งใน 9 มาตรการ ประกอบด้วย
ด้านน้ำต้นทุนด้านที่ 1 คือ 1. เร่งเก็บกักน้ำ 2. จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยง
ขาดแคลนน้ำ 3. ปฏิบัติการเติมน้ำให้กับแหล่ งน้ำในพื้นที่เกษตรกร และพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่ งในช่วงที่ผ่านมา
จะเห็นว่าน้ำในลำน้ำชี ลำน้ำปาวเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้อง ช่วงนี้น้ำเริ่มลดลง ทำอย่างไรที่จะเอา
น้ำกำลังลดมาเก็บไว้ในพื้นที่ต่าง ๆ ไว้ใช้ในหน้าแล้ง อาจเป็นโจทย์ที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อ งต้องช่วยกัน ทั้งใน
ส่วนขององค์กรบุคคล องค์กรส่วนท้องถิ่น
ด้านน้ำต้นทุนที่ 2 ได้แก่ 4. ความต้องการใช้น้ำก็มีมาตรการกำหนดน้ำจัดสรรน้ำ
ในฤดูแล้ง ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ดูแลอยู่
5.วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในส่วนของเกษตรจังหวัด หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 6. เตรียมน้ำสำรอง
สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ 7. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
ด้ า นน้ ำ ต้ น ทุ น ที ่ 3 ด้ า นบริ ห ารจั ด การ ประกอบไปด้ ว ย 2 มาตรการ
คือ 1. ติดตามประเมินผล ซึ่งการดำเนินงานแผนงานต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ จะต้องมีการรายงานให้ทางอนุรักษ์
น้ำที่มี พลเอกประวิ ต ร วงษ์ส ุว รรณ รองนายกรัฐ มนตรีเป็นประธานได้ รับทราบถึงแผนงานโครงการการ
ดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามมาตรการดังกล่าว และนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือ 2. สร้างการรับรู้
สถานการณ์และแผนการจัดสรรน้ำ ทั้งในระดับประเทศและระดับของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ทราบว่าในเรื่องน้ำในฤดูเรื่องแล้ง ส่วนราชการ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่อนุ รักษ์น้ำ
ระดับประเทศได้มีมาตรการลงมาเพื่อที่ให้ในส่ว นของราชการที่เกี่ยวข้องได้แปลงมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ไปสู่
การปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำในฤดูแล้งในช่วงที่จะถึงอันใกล้นี้
1.4 ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ)
เรื่องแรกขอขอบคุณทุกภาคส่วนเมื่อวานที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 72%
เรื่องที่สอง ยุทธการฟ้าแดดสงยางต้องทำงานขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น เหมือนผู้
บังคับ การตำรวจภูธ รจังหวัด ว่าจะต้องดำเนินการต่อ และอีกเรื่องเมื่อเช้าผู้ว ่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์
ได้ ม อบหมายให้ น ายศุ ภ ศิ ษ ย์ กอเจริ ญ ยศ รองผู ้ ว ่ า ราชการจัง หวั ดกาฬสิ น ธุ์ เป็ น ประธาน ในวั น ที ่ 29
พฤศจิกายน 2564 มีการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ทางสภากาชาดไทยได้จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสภากาชาดไทย ซึ่งขณะนี้มีวัคซีนให้พี่น้องได้ฉีด
ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า วัคซีนไฟเซอร์ และวัคซีนโมเดอร์นา เข้ามาในเขตพื้นที่ อยากเพิ่มเติมว่า
จะต้องรณรงค์ให้มาฉีดวัคซีนให้มาก ๆ ให้ได้เป้า 70% ให้ได้ ฝากทางทุกภาคส่วนได้ไปดำเนินการส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/14829 , ว 7836 , ว 7837 ,
/ว 7838...

- 13 ว 7838 , ว 7839 และ ว 7840 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕64 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหั วหน้ าส่ วนราชการจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ครั ้ งที ่ 10/2564 จั งหวั ดกาฬสิ นธุ ์ ได้ จ ัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
เพื ่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อ แก้ ไขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โดยให้ ส ื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จำนวน 83 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จำนวน – หน่วยงาน
จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในส่ว นของพิธ ีการในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มีการทำบุญตักบาตรตอนเช้า
เวลา 07.30 น. หลังจากนั้นจะเป็นพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมในเวลา 08.30 น. และในวัน
เดียวกันจะมีในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล และส่วน
ของกิจกรรมที่จะแจ้งให้ส่วนราชการไปดำเนินการนอกเหนือการจัดพิธีการดังกล่าวเหล่านี้ คือการจัดตั้งโต๊ะหมู่
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวรอาคารสำนักงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งประดับ
ไฟส่องสว่างบริเวรอาคารสำนักงานตามที่เห็นสมควร ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564
อีกกิจกรรมคือการจัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสนอภาพ
พระราชกรณียกิจ เผยแพร่ผ่านทางเว็ บไซต์สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ตั้ งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564
ซึง่ สำหรับรายละเอียดของการจัดกิจกรรม จังหวัดจะได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการดำเนินการให้ส่วนราชการ
ได้รับทราบและได้ดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ
พระสงฆ์ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ ดังนี้
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดกลาง
พระอารามหลวง ในขณะเดียวกันในส่วนของอำเภอต่าง ๆ ได้จัดพิธี ทอดผ้าป่านำเงินมาร่วมสมทบกับทางจั งหวัด
ซึ่งจังหวัดได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ยอดเงินบริจาค
เป็นจำนวน 1,171,257 บาท และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามหนังสือพร้อมทั้งส่งมอบเงินดังกล่าวนี้ให้กับโครงการทุน
เล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.3 ประกาศ...

- 14 3.3 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวม
ใส่ผ้าไทย และลายขอพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทย และลายขอพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มี 4 ประเด็น
1. สวมใส่ผ ้าไทย เสื้ อผ้าลายขอ ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2563 ให้ ด ำเนิ น การตามมาตรการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช้ ส วมใส่ ผ ้ า ไทย และข้ อ สั ่ ง การ
ของกระทรวงมหาดไทยในครั้งการประชุมของกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2564 ให้ข้าราชการ
สวมใส่พระลายขอพระราชทานสมเด็ จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสาน
และต่อยอดพระปณิ ธ านของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีห ลวง
และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทยในชุมชน ตามประกาศจังหวัด
กาฬสินธุ์ เรื่องมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าลายขอ ซึ่งได้กำหนดโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ได้ลงนามให้สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 3 วัน วันอังคารและวันศุกร์ เป็นสวมใส่ผ้าไทย วันพฤหัสบดี
เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริ วัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการแสดงออก
ในความจงรักภักดีและสวมใส่ผ้าลายขอพระราชทาน ซึ่งในความหมายของผ้าลายขอ มีดังนี้ ลายขอ หรือตัว S
เป็นพระนามของสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ S 10 แถว หมายถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชน
ชาวไทยทุกคน และเชิญชวนในสังกัดของแต่ละหน่วยงานได้สวมใส่ผ้าลายขอพระราชทาน และผ้าพื้นเมือง
สัปดาห์ละ 3 วัน
2. การจัดกิจกรรม Display ซึ่งผ้าที่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกจะเป็นผ้าไหมแพรวา
และผ้าลายขอที่เป็นของอาจารย์นงลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ ที่ได้รับศิลปิน OTOP ในส่วนของบนเวทีเป็นผ้าลายขอ
ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และเป็นผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ ของนายพงษ์ชัยยุทธ ภูนาถา จากอำเภอคำม่วง
ผืนสีเหลืองมีคนจองในราคา 180,000 บาท และผ้าจุกทั้งผืนของนายวิทวัส โสภาลักษณ์ ศิลปิน OTOP
จากอำเภอสหัสขันธ์ และผ้าไหมแพรวาของนายพงษ์ชัยยุทธ ภูนาถา นายบุญเรือง ศรีบัว และผ้าเทคนิคผสม
ของนางวิชุดา สารวิถี จากอำเภอสหัสขันธ์
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนได้จัดพ็อกเก็ตบุ๊คให้กับทุกท่านแล้ว สามารถที่จะติดต่อ
สั่งจองได้
4. ขอความร่ว มมือ ประชาสัมพันธ์ใกล้ เทศกาลปีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุ มชน
จังหวัดในฐานะเป็นเลขานุการ อนุกรรมการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ
พ่อค้า ประชาชน ได้มอบความรัก ความห่วงใยด้วยกระเช้ าของขวัญ ซึ่งปีนี้ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด มีจำนวน 8 แบบ ประกอบด้วย กระเช้าบุญบารมี กระเช้าวิถีผ้าไทย กระเช้าใส่ใจสุขภาพ กระเช้ามหา
ลาภเงินทอง กระเช้าปรองดองสามัคคี กระเช้าข้าวดีอินทรีย์ไทย กระเช้าสมุนไพรไร้โรคา และเพิ่มเติมในปีนี้
กระเช้าพาอิ่มสุข ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 500, 700, 900, 1,200, 1,500 บาท ทั้งนี้เป็นการช่วยในเรื่องของ
การกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประกอบการจะได้มีเงินทุนหมุนเวียน และได้ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต
ต่อไป
ประธาน สรุ ป ได้ ว ่ า ในหนึ ่ ง สั ปดาห์ ต้ อ งแต่ งกาย ใส่ เ สื ้ อ ชุ ด ผ้า ไทยอยู่ 3 วัน
วันอังคารและวันศุกร์อาจเป็นผ้าไทยลายแพรวา ลายขอด้วยก็ได้ หรือเสื้อภูไท ส่วนวันพฤหัสบดี ให้ใส่เสื้อ
ลายขอเท่านั้น ซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ได้นำผ้าตั้งแต่ผืนละ 2,000 – 100,000 บาท
มาแสดงและจำหน่ายด้วยอยู่ที่ด้านหน้า และส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คงต้องถือปฏิบัติในเรื่องของการ
/แต่งกาย...

