รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 11/2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*******************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นายไกรสร กองฉลาด
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายชาญชัย คงทัน
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายวิชาญ แท่นหิน
นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
นายบุญส่ง ถินจาลอง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายธนเสฏฐ์ ชัยสงคราม
นายณ.เณร วัฒนกูล
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด
นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายชูชาติ คามา
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
นายศุภวิทย์ สีสด
นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
พ.อ.มานพ ไขขุนทด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
/32. พ.ท.ทองใบ ...

-232.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

พ.ท.ทองใบ ชารีวัน
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายณัฐพงษ์ ประชากูล
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นายวิจารณ์ โพธิแท่น
นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นายศักย์ ดาหาร
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นายศิริพงษ์ ภูผานิล
นายวรพล ภูภักดี
นายวิบูลย์ ไชยวรรณ
นายอภิรักษ์ พานนูน
นางพูนสิน ไชยรัตน์
นายเดชา เจนกลรบ
นายอาพล จินดาวงค์
นายธวัชชัย ศรีธเรศ
นางสาวอรุโณทัย โยชสิงห์
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายบุญช่วย สงฆนาม
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายภานุ สุทธิประดิษฐ์
นางณัฐภรณ์ สุราชี

56. นายศุภวัจน์ นามบุปผา
57. ว่าที่ รต.ยงยุทธ เกษาโร
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

นายภูผา บัวบุญ
นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง
นายสุธินันท์ อยู่หนูพะเนาว์
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
นางสาววิมล กลางประพันธ์
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข
นายกฤษฎา มะลิซ้อน
นายชัยชุมพล การินทร์

(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
/67. นายกฤษดา ...

-367. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
68. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม
69.
70.
71.
72.
73.

นายวราวุธ กล้าหาญ
นายศรไกร บุญโพธิ์
นางรัดดา กลางบุญเรือง
นายสวัสดิ์ มาลี
นางจิรนัน พรามกุล

74. นางสาวนงค์ลักษณ์ คาภักดี
75. นายภาคภูมิ มาตรเลี่ยม
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

นายจิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
นายประสิทธิ์ นันเรี่ยม
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นางอุทัยวรรณ โกตระกูล
นายคาภู โพธิ์หล้า
นางธนพรหม เวียงปฏิ
นางนารี โกเจริญ
นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
นางสุวาลี บุญปัญญา

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

นายสุวรรณ บัวพันธ์
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายศุภเดช การถัก
วัชระ สีสาร
นายชัยยา ยอดสง่า
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล

99. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
(แทน) หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปา่ ลาปาว
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
/100. นางวันเพ็ญ ...

-4100. นางวันเพ็ญ ขุนทอง
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

นางสุจิตรา จันทร์เปล่ง
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรันย์
พ.ต.ท.สถิตพงศ์ พาลี
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.ท.ประทีป ปัญโญวัตน์
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี
พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล
พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ชวีวัฒน์
พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.ท.สยาม จิตเพียร
พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ต.วิชชุกร ภูตา
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปลื้มสุด
พ.ต.ต.ณัฐพล ฉลูศรี

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

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายกิตติ แพงศรี
พ.จ.ต.สาเหนียง หวังเจริญ
นายพรศักดิ์ สิงห์ดารา
พลตรี จุมพล จุมพลภักดี
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายกิตติ บัวละคร
นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์
นายรัชโยธิน มีพันลม

10. นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
11. นายขวัญชัย ทัศศร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
/12 นายสุทธินันท์ ...

-512. นายสุทธินันท์ สามัคคี
13. นายสถาพร คาแท่ง
14. นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นายยงยุทธ พรหมแก้ว
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
นายสมพงษ์ แสนบุตร
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นายเรืองเวช ผาสุก
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
นางสาววราภรณ์ จันทร์เลิศฤทธิ์
นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
พ.ต.อ.รัตนทัต ศรีพล
พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง

หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขา
ภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จงั หวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 2
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน

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

นายเอกรัตน์ มิสา
นาสวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นายธนินทร์ วีระพันธุ์
นายไชยา เครือหงส์
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นางสาวสมพร จันทร์นนท์
นางวนิดา บุญเลิศ
นายดิลก ธารสมบัติ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายอานุภาพ จักรแก้ว
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ

จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(แทน) ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
/ 16. นางสาวฐิติมา ...

