รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 10/2563
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*******************************
ผู้มาประชุม
1. นายทรงพล ใจกริ่ม
2. นายเลิศบุศย์ กองทอง
3. นายสนั่น พงษ์อักษร
4. นายธวัชชัย รอดงาม
5. นายคณิต คงช่วย
6. นายอุทัย สิงห์ทอง
7. นางพิพาภรณ์ รวิพลศาตนันท์
8. นายธนทร ศรีนาค
9. นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล
10. นายปัญญา ปานแก้ว
11. นายนพกุล ปัญญาแก้ว
12. นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
13. นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
14. นายอาทิตย์ ต่างประโคน
15. นายสุภาส ศรีวิลัย
16. นายน้อย แก้วเศษ
17. นายสมเจตน์ เต็งมงคล
18. นายสันติ จัตุพันธ์
19. นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
20. นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
21. นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
22. พ.จ.ต.เดชากร จิตจักร์
23. นายชรินทร์ ภู่ชัย
24. นายสุเทพ ชัยวัฒน์
25. นายณัฐพล เพียรภายลุน
26. นายกันตภณ สุขสงค์
27. นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม
28. นายตระกูล หนูนิล
29. นายจารุวัตร ภูแก้ว
30. นายไพโรจน์ จิตจักร์
31. นางอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี
32. นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี
33. นายธเนศน์ จันสด
34. นายโรมรัก ภูหวล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสีย สาขากาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
(แทน) นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
(แทน) นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
(แทน) นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
(แทน) นายอาเภอดอนจาน
(แทน) นายอาเภอฆ้องชัย
/ 35. ร.ต.พิเชษฐ์ ...

-235.
36.
37.
38.
39.

ร.ต.พิเชษฐ์ จ่าคา
พ.อ.สุรชัย การปลูก
นางสาวชนกพร โพธิสาร
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นางสาวชิรภรณ์ ภูแสง

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

นางยุพร แก้วแสนเมือง
นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี
นายอุดร สีลาพันธ์
นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์
นางเทวี สิงห์พรมมา
นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์
นายอภิรักษ์ พานนูน
นายสุทิน กาญจนรัช
นายสมภพ ศรีเจริญ
นายวุฒิชัย วังคะฮาต
นายกฤษฎาพันธ์ จันทรคณา
นายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ์
นางจุฬานุช ขาวอ่อน
นายปรารถนา เสวยสุข
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายภาณุ สุทธิประดิษฐ์
นายรัตนาวดี กิจจา

58. นายชัยสิทธิ์ เกิดสมกาล
59. นางดวงใจ ทองโสภณ
60. นายสมศักดิ์ ผาลาโห
61. นางสิรินุช อันตรเสน
62. นางสาวศรีวรรณ์ สระแก้ว
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

นายสุเมธ บัวบูชา
นางสาวแสงอรุณ ศรฤทธิ์
นายจิรพงศ์ แดงวันสี
นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข
นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ
นางสาวพรสวรรค์ รักษ์พรม
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์

(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service
Center : OSS)
(แทน) คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พืนที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพืนที่กาฬสินธุ์
สรรพากรพืนที่กาฬสินธุ์
รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบนา
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
/ 70. นายอัครพงษ์ ...

-370. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

นายอดิศร คงสมกัน
นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล
นายประวิทย์ เอือเฟื้อ
นายวิบูลย์ สุภัควนิช
นายวราวุธ คันธาเวช
นายณัฏฐกัลย์ ละเอียด
นางละออง อยู่ยั่งยืน
นายชัชวาล ราชขันธ์

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

นายประพัฒน์ สาริกา
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
นายพิพัฒน์ วิชัยรัมย์
นายเสมือน ศรีพอ
นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์
นางสาวจิตชญา อ่าสาริกา
นางวันเพ็ญ วิถีเทพ
นางพิชญาภรณ์ กุลเศรษฐ
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก
นายอารยันต์ แสงนิกุล
นางกัญญา ดูพงษ์
นายคมสัน สารแสน

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

นายสุวรรณ บัวพันธ์
นายเรืองเวช ผาสุก
นายอภิชัย ลิมานนท์
นายประมวล ไทยงามศิลป์
นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
นางเกษราภรณ์ ศรีสุริยานันท์
นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี
นายสุทธิชัย บุญเรือง
นางกชพร เดชธนภัทร์กุล
นายชัยยา ยอดสง่า
นายพิทักษ์ คาวชิรพิทักษ์
นายวรวิทย์ รัตนากร

ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
/ 106. เรือโท ...

-4106. เรือโท เชาวเลิศ ประสพสันต์
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์
พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา
พ.ต.อ.ปริญญา คาเจริญ
พ.ต.อ.ภูมี อีคะละ
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.อ.สาเภา อินดี
พ.ต.อ.ชัยยุทธ ธรรมสุนา
พ.ต.อ.กันตพัฒน์ ภาคธรรม
พ.ต.อ.อลงกรณ์ เสนีย์รณฤทธิ์
พ.ต.ท.รุจน์ วิเชียรภักดิ์
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ท.อภิชาติ อุสาคู
พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ขันศรีมนต์
พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์
พ.ต.ท.พลวัฒน์ อัดโดดดร
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกษเจริณคุณ
พ.ต.อ.บุญเทียน พุดสีเสน
พ.ต.อ.แมน ศิริฉาย
พ.ต.ท.อัยรัตน์ ถาวรเรืองฤทธิ์
พ.ต.ท.สมหมาย จอมคาสิงห์
พ.ต.ท.วัชรไกร ใหม่คามิ

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. นายทรงกลด สว่างวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการ มท.)
2. พ.ต.ไพรัตน์ อาจไพรัช
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
3. นายสุรสันติ หาญนาแซง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. นายกิตติ บัวละคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
5. นายสุรเดช เคราะห์ดี
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์
6. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
7. นางสาวพนิดา เชียรเดช
รก.ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
8. นายบุญช่วย สงฆนาม
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
9. นายจักรีชัย วงศ์สารศรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงนาจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
10. นายสุทธินันท์ สามัคคี
/ 11. นายชาญวิทย์ …

-511. นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์
12. นายรื่อเริง สินนาพอง
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายถาวร ช่วยศรี
นายชาญกฤต นาใจดี
นายวาทิช ผ่านสาแดง
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
พ.ต.อ.ธีรวุฒิ วงศาอ้วน
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
ว่าที่ พันตารวจตรีเจษฎา พิมาทัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.ต.ท.ชัยวิวัฒน์ โอปาก
2. นายสุทธี ไชยฮะนิจ
3. นายณฐพลธร ภูช่างทอง
4. นายประพันธ์ โพธิ์วันนา
5. นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
6. นายชวมินทร์ ตรีเนตร
7. นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน
8. นางสาวธิวากร คาภะวา
9. นางสาวเมวิกา หาญอาษา
10. นายมงคล การรัตน์
11. นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
12. นายเสกสรร รัตนเกือกูลกิจ
13. นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
14. นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม
15. นายคมสันต์ แสงมณี

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขาภูพาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้จัดการสานักงานบริการ กสท.กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 2
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
นิติกรปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

/ นาสวด …

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จานวน 2 ราย ได้แก่
1) นายชนายุทธ บุญบุตร ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สังกัด สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
2) นางสาวรักสุภัทร สุวรรณดิษฐ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
สังกัด สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
โดย สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจาปี 2562 จานวน 16 ราย ได้แก่
1) นางกุลธนันท์ หริ่มสืบ
2) นางกอบกุล จันทร์เล็งโพธิ์
3) นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ
4) นายถาวร พรหมณีวัฒน์
5) นางธิดารัตน์ ฆารสินธุ์
6) นางนันทพร ศรีวรารักษ์
7) นางนิ่มนวล ศรีสว่างวงศ์
8) นางนิภา อาจริยาภิบาล
9) นางปิยะมาศ พันธุ์รักษ์
10) นางพิกุล เขจรศาสตร์
11) นางรมิดา เลิศเจตนารมณ์
12) นางวรรณพา หนุนฐิติพันธุ์
13) นายวิไลย์ ส่งสุข
14) นางสิริกาญจน์ หิรัณย์ชุติภัทร
15) นางสุพรเพ็ญ เฮอแมนส์สัน
16) นายสมพงษ์ ตากไธสง
โดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
3. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียน และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี
๑) จังหวัดกาฬสินธุ์มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ที่ได้รับเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คือ นายสิรภัทร ศิริรักษ์
โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
๒) มูล นิ ธิช่ว ยการศึกษาท้องถิ่นได้ ดาเนินโครงการคัดเลื อกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ประจ าปี ๒๕๖๒ และได้ ป ระกาศผลการคั ด เลื อ กดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี ค รู ที่ ไ ด้ โ ล่ ร างวั ล
พร้อมเกียรติของครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี ๒๕6๒ คือ นางทิวาพร แก้วคาสอน
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
/ ๓) โครงการ …