- 15 แต่งกาย 3 วัน จะต้องเป็นผ้าไทย 1 ใน 3 ต้องเป็นลายขอ ใครที่ยังไม่มีก็ขอให้รีบสั่งจอง หรือต้องหามาตัด
สวมใส่ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการเน้น ย้ำในที่ประชุม ทุกครั้ง และทราบว่าในส่วนของจังหวัด
กาฬสินธุ์ก็ได้รับรางวัลอยู่ด้วย ที่เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 ผลการปฏิบัติงานศูน ย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสิน ธุ์
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (รับชมจากวีดิทัศน์)
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
(วีดิทัศน์) ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแจ้งยอด
จิ ต อาสาพระราชทานประจำเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2564 มี จ ำนวนทั ้ ง สิ ้ น 89,056 คน และขอรายงาน
ผลปฏิบัติงานจิตอาสาระดับ จังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมด้ว ยจิตอาสา 904 ร่ว มกัน อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา และในเวลา 10.00 น. ได้เยี่ยมเยือนให้กำลังใจบุคลากร
ทางการแพย์ และประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงพยาบาลสนามฉีดวัคซีน ณ หอประชุมอำเภอ
กมลาไสย จากนั้น ในเวลา 11.00 น. ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจการบรรจุกระสอบทรายเพื่อซ่อมแซมผนังกั้นน้ำ
ในภารกิจของจิตอาสาภัยพิบัติ บริเวณจุดที่ลำน้ำชีขาด บ้านแจ้งจม หมู่ที่ 7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา
พระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา
พระราชทานจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ เ ป็ น ประธานในพิ ธ ี เ ปิ ด กิ จ กรรมอาสาพั ฒ นาในวั น สำคั ญ ของชาติ ไ ทย
วัน พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้า เจ้ าอยู่ ห ัว โดยได้ร่ว มกันปรั บภู มิ ทั ศ น์ ท ำความสะอาดพื ้น ที่โ ดยรอบ
โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ในพื้นที่อำเภอกมลาไสย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การตัด
หญ้า การตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดพื้นที่ และทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป ในส่วนของศูนย์อำนวยการจิตอาสา
พระราชทานในอำเภอต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน
2564 วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้
1. อำเภอหนองกุงศรี ปรับภูมิทั ศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ว ่าการอำเภอ
หนองกุงศรี
2. อำเภอสามชัย ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะสวนสาธารณะแดนไดโนเสาร์
3. อำเภอร่องคำ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. อำเภอสมเด็จ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้บริเ วณวัดโพธิ์
ศรีแสงสว่าง
5. อำเภอนามน ทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียน
นามนราษฎร์สงเคราะห์
6. อำเภอห้วยผึ้ง ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองห้วยผึ้ง
7. อำเภอคำม่ว ง ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ส ถานศึกษาทุกแห่ ง
ในอำเภอ
8. อำเภอกุฉินารายณ์ พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์สุขศาลาหมู่บ้าน และมอบ
/เครื่องอุปโภค...

- 16 เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)
10. อำเภอดอนจาน พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริ เวณรอบอ่าง
ห้วยแกง
11. อำเภอห้วยเม็ก พัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ
หนองสาธารณะหนองกุงไทย
12. อำเภอท่ า คั น โท ทำความสะอาดหอประชุ ม อำเภอท่ า คั น โท ซึ ่ ง ใช้ เ ป็ น
โรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยโควิด 19 (COVID - 19)
13. อำเภอยางตลาด พัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
14. อำเภอนาคู ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบที่ว่าการอำเภอนาคู
15. อำเภอสหัสขันธ์ ทำความสะอาดหอประชุมอำเภอ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
บริเวณศูนย์ราชการอำเภอ
16. อำเภอฆ้องชัย ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบศูนย์ราชการอำเภอ
และสนามหญ้าบริเวณลานฆ้องชัยมหามงคล
17. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน
ประธาน ในส่วนของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเท่าที่ทราบก็มีกิจกรรมอยู่
ด้วยเหมือนกัน ท่านมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติม
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ทำ
ความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณกุดน้ำกินเมื่อ ต้นเดือนพฤศจิกายน และจะร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ตีเส้นจราจรให้ดูสะอาดตาประมาณ 9 จุด คาดว่าจะดำเนินการประมาณวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ประธาน ต่อไปหากท่ านมี ผ ลงานที่ จ ะต้ อ งประสานข้ อ มูล ผลการดำเนิ น งาน
กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเพื่อที่จะได้นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมที่แห่งนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 ผลการดำเนินโครงการ Kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้

ข้างหลัง
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการดำเนิ น โครงการ Kalasin happiness model : คนกาฬสิ นธุ ์ ไม่ ท ิ ้ งใครไว้
ข้างหลัง ในเดือนนี้ได้มีอำเภอที่นำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาครัวเรือนยากจนต้นแบบ กลุ่มพัฒนาต่อได้จำนวน
2 อำเภอ คืออำเภอกมลาไสย และอำเภอห้วยเม็ก
นายอำเภอกมลาไสย อำเภอกมลาไสยได้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 265 ครัวเรือน
เสียชีวิตจำนวน 18 ราย คงเหลือ 247 ราย การจัดระดับครัวเรือนแบ่งออกเป็นกลุ่มพัฒนาต่อได้ 131 ครัวเรือน กลุ่ม
สงเคราะห์ 111 ครัวเรือน กลุ่มทบทวน 5 ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือในปี 2564 โดยมีการสร้างบ้านจำนวน
2 หลัง การซ่อมแซมบ้านจำนวน 3 หลัง การมอบก้อนเชื้อเห็ด 75 ครัวเรือน มอบถุงยังชีพ 291 ครัวเรือน
ตัวอย่างครัวเรือนยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือในปี 2564 ที่โดดเด่น ได้แก่ คุณยายวิไล
มาดงามเมือง อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย สถานะภาพ สามีเสียชีวิต มีบุตร
ด้วยกัน 4 คน บุตรเสียชีวิตไปแล้ว 2 คน คงเหลือ 2 คน และแยกย้ายไปมีครอบครัวที่อื่น คุณยายวิไล มาดงามเมือง
ได้อาศัยอยู่กับเหลน อายุ 10 ปี ที่บ้านสภาพปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการ คุณยายมีบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน 1 หลัง
/ต่อมา...

- 17 ต่อมามีหนี้สิ้นจึงได้ทำการขายบ้านเพื่อไปใช้หนี้ แต่คนที่ได้ซื้อบ้านไปยังให้อาศัยอยู่ต่ อ รายได้ของคุณยายมีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 800 บาท และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 700 บาท
การให้ความช่วยเหลือหลังเข้าร่วมโครงการเทศบาลตำบลหนองแปนได้ประสานองค์การชุมชน ให้ความช่วยเหลือ
แต่งบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้ไปขอความเมตตาจากพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างคงคา และ
ญาติธรรมสายบุญของโครงการพลังบวรรู้รักสามัคคีวัดสว่างคงคา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวั สดุใน
การก่อสร้าง และมีเทศบาลตำบลหนองแปน พร้อมจิตอาสาในชุมชนร่วมกันเป็นแรงงานในการก่อสร้างบ้าน และเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ ่านมา ได้ร ับเกียรติจากรองผู้ว ่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร)
เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้คุณยายเรียบร้อบแล้ว
นายอำเภอห้วยเม็ก สำหรับโครงการ Kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ของอำเภอห้วยเม็ก มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 125 ครัวเรือน เสียชีวิตไปแล้ว 4 ราย คงเหลือ 121 ครัวเรือน สำหรับโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือครัวเรือนยากจน
ใน 6 ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสวัสดิการรัฐ ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพ ด้านหนี้สิน และด้านอำนวยความเป็นธรรม
ในส่วนการช่วยเหลือในภาพรวมของอำเภอห้วยเม็กที่สำคัญตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้มีการช่วยเหลือด้าน
ที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน จำนวน 65 ครัวเรือน แบ่งเป็นการสร้างบ้านให้ใหม่ 5 ครัวเรือน คิดเป็นเงินงบประมาณ
244,450 บาท เป็นการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านจำนวน 60 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 358,710 บาท ในด้านอาชีพ
ก็ได้มีการช่วยเหลือครบทั้ง 125 ครัวเรือน งบประมาณช่วยเหลือทั้งสิ้น 310,000 บาท โดยมีการส่งเสริม
ให้ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งในแต่ล ะปี ทางอำเภอห้ว ยเม็ ก ได้จ ัดสรรงบประมาณจากงบบูร ณาการของอำเภอช่ว ยเหลื อผู ้ย ากจน
เป็นประจำทุกปี ในส่วนด้านสุขภาพก็ได้มีการช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจำนวน 82 ครัวเรือน แบ่งเป็น
ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง จำนวน 79 ราย มีความพิการป่วยติดเตียง จำนวน 17 ราย และปัญหา
ด้านสุขภาพอื่น ๆ จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในครัวเรือนยากจน
เป็ น ระดั บ ประถมศึ ก ษากั บ มั ธ ยมศึ ก ษาทุ น ละ 1,000 บาท จำนวน 43 ทุ น และระดั บ อนุ บ าลทุ นละ
500 บาท จำนวน 11 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,500 บาท ในส่วนของสวัสดิการรัฐ ให้ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนยากจนได้รับบัตรสวัสดิการรัฐ และได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการครบทุกคนตามสิทธิ
สำหรับการออกตรวจเยี่ยม อำเภอได้มีการออกตรวจเยี่ยมเป็ นประจำทุกเดือน
ซึ่งจากการได้ออกพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องครัวเรือนหลังจากนั้นก็มีผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากในทุก
ครัวเรือน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
สำหรับครัวเรือนต้นแบบในเดือนนี้ ขอนำเสนอครัวเรือนของนางนาง พิลามา
ซึ่งครอบครัวนี้มีข้อมูลทั่วไปและสภาพปัญหาดังนี้ นางนาง พิลามา อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 4
ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 3 คน มีคุณตา คุณยาย และหลาน
ที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งคุณยายนางมีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อาชีพ รับจ้างทั่วไป
มีรายได้ที่ไม่แน่นอน แต่คุณยายมีบ้านและที่ดินปลูกบ้านเป็นของตัวเอง มีพื้นที่จำนวน 63 ตารางวา แต่สภาพ
บ้าน มีการชำรุดเป็นบางส่วน ไม่มีที่ดินทำกินแต่อย่ างใด และเมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วทางอำเภอก็ได้มีการ
ช่วยเหลือ ดังนี้
- ด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ได้มี การจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน แรงงานได้จาก
จิตอาสาและคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แล้วเสร็จ
- ด้ า นสุ ข ภาพ คุ ณ ยายมี โ รคประจำตั ว คื อ โรคเบาหวานและโรคความดั น
ทางอำเภอได้มีการมอบหมาย อสม. ออกตรวจเยี่ยมคัดกรองสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ
ตลอดจนคุณยายมีสุขภาพที่แข็งแรงดี สามารถทำงานและใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้
/- ด้านสวัสดิการ...