-616.
17.
18.
19.

นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิม่
นายอภิสิทธิ์ ทบวอ
นายกิตติพัชญ์ คาทอง

จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล

นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบสิ่งของและเงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
จานวน 1 ครอบครัว คือ ครอบครัว นายมิตรศิลป์ แสนชมพู หมู่ 8 ตาบลนาโก อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
2. มอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจาปี 2561
จานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ คือ บ้านดงตาว หมู่ที่ 7 ตาบลหนองช้าง อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ บ้านเก่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งคลอง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ บ้านหนองตากไห หมู่ที่ 16 ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
3. มอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจาปี 2561
จานวน 6 หมู่บ้าน
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 3 ตาบลนาบอน อาเภอคาม่วง และบ้านหนองตากไห หมู่ที่ 16
ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านหัวแฮด หมู่ที่ 10 ตาบลธัญญา อาเภอกมลาไสย และบ้านโพนสวาง
หมู่ที่ 4 ตาบลนามะเขือ อาเภอสหัสขันธ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านคาโพนทอง หมู่ที่ 7 ตาบลสามขา อาเภอกุฉินรายณ์ และบ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 4 ตาบลหัวหิน อาเภอห้วยเม็ก
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
4. มอบโล่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ
คือ บ้านหนองอีบุตร ตาบลหนองอีบุตร อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยกับหมู่บ้านดีเด่นตามโครงการ
บ้านสวยเมืองสุขและหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ อยากจะให้รักษาคุณความดีไว้ และสาหรับท่านที่มารับมอบ
สิ่งของและเงิน ของมูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์ฯ อย่างแรกขอแสดงความเสียใจด้วยที่ต้องประสบกับภัยพิ บัติ
อย่างที่สองเหมือนน้าบริสุทธิ์หลั่งจากฟ้าลงมาชโลมใจเป็นความห่วงใยของพระราชากับพสกนิกร ขอให้ตระหนัก
ถึงตรงนี้ให้ มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความประพฤติให้เหมาะสม และฝากทุกอาเภอว่าถ้ามีเรื่องอย่างนี้
สาคัญที่สุดคือต้องดาเนินการด้วยความรวดเร็ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 1 ...

-7ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นาย สมเจตน์ เต็งมงคล
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการสูง)
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการสูง)
นาย สมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (อานวยการสูง)
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการสูง)
นาย สุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (อานวยการสูง)
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการสูง)
นาย เลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง อาเภอแม่
วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อานวยการต้น)
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการต้น)
นาย ศุภวิทย์ สีสด
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง อาเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี (อานวยการต้น)
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการต้น)
ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง อาเภอทุ่งเส
ลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (อานวยการต้น)
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการต้น)
นาย ชูชาติ คามา
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง อาเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่ (อานวยการต้น)
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการต้น)
นาย กล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง อาเภอหนอง
ม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (อานวยการต้น)
ให้ดารงตาแหน่ง นายอาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการต้น)
นาย วรพล ภูภักดี
ตาแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด (อานวยการสูง)
ให้ดารงตาแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการสูง)
นาย วิบูลย์ ไชยวรรณ
ตาแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ให้ดารงตาแหน่ง เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
นาย สทิศ สิทธิมณีวรรณ
ตาแหน่งเดิม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม (อานวยการต้น)
ให้ดารงตาแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการต้น)
/ ประธานแจ้ง ...

-8ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และฝากท่านที่ย้าย
มาดารงตาแหน่งใหม่ให้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ในการปฏิบัติงานของท่านก็เพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 6787 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2561 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
เพื่ อ พิ จ ารณ ารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อ แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โดยให้ สื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูล รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 118 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การจั ดกิ จกรรมเนื่ องในโอกาสวั นคล้ ายวั นเฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จังหวัดกาฬสินธุ์กาหนดจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้าประกอบ
พิธีทาบุญตักบาตร เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) และในช่วงภาคเวลาต่อมาหลังจากทาบุญตักบาตรจะประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ
ถวายราชสดุดีและการถวายบังคม ตั้งแต่เวลา 08 .00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ และในส่วนนี้ทางอาเภอก็สามารถดาเนินกิจกรรมตามที่ทางจังหวัดได้กาหนดไว้ ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือเชิญชวน
ทุกท่านร่วมกิจกรรม การแต่งกาย ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว สมาชิกหน่วยงานแต่งกายชุดเครื่องแบบตามสังกัด
ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ 3.2 การจัดกิจกรรม ...