-7๓) โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนักเรียนที่ได้รับ
รางวัล ดังนี
3.๑) นายไอศูรย์ เสริมศรี ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลคะแนนสูงสุด ลาดับที่ ๒ และ
เหรียญทองแดง
3.๒) นางสาวเพชรลดา พลกล้า ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลคะแนนสูงสุด ลาดับที่ ๓
3.๓) นายธีรทัศต์ บุษมงคล ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รางวัลเหรียญทองแดง
โดย สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
4. พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่สามารถธารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
ติดต่อกันครบ 5 ปี คือ บริษัท เอเชียโมดิไฟด์สตาร์ช จากัด
โดย สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5. พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ดังนี
- รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ๑๐ ปี ติดต่อกัน
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) ได้แก่
๑) บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล (กาฬสินธุ์) จากัด
๒) บริษัท นาตาลมิตรกาฬสินธุ์ จากัด
- รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ๕ ปี ติดต่อกัน
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ได้แก่
๑) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์
๒) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด สาขากาฬสินธุ์
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจาปี ๒๕๖๓
ระดับประเทศ ได้แก่
๑. บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์
๒. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด สาขากุฉินารายณ์
๓. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด สาขาสมเด็จ
โดย สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
6. พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ระดับประเทศ และระดับจังหวัด ดังนี
- ระดับประเทศ คือ บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จากัด
- ระดับจังหวัด ได้แก่
๑) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (มหาชน) จากัด
๒) บริษัท ศิรกร จากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์
3) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์
๔) บริษัท อุตสาหกรรมนาตาลอีสาน จากัด
๕) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์
๖) ห้างหุ้นส่วนจากัด จิตรเพียรการช่าง
โดย สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
7. พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น และระดับชมเชย ดังนี
- ระดับดีเด่น ได้แก่
๑) โรงเรียนสิงห์สะอาด
๒) โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

/ ๓) โรงเรียน …
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๔) โรงเรียนกุฉินารายณ์
๕) โรงเรียนหนองแซงวิทยา
5) วิทยาลัยการอาชีพคาม่วง
๗) โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
8) โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
9) โรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์
๑๐) โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
- ระดับชมเชย ได้แก่
๑) โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
๒) โรงเรียนโคกกลางวิทยา
๓) โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
๔) โรงเรียนนามะเขือพัฒนาศึกษา
๕) โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
โดย สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
8. พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ได้รับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 11 แห่ง ได้แก่
๑. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์
๒. บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รีเทล จากัด
๓. บริษัท ไทยวา จากัด (มหาชน)
๔. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด สาขากาฬสินธุ์
๕. บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จากัด
5. บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จากัด (กาฬสินธุ์)
๗. บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จากัด
๔. บริษัท ซีนเมล็ดพันธุ์ จากัด สาขากาฬสินธุ์
๔. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
๑๐.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด สาขาสมเด็จ
๑๑. บริษัท ฟาร์มมาร์ทเทรดดิง จากัด
โดย สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
9. มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศ ให้แก่ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์
(จานวน 18 หมู่บ้าน)
หมู่ที่ 6 ตาบลบึงวิชัย
1. บ้านหนองแสง
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 1 ตาบลหัวงัว
2. บ้านเสียว
อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 4 ตาบลโพนงาม
3. บ้านโคกสี
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 1 ตาบลสหัสขันธ์
4. บ้านคาลือชา
อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 15 ตาบลจุมจัง
5. บ้านหนองแข้
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 11 ตาบลกุดจิก
6. บ้านภูเจริญ
อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
7. บ้านหนองผานพคุณ หมู่ที่ 5 ตาบลผาเสวย
อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 13 ตาบลคุ้มเก่า
8. บ้านแดนสามัคคี
อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 7 ตาบลคาเหมือดแก้ว อาเภอห้วยเม็ก
9. บ้านคามะโฮ
จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 10. บ้านเก่า …
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10. บ้านเก่าเดื่อ
หมู่ที่ 5
11. บ้านเหล่าเขือง
หมู่ที่ 8
12. บ้านคาไฮ
หมู่ที่ 1
13. บ้านสงเปลือย
หมู่ที่ 4
14. บ้านห้วยผึง
หมู่ที่ 2
15. บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 6
16. บ้านวังเวียง
หมู่ที่ 8
17. บ้านกุดครอง
หมู่ที่ 2
18. บ้านดอนแคน
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

ตาบลทุ่งคลอง
ตาบลสามัคคี
ตาบลหนองกุงศรี
ตาบลสงเปลือย
ตาบลนิคมห้วยผึง
ตาบลสาราญใต้
ตาบลนาคู
ตาบลดอนจาน
ตาบลฆ้องชัยพัฒนา

อาเภอคาม่วง
อาเภอร่องคา
อาเภอหนองกุงศรี
อาเภอนามน
อาเภอห้วยผึง
อาเภอสามชัย
อาเภอนาคู
อาเภอดอนจาน
อาเภอฆ้องชัย

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
พิธีก่อนการประชุม เป็นเรื่องจาเป็นเพราะว่าการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอาเภอ ฯลฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตาแหน่งสาคัญของจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ ฉะนัน ผู้ ที่ได้รั บ รางวัล ในพิธีก่อนการประชุม จึงมี ความภาคภูมิใจว่าในครังหนึ่งได้รับรางวัล จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อหน้าหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะฉะนันพิธีก่อนการประชุม
จึงมีความจาเป็น ถึงแม้จะเสียเวลาบ้างก็ต้องยอม ทังนี ได้เลื่อนเวลาเริ่มการประชุมคณะกรมการจังหวัด และ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จากเดิมเวลา 09.30 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 09.00 น. ต้องขอแสดงความยินดี
กับทุกคน ทังในส่วนของบุคคล สถานประกอบการ องค์กร โรงเรียน และหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลอันมีคุณค่าในวันนี
แสดงให้เห็นว่าได้สร้างความดี สร้างมาตรฐานการทางานไว้ให้ปรากฏแก่สังคม จึงได้รับรางวัลเหล่านัน ขอให้
ทุกสถานประกอบการ หน่วยงาน หมู่บ้าน องค์กรและบุคคลที่ได้รับรางวัล ได้คงความดีที่ได้ทาไว้ให้เป็นอยู่ตลอดไป
ขออวยพรให้ทุกคนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป
ต่อไปจังหวัดกาฬสินธุ์ จะต้องมีรางวัลประเภท “คนดีศรีกาฬสินธุ์” ฝากให้คิด
รู ป แบบการจั ด โดยจะให้ มารั บ รางวั ล เดื อ นละ 1 - 2 คน รางวัล คื อ ใบประกาศเกี ย รติ บัต ร ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ความภาคภู มิ ใ จของบุ ค คลนั น ว่ า ความดี ที่ ไ ด้ ท าไปไม่ สู ญ หาย มี ค นเห็ น ถึ ง ความเป็ น คนดี ข องบุ ค คลนั น
เมื่อได้รับรางวัลจะทาให้มีกาลังใจ ภูมิใจในเกียรติยศ มีชื่อเสียง และได้รับคายกย่องชมเชยต่อหน้าบุคคลสาคัญ
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นตัวอย่างปรากฏให้บุคคลอื่นได้เจริญรอยตาม

/ วีดิทัศน์ …

- 10 วีดิทัศน์ข่าวเด่น ประจาเดือนตุลาคม 2563 โดย สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี
สรุปข่าวเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนตุลาคม 2563
1. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมของจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้น าพสกนิ กรจั งหวัด กาฬสิ นธุ์ทุกหมู่เหล่ า ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึ กพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
2. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทรงพล
ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม
โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งนาใจและความหวัง” รุ่นที่ 2 เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 192 คน
3. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นาพสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
ถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมราลึกเบืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ส่วนในภาคค่าได้มีพิธีจุดเทียนน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณเวทีกลางลานด้านหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
4. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นาพสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์
ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษามหาราชา อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ลานหน้า
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานพิธี
วางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 หลังจากนัน จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม
2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. จิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา กษัตริย์” เนื่องในวันสาคัญของชาติไทย
- เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทาความสะอาด ลานา คูคลอง แก้ไขปัญหาผักตบชวา ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณโดยรอบโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทาความสะอาด ศาสนสถาน โบราณสถาน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชาทาน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทาความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้า สถานีตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ วงเวียนโปงลาง และถนนโดยรอบ
เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช
7. กิจกรรมเทิดทูลและปกป้องสถาบั นสาคัญของชาติของทัง 18 อาเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ร่วมกันแสดงเจตจานงในการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
/ 8. เมื่อวัน …