- 18 - ด้านสวัสดิการรัฐ คุณยายได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดื อนละ 700 บาท และได้รับบัตร
สวัสดิการรัฐจำนวน 500 บาท/เดือน
- ด้านอาชีพ มีการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภค และในส่วนที่เหลือ
จากการบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ตลอดทั้งปี มีการส่งเสริมการเลี้ย งไก่ไว้บริโภคในครัวเรือน
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อการบริโภค และในช่วงค่ำของทุกวันคุณยายได้มีการขายปลาหมึกย่าง
กั บ หลานบริ เ วณหน้า บ้ านปัจ จุบ ั น ครอบครัว นี ้ ม ีบ ้ า นพั ก อาศั ย ที ่ม ั ่ นคงแข็ ง แรง สะอาด ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
ด้านสุขภาพก็แข็งแรงดีเนื่องจากได้รับการดูแลจาก รพสต. และ อสม.ทุกระยะ มีรายได้จ ากการปลูกผักขาย
เดือนละ 2,000 บาท รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท บัตรสวัสดิการรัฐเดือนละ 500 บาท
รายได้จากการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาขายเดือนละประมาณ 1,000 บาท รายได้จากการขายหมึกย่างเดื อนละ
4,000 บาท ซึ่งชีวิตในปัจจุบันของนางนาง พิลามา มีคุณภาพชี วิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคง และมีความสุ ข
อย่างพอเพียง
ประธาน ขอบคุณทีมแก้จนทั้ง 2 อำเภอ ทั้งอำเภอกมลาไสยและอำเภอห้วยเม็ก
ในส่วนที่สำคัญก็คือความยั่งยืนของการช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเรื่องอาชีพฝากส่วนราชการสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยลงไปเสริมเพิ่มเติม อยากให้แนะนำครัวเรือนเหล่านี้ ทำให้ต้องยืนด้วยลำแข้งตนเอง
ในเรื่องอาชีพให้ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.6 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใน

พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ประเด็ น ที ่ 1 เรื ่ อ ง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื ้อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(Covid-19) คงเป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีการระบาดอยู่ต่อเนื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์มียอดสะสม 1 หมื่นต้น ๆ และมี
ผู้ที่รักษาอยู่เหลือประมาณ 200 กว่าราย ถือว่าลดการแออัดเรื่องของการรักษาลงพอสมควร และรักษาหาย
ประมาณ 97% เสียชีวิต 67 ราย สถานการณ์ที่ยังคงต่อเนื่องมี 3 – 4 อำเภอหลัก ๆ คือ อำเภอยางตลาด
อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท และอำเภออื่ น ๆ และสถานการณ์ส่วนใหญ่เกิดจาก
พฤติกรรมกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ บุญประเพณียังคงต่อเนื่องอยู่คือ งานศพ งานบุญกฐิน เมื่อวานประมาณ
30 คน วั น นี ้ ป ระมาณ 22 คน มี ก ารลดลง และสิ ่ ง ที ่ จ ะต้ อ งขอความร่ ว มมื อ คื อ การติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง
ทุกเหตุการณ์ เรื่องงานบุญ งานศพ งานต่าง ๆ ก็คงต้องขอความร่วมมือผ่านทางนายอำเภอถึงผู้นำชุมชน
ให้เข้มงวดมาตราการต่าง ๆ เรื่องการสังสรรค์ และช่วงนี้เป็นช่ว งที่จะเกิดผลภายหลังจากการเลือกตั้ง อบต.
เนื่องจากมีญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดซึ่งบางส่วนหรือส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รายงานตัวกับผู้นำชุมชน อสม.
อาจจะมีการฉลอง อบต. นายกอบต. ต่อเนื่องกันก่อนกลับ ส่งผลในการติดเชื้ออีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นต้องมี
การเฝ้าระวัง ฝากความร่วมมือเรื่องคนที่เข้ามาในพื้นที่ ถ้ายังไม่กลับก็คงต้องเฝ้าระวัง ติดตาม ถ้ามีอาการสงสัย
อาจจะต้องได้ตรวจ ATK รวมทั้งกลุ่มที่มีอาการไม่สบายเข้าเกณฑ์คงจะให้ อสม. ได้ช่วยคัดกรอง ซึ่งตอนนี้
การตรวจง่ายขึ้น มี ATK สนับสนุนผ่าน อสม. และที่ รพสต. ทุกแห่ง เพราะฉะนั้นก็ติดต่อขอตรวจหาเชื้อได้เลย
ถ้าตรวจเร็ว จับได้เร็ว ก็จะทำให้การระบาดไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านมา คงเป็นประเด็นที่จะต้องขอความ
ร่วมมือ
ประเด็นที่ 2 เรื่องวัคซีน กลยุทธ์ที่เป็นทางออกสำคัญของประเทศไทยถ้าหากว่า
การฉีดวัคซีนไม่ครบ คนที่ป่วยและเสียชีวิต 80 – 90% คือไม่ได้ฉีดวันซีน คนที่ฉีดวัคซีนแล้วป่วยส่วนใหญ่ก็จะ
ไม่มีอาการจะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดง แต่เป็นกลุ่มอาการสีเขียวคือไม่รุนแรง เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้อง
/รณรงค์...

- 19 รณรงค์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป้าหมายประเทศคือให้ 100 ล้านโดส ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ
92 ล้านโดส เข็ม 1 ประมาณ 65% เพราะฉะนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเรียนว่าถ้านับ
จากประชากรที่อยู่ให้บริการได้ประมาณ 55% ส่วนนับจากทะเบียนราษฎร์ได้ประมาณ 46.90% ยังถือว่า
ห่างไกลอยู่ ขอบคุ ณนายอำเภอทุกอำเภอที่ได้สั่ งการมอบหมายติดตามด้วยตนเอง ให้ผ ู้นำชุมชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านออกติดตามรณรงค์การฉีดวัคซีนในช่วงสัปดาห์รณรงค์ โดยเฉพาะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทำอย่างเต็มที่
ทำอย่างเต็มที่ แต่ยอดการติดเชื้อยังไม่ดีขึ้นเลย เป้าหมายต้องได้ 11,900 โดส/วัน ซึ่งตอนนี้ยังหลักร้อยอยู่
ยังไม่ถึงพันโดส โดยส่วนใหญ่พันก็พันต้น ๆ เป็นสิ่งที่ลำบากใจ เพราะอุปสรรคคือเรื่องของเทศกาลเกี่ยวข้าว
ประชาชนก็มีเหตุผลว่าเกี่ยวข้าว จากนี้ไปคือวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เป็นสัปดาห์ในการ
รณรงค์ครั้งใหญ่ จะขอความร่วมมืออีกครั้งในการประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว ประกาศรายชื่อ บางอำเภอ
อาจจะมีการจับรางวัลชิงโชค คงเป็นความร่วมมือจากนายอำเภอทุกภาคส่วนที่จะต้องได้ช่วยกันอย่างเต็มที่
กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่เป็น อสม. ผู้นำชุมชน ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว จากนี้ไปให้ฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ได้
เลย เข็ม 3 ส่วนใหญ่จะเป็นวันซีนแอสตร้า เซนเนก้า อีกไม่นานจะมีวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมเดอร์นามา คาด
ว่าน่าจะมีวัคซีนตัวใหม่เข้ามาอีก เพราะฉะนั้นผู้นำชุมชน ตำรวจ หรือครูที่ครั้งก่อนได้ฉีดบริการด่านหน้ากับทุก
ส่วนราชการที่ยังไม่ได้รับเข็ม 3 ก็ขอให้ติดต่อในช่วงเทศกาล คือวันที่ 27 – 5 ธันวาคม 2564 ก็จะมีโปแกรม
ฉีดวัคซีนทุกวัน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุกส่วนให้ได้ไปร่วมฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 รวมทั้งเข็มกระตุ้น
เข็มที่ 3
ประเด็นที่ 3 เป็นทางออกของประเทศไทย ต้องเป็นองค์ กรที่ได้รับมาตรฐาน
ต่อไทยสำหรับองค์กร ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เปิดตัวไปแล้วที่อำเภอสหัสขันธ์ จากนี้ก็คงจะเป็นทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะโรงพยาบาล ตลาด สถานประกอบการ โรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งจะต้องทำมาตรการนี้ มาตรการหลัก ๆ คือ
ทำสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย บุคลากรที่อยู่ในองค์กรต่าง ๆ ให้ได้ฉีดวัคซีนครบ 100% และที่สำคัญ
คือผู้มารับบริการต่อไปนี้ถ้าไม่ซีดวัคซีนก็ต้องตรวจ ATK เบื้องต้นทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งจะเป็นมาตรการ
ทางสังคมที่จะให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน ต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนจะได้เข้ารับบริการได้ คงเป็นเรื่องที่ต้องขอ
ความร่วมมือตามมา
หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอถึง
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วโลก เมื่อวานรายงานเคสสะสมอยู่ที 260 ล้านราย และมีราย
ใหม่ 569,000 ราย จะเห็นว่า ในรอบสัปดาห์นี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 500,000 ราย สิ่งที่น่าสังเกต
ตอนนี้ก็คือมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเชื้อสายพันธ์ใหม่ หรือที่เรียกว่าโอไมครอน
(Omicron) ตอนนี้เริ่มระบาดที่ ประเทศแอฟริกาใต้ และส่งผลกระทบถึงทวีปยุโรป ทราบว่ าวันนี้ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์จะรายงานผู้ป่วยโอไมครอน (Omicron) อยู่ที่ 40,000 ราย คงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาว่าจะเข้า
ประเทศไทยหรือไม่
รายงานของประเทศไทย เมื่อวานมีรายใหม่อยู่ที่ 6,073 ราย เสียชีวิต 32 ราย
สำหรับเมื่อเช้านี้ประกาศว่ารายใหม่ 4,723 ราย เสียชีวิต 17 ราย ที่น่าสังเกตว่ายอดเสียชีวิตค่อนข้างลดลง
อาจจะมาจากผลของการฉีดวัคซีนทำให้เกิดการเสียชีวิตน้อยลง เนื่องจากมีความควบคุมของการฉีดวัคซีน
ของประเทศไทยมากขึ้น
สถานการณ์กราฟของจังหวัดกาฬสินธุ์ กราฟในช่วงแรกที่เป็นสีฟ้า คือ การติดเชื้อ
จากนอกพื้น ที่ซึ่งพอจะจำกัน ได้จ ากการที่มีการระบาดในช่วงเดือนเมษายนช่วงท้าย ๆ หรือช่วงปัจจุ บัน
เป็นกราฟแท่งสีเหลือง หมายความว่าเป็นการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการระบาด ในทุกหมู่บ้าน
ทุกตำบลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ้าจำกันได้ในเดือนที่แล้วจะมีการแพร่ระบาดของกองพิสูจน์ที่เรือนจำโคกคำม่วง
ต่อด้วยโกลบอลเฮ้าส์ และที่งานศพอำเภอกุฉินารายณ์ ทำให้เห็นว่าช่วงท้ายของกราฟนี้จังหวัดกาฬสินธุ์มีการ
/ติดเชื้อ...