-93.2 การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สาหรับ การจั ดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ซึ่งกาหนดจัดในวัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม
2561 ซึ่งจังหวัดกาหนดเป้าหมาย 5,000 คน ตามข้อมูลปี 2558 กิจกรรม Bike For Dad แต่หลังจากที่ได้มี
การลงทะเบียนผ่านระบบแล้วปรากฏว่ามีจานวนยอดผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 5,783 คน ซึ่งปิดยอดเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยส่วนกลางจะจัดส่งเสื้อพระราชทานให้ ส่วนจังหวัดจะมีพิธีมอบเสื้อพระราชทานให้กับ
ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ถึงเวลา 17.00 น. การแต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว ประชาชน
ทั่ ว ไปแต่ งกายชุ ด สุ ภ าพ และจะมี พิ ธี ซ้ อ มปั่ น จั ก รยาน 2 ครั้ ง คื อ การซ้ อ มปั่ น ย่ อ ยในวั น พฤหั ส บดี ที่ 29
พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. และการซ้อมปั่นใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ก่อนที่จะมีการปั่ น จริงในวัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ขออนุญาตเชิญ ชวนท่านหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมซ่อมปั่นตามที่กาหนดไว้ การแต่งกายชุดโทนสีเหลือง สีฟ้า และกระทรวงมหาดไทยจะส่งเสื้อ พระราชทาน
Bike อุ่ น ไอรั ก รอบแรกให้ 5000 ตั ว ที่ จั งหวั ด ยื น ยั น ไปในตอนแรก และเสื้ อ พระราชทาน Bike อุ่ น ไอรั ก
อีก 783 ตัว ที่อยู่ในระบบแต่อาจผลิตไม่ทัน จะส่งเสื้อพระราชทานให้หลังวันที่ 9 ธันวาคม 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตอนนี้จังหวัดเรายุติการลงทะเบียนแล้ว มีหลายคนบอกว่าทาไมกรุงเทพมหานคร
ยั งสามารถลงทะเบี ย นได้ เมื่อวานผมไปรั บของพระราชทานเสื้ อ มา คือที่ กรุงเทพมหานครยังลงทะเบี ยนได้
เพราะว่ามีพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนและให้เพิ่ม
จานวนเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร จานวน 100,000 คน คือในส่วนภูมิภาคได้ยุติการให้ลงทะเบียนหมดแล้ว
เว้ น แต่ เฉพาะกรุ ง เทพมหานครที่ ยั ง มี ก ารลงทะเบี ย นอยู่ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นสามารถเข้ า มาร่ ว มปั่ น ได้
แต่เสื้อพระราชทานจะให้เฉพาะคนที่มาลงทะเบียน ผู้ที่มาลงทะเบียนได้ทุกคน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หลังจากที่ปิดระบบแล้ว จะมีการลงทะเบียนใน manual อีก แต่ทางอาเภอต่าง ๆ
ได้ลงทะเบียนโดยไม่ทราบว่าระบบปิดแล้ว ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าลงได้เลย ให้ลงทะเบียนใน Excel
เพราะต้องการทราบยอดเฉย ๆ แต่จะไม่ได้เสื้อพระราชทาน ในตอนนี้เกินมาประมาณ 1,000 กว่าคน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เดิมผมคิดว่าของเราจะเริ่มปั่น เวลา 14.00 น. ขออนุญาตเปลี่ยนจาก เวลา 14.00 น.
เป็ น เวลา 15.00 น. เพราะต้องปั่ น พร้ อมกัน ยกเว้น จังหวัด พะเยา เพราะว่า ระยะทางปั่ น 100 กิ โลเมตร
เป็น กรีณีพิเศษจังหวัดเดียว และจะมีกิจกรรมที่ จิตอาสา เดิมท่านพลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต แจ้งว่าทุกคน
มาร่วมปั่นเสร็จแล้วก็ไปร่วมกันทาความดีด้วยการปล่อยปลาแต่งกายชุดจิตอาสา แต่ผมห่วงว่ากว่าจะปั่นเสร็จก็จะ
ค่าแล้ว ก็กว่าจะไปเปลี่ยนชุดเป็นจิตอาสา ควรจัดกิจกรรมจิตอาสาก่อนดีไหมในตอนเช้า
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเด็ น นี้ ผ มสอบถามไปกั บ ทางกระทรวงมหาดไทยเมื่ อ เช้ า ได้ รั บ ค าตอบว่ า
ทางจังหวัดสามารถดาเนินการก่อนได้ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมจิตอาสาก่อนก็ได้ครับ จัดกิจกรรมจิตอาสา
ก่อนในภาคเช้า ผมประสานท่านประมงจังหวัดแล้วครับ ท่านประมงเตรียมปลาไว้ประมาณ 200,000 ตัว
/ ผู้ว่าราชการ ...