- 11 8. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสมพระมิตร ชัน 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการมอบแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสรับ
ตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ คนที่ 55 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมก่องาน
ใหม่ด้วย ค่านิยม 11 ประการ ประกอบด้วย 1) ความรู้คู่คุณธรรม 2) ปฏิบัติตามกฎหมาย 3) ใส่ใจความสะอาด
4) มีมารยาทแบบไทย 5) รักษาวินัยจราจร 6) ทรัพยากรต้องรักษา 7) รู้ค่าประชาธิปไตย 8) ครอบครัวปลอดภัย
9) ห่างไกลยาเสพติด 10) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11) เคียงคู่จิตอาสา จากนันได้ลงพืนที่
ทัง 18 อาเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อไปพบปะกับส่วนราชการในระดับอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบแนวทางการทางาน รับฟังปัญหา อุปสรรค และเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน
9. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการจังหวัด
กาฬสินธุ์บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิมให้กับประชาชน ครังที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
ห้วยผึง ตาบลนิคมห้วยผึง อาเภอห้อยผึง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนในพืนที่มารับบริการจานวนมาก
10. การมอบเงินเยียวยา เพื่อช่วยเหลือและเป็นกาลังใจให้กับครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ รถไฟชนรถบัส
ขณะเดินทางไปทอดกฐินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัด
กาฬสินธุ์และงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เยี่ยมและให้กาลังใจ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ดังกล่าว โดยได้มอบเงินประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตจากกองทุน
ประกันสังคม จานวน 88,909.14 บาท ด้านสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสานบริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาท
และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา จานวน 6 ราย รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการมอบ
11. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ในการส่งเสริมการท่องเที่ ยว พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว และประชาชน
ประมาณ 20,000 คน ได้ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ จานวน 300 รูป พร้อมเหล่าบรรดาเทวดา
นางฟ้าที่เดินลงมาจากยอดเขาภูสิงห์ผ่านบันไดสวรรค์ 654 ขัน เพื่อสืบสานประเพณี ต่อยอดพระพุทธศาสนา
ด้วยการนาข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดและชาวบ้านที่ยากไร้ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง
12 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดชุมชนย่านเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดตัวโครงการ “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” ที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพืนที่และรู้แบบชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดให้เป็นถนนคนเดิน
ทุกวันจันทร์เวลา 16.00 - 20.00 น.
13. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดชุมชนย่านเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สานักงานคลัง
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ร่ วมกับธนาคารกรุ งไทย ส านักงานจังหวัดกาฬสิ นธุ์ สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ แ ละเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ได้ร่ว มกั นรณรงค์เ ชิญชวนผู้ ประกอบการ ร้า นค้า แผงลอยและ
ประชาชนร่วมในโครงการคนละครึ่ง รัฐบาลเปิดโอกาสให้ร่วมโครงการมาตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
เปิดใช้งานได้เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจเป็นจานวนมาก
14. การเพิ่มพืนที่สีเขียว สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติและ
น้อมลาลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงเป็นต้นแบบที่ดีในการปลูกและรักษาต้นไม้
15. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงวันนี
เป็นเวลา 210 วัน ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่พบผู้ติดเชือรายใหม่ โดยได้มีการรณรงค์ตามแนวทางการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อย ๆ
และตรวจคัดกรองสม่าเสมอ ขณะที่บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หลังผ่านการกักกันตัว 14 วัน
ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้ว เมื่อเดินทางกลับภูมิลาเนาจะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนและหนังสือรับรองผ่านการกักกันตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่
/ ระเบียบ ...

- 12 ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.1.1 นายทรงพล ใจกริ่ม
ตาแหน่งเดิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.2 นายเลิศบุศย์ กองทอง
ตาแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.3 นางกชพร เดชธนภัทร์กุล
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4
(จังหวัดนครราชสีมา)
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.4 นายวศิน ศุภพิสุทธิ์
ตาแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ให้ดารงตาแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.5 นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย
ตาแหน่งเดิม พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
ให้ดารงตาแหน่ง พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานพาณิชย์จังหวัด
กาฬสินธุ์
1.1.6 นายสุรพงษ์ มูลพิมพ์
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริม
การมีงานทา สานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ให้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.7 นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.8 นายสุภาส ศรีวลิ ัย
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.9 นายวิบูลย์ สุภัควนิช
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการส่วนประจาฝ่ายขายและบริการลูกค้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1
ให้ดารงตาแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์
/ ตาแหน่ง …

- 13 ตาแหน่งที่ย้าย ดังนี
1. นายธวัชชัย รอดงาม ตาแหน่ง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ายไปดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
2. นายสมภพ ศรีเจริญ ตาแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ายไปดารงตาแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ยินดีต้อนรับข้าราชการที่ย้ายเข้ามาสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ และคนทีย่ ้ายไปนัน ขอให้
ประสบความสาเร็จในการทางานในสถานที่ใหม่ เพราะการย้ายเข้าหรือย้ายออกเป็นเรื่องธรรมดาของระบบราชการ
ในช่วงที่ทางานด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสันหรือยาว ขอให้ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานราชการให้เกิดผลสาเร็จ
1.2 ข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
1. วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อน
จังหวัดกาฬสินธุ์และมีเรื่องใหม่คือ ค่านิยม 11 ประการ ฝากให้ไปขยายผลต่อเนื่องในระดับพืนที่อาเภอ ตาบล
และทุกหมู่บ้านด้วย ถ้าหากประชาชนในพืนทีน่ าแนวทางค่านิยม 11 ประการ ไปประพฤติหรือปฏิบัติให้เป็น
กรอบหรือเป็นนิสัย ถ้าทุกคนได้ประพฤติหรือปฏิบัติตามจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีศรีกาฬสินธุ์ได้ และในเดือนตุลาคม
ที่ผ่าน ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้ร่วมลงไปในพืนทัง 18 อาเภอ เพื่อมอบแนวทาง
การปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปเยี่ยมเยือนอาเภอ และขอขอบคุณนายอาเภอ ทุกอาเภอ
ที่ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา
และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
2. จะให้มีการประชุมในช่วงเช้า ของแต่ละสัปดาห์ เรียกว่า “Morning Talk”
ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่งโมง เวียนไปในแต่ละส่วนราชการ อาจจะเป็นในรูปภารกิจ เช่น ในสัปดาห์ถัดไป
จะประชุมในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หารือกันให้ครบถ้วน หาแนวทางตรวจสอบและประเมินผลงานที่ผ่านมาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสัปดาห์ต่อไปอาจจะประชุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงแรงงาน ทังนี จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่ดูแลสายงานนันร่วมประชุมด้วย และมีหัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมด้วย เพื่อจะได้
กาหนดและดูในภารกิจที่กี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญที่ต้องการจะเน้นและมาหารือกัน เพื่อที่จะนาไปปฏิบัติต่อไป
จะมีการหมุนเวียนกันไปสัปดาห์ละ 1 ครัง ใน 1 เดือนหนึ่ง จะได้ 4 หน่วยงาน 4 ภารกิจด้วยกัน จะเป็นลักษณะ
อย่างนี ส่วนเรื่องสภากาแฟถ้าหากมีในช่วงเช้า อาจจะต้องย้ายไปในช่วงเย็น ถือเป็นการพบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็น
ทางการต่อไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเลิศบุศย์ กองทอง) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
1. ค่านิยม 11 ประการ แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
อยากจะขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ ให้ทาเป็นไวนิลหรือทาเป็นฟิวเจอร์บอร์ดติดไว้ที่หน้าหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้คนทีไ่ ปติดต่อราชการได้เห็นค่านิยม 11 ประการ ที่เราจะขับเคลื่อนไปร่วมกันนัน ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. เดื อ นตุ ล าคม 2563 เป็ นเดื อนเริ่ มต้ น ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สิ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนาของผู้ว่า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อยากจะเห็นคือภารกิจ ของทุกหน่วยงาน
ซึง่ ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ 1) เรื่องงาน 2) เรื่องงบประมาณ 3) เรื่องระบบ 4) เรื่องคน ทังหมดนีในแต่ละหน่วยงาน
จะต้องไม่เกิดปัญหา เพราะฉะนันขอให้ดาเนินการ ปฏิบัติ จัดทาให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
3. อยากจะเห็นการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลภายใต้การนาของ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือแนวความคิด “รวมไทยสร้างชาติ” ปัจจุบันนีทุกคนเป็นสื่อมวลชน เพราะมีโทรศัพท์
สามารถสร้างการรับรู้ไปถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด ถ้าหากเวทีประชุมแต่ละเวทีมีป้าย “รวมไทยสร้างชาติ”
เมื่อถ่ายรูปจะสื่อให้เห็นว่าเรากาลังทางาน เพื่อทาให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
/ ระเบียบ ...

- 14 ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 6232 , ว 6233 , ว 6234
และ ว 6235 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครังที่
9/2563 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือแก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าว โดยให้สืบค้นได้ที่ http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูล
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 102 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ผลการดาเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ประจาเดือน ตุล าคม 2563 ยอดรวม
จิตอาสาพระราชทานทังจังหวัด จานวน 85,962 คน มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 58 ครัง จานวนผู้เข้าร่วม
10,998 คน
แผนจิตอาสาวันสาคัญของชาติไทย (ระดับจังหวัด) เดือน พฤศจิกายน 2563
คือ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา ทาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
และจะได้ทาหนังสือจากผู้อานวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดไปยังหั วหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน
ได้ไปร่ ว มทากิจ กรรมอาสาพัฒ นาโดยพร้อมเพียงกัน ณ โรงเรียนสหั ส ขันธ์ศึกษา อาเภอสหัส ขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ฝากประสานงานนายอาเภอสหัสขันธ์ ผู้อานวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอาเภอได้ดาเนินการ
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย
ผลการดาเนินกิจกรรมการบรรยายขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ซึ่งตอนนีมีเป้าหมายในการบรรยายตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ในระดับมัธยม โดยศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกาหนดเป้าหมายให้ ทังนี จังหวัด
กาฬสินธุ์เป้าหมายทังหมด 55 โรงเรียน ซึ่งได้ดาเนินการบรรยายไปแล้ว 44 โรงเรียน คงเหลือ 11 โรงเรียน
ที่จะต้องไปบรรยายต่อไป ขอบคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และคณะ
ที่อานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และเรื่องการจัดบุคลากรมาให้ความสะดวก ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา
ภาพรวมโดยทั่วไปการเข้าไปเป็นวิทยากรของวิทยากรจิตอาสา 904 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เกิดผลดี ไม่มีปัญหา
และอุปสรรค์ ได้รับความร่วมมืออย่างดี และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ให้ความสนใจและได้ประเมินผล
จากตัวบุคคลผู้ทเี่ ข้าร่วมกิจกรรม โดยให้เขียนแสดงความรู้สึกออกมาส่วนมากจะอยู่ในด้านดี ในด้านเชิงลบไม่มี
ฝากหัวหน้าส่วนราชการให้กาลังใจวิทยากรจิตอาสา 904 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย เพราะว่าไปทางานด้วยใจ
ไปเป็นทีมงานและมีความเสียสละ เพราะฉะนันถ้าอยู่ในสังกัดของส่วนราชการใด ฝากให้อานวยความสะดวก
และอนุญาตให้วิทยากรจิตอาสา 904 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปดาเนินงานตามเป้าหมายของศูนย์อานวยการ
จิตอาสาพระราชทานด้วย
/ ผลการ …

