รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*******************************
ผู้มาประชุม
1. นายไกรสร กองฉลาด
2. นายสนั่น พงษ์อักษร
3. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
4. นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
5. นายชาญชัย คงทัน
6. นายประจักษ์ จอมทรักษ์
7. นายโสภณ เจริญพร
8. นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
9. นายอนันต์ พิมพะสาลี
10. จ่าเอก ภราดร เนตรวงษ์
11. นายสมเจตน์ เต็งมงคล
12. นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
13. นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
14. นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
15. นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
16. นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
17. นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
18. นายสุเทพ ชัยวัฒน์
19. ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
20. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
21. นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
22. ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด
23. นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล
24. นายไพโรจน์ จิตจักร์
25. นายชูชาติ คามา
26. นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
27. นายศุภวิทย์ สีสด
28. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
29. พ.อ.ประวัติ จารุตัน
30. พ.อ.มานพ ไขขุนทด
31. ร.ต.พิเชษฐ์ จ่าคา
32. นายสุรพล คุณภักดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
รรท. หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 33. นางฐนิดา ...

-233. นางฐนิดา ปัตตานี
34. นางสาวขวัญใจ พลยุทธ
35.
36.
37.
38.
39.

นายศักย์ ดาหาร
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นายทักษิณ ภูพาโท
นายรัชโยธิน มีพันลม

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

นายวรพล ภูภักดี
นายวิบูลย์ ไชยวรรณ
นายรณชัย ภูครองทอง
นายสุทิน กาญจนรัช
นายณรงค์ นาควิริยะพงศ์
นายอาพล จินดาวงค์
นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
นายคารมย์ ขุนหล้า
นายชวลิต ภัทธิยะนันท์
นายกิตติพัฒน์ คล่องดี
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายศรีบุญเรือง ฤทธิ์น้าคา
นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี

56. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เกษาโร
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

นายภูผา บัวบุญ
นางอุบลทิพย์ เพชรชู
นายสุธินันท์ อยู่หนูพะเนาว์
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
นางวรรนิภา ชนะวาลี
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นางดวงตา พายุพล
นายกฤษฎา มะลิซ้อน
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม

ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 67. นายมิตรชัย …

-367.
68.
69.
70.
71.
72.

นายมิตรชัย อานันทนสกุล
นางรัดดา กลางบุญเรือง
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
นางบุญญาภา เสนามนตรี
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล

73. นายภาคภูมิ มาตรเลี่ยม
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

นายจิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
นายประสิทธิ์ นันเรียม
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นางอุทัยวรรณ โกตระกูล
นายคาภู โพธิ์หล้า
นายอภิชัย หาญสุริย์
นางนารี โกเจริญ
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
นายเจสดา ขวัญสกุล
นางดวงใจ กลิ่นหอม
นายสมพงษ์ แสนบุตร
ผศ.ดร.ศาตรา สหัสทัศน์
นางสาวคุณาพร บัวพันธ์
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายเรืองเวช ผาสุก
นายฉวีวรรณ ชมพูเขา
นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายทรงศักดิ์ คลังบุญครอง
นายศุภเดช การถัก
นายสุทธิชัย บุญเรือง
นายยุระ ภูการกิต
นายณฤทธ์ กาจร
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน

ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้ อานวยการสถานพิ นิ จและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์
(แทน) พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 102. พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ …
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พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.อ.บุญเกื้อ ศิลาพัฒน์
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล
พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ยี่วาศรี
พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ชวีวัฒน์
พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.อ.อาพร สายมะณี
พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ต.วิชชุกร ภูตา
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปลื้มสุด
พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ
ผศ.สุมาลี ใจยสิทธิ์

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
รรท. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว
(แทน) นายกเหล่ากาชาด

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายกิตติ แพงศรี
พ.จ.ต.สาเหนียง หวังเจริญ
นายธนเสฏฐ์ ชัยสงคราม
นายณ.เณร วัฒนกูล
นายชัชวาล คาศรีสุข
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายกิตติ บัวละคร
นายยุทธนา เกียรติดาเนินงาม
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
นายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย
นายสุทธินันท์ สามัคคี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
/ 14. นายสถาพร ...