- 10 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กาหนดเวลาจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็น 09.00 น. แต่งกายชุดจิตอาสา ท่านประมง
ปล่อยปลาช่วงนี้ได้ไหม
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ปล่อยได้ครับ อากาศเย็นดี ไม่ร้อน ปลาจานวน 300 ถุง เป็นปลาตะเพียนขาวกับ
ปลายี่สกเทศ หารือกับผู้อานวยการศูนย์ประมงเรียบร้อยแล้วครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจาปีพทุ ธศักราช 2561
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส าหรั บ พิ ธีเจริญ พระพุ ท ธมนต์ ถวายพระราชกุ ศลแด่ ส มเด็ จพระนางเจ้า สิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก็ทาพิธีทุกเดือน ทุกวันที่ 28 พร้อมกับส่วนกลาง สาหรับปี 2561 ในเดือน
ธันวาคมนี้ ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ทุกส่วนราชการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ สาหรับปี 2562 ก็คงจะ
รบกวนทุกส่วนราชการสับเปลี่ยนหมุดเวียนเป็นเจ้าภาพเช่นเดิมทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน พร้อมกับส่วนกลาง
เหมือนเดิม ส่วนกลางทาพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามทุกวันที่ 28 เรียนเพื่อทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้ทาเป็นกาหนดแจ้ง โดยนาเสนอโดยเอกสารเพื่อให้กระชับขึ้น ไปวาระต่อไปครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 สรุปยอดการทอดกฐินวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
สารวจวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินปี 2561 เพื่อให้วัดที่อยู่เข้าพรรษาถ้วนไตรมาตรได้รับกฐิน และเพื่อทานุบารุง
ศาสนา ขอเรียนเชิญท่านคลังจังหวัดได้ชี้แจงยอดเงินทอดกฐินทั้ง 18 วัดครับ
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เงินทาบุ ญกฐิน 18 วัด มียอดเงินโอนเข้าบัญชีผ่านทางเฟสบุ๊คของท่านผู้ว่า ชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโอนตรงเข้าบัญชี และที่มาทาบุญกับสานักงานคลังจังหวัด ตัดยอดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2561 เวลา 08.30 น. เพื่อที่จะนาเงินไปถวายสมทบกับกฐินที่เจ้าภาพแต่ละวัดรับผิดชอบ มียอดเงินรวมทั้งสิ้น
1,282,164 บาท สาหรับยอดเงินทาบุญของเจ้าภาพกฐินแต่ละวัดทั้ง 18 วัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,323,953 บาท
รวมยอดเงิน ที่ เป็ น เงิน ท าบุ ญ กฐิ น ในวั ด ที่ ยั งไม่ มี เจ้ า ภาพของจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ ปี 2561 รวมจ านวนทั้ งสิ้ น
2,606,117 บาท และปัจจุบันนี้ก็ยังมีเงินโอนเข้าบัญชีอยู่ เพราะบัญชียังไม่ได้ปิด ณ.ปัจจุบันมีเงินอยู่ในบัญชี
ตัดยอดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีเงินทั้งสิ้น 24,046.55 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยอดที่เหลือให้นาไปสร้างพระใหญ่แล้วก็ปิดบัญชี
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 3.5 งบประมาณที่ถูกพับ ...