- 15 ผลการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสาคัญของชาติ ระดับจังหวัด
ในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ดังนี
- วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้ ดาเนิ นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒ นา ทาความสะอาดลานา คูคลอง กาจัด
ผักตบชวา ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อาเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้อานวยการศูนย์จิตอาสา
พระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก ถือว่าได้กาจัดผักตบชวาออกจาก
พืนที่สวนสาธารณะแก่งดอนกลางได้ค่อนข้างมาก
- วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาความสะอาด ศาสนสถาน โบราณสถาน ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง
พระธาตุยาคู อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
- วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน ถนนหน้าโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ และบริเวณสถานีตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยทัง 3 กิจกรรม ผู้อานวยการศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทุกครัง
ฝากให้หัวหน้าส่วนราชการไปร่วมกิจกรรมครังต่อไปโดยพร้อมเพียงกัน กิจกรรมจิตอาไม่มีแค่ในระดับจังหวัด
ทุกกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดดาเนินการ อาเภอทัง 18 อาเภอ ก็ได้ดาเนินการกิจกรรมควบคู่ไปกับจังหวัด
ในทุกวันสาคัญของชาติไทย และการดาเนินการจิตอาสาพระราชทาน เป็นค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในหัว ข้อที่ 11 เคียงคู่จิตอาสา เพราะฉะนันแต่ละส่วนราชการ/หน่วยงานสามารถนาไป
ประยุกต์ปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบของจิตอาสา อาจจะเป็นกิจกรรมภายในหน่วยงาน ทังนี บุคคลที่ ไม่ได้เป็น
สมาชิกจิตอาสาพระราชทานก็สามารถร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานได้ ฝากทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน
เรื่องความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ อื่น ๆ สามารถดาเนินการในรูปจิตอาสาได้เช่นเดียวกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เรื่องจิตอาสาอยู่ในค่านิยม หัวข้อที่ 11 เคียงคู่จิตอาสา ในเป็นความจริงแล้ว
เรื่องจิตอาสาเป็นอุดมการณ์ที่อยากจะปลูกฝังให้คนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ ในพืนที่
ได้ยึดเรื่องอุดมการณ์จิตอาสาให้เหนียวแน่ น ถ้าหากโรงเรียนใดมีความประสงค์ที่จะให้วิทยากรจิตอาสา 904
ของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ไ ปท าหน้ า ที่ เ ป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย
เรื่องความสาคัญของพระมหากษัตริย์และอุดมการณ์จิตอาสาขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์อานวยการจิตอาสา
พระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยกันปลูกฝังอุดมการณ์จิตอาสาให้คนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะทาให้อุดมการณ์ที่
เรี ย กว่ าจิ ตอาสา โดยไม่ต้อ งไปตามที่จั ง หวัดหรื อ อาเภอกาหนดหรือ บังคับให้ ไป คนที่ อยู่ใ นพืนที่ ส ามารถ
ดาเนินการจิตอาสาเองได้ เช่น ถ้าหากเห็นว่ามีวัชพืชหรือผักตบชวาขึนปกคลุมแหล่งนาในพืนที่ใกล้บ้านตนเอง
ก็สามารถดาเนินการได้เลย ไม่ต้องรอให้ขึนเต็มพืนที่ก่อนค่อยไปดาเนินการ และถ้าหากเห็นสวนสาธารณะหรือ
พืนที่บนถนนมีขยะมูลฝอย สามารถเก็บได้เลย ช่วยกันดูแล ขอให้อุดมการณ์เรื่องจิตอาสาเข้าไปอยู่ในจิตใจของ
คนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะทาเกิดเรื่องการทาประโยชน์เพื่อสาธารณะโดยอัตโนมัติ เมื่อเดินไปทางไหนเห็นอะไร
ที่ส มควรที่ จ ะต้องทาความสะอาดหรื อว่ ามี ผู้ ประสบภั ยพิ บัติ ต่าง ๆ ที่ จะต้องให้ ความช่ว ยเหลื อ สามารถ
ดาเนินการได้เลย ไม่ต้องรอให้มีการสั่งการ เพื่อที่จะบรรลุการมีจิตอาสาในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ไว้ข้างหลัง
นายอาเภอยางตลาด แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
การด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ครั ว เรื อ นพัฒ นาต่อ ได้ ระดั บ A อ าเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิบูรณ์ ภูแล่นปลิว ราษฎรบ้านเลขที่ 164 หมู่ ๑๙ ตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ข้อมูลทั่วไป
ครัวเรือนนายวิบูรณ์ ภูแล่นปลิว บ้านเลขที่ 164 หมู่ ๑๙ ตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
อายุ 45 ปี ภรรยาชื่อ นางนาค้าง พุฒตรง อายุ ๔๖ ปี มีบุตร ๒ คน ดังนี
๑) นางสาวกัญญารัตน์ ภูแล่นปลิว อายุ ๑๖ ปี
๒) นายวรโชติ ภูแล่นปลิว อายุ ๑๕ ปี
โดยบุตรทังสองคนกาลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร นางนาค้าง ผู้เป็นภรรยามีสุขภาพร่างกายที่
ไม่แข็งแรงโดยป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี และโลหิตจาง ซึ่งได้รับการดูแลจาก อสม. ภายในหมู่บ้านและ
ไปตรวจรักษารับยาตามที่หมอนัดที่โรงพยาบาลยางตลาด ในส่วนบ้านที่พักอาศัยมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
และไม่มีห้องนาใช้เป็นของตัวเอง โดยอาศัยเข้าห้องนาที่บ้านของบิดาซึ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้ ๆ กัน
๒. ก่อนเข้าร่วมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง
นายวิบูรณ์ ภูแล่นปลิว เป็นหัวหน้าครัวเรือน ไม่มีที่ทากินเป็นของตนเองมีฐานะยากจนซึ่งมีอาชีพรับจ้าง
ขายเกลือ (ขับรถจักรยานยนต์พ่วงล้อเลื่อน) เร่ขายทังในจังหวัดกาฬสินธุ์และต่างจังหวัด มีรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ภรรยาและบุตรเป็นผู้ มีความขยันหมั่นเพียร โดยภรรยาช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยการรับจ้างร้อยพวงมาลัยขาย แต่เนื่องจากปัญหาสุขภาพจึงทางานในส่วนนี
ได้ไม่เต็มที่ โดยมีบุตรคอยช่วยในช่วงเวลาว่างหลังจากเลิกเรียนและวันหยุด ซึ่งมีรายได้จากการรับจ้าง
ร้อยพวงมาลัยดังกล่าว เฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ครอบครัวนายวิบูรณ์ ภูแล่นปลิว มีรายได้
ตกเกณฑ์ จปฐ. ของปีที่ทาการสารวจเพื่อคัดกรองครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯ และได้ผ่านการประชาคม
หมู่บ้านให้เข้าร่วมโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง
๓. การได้รับช่วยเหลือ หลังจากเข้าร่วมโครงการ kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง
ครั ว เรื อ นนายวิ บู ร ณ์ ภู แล่ น ปลิ ว ได้รั บการช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานต่าง ๆ และจากโครงการ kalasin
Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง ดังนี
1) ได้รับมอบถุงยังชีพ จากเทศบาลตาบลยางตลาด 1 ครัง จากอาเภอยางตลาด 2 ครัง
2) อาเภอยางตลาดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของนายวิบูรณ์ จานวน 2,000 บาท
3) อาเภอยางตลาดได้รับมอบไก่พันธุ์ไข่ พร้อมอุปกรณ์ในการเลียง 1 ชุด มูลค่า 2,810 บาท
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
4) ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและห้องนาจากงบบูรณาการ อาเภอยางตลาด
มูลค่า 20,000 บาท
5) ภรรยาของนายวิบูรณ์ ได้รับการดูแลตรวจวัดความดันแนะนาการปฏิบัติตัวจาก อสม. ภายในหมู่บ้าน
เป็นประจาทุกสัปดาห์
6) ได้รับสนับสนุนงบประมาณในด้านอาชีพ โดยได้รับงบประมาณจากโครงการ “ผ้าป่าคนละบาท” ของอาเภอ
ยางตลาด ได้ส่งเสริมด้านอาชีพขายลูกชินทอด พร้อมเงินลงทุนในครังแรก รวมมูลค่า 21,500 บาท
7) อาเภอยางตลาด ได้ให้ใช้พืนที่บริเวณที่ว่าการอาเภอแก่นายวิบูรณ์ ในการขายลูกชินทอด ให้กับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
/ 4. ชีวิต ...
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- มีที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะแก่การพักอาศัย และมีห้องนาที่ถูกสุขลักษณะ
- รายได้เพิ่มขึน จากการประกอบอาชีพขายลูกชินทอด ประมาณเดือนละ 9,000 – 12,000 บาท/เดือน
- รายได้จากการรับจ้างร้อยพวงมาลัยของภรรยา ประมาณเดือนละ 1,000 บาท/เดือน
- รายได้ต่อครัวเรือนปัจจุบัน ประมาณ 10,000 – 13,000 บาท/เดือน
ผู้แทนนายอาเภอฆ้องชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
การดาเนินโครงการ kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง
การดาเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ต้นแบบอาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ รายนายพรศักดิ์ คาภูมี
นายพรศักดิ์ คาภูมี เกิดปี พ.ศ. ๒510 ปัจจุบันอายุ 52 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 87
หมู่ที่ 6 ตาบลฆ้องชัยพัฒนา อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน สาเหตุความยากจน
คือ ไม่มีที่ดินทากิน สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน และยังเด็ก ต้องทางานคนเดียว มีรายได้หลักจากการทางาน
ก่อสร้าง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ผลการดาเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนต้นแบบ อาเภอได้ดาเนินการตังแต่
เริ่มต้นโครงการ โดยมีชุดปฏิบัติการตาบลสารวจตามแนวทางการปฏิบั ติของโครงการ kalasin Happiness
Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง และผ่านคณะกรรมการระดับอาเภอกลั่นกรองเป็นครัวที่สามารถ
พัฒนาต่อได้ในระดับ A ได้มีมติให้ช่วยเหลือ เป็นเงินทังสิน 18,400 บาท ดังนี
ด้านอาชีพ
1) สนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ 20 ตัว มูลค่ารวม 6,600 บาท
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอ จานวน 10 ตัว มูลค่า 3,120 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน 4 ตัว มูลค่า 1,200 บาท
- ที่ทาการปกครองอาเภอฆ้องชัย จานวน 6 ตัว มูลค่า 2,280 บาท
2) ชุมชนมอบไก่พืนบ้าน จานวน 2 ตัว มูลค่า 300 บาท
3) อบรมความรู้การปลูกผักและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จานวน 4,100 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน 2,100 บาท
- สานักงานเกษตรอาเภอ จานวน 1,700 บาท
- ผู้นาและชุมชน จานวน 300 บาท
4) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มอบอุปกรณ์ในการทอเสื่อกก จานวน 2,500 บาท
ด้านสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมอบยาสามัญประจาบ้าน และตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกเดือน
ด้านสวัสดิการรัฐ
1) ได้รับถุงยังชีพ
2) บุตรหลานได้รับทุนการศึกษา
3) ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4) นายอาเภอมอบเงินขวัญถุงสมัคร กอช.
ด้านที่อยู่อาศัย
ซ่อมแซมบ้าน ฝาบ้าน หน้าต่าง จากผู้นาชุมชน จิตอาสาในหมู่บ้าน จานวน 2,500 บาท
หลังจากการเข้าร่วมโครงการ kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใคร
ไว้ข้างหลัง มีรายได้เพิ่มขึน 4,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 57.1
/ ผู้ว่า …