-514. นายสถาพร คาแท่ง
15. นายพีระพล ปั้นสังข์
16. นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายเศกสิทธิ์ ธรรมเกษร
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นางสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
นางวันเพ็ญ ขุนทอง

29. นางนันทิยา แสงโสภาภรรณ
30. พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรันย์

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขาภู
พานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 2
ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิโสภณ
นายเอกรัตน์ มิสา
นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส
นายไชยา เครือหงส์
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นายกฤต อรรคศรีวร
นางวนิดา บุญเลิศ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม
นายกิตติพัชญ์ คาทอง

รองผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
/ นาสวดมนต์ …

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจาปี 2561 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 1 ราย คือ นายยุทธภูมิ สาระคร นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โดย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
2. มอบเงินสารองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานบรรเทาทุกข์ ในการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นางจู เรืองมนตรี
บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตาบลหนองอิเฒ่า อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
2. นายวรรณสอน สิงไชย บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 6 ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
3. มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จานวน 2 ราย ได้แก่
1. นายสาราญ ศรีโชติ
ตาแหน่ง อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
2. พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ ตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
โดย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศ ให้แก่หมูบ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
จานวน 18 หมู่บ้าน
1. บ้านคาเม็ก
หมู่ที่ 4
ตาบลไผ่
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. บ้านดอนยูงสวรรค์
หมู่ที่ 17 ตาบลยางตลาด
อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
3. บ้านบึงไฮ
หมู่ที่ 10 ตาบลหลักเมือง
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. บ้านดงสว่าง
หมู่ที่ 7
ตาบลโนนศิลา
อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
5. บ้านหนองห้าง
หมู่ที่ 7
ตาบลหนองห้าง
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 6
ตาบลกุดจิก
อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
7. บ้านสร้างแก้ว
หมู่ที่ 13 ตาบลหนองแวง
อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
8. บ้านโพธิ์ชัย
หมู่ที่ 2
ตาบลหนองผือ
อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
9. บ้านน้อยนางนวล
หมู่ที่ 1
ตาบลนาเรียง
อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
10. บ้านคาม่วง
หมู่ที่ 4
ตาบลทุ่งทอง
อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
11. บ้านด่านใต้
หมู่ที่ 4
ตาบลเหล่าอ้อย
อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์
12. บ้านโคกเครือ
หมู่ที่ 7
ตาบลหนองกุงศรี
อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
13. บ้านสังคมพัฒนา
หมู่ที่ 2
ตาบลหลักเหลี่ยม
อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
14. บ้านคาบง
หมู่ที่ 4
ตาบลคาบง
อาเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
15. บ้านท่านาจาน
หมู่ที่
ตาบลคาสร้างเที่ยง อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
16. บ้านนาขาม
หมู่ที่ 8
ตาบลโนนนาจาน
อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
17. บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9
ตาบลม่วงนา
อาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
18. บ้านดอนม่วง
หมู่ที่ 8
ตาบลโนนศิลาเลิง
อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
/ ผู้ว่าราชการ …