- 20 ติดเชื้อในพื้นที่ค่อนข้างมาก ในวันนี้คงต้องบอกว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยสะสม 10,000 รายแล้ว ในรอบ
เดือนที่แล้วยังไม่ถึง 10,000 ราย แต่สิ้นเดือนนี้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ถึง 10,105 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยรักษา
อยู่ที่ 2.99% เสียชีวิตร้อยละ 0.67 หรือ 67 ราย
สำหรับการกระจายของทุกอำเภอก็พบผู้ป่วยอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2 อำเภอยังไม่มีผู้เสีย
ชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คือ อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด
เมื่อเทียบกับประชากร คืออำเภอดอนจาน อยู่ที่อัตรา 1,445/100,000 ประชากร น้อยที่สุดอยู่ที่อำเภอ
เมืองกาฬสินธุ์อาจจะเป็นเพราะว่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์มีประชากรที่ค่อนข้างเยอะ
กราฟตั้งแต่เดือนเมษายน จะเห็นว่าจังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ป่ว ยสูงสุดในเดื อน
สิงหาคม คือ 4,105 ราย เดือนพฤศจิกายนพบผู้ป่วย 831 ราย ซึ่งน้อยกว่าเดือนตุลาคมครึ่งหนึ่ ง ก็หวังว่า
ในเดือนธันวาคม และช่วงเปิดประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์จะพบผู้ป่วยน้อยลงเรื่อย ๆ และอำเภอที่พบสะสมสูงสุด
ตั้งแต่เดือนเมษายนคืออำเภอยางตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอกุฉินารายณ์ตามลำดับ
2 ช่วงที่ใกล้ที่สุดทำให้ทุ ก ๆ คน ได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้ง่ายขึ้น ในช่วงของ
เดือนตุลาคมจะเห็นว่ามีการแพร่ระบาดฯ ของโคกคำม่วงจำนวน 263 ราย และอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ
อำเภอยางตลาด และอำเภอเมือง เนื่องจากว่า การแพร่ระบาดฯ ของโคกคำม่วงมีผลกระทบสู่อำเภอหลาย
อำเภอพอสมควร ได้มีการจัดการอยู่ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ก็ทำให้สถานการณ์สงบลง
ข้อมูล ของเดือนพฤศจิกายนจะเห็นว่าวันนี้ยังมีประปรายที่โ คกคำม่ว งที่เป็น
มาตรการของเรือนจำ ที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังรายใหม่ทั้งหมด 8 ราย อำเภอกุฉินารายณ์กับอำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ก็เป็นอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากว่าช่วงแรกของต้นเดือนพบการแพร่ระบาด
ของงานศพที่อำเภอกุฉินารายณ์จำนวนมาก และช่วงปลายเดือนตอนนี้กำลัง มีการแพร่ระบาดอยู่ที่อำเภอเมือง
คือเป็น การแพร่ระบาดฯ ที่ตำบลหลุบ ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นอยู่เช่นเดียวกัน
สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่ว ยรายใหม่ ทั้งสัปดาห์อยู่ที่ 143 ราย อย่างที่นำเรียน
อำเภอเมืองช่วงปลายเดือนพบทั้งหมด 59 ราย ในช่วงของผู้ป่วยในรอบสัปดาห์ที่แล้ว 153 ราย พบว่าเป็น
เป็นกลุ่มที่ยังกักตัวอยู่แล้ว คือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง 90% บ่งชี้ให้เห็นว่าถ้ามีการกักตัวไม่ดีพอ หมายความว่ า
ไม่สามารถกักตัวให้อยู่จนครบภายใน 14 วัน อาจจะนำเชื้อไปแพร่ในชุมชนได้ บ่งบอกให้รู้ว่าต้องกักตัวให้อยู่
ในพื้นที่จำกัดให้ครบ 14 วัน
เหตุการณ์ที่ยังเกิดกันอย่างต่อเนื่อง และยังไม่ส ามารถปิดการแพร่ระบาดได้
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 13 เหตุการณ์ เหตุการณ์ที่น่าสนใจเป็นเหตุการณ์ บ้านหนองผ้าอ้อม อำเภอ
สมเด็จ มีผู้ป่วยสะสม 55 ราย ซึ่ง คนไข้รายนี้ก็ได้รักษาตัวเสร็จแล้วเมื่อวาน เหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์
ของผู้รับเหมาตำบลหลุบ มีผู้ป่วยสะสม 21 ราย จะรักษาตัวให้หายปกติภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
การแพร่ระบาดฯ ของงานศพที่ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ มีผู้ป่วยสะสม
จำนวน 124 ราย สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวาน และที่น่าสนใจอีกคือตำบลนาขาม 42 ราย รักษาตัวให้หายปกติ
ได้ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน การแพร่ระบาด ของงานบุญกฐินบ้านบึง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 48 ราย เกิดจากเวลามีการทำงานบุญก็รับประทานอาหารร่วมกัน ถอดหน้ากากอนามัย
พูดคุยกันและยังปิด การแพร่ร ะบาดฯ ในครั้งนี้ ไม่ได้ อีกเหตุการณ์ที่อำเภอห้วยเม็ กไปทอดกฐินที่จั งหวัด
เชียงใหม่การแพร่ระบาดฯ ในครั้งนี้มีผลกระทบหลายอำเภอ มีผู้ป่วยทั้งหมด 29 ราย
แผนภาพบางเหตุการณ์ที่น่าสนใจ มีดังนี้
- เหตุการณ์ที่ 1 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย เกิดในสัปดาห์ที่แล้ว
คนไข้หลายที่ 938 ทำงานที่จังหวัดขอนแก่นกลับมาบ้าน หลังจากกลับมาจากทำงานก็ได้มีอาการและนำเชื้อ
มาให้คุณแม่ ภรรยา ลูกชาย ซึ่งลูกชายเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทำให้เกิด
/ผลกระทบ...

- 21 ผลกระทบในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
- เหตุการณ์ที่ 2 เป็นนักกีฬาฟุตบอลอำเภอยางตลาด ทำให้รู้ว ่าชาวจังหวัด
กาฬสินธุ์มีพี่น้องเยาวชนที่มีฝีไม้ลายมือที่เก่ง ถูกรับเชิญไปเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มไทม์ไลน์
ในวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน ได้ไปเตะฟุตบอลโดยเข้าค่ายที่จังหวัดมหาสารคาม และรวมกลุ่มกับทีมโรงเรียน
เมืองร้อยเอ็ด วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน ได้ไปเตะฟุตบอลที่สโมสรฟุตบอลที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ด หลังจากนั้น
กลับมา วันที่ 23 พฤศจิกายน ได้ไปโรงเรียนที่โรงเรียนพินิจราฎร์บำรุง อำเภอยางตลาด ได้มีการเข้าค่ายลูกเสือ
เล่นฟุตบอลกับเพื่อนแล้วเริ่มป่วย จากเหตุการณ์ในครั้งนี้พบว่านักฟุตบอลในจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลเป็นบวก
ทั้งหมด 4 ราย แต่การแพร่ระบาด ในครั้งนี้มีคนไข้ที่น่าสนใจที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรรี ัมย์
จังหวัดมหาสารคาม ที่ต้องตามตรวจต่อ แต่สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์มีอยู่ 4 ราย
- เหตุการณ์ที่ 3 เป็นร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นร้านข้าวต้ม
เริ่มต้นจากที่มีพนักงานที่มีผลเป็นบวก ไม่มีอาการใด ๆ ทำงานตามปกติ ได้ มีการนำเชื้อมาติดให้กับเพื่อน
ร่วมงาน คุณยายที่อยู่บ้านก็ติด การแพร่ระบาดฯ ในครั้งนี้มีทั้งหมด 6 ราย ร้านประสงค์ที่จะปิดร้าน 14 วัน
เนื่องจากมีรายชื่อรวมเจ้าของร้านจำนวน 19 คน ปิดร้านตั้งแต่วันที่ 25 – 9 ธันวาคม 2564 ก็สิ้นสุดระยะ
ที่เฝ้าระวังถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
- ในหลายพื้นที่อยากให้ได้เตรียมการในเรื่องของการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด
ตลาดสด เริ่มต้นที่ตลาดสดนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มีผู้ป่วยทั้งหมด 7 ราย เริ่มต้นจากมีพ่อค้าขายผักรู้สึก
ไม่สบายเลยตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หลังจากนั้น ATK ก็มีผลเป็นบวก ส่งผลให้กับผู้ติดต่อ
รายอื ่ น ๆ จำนวน 200 คน พบว่ า ในการแพร่ ระบาดฯ ในครั ้ ง นี ้ ม ีแ ม่ ค ้า ผู้ ที่ ไ ด้ร ั บผลกระทบที ่เ ป็นเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทั้งหมด 7 ราย
แผนภาพอธิบาย
- ฝั่งผู้ชายรายที่ 9,773 ไม่สบายก่ อนเข้าขายหมู ในช่วงเช้าแล้วได้นำเชื้อมาสู่
ภรรยาที่มีหน้าที่ขายหมูในช่วงเย็นในแผงเดียวกัน แล้วภรรยาก็ได้นำเชื้อไปติดกับเพื่อนที่อยู่แผงใกล้ ๆ ซึ่ง ได้มี
การรับประทานข้าวด้วยกัน
- ผู้ชายรายที่ 9,772 ขายผักในช่วงเช้าในแผงขายผัก มีแม่ค้าอีกกลุ่มหนึ่งมาขาย
ผักในช่วงเย็น แล้วก็ขายไข่ไก่ในช่วงเย็นได้นำมาติดเชื้อ หลังจากนั้นผู้หญิงที่ได้ติดเชื้อก็นำไปสู่ผู้ที่อยู่ร่วมบ้าน
อีก 1 คน ตอนนี้การแพร่ระบาดฯ ในครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดและยังมีการพบผู้ป่วยอยู่ทั้งหมด 7 ราย
รายละเอียดงานบุญกฐิน ก็เป็นอีกหนึ่ง ในการแพร่ระบาดฯ เกิดขึ้นมามีผู้ป่วย
สะสม 44 ราย แต่มีรายชื่อผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย และได้ข้ามจังหวัด เริ่มต้นมีญาติมาจากต่างจังหวัด
มางานกฐินในบุญเมื่อรอบเดือนที่แล้วมีการติดเชื้อกันหมดก็แพร่ไปสู่คนในครอบครัว วงที่ 2 วงที่ 3 และวงที่ 4
- ผู้ชายที่อยู่ท้ายตารางรายที่ 9,768 สิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. ความเสี่ย งจากคนที่มา
จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่เสี่ยง 2. นำผลให้กับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และทั้งตำบล
ได้มีการติดเชื้อทั้งหมด 44 คน
มีการเชื่อมโยงจากงานบุญกฐินพบข้ามพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ มีการตาม
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาทำการคัดกรอง ที่สำคั ญการแพร่ระบาดของบุญกฐินเกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดเกี่ยวข้าว
ซึ่งเป็นฤดูเกี่ยวข้าวของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และเกษตรกรทั่วไป ทำให้เกิด การแพร่ระบาดเกี่ยวข้าว
ในจังหวัดขึ้นมาแผนภาพเหตุการณ์เดียวกัน ผู้ป่วยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในโคกคำม่วง
มีประวัติผลเป็นบวก รวมทั้งได้ไปงานบุญกฐินและเกี่ยวข้าวก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดฯ เกิดขึ้น
- เหตุการณที่ 6 เป็นงานบุญเช่นเดียวกันเริ่มต้นจากผู้ป่วยเป็นคนอำเภอห้วยเม็ก
ทุกปีจะมีการไปทำกฐินที่จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว คนร่วมเดินทางทั้งหมด 17 คน หลังจากกลับมา
/ไม่กี่วัน...