- 18 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ตัวอย่างครัวเรือนพัฒนาต่อได้ ที่เรียกว่า Best Practice ของอาเภอ ในการให้
ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามโครงการ kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง
ซึ่งเมื่อ 2 วันที่ผ่านมาในพืนที่อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ มีการสร้างบ้านให้ผู้ที่ขาดแคลน ในโครงการ พลังบวร
รู้รักสามัคคี “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง ” เป็นการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนและมีปัญหา
เรื่องบุคคลในครอบครัวป่วยทางจิต และได้ร่วมกันมอบบ้านให้กับครัวเรือนนัน ให้นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
เพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องนีด้วย
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
รายนางคามูล ภักดิ์ขาว บ้านสิมลี ตาบลเหนือ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นผู้ยากไร้ ในครัวเรือนมีสมาชิก 3 คน ได้แก่ 1) นางคามูล ภักดิ์ขาว 2) บุตรสาว 3) สามีเป็นโรคจิต
ไม่สามารถทางานได้ นางคามูลฯ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีบ้านเรือนทรุดโทรม บุตรสาวเรียนอยู่มัธยมศึกษาปี่ที่ 2
กาลังโตเป็นสาว ไม่มีห้องนา บ้านเรือนไม่มีความมั่นคง โดยมีพระครูวิจัยธรรม โกวิท รองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
เจ้าคณะตาบลกาฬสินธุ์ มาเห็นจึงได้มอบเงินให้เป็นต้นทุน จานวน 50,000 บาท และให้ชุมชน บ้าน วัด
ราชการร่ ว มกั น ก่อสร้ างบ้ า นที่มีค วามมั่น คงแข็ งแรงจนเสร็จ สิ น และได้ เ ชิญ ผู้ ว่ าราชการจัง หวัดกาฬสิ น ธุ์
เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้ครัวเรือนยากจน ในโครงการ พลังบวร รู้รักสามัคคี “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิงใคร
ไว้ข้างหลัง” ตามนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกัน ถือว่าประสบความสาเร็จ เพราะครอบครัวนี เป็น
บุคคลที่ขาดโอกาสมีบ้านที่ทรุดโทรม มีห้องนาที่สภาพไม่ดี เห็นความพึงพอใจและรอยยิมครอบครัวนีแล้ ว
ทาให้มีความสุขไปด้วย ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 จะมีอีก 1 ราย ที่อาเภอยางตลาด ที่จะไปมอบบ้านให้กับ
ครัวเรือนยากจน
ข่าวว่า มีวัดแห่งหนึ่งมีพระไม่ครบจานวนที่จะได้ รับการทอดกฐินได้ จึงทาให้
เจ้าอาวาสเสียใจ เมื่อเป็นข่าวทาให้สังคมเกิดความสงสารและเห็นใจ จึงทาให้วัดดังกล่าว ได้รับเงินบริจาคเป็น
จานวนมากถึง 14 ล้านกว่าบาท จึงคิดว่าจะทายังไงที่จะทาได้อย่างนัน แล้วนาเงินที่ได้รับบริจาคมาช่วยเหลือ
คนจนในจังหวัด กาฬสินธุ์ จะนามาสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรม หากทาได้คงจะช่วยเหลือคนจน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มาก ฝากให้ลองคิดดู หรือ ทาในลักษณะโฆษณาในช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยเหลือ
คนจนในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ให้สารวจว่าจะต้องใช้เงินในการช่วยเหลือเป็นจานวน
เงิน เท่าไหร่ ฝากประชาสั มพันธ์ จั งหวัดกาฬสินธุ์ ล องคิดการโฆษณาในช่อ งทางโซเชียลมีเดีย ในเรื่องนี ด้ว ย
ว่าจะทาได้หรือไม่ จะขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบ

/ 3.3 รายงาน ...

- 19 3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการคนละครึ่ง
ผู้แทนคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและการจัดซือจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 100 สาหรับผลการเบิกจ่ายของจังหวัด กาฬสินธุ์
ข้อมูลสินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 87.71 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 12.29 เป็นลาดับที่ 73 ของประเทศ ลาดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด
และลาดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด (ตอนบนและตอนกลาง) ซึ่งแบ่งเป็น
- งบประจา เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.67 ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.33 เป็นลาดับที่ 63 ของประเทศ
ลาดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด และลาดับที่ 7 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด (ตอนบนและตอนกลาง)
- งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.32 ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 20.68 เป็นลาดับที่ 72 ของประเทศ ลาดับที่ 4
ของกลุ่มจังหวัด และลาดับที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด (ตอนบนและตอนกลาง)
- งบลงทุนที่เป็นงบฟังก์ชั่นกลุ่มราชการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.32 ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 1.68
- งบอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกจ่ายได้ร้อยละ 27.20 ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 72.80
- งบจังหวัดเบิกจ่ายได้ 99.60 ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.40 เป็นลาดับที่ 19 ของประเทศ ลาดับที่ 3 ของ
กลุ่มจังหวัด และลาดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด (ตอนบนและตอนกลาง)
2. โครงการคนละครึ่ง เป้ าหมายที่ รั ฐ บาลกาหนด ดัง นี 1) จานวนร้ านค้ า
กาหนดให้ลงทะเบียนตังแต่ 1ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่มีปิดรับสมัคร 2) จานวนประชาชน จานวนไม่เกิน
10 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท สาหรับข้อมูลการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม
2563 ข้อมูลที่รายงานวันนีจะเป็นภาพรวมทังประเทศ มีจานวนผู้ใช้จ่าย 2,528,879 ราย จานวนร้านค้า
132,672 ร้านค้า จานวนรายการ 5,350,075 รายการ ยอดการใช้จ่ายทังหมด 1,225,441,723.43 บาท
และการใช้จ่ายของส่วนประชาชน ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 จานวน 626,967,827.74 บาท
ในส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือใช้จ่าย 50% จานวน 598,473,895.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.84 ของการใช้จ่าย
สาหรับการลงทะเบียนเข้า ร่วมโครงการคนละครึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตังแต่วันที่ 1 - 28 ตุลาคม 2563
ร้านค้าที่ลงทะเบียนมีจานวนทังสิน 1,000 ร้านค้า รวมกับจานวนร้านค้าธงฟ้าที่มีอยู่เดิม 2,100 ร้านค้า
รวมทังสิน 3,100 ร้านค้า การลงทะเบียนในส่วนของประชาชนมีผู้ลงทะเบียนเป็นจานวน 10 ล้านคน จานวน
คนเต็มตามเป้าหมายแล้ว
3. เงินรับบริจาคทาบุญสร้างพระประธานประจาพุทธมณฑล จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือนตุลาคม 2563 จานวนรวมทังสิน 11,306,636.07 บาท ยอดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4. เงินบริจาคเพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.5) ประจาเดือนตุลาคม 2563 มีจานวนทังสิน 1,428,487.31 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ฝากคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีนีด้วย ส่วนในปีที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจจะอ้างได้ว่ามีปัญหาเรื่องความล่าช้าของกฎหมายงบประมาณ จึงทาให้มีผลต่อ
การเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา แต่ปีนีไม่ใช่แบบนัน เพราะฉะนันปีงบประมาณนีจังหวัดกาฬสินธุ์จะอยู่ลาดับท้าย
เหมือนปีที่แล้วคงจะไม่เหมาะสม ขอประมาณลาดับที่ 20 - 30 ก็ได้ ฝากคลังจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นฝ่ายเลขา
ในเรื่องนี ในการนัดหมายส่วนราชการต่าง ๆ มาหารือเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน ถ้าหาก
ดาเนินการเร่งรัดตังแต่ช่วงต้นปี จะทาให้ช่วงกลางปีถึงปลายปีไม่เหนื่อยมาก และในปีนีได้งบประมาณไม่มาก
เท่ากับปีก่อน ๆ เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ยอดรวมงบประมาณของจังหวัดกาฬสินธุ์ลดลงไปมาก เพราะฉะนันคงจะไม่ยากที่จะเร่งรัดการเบิกจ่าย
/ โครงการ …