-7ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ที่เข้ารับธงสัญลักษณ์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
ฝากเรื่องหมู่บ้านสีขาวเพราะอยากให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง แต่การที่จะสามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบ
พิสูจน์ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชย อยากให้รักษาไว้ให้นานที่สุด ผมแนะนาปลัดจังหวัดไว้แล้ว ว่าต่อไป
การประเมิน หมู่บ้ านสี ขาว อยากให้ ป ระเมิ น รอบด้ าน ไม่ ใช่ เฉพาะครัว เรือนที่ส มัค รใจ แต่จะมี การประเมิ น
เรื่องการมีส่วนร่วมการรักษาเวรยาม ส่วนเรื่องการใช้ชุมชนเป็นสถานที่บาบัด หมู่บ้านไหนเริ่มทาก่อนและทาได้
ผมยิ น ดี ที่ จ ะช่ว ยของบประมาณ และช่ ว ยเหลื อคนที่ จะกลั บ ตัว กลั บ ใจจะส่ งเสริม ในเรื่อ งของอาชี พ ฉะนั้ น
ผู้นาหมู่บ้านสีขาวที่รับธงสัญลักษณ์ในวันนี้ เมื่อกลับไปต้องไปขยายผลเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริง แล้วทางหน่วยงานจะ
ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ทั้ งนี้ ยาเสพติ ดทาให้ เกิด ปัญ หาตามมาคือ เรื่องของอาชญากรรม และที่ ส าคัญ ตอนนี้ คื อ
เรื่องเด็กเป็นออทิสติก และมีโอกาสได้สอบถามว่าเกิดจากอะไร คาตอบคือ สาเหตุมาจากแม่ของเด็กเสพยาเสพติด
และเมื่อเด็กโตขึ้นมากลับถูกกระทาทางเพศโดยคนในครอบครัว ถ้าเราไม่ช่วยกัน ปัญหาอาจจะมากกว่าเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.
นาย โสภณ เจริญพร
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
สาขากุฉินารายณ์
ให้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
2.
นาย ศรีบุญเรือง ฤทธิ์น้าคา
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานสัตวบาล
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 977 ลงวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์
2562 เรื่ อ ง การประชุ ม คณะกรมการจั งหวัด และหั ว หน้ าส่ ว นราชการจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด ส่ งรายงาน
การประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ครั้ ง ที่ 1/2562 วั น พุ ธ ที่
30 มกราคม 2561 เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม หรื อ แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว
โดยให้ สื บ ค้ น ได้ ที่ http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้ อ มู ล รายงานการประชุ ม
คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 112 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 3 ...

-8ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

เพื่อทราบ

3.1 โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 มหาเถรสมาคมมีมติให้ จั ดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบั ติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ
ปฏิบัติธรรมที่สานักปฏิบั ติธรรมทุกแห่งในระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ฉะนั้น เพื่อเป็นการ
เตรี ย มการฝากประชาสั มพั น ธ์ไปยั งส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ ทั้งในอาเภอทุ กอ าเภอ เนื่ องจากปีนี้ จะมี การ
อุปสมบททั่วประเทศจานวน 6,810 รูป ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีกาหนดให้อุปสมบทจานวน 89 รูป มีจานวนมาก
พอสมควร ฝากประชาสั มพั น ธ์ ข้าราชการ ลู กจ้างของท้องถิ่น ทุกแห่ งให้ เตรียมการ ผู้ ประสงค์ที่ จะเข้าร่ว ม
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียด
หลังจากประชุมคณะกรรมการเสร็จ จะนาเรียนส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็ น การแจ้ งเพื่ อ ทราบก่ อ นนะครั บ ในรายละเอี ย ดจะแจ้ งอี ก ครั้ ง ที่ ป ระชุ ม
รับทราบนะครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่า ยงบประมาณรายจ่ายจังหวัดกาฬสิน ธุ์ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ.2562
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สรุ ป รายงานผลการเบิ ก จ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ ายประจ าเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
ซึ่งเดือนนี้อยู่ในช่วงของไตรมาสที่ 2 ข้อมูลจากระบบ GFMIS และจากการประมวลผลขอกรมบัญชีกลางสิ้นสุด
ณ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังนี้
เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ตามที่รัฐบาลได้กาหนดไว้ ซึ่งสานักงบประมาณ
เป็นผู้เสนอในไตรมาสที่ 2 นี้ งบประจาจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57 งบลงทุนไม่น้อยกว่า 45 และ
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 54
ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์งบประจาปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อย
ละ 56.94 ยังต่ากว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 อยู่ร้อยละ 0.06 งบลงทุนเบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ
19.83 ยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดร้อยละ 25.17 และผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบัน
เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 34.83 ซึ่งก็ยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดอยู่ร้อยละ 19.62
ผลการเบิกจ่ายเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุนในส่วนของงบฟังก์ชั่นของส่วน
ราชการจากวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 2,057.58 ล้านบาท เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 25.41 งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร 622.69 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ
7.41 งบประมาณรายจ่ายลงทุนในส่วนของงบจังหวัดจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 219.88 ล้านบาท เบิกจ่ายได้
คิดเป็นร้อยละ 2.80
/ การจัดลาดับ …