- 22 ไม่กี่วันได้เริ่มมีอาการเบื้องต้นครั้งแรก คัดกรองว่ามีผู้ป่วยทั้งหมด 9 ราย แล้วใน 9 รายนี้ก็เอาไปสู่วงที่ 2
วงที่ 3 คือครอบครัว ทำให้มีการติดเชื้อ ซึ่งก็มีผลกระทบในอำเภอห้วยเม็ก อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท
ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยง เป็นการแพร่ระบาดของคนในอำเภอห้วยเม็กซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ 5 หมู่ 10 ลูกสาวมาจาก
จังหวัดขอนแก่น ลูกสาวติดเชื้อมาจากจังหวัดขอนแก่นนำมาติดคนในครอบครัว มีผลกระทบของวงที่ 2 วงที่ 3
วงที่ 4 ดังนั้นคนที่มาจากจังหวัด อื่นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในการที่มาเยี่ยมบ้าน หรือเยี่ยมญาติผู้ใหญ่
จะต้องมีการคัดกรองในชุมชนอย่างเข้มข้น
- เหตุการณ์ที่ 6 เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอห้วยเม็ก เป็นลุงอายุ 65 ปี
ไปที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นคุณลุงก็นำเชื้อมาสู่คนในครอบครัว มีวงเพิ่มขึ้นมาอีก 9 คน
ที่อำเภอหนองกุงศรี
- เหตุการณ์ที่ 7 ตำบลหนองสรวง อายุ 14 ปี มาจากรุงเทพมหานครพร้อมกับ
ครอบครัว วันที่ 11 พฤศจิกายน ได้มีอาการรู้สึกตัวไม่สบาย ไปตรวจหาเชื้อวันที่ 15 พฤศจิกายน มีผลเป็น
บวก คนในครอบครัว 11 คน ก็เป็นกลุ่มเสี่ย งรวมทั้งเพื่อน ในวงนี้ยังอยู่ร ะยะที่ต้องเฝ้าระวัง มีผู้ป่วยทั้งหมด
3 ราย
ในผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพบในเรือนจำ
1 ราย นอกจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง และเป็นแค่เหตุการณ์บางส่วน ซึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
มีทั้งหมด 17 เหตุการณ์ที่ตอ้ งเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เพื่อที่จะดูว่าไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้ว
สิ่งที่เสนอเพื่อพิจารณาก็คื อในกลุ่มอาชีพเสี่ยงสูงที่ยัง ไม่ได้รับวัค ซีนควรจะ
ให้เข้ารับวัคซีน เช่น อาชีพรับจ้าง อาชีพเกษตรกร ฃ่วงนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวมีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขบางคน
ต้องถือกระเป๋าไปตามฉีดที่ไร่นา แต่ประชาชนก็กลัวว่าผลฉีดวัคซีนจะทำให้ไม่สบายแล้วเกี่ยวข้าวไม่เสร็จ ก็รอ
เกี่ยวข้าวเสร็จจะฉีดวัคซีน
ถ้ า มี ก ารทำกิ จ กรรมกลุ ่ ม ก็ เ สนอให้ ม ี ก ารตรวจ ATK ก่ อ นเพื ่ อ ที ่ จ ะประเมิ น
สถานการณ์ เนื่องจากการตรวจ ATK ใช้เวลาเพียง 5 – 10 นาที ก็รู้ผล จะทำให้ได้มีการคัดกรอง ลดการ
แพร่กระจายเชื้อได้
ภาพรวมเตียงที่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 1,476 เตียง เป็นเตียงในโรงพยาบาล 445 เตียง และของโรงพยาบาลสนาม
1,000 เตียง ใช้ไปทั้งหมด 15% ยังเหลืออีก 85% ยังมีเตียงที่ยังรองรับในสถานการณ์วันนี้มีผู้ป่วยที่เป็น
สีแดง 1 ราย หมายถึงผู้ป่วยหนัก ภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยสีเขียวคืออาการน้อย และก็อาการปานกลาง
71 ราย ในตอนนี้มีการรักษาตัวอยู่ 238 ราย มีการกระจาย ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่
อำเภอที่มีผู้ป่วยมาก คือสีแดงสัมพันธ์กับการแพร่ระบาดฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่า
จะเป็นอำเภอเมือง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอยางตลาด ตามลำดับ แต่ภาพรวมเตียงยังเหลือ
อีกมาก ไม่ต้องกังวล ซึง่ จะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลใกล้เคียงได้
ภาพรวมวัคซีนเมื่อวานประเทศไทยฉีดไป 6,300 โดส สะสมที่ 92 ล้านโดส
เป้าหมายสิ้นเดือนนี้อยู่ที่ 100 ล้านโดส
ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวานเนื่องจากเป็นวันหยุด ได้มีการฉีดตัดข้อมูลเมื่อวาน
เวลา 21.00 น. ฉีดวัคซีนได้ทั้งหมด 1,221 โดส วิธีการคิดคำนวณเป้าหมายวัคซีนมี 2 ตัวเลข ตัวเลขแรก
เป็นฐานประชากรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จริง จากการสำรวจและการสิทธิของการรักษา คิดที่ 828,000
ความควบคุมของวัคซีนตอนนี้อยู่ที่ 55.4% ตัวเลขสอง คือ คิดจากทะเบียนราษฎร์ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์
มีประมาณ 978,000 ความครอบคลุมของวัคซีนอยู่ที่ 46.9% ทั้งสองตัวเลขจะมีการนำเสนอในเวทีอยู่เรื่อย
ๆ อาจจะทำให้สับสนได้ใน ซึ่งใน สบค. ยังยึด 978,000 ช่วงหลัง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขจะใช้
/820,008

- 23 820,008 เป็นการประเมินผลเรื่องของการครอบคุมของวัคซีน
เป็นตารางให้เห็นว่า ตั้งแต่ตั้งเป้าหมายว่า 70% วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่ทำมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ไม่เคยทำได้ตามเป้าหมายเลย แต่ช่วงท้าย ๆ ก็จะเห็นว่ามียอดฉีด
วัคซีนที่มากขึ้น 5,000 – 9,000 โดสในแต่ละวันของสัปดาห์ที่แล้ว กลยุทธ์ที่สำคัญที่นายอำเภอได้ช่วยออก
เชิงรุกในการจัดการแต่ก็ยังน้อยกว่าเป้าหมาย ทำให้โอกาสที่เราจะบรรลุ 70% วันที่ 30 ก็ยังไม่ถึง และจะต้อง
เข้มข้นในกลยุทธ์การต่อไป
รายงานของการควบคุมในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ตัวสีน้ำเงินคิดจากฐานประชากร
800,000 ตัวสีเขียวคือฐานประชากรทะเบียนราษฎร์ 970,000 ภาพรวมของ 8 แสนเราอยู่ที่ 55.4%
ข้อมูลเมื่อเช้า ภาพรวมของทะเบียนราษฎร์อยู่ที่ 46.9% ต้องขอชื่นชมนายอำเภอร่องคำฉีดวัคซีนได้ 79%
สูงสุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกกลุ่มอายุมาตลอดในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตอนนี้เป้าหมาย 50% เริ่มแรกได้บรรลุ
ไปหลายอำเภอแล้ว ส่วนเป้าหมาย 70% เบื้องต้นตั้งไว้ว่าวันที่ 30 แต่ตอนนี้เพื่ อให้เกิดความสอดคล้อง
กับสถานการณ์จริง กระทรวง หรือ สบค. จึงขยายช่วงเวลารณรงค์ออกไปถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เหลืออีก
1 สัปดาห์ที่จะต้องเพิ่มเป้าหมายความควบคุมวัคซีนให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่
ประธาน เนื้อหามีความละเอียดและชัดเจน ส่วนมาตรการก็คงไม่ทิ้ง เข้มข้น
เหมือนเดิม โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ส่วนมากคือการรับประทานอาหาร ในส่วนของการฉีดวัคซีนตอนนี้
แต่ละพื้นที่รู้สถานะของตนเอง คงต้องไปวางแผนว่าจะทำอย่างไร ในขณะเดียวกันฝากทุกส่วนราชการต้อง
ปลอดภัย อาจเชิญหัวหน้าสาธารณสุขว่าต้องทำอย่างไร สิ่งแวดล้อมเป็นอย่ างไร คนมาติดต่อเป็นอย่างไร
เจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร คงต้องฝากในส่วนนี้ไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565
สถานการณ์ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน ในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานในจังหวัด
กาฬสินธุ์มียอดเบิกจ่ายอยู่ที่ 25.85% ซึ่งถ้าเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ปีนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ถ้าหากดู
ที่ตัวเลขจะเห็นว่าส่วนราชการเริ่มมียอดใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 ในส่วนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจอยู่ที่
1 พันล้าน กับงบจังหวัดยังไม่มียอดเบิกจ่าย และถ้าหากเทียบ ณ วันนี้ตัวงบประมาณของจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใน
อันดับที่ 40 ของประเทศ และอยู่ในอันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัด และอันดับ 7 ของภาค ส่วนงบจังหวัดหลาย ๆ
จังหวัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ยังไม่มียอดเบิกจ่ายงบลงทุน อันดับประเทศจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่ อันดับ 14
ยอดเงินกันไว้เบิกก่อนปีทางจังหวัดกาฬสินธุ์มียอดเงินกันจากงบประมาณปีที่แล้ว 1,616.18 ล้านบาท มีการ
จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้างคือมีคู่สัญญาแล้วประมาณ 400 กว่าล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 375 ล้านบาท
คงเหลือประมาณ 1,241 ล้านบาท ซึ่งการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจะมีระยะเวลา 6 เดือน ถ้าหากว่าเบิกไม่ทั น
ระยะเวลา 6 เดือน ก็จะมีการขยายระยะเวลาเงินกันได้อีก 6 เดือน แล้วจะเบิกจ่ายได้วันสุดท้ายก็คือสิ้น
ปีงบประมาณ 2565
เนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้ทางกระทรวงการคลังกำลังจะนำเปอร์เซ็นต์เป้าหมาย
การเบิกจ่ายกับเป้าหมายการใช้จ่ายเข้า ค.ร.ม. ซึ่งคาดว่าในเดือนธันวาคมนี้ก็จะนำเข้า ค.ร.ม. เมื่อ ค.ร.ม. มีมติ
/ออกมา...