- 20 โครงการคนละครึ่ง ในตอนเช้านีได้ประชุมกับนายอาเภอ บางคนมีความคิดเห็น
ซึ่งเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรค์ของโครงการอยู่บ้างพอสมควร จะดาเนินการรวบรวมแล้วนาไปประสานข้อมูล
กับคลังจังหวัด กาฬสินธุ์จะได้เป็นข้อมูลเสนอไปส่วนกลางสาหรับนาไปปรับปรุงเพิ่มเติม เป็นข้อมูลที่เกิดขึน
ในพืนที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 รณรงค์ให้หน่วยงานราชการชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุน
เงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ ดังนี
การนาเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สืบเนื่องมาจากรายงาน
ความยากง่ายในการประกอบธุร กิจ เรี ยกว่า Doing Business ซึ่งธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดทาขึน
โดยศึกษาขันตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ
ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐว่ามีส่วน สนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจอย่างไร โดยมุ่งเน้น ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)
ตัวชีวัดในการสารวจของธนาคารโลกประกอบด้วย 10 ด้าน ครอบคลุมตังแต่
การเริ่มต้นจัดตังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ ดังนี
1) การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)
2) การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)
3) การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity)
4) การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property)
5) การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit)
6) การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Investors)
7) การชาระภาษี (Paying Taxes)
8) การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Borders)
9) การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts)
10) การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving insolvency)
ในส่วนของสานักงานประกันสังคมเกี่ยวกับตัวชีวัดที่ 7 การชาระภาษี (Paying
Taxes) ซึ่ง มี ส่ ว นของการน าส่ ง ในส่ ว นของเงิ น สมทบทั ง 2 กองทุ น คื อ กองทุ น ประกั น สั ง คมและกองทุ น
เงินทดแทน เรียกว่าระบบ e-Payment โดยธนาคารโลกได้กาหนดเป็นตัวชีวัดในการจัดลาดับความยากง่าย
การประกอบธุร กิ จ ซึ่ง ในคราวประชุม คณะรั ฐ มนตรี ในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน โดยส านัก งาน
ประกันสังคมได้นาเรียนให้คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว พร้อมกับแจ้งว่าให้หน่วยงานที่มี
หน้าที่ดาเนินการผลักดันขับเคลื่อนหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 การจัดลาดับความยากง่าย
ในการดาเนินการธุรกิจของประเทศไทยอยูที่ลาดับที่ 27 จากทังหมด 190 ประเทศ แต่ว่าในปี พ.ศ. 2563
ลาดับของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 21 เพราะฉะนันเรื่อง e-Payment ในเรื่องการนาส่งเงินสบทบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นีจะอยู่ในโครงการของภาครัฐที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อน เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นนายจ้างนิติบุคคล
หรือนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทังส่วนราชการที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนต้องมีหน้าที่นาส่งเงินสมทบ
เพราะฉะนันการส่งเงินสมทบ ไม่ว่าจะเป็นการสมทบมาที่ประกันสังคมหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการนาระบบ e-Payment มาใช้ ได้แก่
1) ลดต้นทุนการจัดการด้านเอกสาร
2) ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลระบบ e-Payment สามารถดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลมาใช้เพิ่ม
ความสะดวกและรวดเร็วมากขึน
/ 3) มีการ …