-9การจัดลาดับผลการเบิกจ่ายงบประจาจังหวัดกาฬสินธุ์เบิกจ่ายได้มากเป็นลาดับที่
47 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ในลาดับที่ 3 และใน 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
ตอนกลางอยู่ในล าดับที่ 7 งบลงทุนทุกเบิ กจ่ายได้มากเป็นลาดับที่ 55 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวั ดเบิกจ่าย
ได้มากเป็นลาดับที่ 2 และใน 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางอยู่ในลาดับที่ 8
ลาดับผลการเบิกจ่ายของภาพรวมทุกงบประมาณรายจ่ายจังหวัดกาฬสินธุ์เบิกจ่ายได้มากเป็นลาดับที่ 53 ของ
ประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ในลาดับที่ 4 และใน 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง
อยู่ในลาดับที่ 8
ผลการเบิกจ่ายในส่วนของงบจังหวัดงบประจาเบิกจ่ายได้มากอยู่ ที่ลาดับ 42 ของ
ประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ในลาดับที่ 2 งบลงทุนเบิกจ่ายได้มากเบิกจ่ายได้มากอยู่ที่ลาดับ 31 ของประเทศ ใน
กลุ่มจังหวัดอยู่ในลาดับที่ 2 และภาพรวมอยู่ในลาดับที่ 31 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ในลาดับที่ 2
ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของทุกปีงบประมาณจากวงเงินที่กัน ไว้เบิก
เหลื่อมปีรวมทั้งสิ้น 983.76 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 46.87
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดลาดับการเบิกจ่ายผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของงบฟังก์ชั่น ของส่วนราชการในงบฟังก์ชั่นมีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จานวน
55 ส่วนราชการ มีโครงการหรือรายการที่ต้องดาเนินการ จานวน 2,015 โครงการ ปัจจุบันได้ก่อหนี้ผูกพันไป
แล้ว 926 โครงการ โครงการยังไม่ก่อหนี้ผูกพันอยู่ 1,089 โครงการ จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้ งสิ้น
2,057.59 ล้านบาท ทาใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 891 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไป
บ้างแล้ว จานวน 522.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละที่เบิก 25.41 ปัจจุบันมีงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกอยู่คงเหลือ
1,534.69 ล้านบาท
ส าหรั บ ผลการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ของส่ ว นราชการ (งบ Function) แยกตาม
สถานะตามกลุ่มไฟ กลุ่ มไฟเขียว เบิ กจ่ายได้ 100% มีจานวน 12 หน่วยงาน และอีก 5 หน่วยงาน ผลการ
เบิ กจ่ ายเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่กาหนดมีเงินเหลือจ่ายอยู่ 2 หน่วยงาน คือสานักงานสวัส ดิการและคุ้มครอง
แรงงานจั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ และสถานี อุตุนิ ย มวิท ยากาฬสิน ธุ์มียอดเงิน เหลื อจ่ายจากโครงการ ขอให้ ประสาน
หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางเพื่อที่จะดาเนินการให้ผลการเบิกจ่ายเป็น 100% กลุ่มไฟเหลือง มีอยู่ 6 หน่วยงาน
ที่เบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้า หมาย กลุ่มไฟแดง ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน ซึ่งผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดและยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างของงบจังหวัดมีส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการจานวน
22 หน่วยงาน จานวนโครงการที่ต้องดาเนินการ 63 โครงการ ปัจจุบันก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 12 โครงการ และยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันอยู่จานวน 51 โครงการ จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 219.88 ล้านบาท ทาใบสั่งซื้อ/
สั่งจ้างในระบบแล้วเป็นเงิน 32.76 ล้านบาท เบิกจ่ายไปบ้างแล้ว 6.16 ล้านบาท ที่เบิกได้คิดเป็นร้อยละ 2.80
ซึ่งยังมีงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคงเหลืออยู่ 213.72 ล้านบาท
สาหรับ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ (งบจังหวัด) แยกกลุ่มตามสถานะกลุ่มไฟ
กลุ่มไฟเขีย ว มีอยู่ 1 อาเภอ คืออาเภอห้ วยเม็ก ยอดในช่องผลต่าง ถ้าเป็นเงินเหลื อจ่ายจากโครงการให้แจ้ง
ประสานกับสานักงานจังหวัดเพื่อคืนเงิน ซึ่งจะทาให้ผลการเบิกจ่ายเป็น 100% นอกจากนั้นอีก 21 หน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายยังอยู่ในกลุ่มไฟแดง
ผลการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ของ (งบกลุ่ ม จั ง หวั ด ) มี อ ยู่ 2 หน่ ว ยงาน ผลการ
เบิกจ่ายยังไม่มี ยังอยู่ในกลุ่มไฟแดง
/ ผลการจัดซื้อ ...