- 24 ออกมา ก็จะนำเรียนหัวหน้าส่วนก็ ให้มีการเริ่มมาตรการการเร่งรัดการเบิ กจ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบ New GFMIS ได้วางแผน
มาตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายนปี ที่แล้ว แล้ว จะเริ่มเบิกจ่าย เริ่มทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai ในวันที่
4 มกราคม 2565 ในช่วงนี้จะขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อการเตรียมความพร้อมการเบิกจ่าย
ในวันที่ 4 มกราคม 2565
- ประเด็นที่หนึ่ง คือ ขอความกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในด้าน
แทคตอคอล (Tactical) ทั้งหมด บางหน่วยใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของกระทรวงแต่ละหน่วยงาน มีการ
เชื่อมต่อกับระบบ New GFMIS ของกระทรวงการคลัง
- ประเด็นที่สอง คือ หน่วยงานแต่ละหน่วยมีหน่วยเบิกจ่ายมากกว่า 1 หน่วย
เบิกจ่าย จะต้องติดตามดูหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดของท่านในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย ซึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์
มีประมาณ 10 หน่วยงาน และต้องเปลี่ย นแปลงการลงทะเบียน ผู้ที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบด้วยจากข้อมูล
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังมีบางหน่วยงานที่มีสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้แล้ว แต่ว่าลงทะเบียนว่าใช้อยู่ ในกรณีที่มีหลายบัญชี
ไม่ได้ใช้แล้วจะต้องลงทะเบียนว่าไม่มีผู้ใช้งานเพื่อให้ระบบยกเลิก และในกรณีที่ อุปกรณ์การเข้าใช้งานในระบบ
จะมีในฐานนะหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้อนุมัติ กับฐานะเจ้าหน้ าที่ปฏิบัติงาน ถ้าหากว่าตัวอุปกรณ์ในการ
เข้าระบบมีอายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี มีอายุก่อน 16 พฤศจิกายน 2565 ให้รีบแจ้งกระทรวงการคลังจังหวัด
และในช่วงวันที่ 7 – 17 ธันวาคม ระบบทดสอบเสมือนจริงจะเปิดให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้บันทึกข้อมูลเข้าเสมือนจริงอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 7 - 17 ธันวาคม ขอความกรุณาหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทดสอบการนำข้อมูลเข้าทุกคำสั่งงาน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์กับกระทรวงการคลังได้ทดสอบ
การนำข้อมูล GFMIS เข้าที่ระบบทดสอบเสมือนจริง ผลที่ได้ค่อนข้างน่าพอใจ แต่มีอีกประมาณ 10 กว่าหน่วย
ราชการที่ไม่ได้เข้าร่วมทดสอบในวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็เลยยังไม่ทราบว่ามี ทError Test หรือไม่
ขอความกรุณาติดต่อที่สำนักงานคลัง และในวันที่ 7 – 17 ธันวาคม ต้องเข้าทดสอบทั้งหมด ถ้าเกิดว่ามี
Error Test จะได้รีบแก้ไข จะได้ไม่มีปัญหาตอนตั้งเบิกช่วงต้นปี
เป้าหมายที่กระทรวงการคลังในตอนนี้ จะนำเข้าคณะรัฐมนตรี คือ จะมองยอด
เป็น 2 ยอด เป้าแรกของปีงบประมาณ 2565 คื อ เป้าการใช้จ่าย การใช้จ่ายหมายถึงการลงนามในสัญญา
การบันทึกการสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญาเข้าระบบ รวมกับยอดสั่งจ่ายจริงตอนนี้งบลงทุนกับงบประจำอยู่ที่
100% เต็มตามใบงวดที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ และตัวเลขที่สอง ทีง่ บประมาณ 2565 ที่ใช้ในการเร่งรัด
คือการเบิกจ่ายจริง ตัวงบประจำอยู่ที่ 98% ซึ่งในปีที่แล้วทางจังหวัดกาฬสินธุ์ทำได้ 98.89% เท่ากับค่ากลาง
ของปีงบประมาณ 2564 ปีนี้สูงขึ้นเป็น 98% ในภาครวมของทั้งประเทศ ส่วนงบลงทุนยอดเบิกจ่ายที่เบิกจริง
ร้อยละ 73 ตอนนี้รอมติคณะรัฐมนตรีออกมาก่อนแล้วจะแจ้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายของปีงบประมาณปี 2565
ประธาน ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่าย
การเตรีย มทดสอบระบบ อีก 10 หน่ว ยงานฝากสำนักงานคลั ง จังหวั ด ประสานหัว หน้าส่ว นราชการเร่ ง
ไปดำเนินการด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.8 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
/มีเรื่อง...

- 25 มีเรื่องที่จะเรียนที่ประชุมอยู่ 2 เรื่อง
เรื่องแรก กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้เข้าร่วมประชุมค็อป 26 (COP 26) ระหว่างวันที่
31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผลการประชุม คือ สำหรับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใน
ประเทศภาคี กลุ่มที่ 1 เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มนี้ ประเทศไทยเป็น 1 ในร้อยกว่าประเทศที่อยู่ในอนุสัญญานี้ สำหรับข้อตกลงที่สำคัญที่ผ่านมาคือข้อตกลง
ปารีส ซึ่งมีการประชุม COP 21 ในปี 2559 มีเป้าหมายที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกินกว่า 2
องศาเซลเซียส และพยายามไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งในประเทศไทย พลเอกประยุทธ จัน ทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้ลงนามสัตยาบันในข้อตกลงปารีสเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
สาเหตุ แ ละผลกระทบการเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ สาเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจก
ที่สำคัญก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ มีเทน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้พลังงาน
การใช้รถยนต์ การใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ การเผาในที่โล่ง ก็ สามารถเกิดก๊าซเรือนกระจกได้ สถานการณ์พบว่าตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1180 – ปัจจุบัน อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น 1.20 องศาเซลเซียส มีธารน้ำแข็งที่ขั้วโลกลดลง
13.1% ระดับ น้ำทะเลสู งขึ้น ถึง 97 มิล ลิเมตร หรือ 9.7 เซนติเมตร ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ได้ทราบกันก็คือปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม คลื่นลมแรงขึ้น คลื่นความร้อน พายุต่าง ๆ
และปัญหาภัยธรรมชาติอื่น ๆ
สำหรับการประชุม COP 26 เป็นการประชุมของประเทศภาคีสัญญาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดประชุมขึ้นครั้งแรกปี 2538 แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 ปีที่ 26 แล้ว
ซึ่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และคณะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่สหราชอาณาจักร
ประเด็นการเจรจาที่สำคัญที่ มีอยู่ 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. กำหนดกลไกการร่วมมือสำหรับการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ
2. กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนิ น การตามเป้ า หมาย การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของประเทศ
3. กำหนดเป้าหมายการเงินของประเทศที่พัฒนาแล้วต้องใช้ในการสนับสนุน ให้
กับประเทศที่กำลังพัฒนา
4. การกำหนดรูปแบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศที่เข้าร่วม
สำหรั บ ประเทศไทย นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า ผู ้ แ ทนได้ เ ข้ า ร่ ว ม
แสดงเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ
พั ฒ นาการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก รวมถึ ง เป้ า หมายความเป็ น กลางทางคาร์ บ อน ภายในปี พ .ศ 2608
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแรกของโลกที่สามารถดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งเป็นประเทศแรกใน
อาเซียนที่มีกรอบดำเนินการที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งมีแผนงานจากผลการประชุมต่าง ๆ ที่ได้ลงนามกันในการ
ประชุม COP 26 ที่สำคัญสรุปลดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ การใช้พลังงานสะอาดแทนถ่านหิน การใช้เทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยีทางเลือก และการลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหั นมาใช้รถที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นศูนย์คือรถไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2040 มาตรการของประเทศไทย 5 มาตรการหลัก ๆ เรื่องของพลังงาน
ขนส่ง มาตรการ
/เรื่องที่สอง...