- 11 3.5 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญ ญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ที่ กค 0402.5/ว 124 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ 2561 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วัน ที่ 12 พฤศจิ กายน 2561 ที่ ผ่ า นมา กระทรวงการคลั งได้มี หนั งสื อ แจ้งเวียน ตาม ว124 ลงวันที่ 15
พฤศจิ ก ายน 2561 เรื่ อ งงบประมาณที่ ถู ก พั บ ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ
พ.ศ 2561 ขออนุญาตสรุปสาระสาคัญเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ถูกพั บไปดังนี้ ในกรณีที่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้ขอการเงินไว้เบิกเลื่อมปีไม่มีหนี้ผูกพัน หรือขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้วแต่ยังไม่ได้ ก่อหนีผูกพันก่อนวันที่พ ระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ
พ.ศ 2561มีผลบั งคับ ใช้ ก็จ ะทาให้เงิน งบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้กันไว้เบิกเลื่อมปี หรือขอขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่ได้ทาการก่อหนี้ผูกพันจะต้องถูกพั บไปโดยผลของกฎหมาย ยกเว้นเฉพาะกรณี
ตามมาตรา 55, 56, 57 ที่งบประมาณไม่ถูกพับ
โดยสรุ ป ก็ คื อ มาตรา 55 เป็ น กรณี งบประมาณรายจ่ า ยของทุ ก ปี งบประมาณที่
ส่ วนราชการได้มี การก่อหนี้ ผู กพั น ไว้แล้ ว และได้รับ การอนุมั ติจากกระทรวงการคลั งให้ กันเงิน ไว้เบิ กเลื่ อมปี
ก็ ให้ ส่ ว นราชการด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในวั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2563 กรณี ต ามมาตรา 56
เฉพาะงบประมาณรายจ่ายของปี งบประมาณ 2560 ประเภทงบกลางได้แก่ รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เสด็จ พระราชดาเนิน และการต้อนรับประมุขของต่างประเทศ รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสารอง
จ่ายกรณีฉุกเฉินและจาเป็ นที่ได้ของการเงินไว้เบิกเลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน หรือขอขยายระยะเวลาการเบิก
จ่ า ยเงิน ก็ ให้ ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2563 กรณี ต ามมาตรา 57
เฉพาะงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ 2561 ประเภทงบกลางที่ขอกันไว้เบิกเลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ก็ให้ส่วนราชการดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และทาการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สรุ ป ในส่ ว นงบประมาณที่ ถู ก พั บ ก็ คื อ งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการ
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ขอการเงินไว้เบิกเลื่อมปีกรณีไม่มีหนีผูกพัน หรือขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากกระทรวงการคลั ง ให้ ก ารเงิ น ไว้ เบิ ก เลื่ อ มปี หรื อ ขยายระยะเวลาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น แล้ ว
หากส่วนราชการยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งบประมาณ
นั้น ก็จะถูกพั บไปโดยผลของกฎหมาย และเมื่องบประมาณรายจ่ายนั้นถูกพั บไปก็จะส่งผลทาให้ส่วนราชการ
ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยเงิน งบประมาณที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ กั น และขยายกรณี ไ ม่ มี ห นี้ ผู ก พั น ซึ่ งไม่ เข้ า บทบั ญ ญั ติ
ตามมาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 นั้นได้อีกต่อไป สาหรับกรณีที่หน่วยงานราชการได้ก่อหนี้ผูกพันก่อน
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แต่ไม่สามารถที่จะดาเนินการในระบบได้ เนื่องจากระบบประมวลผลสถานะ
แจ้ งว่ า ถู ก ระงับ รายการ อั น นี้ ก็ ให้ ส่ ว นราชการนั้ น แจ้ ง หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ที่ ส่ ว นกลาง เพื่ อ ที่ จ ะประสาน
กรมบัญชีกลางให้ดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบเพื่อที่จะดาเนินงานได้ต่อไปได้ เรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ
ทั้งนี้ เฉพาะงบจังหวัดประมาณ 90,000,000 บาท ก็มีของโครงการชลประทานประมาณ 64,000,000 บาท
และของหน่วยงานอื่นอีกประมาณ 25,000,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
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- 12 3.6 เงินรับบริจาคทาบุญสร้างพระประธานประจาพุทธมณฑล จังหวัดกาฬสินธุ์
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เงินรับบริจาคทาบุญสร้างพระประธานประจาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ยอดรับ
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจานวนทั้งสิ้ น 321,811 บาท ส าหรับเดือนนี้ไม่มีรายจ่า ยในบัญ ชีมียอดเงิน
คงเหลือในบัญชีปัจจุบัน 8,760,023.24 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มีท่านใดจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มี ไปวาระต่อไปครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขยายความคุ้มครองให้กับ
ลูกจ้างส่วนราชการ กิจการหรือองค์กรไม่แสวงหากาไร คุ้มครองลูกจ้างกรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
สูญหาย ตาย อันเนื่องมาจากการทางาน
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส านั ก งานประกั น สั ง คมขออนุ ญ าตน าเรี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของการบั ง คั บ ใช้
พระราชบั ญ ญั ติเงิน ทดแทนฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2561 นี้ซึ่งจะบังคับใช้กับส่ วนราชการทุกที่ในวันที่ 9 ธันวาคม
พ.ศ.2561 ซึ่งส่วนราชการจะต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้างและชาระเงินสมทบประจาปีให้กับสานักงาน
ประกันสังคม เนื่องจากบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่จะถึงนี้ ทาให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการ
ช าระเงิ น สมทบให้ กั บ ส านั ก งานประกั น สั ง คมประจ าปี 2561 ภายในวั น ที่ 7 มกรา คม พ.ศ.2562
ส่วนในปี 2562 นั้นส่วนราชการต้องดาเนินการชาระเงินให้กับสานักงานประกันสังคมภายในวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ.2562 สานักงานประกันสังคม เพื่อเป็นการทาความรู้ความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้สานักงานประกันสังคม
จะดาเนินการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 400 แห่ง ในวันที่ 13 - 14
ธันวาคม 2561 ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วนด้วยดีเหมือนอย่างเคย
ขอให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเงินทดแทนนี้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 รายงานพยากรณ์อากาศ
ผู้แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์รับผิดชอบอยู่ 17 อ่าง อ่างเก็บน้าขนาดกลาง
ปัจจุบันมีน้าอยู่ประมาณ 54% เพียงพอสาหรังการใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ เพียงพอสาหรับทุกกิจกรรม ส่วนเขื่อนลาปาว
ปัจจุบันมีน้าอยู่ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 60% ของปริมาณน้าทั้งหมดก็มีน้าเพียงพอสาหรับทุกกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ต้องไม่แค่หน้าแล้ง ที่หารือกันไว้ให้ถึงประมาณเดือนมิถุนายน ฝากท่านนายอาเภอ
ด้วยนะครับ ทาอย่างไรถึงจะสร้างความตระหนักเรื่องน้าได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราลองใช้เรื่องจิตอาสาเก็บกักน้าไว้
ตามห้วยหนองคลองบึงต่าง ๆ ท่านนายอาเภอลองเอาไปพิจารณาดู เก็บน้าไว้ช่วงหน้าแล้งตามห้วยหนองคลองบึง
ต่าง ๆ ถ้าว่างจะไปร่วมด้วยเอาจิตอาสามาช่วยกันทาฝายมีชีวิตหรือทาตามพระมหาสุภาพฝายกระสอบทราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
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เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญ ชีรายชื่อบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอม

ข้อพิพาททางแพ่ง
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณาของที่ทาการปกครองจังหวัดเป็นเรื่องเสนอคณะกรมการจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของอาเภอซึ่งเสนอเข้ามาวันนี้ 85 ราย ถ้าคณะ
กรมการจั งหวั ด ให้ ค วามเห็ น ชอบบั ญ ชี ร ายชื่ อ แล้ ว ทางอ าเภอโดนายอ าเภอต้ อ งติ ด ประกาศรายชื่ อ ที่ ได้ รั บ
ความเห็นชอบ ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือที่ทาการปกครองท้องถิ่น ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หรือทางชุมชนที่เห็นสมควร
แต่ละอาเภอต้องมีบุคคลที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า 20 คน อันนี้เป็นการแต่งตั้งเพิ่มเติมตามระเบียบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามว่า ไกล่เกลี่ยเรื่องอะไร
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไกล่เกลี่ยเรื่องพิพาทครับที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท เกี่ยวกับที่ดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
คือ เดิมเป็นอานาจของฝ่ายปกครองกรรมการหมู่บ้าน มีไหมผู้ใหญ่บ้านกานัน
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อั น นี้ เป็ น คณะกรรมการที่ เอาไปประกบกั บ ปลั ด อ าเภอ กั บ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น
ซึง่ เป็นชาวบ้านธรรมดาที่คัดเลือกมาในการไกล่เกลี่ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่รู้ว่าผมจาผิดรึเปล่า ผิดก็ทักท้วงนะ คือ เดิมมีอยู่แล้วอานาจตามพระราชบัญญัติ
ปกครองท้องที่ฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เวลามีเรื่องมีราวโดยเฉพาะเรื่องแพ่งทุนทรัพย์
ไม่เกิน 200,000 บาท ไปไกล่เกลี่ยกันได้ เหมือนที่แต่ก่อนเราเรียกว่าไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน
ขึ้นบ้านกานันมีเวลามีเรื่อง แต่ตอนหลังไม่เป็นอย่างนั้น
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตอนหลังให้ตั้งเป็นคณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เดิมระบบยุติธรรมต้นน้า คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตอนหลังไม่ใช่แล้ว แต่ตอนนี้ฟ้องกัน
ไปถึงศาล พอไปถึงศาลไม่ค่อยยอมกันแล้ว ก็เลยไปดูจุดอ่อนว่าแต่ก่อนขึ้นเรือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปเจรจากันแล้ว
ตกลงตามนี้ พอหันหลังให้กันอีกฝ่ายไม่ยอม พอไม่ยอมก็ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ ไปไกล่เกลี่ยโดยกรรมการชุดนี้
ตกลงว่ายั งไงไม่ย อมขึ้น ศาล จะบั งคับ ตามนั้ นเลยตามที่ได้ตกลงกันเลย ไม่ต้องไปพิ จารณากันใหม่ให้ ยุ่งยาก
ฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญในเบื้องต้นตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตรวจสอบคุณสมบัติไปที่ทางตารวจ ทางศาลแล้วนะครับ ไม่พบประวัติการต้องโทษ
อยู่ในเอกสารแนบครับ
/ ผู้ว่าราชการ ...