- 21 3. มีการยืนยันการตัดบัญชี การสั่งชาระเงินก็จะได้รับข้อความยืนยันการตัดบัญชี
4. ลดการใช้เงินสดและเช็ค
5. นายจ้างได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
6. ข้อมูลเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมรวดเร็วขึน ผู้ประกันตนตรวจสอบและใช้สิทธิประโยชน์ได้รวดเร็ว
7. ฟรีค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน
8. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซด์ สปส. ได้ด้วยตนเอง หรือบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
9. เป็นส่วนหนึ่งช่วยส่งเสริมให้ผลการจัดอันดับนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศดีขึน
กระทรวงแรงงานได้ออกกฎหมายขึนมาเพื่อขยายระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ
ถ้าหากส่งเงินสมทบโดยใช้ระบบ e-Payment จะขยายระยะเวลาไปอีก 7 วันนับจากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บวกไปอีก 7 วันทาการ หรือว่าส่งเงินภายในระยะเวลาที่กาหนด จากการสารวจจังหวัดกาฬสินธุ์มีส่วนราชการ
456 แห่ง แต่ที่ส่งเงินสมทบทัง 2 กองทุน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบ e-Payment
มีประมาณ 197 แห่ง คิดเป็น 43% ถ้าส่วนราชการหน่วยงานไหนมีปัญหาหรืออุปสรรค์ส่งเงินผ่านระบบ
e-Payment สามารถแจ้งมาที่สานักงานประกันสังคมได้ จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือไปแนะนาถึงที่ และ
นอกจากนันอยากจะขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วนที่ยังไม่ส่งเงินสมทบประมาณ 197 แห่ง ให้ความร่วมมือ
ในการส่งเงินสมทบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 ผลการดาเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด”
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ ดังนี
ผลการดาเนินโครงการ “การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ”
จั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่ องจากจังหวัด กาฬสิ น ธุ์ โดยผู้ ว่าจัง หวัดกาฬสิ นธุ์
ได้มอบหมายให้ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ก๊าซเรือนกระจก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณที่ผ่านมา การดาเนินโครงการ
พัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด ซึ่งขณะนีผลการดาเนินการได้เสร็จสินแล้ว เมื่อวันที่
16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในความร่วมมื อดังกล่าว ซึ่งปัญหาในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกิดจากกิจกรรมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึนทุกปี มีด้วยกัน 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) พลังงาน 2) การขนส่ง
3) ของเสีย 4) กระบวนการอุตสาหกรรม 5) การเกษตรป่าไม้และการใช้ที่ดิน ซึ่งจากผลการศึกษาของจังหวัด
กาฬสินธุ์พบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ 1,800,000 ตันต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่าจังหวัดอื่น ๆ
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรเป็นหลัก คือ การทานาจะเกิดก๊าซมีเทน
(Methane) และการเผาอ้อยและเผาซังข้าวทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ 780,000 ตันต่อปี รองลงมาคือ
ภาคพลังงานทาให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณ 502,000 ต่อปี โดยผลการศึกษาได้มีมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกทังหมด 29 มาตรการ ประกอบด้วยมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน 6 มาตรการ
มาตรการด้านพลังงานทางเลือก 7 มาตรการ มาตรการในเรื่องการกาจัดขยะมูลฝอยของเสีย 3 มาตรการ
มาตรการภาคขนส่ง 5 มาตรการ มาตรการด้านป่าไม้และเพิ่มพืนที่สีเขียว 3 มาตรการ มาตรการด้านการเกษตร
โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง 3 มาตรการ และมาตรการอื่น ๆ 2 มาตรการ ในเรื่องนีเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและ
นายกรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ทธ์ จั น ทร์โ อชา ได้ล งนามความตกลงปารีส เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558
ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยประเทศไทยได้ลงนามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20
ภายใน 10 ปี
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 3.6 สถาน ...
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ผู้แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
อ่างเก็บขนาดใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ เขื่อนลาปาวมีปริมาณนาประมาณ 47%
อ่างเก็บนาขนาดกลาง 17 แห่ง มีปริมาณนารวม 68% ซึ่งถือว่ามีปริมาณนาน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 3%
ได้มีการแบ่งเป็นเกณฑ์จานวนนามาก 4 แห่ง เกณฑ์นาดี 4 แห่ง เกณฑ์นาปกติ 6 แห่ง และเกณฑ์นาน้อยมาก
จานวน 1 แห่ง ส่วนอ่างขนาดเล็กมีปริมาณนาเฉลี่ย 60% สาหรับสถานการณ์ช่วงพายุโมลาเบที่กาลังจะผ่านไป
ในพืนที่ชลประทานไม่ได้รับผลกระทบ แต่ก็เป็นผลดีที่ได้รับนาเพิ่มขึนเล็กน้อย
ผู้แทนผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ปริมาณนาของอ่างเก็บนาลาปาว มีปริมาณนาทังสิน 944 ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ 47.70 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 230 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดจากค่าเฉลี่ย 30 ปี
โดยที่ค่าเฉลี่ยของวันนีน่าจะอยู่ที่ 1,235 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณนาวันนีน้อยกว่าปี พ.ศ. 2562
ประมาณ 662 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ วันนีมีปริมาณนาอยู่ที่ 1,607 ล้านลูกบาศก์เมตร
สถานการณ์นายัง อยู่ในค่อนข้างที่จะน้อย ส่วนระดับนาสูงกว่าเส้นควบคุมด้านล่าง 37 เซนติเมตร เท่านัน
เส้นควบคุมระดับนาด้านล่างจะเป็นเส้นที่คอยเตือนว่าถ้านาต่ากว่าเส้นนี ณ เวลาใด หมายความว่ามีโอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิดขาดแคลนนา
สถานการณ์ฝนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกอยู่ที่หัวงานเขื่อนลาปาวอยู่ที่
19.2 มิลลิเมตร ส่วนประมาณฝนสะสมตังแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 1,042 มิลลิเมตร น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 22% ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,340 มิลลิเมตร ปริมาณนาไหลเข้าอ่างเก็บนาหรืออินโฟในรอบ 24 ชั่วโมง
ที่ผ่านมา มีปริมาณนาไหลเข้าอ่างทังสิน 7.67 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณนาไหลเข้าอ่างสะสมจากวันที่
1 มกราคม 2563 ปีนีอยู่ที่ 785.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 60% ค่าเฉลี่ย 30 ปี
จะมีอิน โฟ ณ วัน นีอยู่ ที่ 1,947 ล้ านลู กบาศก์เมตร เพราะฉะนันจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้อ่างเก็บนาล าปาว
ค่อนข้างน้อย
การปลูกพืชฤดูฝน พ.ศ. 2563 โครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาวได้ประกาศ
ที่จะปิดนาเพื่อการเกษตร ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยที่จะเริ่มลดนาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และ
จะปิดสนิทในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ในส่วนการต้องการนาในฤดูแล้ง คือ โครงการส่งนาและบารุงรักษา
ลาปาววางแผนไว้ตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 273 วัน โดยที่
วางแผนในทุกกิจกรรม ถ้ากรณีที่ไม่มีการปลูกพืชฤดูแล้งควรจะต้องมีนาในอ่างเก็บนาลาปาว วันที่ 1 พฤศจิกายน
2563 ไม่น้อย 870 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันนีมีเพียงพอ ส่วนถ้าคิดว่าจะปลูกพืชฤดูแล้งจะต้องมีนา
ปริมาณ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกรณีนีจะต้องติดตามสถานการณ์ฝนอีกครังหนึ่ง และโครงการส่งนา
และบารุงรักษาลาปาวจะกาหนดประชุม JMC อีกครังหนึ่ง
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
รายงานสภาวะอากาศ และพยากรณ์อากาศ ดังนี
1) ปริ มาณนาฝนเฉลี่ ยรายปีในคาบ 30 ปี ของจังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีค่าเฉลี่ ย
1,400 มิลลิเมตร ปริมาณนาฝนในคาบ 30 ปี ที่เป็นรายเดือน ส่วนมากจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กันยายน ซึ่งเป็นฤดูฝนสาหรับปีนี สภาวะฝนของปีนีในอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมจะมี
เกณฑ์ของปริมาณฝนต่ากว่าค่าปกติ ประมาณ 300 - 400 มิลลิเมตร ส่วนมากปริมาณนาฝนจะอยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่รับพายุและมีฝนตกมากที่อาเภอนาคู อาเภอเขาวง และอาเภอห้วยผึ ง
/ 2) การเปรียบ ...
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นาฝนมากกว่าในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 โดยค่าเฉลี่ยปริมาณนาฝนตังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2563
บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มคี ่าเฉลี่ยอยูท่ คี่ ่ากลาง ประมาณ 1,000 มิลลิเมตร
3) ความคาดหมายของฝนในเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนธันวาคม 2563
ไปจนถึงเดือนมกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปริมาณฝนไว้ ซึ่งต่ากว่าค่าปริมาณปกติ โดยปกติ
แล้วในเดือนพฤศจิกายนจะมีปริ มาณฝนอยู่ที่ 20 -30 มิลลิเมตร ส่วนในปีนีคาดว่าอาจจะต่ากว่า เพราะว่า
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาให้สภาวะฝน
ลดน้อยลง
4) สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา พ.ศ. 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาได้เฝ้าระวัง
สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ตังแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาวะเอลนีโญ มีสภาพค่อนข้างที่จะรุนแรงทาให้ช่วงต้นปี
มีสภาวะแห้งแล้งจนมาถึง เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน สภาวะเอลนีโญได้อ่อนกาลังลงเป็น
สภาวะอยู่ในช่วงประมาณกลาง ๆ จนถึงถึงกันยายนสภาวะเอลนีโญได้อ่อนกาลังลงและหายไป มีสภาวะลานีญา
เกิดขึนมาแทน เริ่มตังแต่เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนของปลายปีนีไปเรื่อย ๆ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้คาดการณ์ว่าสภาวะลานีญาจะมีไปถึงประมาณกลางปี พ.ศ. 2564 หมายความว่าจะทาให้มีสภาวะที่ทาให้มี
ความชืนอยู่ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ช่วงพายุฤดูร้อนอาจจะมีฝนมากขึน ซึ่งจะบรรเทาในภาพความแห้งแล้ง
ในช่วงนันได้บ้าง
5) สภาวะอากาศในช่วงนี มีพายุโมลาเบได้เคลื่อนตัว เข้าประเทศไทย ตอนนี
เป็นย่อมความกดอากาศเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกสู่ภาคกลาง ซึ่งพายุลูกนีคาดว่าอาจจะมีปริมาณนาฝนมาที่
จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แต่ปรากฏว่าได้รับอิทธิพลของมวลอากาศเย็น
ที่แผ่ลงมาจึงทาให้พายุลูกนีอ่อนกาลังลง ปริมาณนาฝนส่วนมากจึงไปอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ส่วนด้านทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์จะมีพายุเป็น พายุโซนร้อน ซึ่งพายุลูกนีเคลื่อนที่เข้าประเทศฟิลิปปินส์และ
ผ่านประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงประมาณวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 และจะเคลื่อนที่เข้ามาถึงประเทศไทย
และฝั่งประเทศเวียดนามประมาณวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2563 ประเทศไทยอาจจะได้รับนาฝนไม่มาก
เพราะสภาวะความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจะลงมาในช่วงนันจึงทาให้ปริมาณนาฝนน้อยลงไป ในวันนี
บริเวณประเทศไทยมีกลุ่มเมฆที่จะทาให้เกิดฝน ซึ่งกลุ่มเมฆนีได้เคลื่อนทีไ่ ปทางด้านทิศตะวันตก ไปทีภ่ าคกลาง
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มี ปริมาณฝนน้อยลงไป ส่วนวันพรุ่งนียังมีฝนตกอยู่
อาจจะเป็นตอนช่วงเวลาบ่าย
6) ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวตังแต่วันที่ 22 ตุลาคม
2563 ทาให้มีมวลอากาศเย็นได้แผ่คลุมมาจากประเทศจีนลงมาเป็นระยะ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้
ในปีนีอาจจะมีอากาศเย็นหรือหนาวมากกว่าปีที่แล้ว ทังนี สภาวะอากาศสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ตลอดจึง
จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป และเห็นด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะมีการประชุม Morning Talk
จะได้แจ้งสภาวะอากาศเป็นระยะ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศหรืออากาศประจาวัน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
7) พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2563 อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 22°C ส่วนอุณหภูมิต่าที่สุดอยู่ที่ 16°C ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
มีอุณหภูมิต่าสุด อยู่ที่ 10°C ในช่วงวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 ส่วนในปี 2563 อุณหภูมิต่าสุดประมาณ
9 - 11°C ช่วงเวลาน่าจะอยู่ที่กลางเดือนธันวาคม 2563

/ ผู้ว่า …

- 24 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ขณะนีมีพายุโมลาเบเข้ามา แต่ปริมาณนาฝนที่เข้าอ่างเก็บนาเขื่อนลาปาวไม่มาก
สักเท่าไหร่ กลายเป็นพายุที่กาลังจะสลายตัวแล้ว นาในอ่างเก็บนาเขื่อนลาปาวยังคงน้อยอยู่ การที่จะประชุมกัน
ในส่วนของโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาการจังหวัด กาฬสินธุ์ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาแนะนากับเกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้พิจารณาดู
ถ้าหากพายุ ยั งไม่ห มดให้ ร อก่อน ค่อยนั ดประชุมกัน เพื่อเป็นข้อแนะนาให้ แก่ป ระชาชนในพืนที่ และยัง มี
ความหวังว่านาฝนจะเพิ่มเติมในอ่างเก็บนาเขื่อนลาปาวได้ ใน 3 - 4 วันข้างหน้า ปริมาณนาน่าจะไหลลงไปมี
ปริมาณใกล้ๆ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ ตอนนีนาในอ่างเก็บนาเขื่อนลาปาวมีประมาณ 940 ล้านลูกบาศก์เมตร
ถ้าหากถึงระดับ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็ยังไม่พอ ต้องเพิ่มเติมไปอีกประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตอนนีพายุลูกนีกาลังผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ไปและไม่ได้นาฝนสักเท่าไหร่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ 2563
โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
4.2 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนตุลาคม 2563
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
4.3 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนตุลาคม 2563
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
4.4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
4.5 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2564
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
4.6 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนตุลาคม 2563
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
4.7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจาเดือนตุลาคม 2563
โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
4.8 รายงานสภาวะอากาศ และพยากรณ์อากาศ
โดย สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
4.9 ข้อมูลข่า วสารประชาสัม พัน ธ์ โครงการส่งเสริ ม การจ้า งงานใหม่สาหรั บ
ผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co - Payment)
โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

/ ระเบียบ ...