- 26 เรื่องที่สอง มาตรการคัดแยกขยะของภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่ง ในปีที่ผ่าน
มา จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการแล้วผ่านมาตรการลดคัดแยกขยะหน่วยงานภาครัฐตามตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้เป็นตัวชี้วัด ของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปีนี้จะเพิ่ม
หน่วยงานขึ้นมา คือหน่วยงานระดับอำเภอ ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัด และหน่วยงานส่วนภูมิภาคใน
ระดับจังหวัด ที่เพิ่มเข้ามาคือส่วนราชการภูมิภาค ระดับอำเภอ และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในขอบเขตของที่ว่าการ
อำเภอ ซึ่งมีมาตรการคือการลด คัดแยกขยะตามเป้าหมาย อย่างเช่นปีที่ผ่านมา ถุงพลาสติกให้ลด 30% แต่ปี
นี้ให้ลด 100% เต็ม ตัวชี้วัดคือถุงพลาสติกหูหิ้วจะไม่ให้ใช้ 100% ประมาณขยะที่ส่งไปจำกัดต้องลดลง 30%
และแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียว แก้วกาแฟ ฯลฯ ต้องลดลงทั้งหมด 100% รวมทั้งโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งปัจจุบันมี
การสั่งเดริเวอรี่มีโ ฟมเป็น จำนวนมาก ปีที่ผ ่านมาก็ 100% ปีนี้ก็ยังคง 100% ดังนั้นที่เข้มข้นมาก็ คื อ
ถุงพลาสติกกับแก้วพลาสติก จะต้องงดการใช้ จำเป็นต้องมีการประเมิน หลักแนวทางประเมินคือการเข้าไปใน
Line กลุ่มของสำนักงาน ซึ่งสำนักงานได้ทำหนังสือเรียน ทุกอำเภอได้ทราบ ซึ่งสำนักงานได้เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลนี้ ต้องให้ผ่านตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดและขอความร่วมมือทุก
ส่วนราชการ
ประธาน ฝากทุกส่วนราชการดำเนินการไปตามทั้ง 5 มาตรการในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่วนของการคัดแยกขยะ ถึงแม้มีบางหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายที่จะต้อง
ดำเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.9 เป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องภัยคุกคามสำคัญ เรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากสถิติของ
การเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ปี 2563 และปี 2564 มีดังนี้
ในปี 2564 มีการเกิด อุบัติเหตุทั้งสิ้น 1,416 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คือ
399 ครั้ง ผู้บาดเจ็บปี 2564 จำนวน 1,079 ราย ปี 2563 จำนวน 844 ราย เพิ่มขึ้น 235 ราย ผู้เสียชีวิต
ปี 2564 จำนวน 222 ราย ปี 2563 จำนวน 215 ราย เพิ่มขึ้น 7 ราย อัตราอยู่ที่ประมาณ 22 คน/แสน
ประชากร ซึ่งเพิ่มขึ้นทุก ๆ อัตราทั้ง ที่มีการดำเนินการตามค่านิยม 11 ประการ ในเรื่องของการรักษาวินัย
จราจรข้อ 5 ของผู้ว่าราชการจังหวัดมีการประกาศในเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นวาระจังหวัด
ซึ่งปีนี้คงต้องดำเนินการต่อ แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและยัง
ไม่มีการลดจำนวนลงทั้งที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเปรียบเทียบจำนวน
ผู้เสียชีวิตแยกรายอำเภอปี 2563 และปี 2564 ทั้ง 18 อำเภอ มี 13 อำเภอที่มีสถิติผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
4 อำเภอ คงเดิม 1 อำเภอ เป็นข้อมูล 3 ฐาน จากตำรวจภู ธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่มีจำนวนผู้ขอรับสินไหมทดแทนในเรื่องของประกันภัย
การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดกาฬสินธุ์ สาเหตุหลักของการ
เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ การขับรถเร็วเกิน กว่าที่กฎหมายกำหนดเกิน 50% การเมาสุรา 7% การตัดหน้า
กระชั้นชิดซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุ คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาขับรถเร็วเกิน
กว่ากฎหมายกำหนด เมาสุรา เพศชาย 84% ที่เสียชีวิต ซึ่งสถิติเป็นหัวหน้าครอบครัว จุดเกิดเหตุคือทางตรง
81% ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตมากที่สุด คือ มากกว่าอายุ 50 ปีขึ้นไป 38% หมายความว่าผู้สูงอายุมาใช้รถ
จำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น รองลงมาอยู่ที่ 40 - 49 ปี 30 - 39 ปี 3% สถานที่เกิดเหตุเสียชีวิต
/ในที่...

- 27 ในที ่ เ กิ ด เหตุ 65% หมายความว่ า อุ บ ัต ิ เหตุท ี ่ เกิ ด ขึ้ น แต่ ล ะครั ้ งมี ค วามรุน แรงถึ ง ขั้ น เสี ยชี ว ิ ต เสี ย ชีวิต
ที่โรงพยาบาล 41% เสียชีวิตระหว่างนำส่ง 4% ซึ่งหมายถึงการสะท้อนถึงทางบกบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มา ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ 83%
รถสาธารณะประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และถนนในหมู่บ้าน
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอันดับที่ 1 คือ เวลา 16.00 – 20.00 น. อันดับที่ 2 คือ เวลา 08.00 – 12.00 น.
อันดับที่ 3 คือ เวลา 20.00 – 24.00 น. เท่ากับ 24%
เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุของศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ คณะกรรมการการกำหนดนโยบายเรื่องของความปลอดภัยทางถนนที่มี คณะ
นายกรัฐ มนตรีเป็น ประธาน ได้เข้าร่ว มการประชุมลดการเสียชีว ิตจากอุบ ัติเหตุท างถนนลงร้อยละ 50
ในปี 2573 หรือปี 2030 ให้เหลือไม่เกิน 12 คน/แสนประชากร ในปี 2570 ซึ่งเป็นเป้าหมายให้ทุกประเทศ
ทั่วโลกต้องร่วมกันดำเนินการ การลดอัตราผู้เสียชีวิต การลดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตระดับจังหวัด ทางส่วนกลาง
ได้กำหนดเป้าหมายในการลดของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 2564 ผู้เสียชีวิจต้องไม่ เกิน 20,780 หรืออยู่ที่
21.35/แสนประชากร ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ยังเกินมาตรฐานอยู่ ในปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องมีผู้เสียชีวิต
ไม่เกิน 185 คน หรือคิดเป็น 19.41/แสนประชากร มีการสะท้อนให้เห็นในเวลา 1 วัน วันที่ 25 พฤศจิกายน
ผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีจำนวน 37 ราย แต่ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงถึง
46 ราย สลับกันตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งในเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงเป็ น
ปัจจัยที่สำคัญที่จะร่วมดำเนินการอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ร ่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทยเป็น 9 จังหวัด ในการขับเคลื่อนกลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสู่อำเภอ
และท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนิน การมาอย่างต่อเนื่อง และขอความร่ว มมือหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหลัก สำคัญ
ให้ประชาชนได้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือทุกส่วนราชการได้นำข้อมูลผู้เสียชีวิต อาจจะดูใน
หน่วยงานหรือหรือหน่วยงานสำรองในสังกัด อันดับที่ 1 คงต้องดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุและกำหนดมาตรการ
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุในถนน เน้นการจัดการความเสี่ยงหลักเรื่องการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กำหนด เมาแล้วขับ และเน้นในเรื่องของพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขบั ขี่
และผู้โดยสาร อันดับที่ 2 ให้จัดเก็บลำดับสถิติข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลเพื่อกำหนดแนงทางการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จัดประชุมคณะกรรมการในทุกระดับ จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ
ทางถนน ทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลให้เกิดเป็นรูปธรรม อันดับที่ 3 ผู้บั งคับการตำรวจภูธรต้องใช้กฎหมายที่
เข้มข้น เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของมวลชน มาตรการองค์กรที่ใช้การตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรจะเป็นการดำเนินการที่มีประโยชน์
ประธาน ฝากแนวทางการลงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของพื้นที่อำเภอ ท้องถิ่น
อาจไปคิดต่อว่าจะต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างไร โดยเอาข้อมูลสถิติไปเป็นตัวตั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.10 การโจรกรรมสายไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าทาง

หลวงชำรุดและดับ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขณะนี้เส้นทางของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ถูกโจรกรรมสายไฟฟ้าแสงสว่ างที่
บริเวณสะพานเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมา ถนนสายไหม สายนาไคร้ จากแยกโกลบอลเฮ้ าส์ผ่าน
อำเภอดอนจาน อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นถนนที่สายไฟฟ้าถูกโจรกรรมมากที่สุด สายไฟฟ้าที่อยู่บริเวณคอสะพาน
/จะสังเกต...