- 14 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพราะมีเยอะแล้วก็มาทาหน้าที่นี้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท ก็รบกวนท่านนายอาเภอช่วย
ปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นจริงด้วย จะได้ลดภาระหน่วยงานต่าง ๆ ลงไป
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จึงขอมติที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอความเห็นชอบนะครับ เพราะเยอะมาก ไล่พิจารณาแต่ละคนคงไม่ได้ มีกี่อาเภอ
ที่เสนอมา อาเภอละกี่คน
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เสนอมา 9 อาเภอ คือ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ เดิมมี 19 คน ขอมาเพิ่มอีก 17 คน
รวมเป็น 36 คน คือ อย่างต่าอาเภอหนึ่งไม่น้อยกว่า 20 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เวลาทาหน้าที่ต้องมาทาหน้าที่ที่อาเภอใช่ไหม
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ใช่ครับ ต้องเอามาให้ขึ้นบัญชีไว้ ผูพ้ ิพาทก็จะมาเลือกเอา และก็ได้รับค่าตอบแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอาเภอก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ เรื่องนี้ต่อไปชาวบ้านมีเรื่องมีอะไรให้มา
ตรงนี้ก่อน ยังไม่ต้องถึงฟ้องร้องให้เสียเวลา เสียค่าจ้างทนายความ
มติที่ประชุม