- 25 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
การเตรี ย มความพร้ อ มเทศกาลลอยกระทง ในวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2563
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการในการเตรียมการช่วงวันลอยกระทง การตรวจสอบโป๊ะท่าเรือ (ท่าเทียบเรือ) ในเรื่องความมั่นคง
แข็งแรง และเตรียมบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุทางนาที่อาจจะเกิดขึน รวมถึงอุบัติเหตุจราจร
และให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องดอกไม้ต่าง ๆ รวมไปถึงโคมลอย เพื่อป้องกันที่จะกระทบต่ออากาศยานที่อาจจะ
บินผ่าน โดยให้ผู้อานวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางมาตรการเพื่อสืบสานคุณค่า
ทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”
ซึ่งรายละเอียดจะมีแนวทางในการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างชัดเจนและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้มีการเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการคัดกรอง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง
รวมถึงการจากัดจานวนคนที่จะลงไปในพืนที่ที่มีการจัดกิจกรรมในวันลอยกระทง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดาเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึนในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดงานและอาเภอ เจ้าหน้าที่ตารวจช่วยกันดู แลด้วย ในบางสถานที่ที่จัดงานลอยกระทงเสร็จแล้ว มีเหตุที่
คาดไม่ถึง เช่น เด็กเล่นดอกไม้ไฟ (ปะทัด) ทาให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บมือขาด เป็นต้น ให้ ช่วยกันระวังด้ว ย
ท่านาต่าง ๆ ดูให้ปลอดภัย และยังต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) การรักษาระยะห่าง ในเรื่องอุบัติเหตุทังหลาย คนใช้รถใช้ถนนอาจจะมากกว่าปกติในช่วงนัน
ช่วยกันดูเรื่องการจราจร การบังคับใช้กฎหมายจาราจรให้เคร่งครัด
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
อยากทราบรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน (Co - Payment) โครงการเปิดมาแล้ว ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 อยากทราบว่า
ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีคนลงทะเบียนไปแล้ว เป็นจานวนเท่าไหร่ จะประชาสัมพันธ์ไปหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างไร
เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและ
เอกชน (Co - Payment) เป็ นโครงการที่การจ้างงานที่รัฐ บาลจะช่ว ยภาคเอกชนจ่ายค่าจ้างงานคนละครึ่ง
ขณะนีจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตังคณะทางานและจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และจะประชุมในสัปดาห์หน้า
สวนที่ได้ดาเนินการไปแล้วคือการประชาสั มพันธ์ให้กับทุกภาคส่ วน รวมไปถึง ท้องถิ่น ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปพบปะกับนายจ้าง สถานประกอบการ
เพื่อที่จะให้เข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์ จากการตรวจสอบมีผู้ที่สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ ประมาณ
500 กว่าคนที่อยู่ในระบบแล้ว มีนายจ้างและสถานประกอบการ 37 แห่ง มีทังเข้าไปในระบบแล้วและยังอยู่
ในระหว่างการศึกษาข้อมูลอยู่
/ ผู้อานวย ...

- 26 ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
การเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะมีการเลือกตัง 20 ธันวาคม 2563 ในวันนีผู้อานวยการเลือกตังจังหวัด
กาฬสินธุ์จะประกาศให้มีการเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดกาฬสินธุ์ โดยกาหนดระยะเวลาสมัคร
รับเลือกตัง ในวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ตังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนของการเลือกตังนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดจะใช้เขตองค์การบริการส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์เป็นเขตเลือกตัง ส่วนการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะมี 30 เขตเลือกตัง
ในส่วนอาเภอเมืองกาฬสินธุ์และอาเภอยางตลาด 4 เขตเลือกตัง อาเภอกุฉินารายณ์ 3 เขตเลือกตัง อาเภอหนองกุงศรี
อาเภอสมเด็จ อาเภอกมลาไสยและอาเภอห้วยเม็ก อาเภอละ 2 เขตเลือกตัง ที่เหลือมีอาเภอละ 1 เขตเลือกตัง
ระยะเวลาในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตัง ประมาณวันที่ 19 พฤศจิกายน
2563 ประกาศกาหนดหน่วยเลือกตังและที่เลือกตัง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าของสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากว่าในการติดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตัง หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการสมัครการหาเสียงเลือกตังของผู้สมัครรับเลือกตัง ผู้สมัครสามารถกระทาได้
เฉพาะสถานที่ ที่ คณะกรรมการการเลื อ กตั งประจาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กาฬสิ นธุ์ ป ระกาศกาหนด
โดยคณะกรรมการเลื อกตังประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องประกาศกาหนดจานวนและ
สถานที่ปิดประกาศก่อนที่จะมีการปิดประกาศ ตามระเบียบกาหนดให้คณะกรรมการประจาองค์การบริการส่วน
ท้องถิ่น ประสานหรื อหารื อกับ รั บผิ ดชอบของพืนที่และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อออกประกาศแล้ ว ให้ แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตัง
และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตังต้องคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรงมี มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายต่อประชาชน
หรือยานพาหนะ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการหรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการ
กีดขวางการจราจรและการสัญจรของประชาชน ในกรณีที่ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตังหรือ
ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตังไม่ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตังให้หน่วยงานหรือหัวหน้า
พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ หากไม่
ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ผู้มีอานาจข้างต้น มีอานาจรือถอน ทาลาย ปลดออก ปกปิดหรือ
ลบข้อความ ภาพหรื อรอยดังกล่ าว หรื อสั่ งให้ ห น่ว ยงานอื่นดาเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ ส มัครนันได้
ซึ่งในการเลือกตังที่จะถึงนี ผู้สมัครสามารถดาเนินการหาเสียงเลือกตังได้ตังแต่วันประกาศให้มีการเลือกตัง
เป็นต้นไป ในลาดับต่อไปคณะกรรมการการเลือกตังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและติดตังป้ายต่อไป
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day แต่เนื่องจากในวันนีมีหลายกิจกรรม
และโครงการที่จะต้องดาเนินการ คือ วันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กาหนดให้ดาเนินโครงการนีตังแต่วันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งวันนีเป็นวันสุดท้าย จึงขอเรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ
เพราะถ้าหากเลื่อนวันเกรงว่าจะเลยกาหนด
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ ดังนี
ขณะนีได้เตรียมต้นไม้และพืนที่ไว้พร้อมปลูกแล้ว ถ้าหากฝนไม่ตกก็สามารถที่จะ
ดาเนินการปลูกต้นไม้ได้
/ หัวหน้า …

- 27 หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ที่บริเวณ
โดยรอบโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อาเภอกมลาไสย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในพืนที่ตรงถนนทางเข้าเป็นถนนดินโคลนอยู่ ผู้ที่ไปร่วมกิจกรรม
จิตอาสาในวันดังกล่าวได้มีการพูดคุยกันว่าน่าจะมีการเชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคี กองผ้าป่าสามัคคีพระธาตุยาคู
เพื่อจะซืออิฐมอญแดงโบราณระยะทาง 125 เมตร ใช้อิฐทังหมดจานวน 12,500 ก้อน ก้อนละ 20 บาท
งบประมาณทังหมด 250,000 บาท ขณะนีมีหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมทาบุญบ้างแล้ว จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองผ้าป่าสามัคคีพระธาตุยาคู เพื่อสร้างถนนเข้าองค์พระธาตุยาคู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ราคาอิฐมอญแดงโบราณก้อนละ 20 บาท ใน 20 บาทนี เป็นราคาอิฐก้อนละ
11 บาท รวมค่าแรง ค่าขอบทาง ฯ จึงกลายเป็นอิฐก้อนละ 20 บาท กาหนดพิธีทอดผ่าป่าสามัคคี ในวันอังคาร
ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ใช้เวลาประมาณ 20นาที ก็จะเสร็จพิธี หลังจากนันจะได้มอบเงิน
ให้อาเภอกมลาไสยไปดาเนินการในการสร้างถนนทางเข้าองค์พระธาตุยาคูต่อไป ขอเรียนเชิญร่วมทาบุญและ
อนุโมทนาบุญมาในครังนีด้วย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
สามารถแจ้งความประสงค์จองอิฐร่วมทาบุญผ้าป่าสามัคคีได้ที่สานักงานจังหวัด
กาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
บริ เวณที่ จะสร้า งถนนไม่ได้ เกี่ ยวกับบริเวณกรมศิล ปากร เพราะไม่ เกี่ยวกั บ
องค์พระธาตุยาคู จึงสามารถสร้างได้ ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่มาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในครังนี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

11.30 น.
***********************************

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมงคล การรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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