- 28 จะสังเกตว่าช่วงนี้สายที่ 2 ที่ถูกโจรกรรมสายไฟฟ้าบริเวณสะพานก็คือสาย 12 จากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปอำเภอ
สมเด็จ สายที่ 3 คือ สาย 214 จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด การถูกโจรกรรมมากที่สุดคือ สี่แยก
จากโกลบอลเฮ้าส์ไปแยก ปตท. บ้านหลุบ สะพานทั้ง 8 แห่ง ถูกโจรกรรมทั้งหมด 7 แห่ ง สังเกตว่ายังไม่ได้มี
การซ่อมแซมสะพานยังมืดอยู่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์พื้นที่เขตอำเภอเมืองที่ถูกโจรกรรมมากที่สุด รองลงมา
ทางหลวงหมายเลข 12 สายจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังเขตอำเภอสมเด็จ 2 แห่ง สะพานที่เลยโกลบอลเฮ้าส์มา
ถูกตัดสายไฟไป และก่อนจะเข้าปั๊ม ปตท. เขตอำเภอสมเด็จถูกโจรกรรมสายไฟฟ้า ซึ่งบางแห่งทางแขวงได้
ดำเนิน การซ่อมแซมไปบ้ างแล้ว สาย 214 จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปจังหวัดร้อยเอ็ ด ช่ว งสะพานสายใหม่
ถูกโจรกรรมไป 3 แห่ง สะพานเลยบริเวณไปก่อนจะเข้าโอเวอร์พาส แยก ปตท. บ้านหลุบ สะพานบ้านดงสวาย
อีก 2 แห่ง ได้โดนตัดสายไฟฟ้าไป ลักษณะการโจรกรรมจะเป็นบริเวณสะพานที่ร้อยสายไฟฟ้า ท่อเหล็กร้อย
สายไฟฟ้า จะถูกตัดตรงที่สายไฟฟ้าที่ขึ้นต้นไม้ถูกกระซากไป ซึ่งการแก้ปัญหาคือ ได้ทำการจัดหาสายไฟฟ้า
ทำการโยงสายไฟฟ้าระหว่างเสาทัศนัยภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม เป็นสิ่งจำเป็นที่ ต้องทำ และทุกสะพาน
ที่ได้ทำการซ่อมแซมมีการโยงเสาไฟฟ้า
ข้อหารือนำเรียนประชุม คือ ขออนุญาตนายอำเภอเมือง นายอำเภอกุฉินารายณ์
นายอำเภอดอนจาน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นเครือข่ายในการตรวจส่องดูแล
ทรัพย์สินทางราชการที่ถูกโจรกรรมไป และขอความร่วมมือตำรวจในเขตพื้นที่ที่รับแจ้งดำเนินคดี ซึ่งจากเดือนที่
แล้วหน่วยงานตรวจสอบจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เข้าประเมินการที่แขวนทางหลวงกาฬสินธุ์ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง
เพราะว่าไฟฟ้าดับ และได้เข้าไปตรวจสอบว่าถูกโจรกรรมสายไฟฟ้าเอาใบแจ้งความให้กับการที่ตรวจสอบ ดู
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแจ้งว่าใบแจ้งความไม่สามารถดำเนินการเบิกแนบวัสดุมาดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีเลขคดี
จึงขอความร่วมมือทางผู้กำกับ การทุกสถานีตำรวจภูธรขอให้ออกเลขคดีให้ ด้วย ซึ่งทางแขวงฯ ได้ใช้เงินผิด
ประเภทไปครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อที่จะเอาใบแจ้งความไปเบิกวัสดุเ พื่อดำเนินการซ่อมแซมทางหน่วยงานตรวจสอบ
พบว่าผิดระเบียบไม่สามารถดำเนินการได้ใบแจ้งความนั้นต้องมีเลขคดี
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนของตำรวจประชุมเสร็จขอข้อมูล
ทั้งหมด จากแขวงฯ ต้องเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาให้ถูกจุดก่อนค่อยตามตัวคนที่ขโมยสายไฟฟ้ า และในส่วน
เรื่องของการแจ้งความคงจะดำเนิน การให้ และในเขตอำเภอสมเด็จ อำเภอกมลาไสย หลังประชุมเสร็จ
ขออนุญาตพบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ประธาน ขอให้แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ มาพบผู้บังคับการตำรวจภูธ รจังหวัด
เหตุเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง แจ้งเหตุเกิดขึ้นที่ ไหนบ้าง ในส่วนของนายอำเภอฝากทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ด้วย
ถ้าหากโดนขโมยไปมาก ๆ สุดท้ายต้องมาโยงสายไฟฟ้าบ้านเมืองจะไม่สวยงาม คงต้องช่วยกันดูแลรักษาช่วยกัน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
3.11 รายงานสภาวะอากาศ และพยากรณ์อากาศ โดย สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์

ผูอ้ ำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เดือนพฤศจิกายน กรมอุตุวิทยาแจ้งว่าได้เข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้น การคาดหมายจะหนาวใกล้เคียงกับปี 2563 จุดที่หนาวที่สุดช่วงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมกราคมของปี 2565 ซึ่งปีนี้เป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวช้าอย่างผิดปกติ ซึ่งปกติแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณ
กลางเดือนตุลาคม เพราะฉะนั้นฤดูหนาวจะเข้าถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์
เดือนธัน วาคมคาดหมายว่าอุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่ 11 – 12 องศาเซลเซียส
คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33 – 34 องศา อากาศก็ยังคงหนาว มวลอากาศเย็นก็จะแผ่เสริมเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นี้อากาศหนาวเย็นถี่ขึ้นตามที่คาดหมายไว้ ส่วนปริมาณน้ำฝนน้อยถึงน้อยมากกว่า
/10 มิลลิเมตร...

- 29 10 มิลลิเมตร
โอกาสที่จะเกิดอากาศหนาวเย็นอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัด
สกลนครซึ่งอยู่ในรอยต่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะฉะนั้นพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีโอกาสจะเจอฤดูหน าวเย็น
มากในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
แผนที่อากาศผิวพื้นสังเกตง่าย ๆ คือ เส้นความกดอากาศเท่าเป็นลักษณะแหลม
ยื่นลงมามวลอากาศเย็น แสดงว่าถ้ายิ่งแหลมมากโอกาสที่จะเกิดอากาศเย็นจะแรงขึ้นสูง เส้นอากาศเย็นอยู่ที่
ประมาณ 1,012 อากาศหนาวอยู่ที่ 1,020 และเส้นฝนอยู่ที่ 1,010 ทางภาคใต้ตอนบนลงมา ลักษณะที่เกิด
อากาศเย็น คือ ตัว H เส้นสีน้ำเงินอยู่ทางแถบพื้นที่ของประเทศจีน ส่วนที่เป็นร่องของฝนลักษณะของตัว L
พาดผ่านซ้ายขวาตอนนี้ร่องฝนอยู่ที่ทางภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งตอนนี้มีฝนตกอยู่
การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมถ้าอยู่ในเว็บไซต์กรมอุตุวิทยา จะเห็นได้ว่าถ้าเป็น
พื้นที่ตอนบนของประเทศเป็นสีดำ แสดงว่าอากาศนี้ไม่มีเมฆ ท้องฟ้าโปร่ง ส่วนที่เป็น 7 สี คือ สีน้ำเงิน สีน้ำตาล
สีเข้ม ฯลฯ เป็นลักษณะของกลุ่มเมฆที่มีลักษณะของความชื้นสูง โอกาสที่มีฝนตกสูงปกคลุมอยู่ทางตอนล่าง
ของประเทศไทย
การคาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า คือมีมรสุมทางตะวันออกเฉียงเหนือ
กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมอยู่ มีร่องฝนทางภาคใต้ตอนล่าง ช่วงวันที่ 1 – 4 ธันวาคม มวลอากาศเย็น
จะแผ่เสริมอีกรอบหนึ่ง ส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่จะลดลงอีก 4 – 6 องศา หรือคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่
11 – 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 27 – 30 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นยยอดภูอุณหภูมิจะต่ำลงมาอยู่ที่
9 – 14 องศาเซลเซียส และข้อควรระวัง อยากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากกลางวันมีอากาศร้อน กลางคืนอากาศเย็น ซึ่งเส้นห่างระหว่างอุณหภูมิจะสูงส่งผลทำให้
ไม่สบายได้
ประธาน ในเรื่องภัยหนาวฝากนายอำเภอที่ อยู่ แนวเทื อกเขาภู พาน ซึ่งทุก ปี
ก็ จ ะหนาวกว่ าพื ้น ที่ ท ั่ ว ไป ฝากท่ า นหัว หน้ าสำนัก งานป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจัง หวัด กาฬสินธุ์
ช่วยติดตามสถานการณ์อาจจะต้องมีการเตรียมผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ถ้าตาม
ระเบียบต้อง 8 องศา ติดต่อกัน 3 วัน แต่ถ้าดูพยากรณ์อากาศแล้วไม่ถึง 11 – 18 เพราะฉะนั้นจะนำเงิน
ราชการมาช่วยเหลือน่าจะยาก ต้องระดมการช่วยเหลือจากภาคเอกชน หรือหน่วยงานทุกหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง
ฝากอำเภอแนวเขตเทือกเขาภูพานด้วย
อั ย การจั ง หวั ด คุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายบัง คับ คดี จั ง หวัด
กาฬสินธุ์ ประเด็นปัญหาของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เป็นภารกิจงานของ สคช. กาฬสินธุ์เหมือนกันในการ
คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ ทรัพย์สินที่เสียหายก็เป็นทรัพย์สินของรัฐ ทางคุ้มครองสิทธิฯ กาฬสินธุ์ขอเสนอแนะ
ในส่วนสะพานทั้ง 8 แห่ง ที่ถูกโจรกรรมไปแล้ว 7 แห่ง เท่าที่อัยการขับรถผ่าน เห็นสภาพในส่วนของโกลบอล
เฮ้าส์ก็เป็นย่านที่รถผ่าน ถ้าจะมีกล้องวงจรปิดเชื่อว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดตรงนั้น ส่วนสะพานอื่น ๆ ที่ดูเปลี่ยว
ของเสนอแนะว่าตรงนั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิด ซึ่งหน่วยงานอื่น ๆ ที่อัยการทราบว่าก็ยังมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อยู่ในส่วนเทศบาล ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่จะทำให้เราได้ทราบว่าผู้ต้องหาที่มาขโมยสายไฟฟ้าพอจะช่วยทาง
ตำรวจได้ส่วนหนึ่ง ตรงนี้เป็นข้อเสนอแนะและหากทางท่านแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์อยากจะให้หน่วยงาน สคช.
กาฬสินธุ์ช่วยในส่วนนี้อีกด้านหนึ่งยินดีที่จะช่วยเหลือเพราะสถิติในการถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้เคยมีมาแล้ว
ประธาน ขอบคุณทาง อัยการ สคช. กาฬสินธุ์ กล้องวงจรปิดก็เป็นสิ่งสำคัญ
ฝากนายอำเภอ ฝากทางนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เข้าตรวจสอบพื้นที่จะได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้
/หรืออาจจะ...

- 30 หรืออาจจะหารือกับทางแขวนทางหลวงกาฬสินธุ์ว่าจะหาทางออกอย่างไรในเรื่องนี้
ขอบคุณผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ก่อนหน้านี้ขอความอนุเคราะห์ป้าย
บอกทางสักการะพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อ องค์ดำซุ่มเย็น ขอไปจำนวน 2 ป้าย แต่ได้มา
ติดตั้งทั้งหมดจำนวน 9 ป้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มีนโยบายที่จะให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึง
นักท่องเที่ยวได้รู้จักพระประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องมาสักการะหลวงพ่อองค์ดำ ถ้าไม่
สักการะหลวงพ่อองค์ดำถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะฉะนั้นป้ายบอกทางจึงเป็นส่วนสำคัญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
4.1 สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564
โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
4.2 ผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564
โดย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
4.3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564
โดย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
4.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
4.5 ผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
4.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียน
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
4.7 ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์
โดย สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
4.8 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. 2565
โดย สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุมเวลา

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

- 31 (ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมงคล การรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