เห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เสนอโดยเอกสาร

5.1 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้งที่ 2/2562 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว
บ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ที่ 5 ตาบลไค้นุ่น อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
/ระเบียบวาระที่ 6...
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เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการไข่นอกคอก
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โครงการฝึ ก เด็ ก ให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบการ ไข่ น อกคอก กาฬสิ น ธุ์ กรี น มาร์ เ ก็ ต
จากโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นาไข่นอกคอก ไก่เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ
ได้มาออกบูธจาหน่ายด้วย
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไข่นอกคอก คือ ไข่ไก่เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ จากแม่ไก่ อารมณ์ดีอปลอดสารปฏิชีวนะ
ปลอดสารเร่งฮอร์โมน ปลอดเชื้อ Salmonella spp. ในการจัดจาหน่ายไข่ไก่นอกคอก จาหน่ายแพคละ 75 บาท
ใน 1 แพค จะมี จ านวนไข่ ไก่ 10 ฟอง นอกจากนี้ ยั ง รั บ จั ด ตะกร้ า กระเช้ า ไข่ ไก่ รณรงค์ ลดใช้ ถุ งพลาสติ ก
หิ้วตะกร้า มาเลือกซื้อไข่นอกคอก ไข่ไก่อารมณ์ดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โครงการเลี้ ย งไก่ ไข่ ป ล่ อ ยลาน Happy Chick เพื่ อ ฝึ ก เด็ ก ให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ไข่นอกคอก ไข่ไก่เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ เลี้ยงไก่แบบปล่อยลาน ไก่ได้ออกกาลัง ไก่เดินหาอาหารตามธรรมชาติ
ในสนามหญ้ า กว้า ง ๆ มี อุ โ มงค์ ย างรถยนต์ ให้ ไก่ เดิ น ลอดไปกิ น หญ้ า ธรรมชาติ ข องไข่ เพื่ อ สุ ข ภาพของคุ ณ
ก็เชิญชวนหัวส่วนราชการช่วยอุดหนุนไข่นอกคอกด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 กิจกรรมรณรงค์ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้ ว ยกรมส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม ได้ ข อความร่ ว มมื อ จากจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์
ในการรณรงค์ และจั ดงานเนื่ องในโอกาสวันสิ่ งแวดล้ อมไทย และวันอาสาสมัครพิ ทักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ ตามที่จังหวัดเห็นสมควรภายใต้แนวคิดหลัก “ทาดีด้วยหัวใจ
ลดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม” เพื่ อ ถวายความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิน ทร มหาภูมิพ ลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร และน้ อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ในเรื่ อ งจิ ต อาสา การท าดี ด้ ว ยใจ มาเป็ น แนวทางในการรณรงค์
โดยมุ่งเน้นลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อน
กิจ กรรมรณรงค์ “ท าความดีด้ ว ยหั ว ใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุ งพลาสติก ” เนื่ อ งในโอกาสวัน สิ่ งแวดล้ อ มไทย
และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑”
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญชวนทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่
๑. นายธนิต แสงพันธุ์
จังหวัดที่ขึ้นบัญชีกาฬสินธุ์
๒. นายสุรเดช เคราะห์ดี
จังหวัดที่ขึ้นบัญชีกาฬสินธุ์
๓. พันตารวจโท สุริยนต์ โคกสีอานวย จังหวัดที่ขึ้นบัญชีมหาสารคาม
๔. นายปราโมทย์ ลาดับวงศ์
จังหวัดที่ขึ้นบัญชีนครราชสีมา
๕. นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
จังหวัดที่ขึ้นบัญชีชัยภูมิ
ทุกท่านทราบดีเจตนาของการกระทา คือ เราต้องการให้การเมืองมีความบริสุทธิ์
ยุติธรรม ผู้ตรวจเป็น องค์กรหนึ่ งจากที่เราลงไปในพื้นที่ ประทับใจท่านมากเลย และก็ในฝ่ายของความมั่นคง
ในฝ่ายของปกครอง ในฝ่ายของตารวจเราประทับใจมาก ท่านมีความพร้อมที่จะให้เราได้ทางานร่วมกัน ผมมีความ
มั่น ใจว่า เสร็จ จากการเลื อกตั้ ง สว. สส. บ้ า นเมื องจะดี ขึ้น ต้อ งอาศัยพวกท่า นเป็ น หลั ก เพราะการเลื อ ก สว.
ผมดูแล้วเป็นการทดสอบศักยภาพการทางานของข้าราชการ เพราะประชาชนไม่ได้มาเกี่ยวข้อง ฉะนั้น จะเป็นการ
วัดการทางานของพวกท่าน ผู้ว่าราชการเป็นประธาน ผมคิดว่าเราอย่าไปคิดว่าเป็นผู้ตรวจทั่วไป เราไปเพื่อการบูรณาการ
ด้วยกัน ต้องอาศัยพวกท่าน วันนี้ที่มาเจตนาคือว่าท่านที่มาจากจังหวัดอื่นจะมี 3 ท่าน ส่วนผมกับท่านธนิต แสงพันธุ์
มาในสายงานคนกาฬสิ น ธุ์เป็ น เจ้ า ภาพ ท่ า นที่ มาจากต่ า งจังหวัดมาจากจั งหวัด นครราชสี ม า จั งหวัด ชั ยภู มิ
และก็มาจากจังหวัดมหาสารคาม ท่านทั้ง 3 จังหวัด ประทับใจมากตั้งแต่ลงไปในพื้นที่ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการทุกท่านและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งตารวจดูแล
พวกเราเป็นอย่างดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งเราจะได้ช่วยกันทางานให้การเลือกตั้งดาเนิน
ไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

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

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายอานุภาพ จักรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิม่ ... พิมพ์/ทาน