- 10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจมี 150 หน่ วยงาน ดาเนิ น โครงการจานวนโครงการ 342 โครงการ ปัจจุบันก่อหนี้ผูกพัน ไปแล้ ว
310 โครงการ ยังเหลืออยู่ 32 โครงการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจากงบประมาณ 622.73 ล้านบาท เบิกไปแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 7.40 ผลการเบิกจ่ายกลุ่มไฟเขียวมี 60 หน่วยงานเบิกจ่ายได้ 100% ได้ไปแล้ว 54 หน่วยงาน
กลุ่มไฟเหลืองมีอยู่ 2 หน่วยงาน และกลุ่มไฟแดงมีอยู่ทั้งสิ้น 88 หน่วยงาน
และรายงานผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติของจังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเริ่มรับ สมัครมาเป็ น การรับ สมัครเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2562 จังหวัดกาฬสินธุ์มีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อขึ้นจานวน 6,123 ราย ซึ่งมากเป็นอันดับ
1 ของประเทศ ทั้งนี้ ขอบคุณท่านนายอาเภอทุกอาเภอพร้อมทั้งทีมงานที่ได้ดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และมากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ช่วยกันเร่งรัดด้วย ส่วนทางท้องถิ่นมอบนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ไปติดตามของอาเภอด้วย ทั้งงบจังหวัดและงบฟังก์ชั่นได้ทะลุเป้าตามเป้าหมาย ส่วนงบจังหวัด
ให้รีบดาเนินการเรื่องไหนที่ยังติดขัดอยู่ ส่วนใหญ่ก็จะติดเรื่องขอใช้พื้นที่ใช่หรือไม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
รบกวนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการขอใช้พื้นที่ ซึ่งมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในการตรวจสอบขอใช้พื้นที่ให้รีบเร่งรัดเรื่องไหนไหนที่อนุมัติแล้วให้รีบดาเนินการ อาจจะมีการหารือ
หน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มไฟแดงมาชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แ จ้ ง หนั ง สื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ว่าแนวทางในการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไป มีดังนี้
1. ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า ง ในสั งกั ด ของส่ ว นราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและข้าราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐให้
ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการร้องขอจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้ง
2. ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
3. นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
จนถึงวันเลือกตั้ง การแต่งตั้งข้าราชการโยกย้ายพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทและทุกละดับ ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาเท่าที่จาเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อการ
เลือกตั้ง
4. ให้ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐให้การ
สนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นการจัดสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/ 5. ให้การสนับสนุน …

- 11 5. ให้ ก ารสนั บ สนุ น เกี่ ย วกับ สถานที่ ติ ด ประกาศและติ ดแผ่ น ป้ ายเกี่ ยวกั บ การ
เลือกตั้งให้เพียงพอและทั่วถึงกัน
6. ให้มีการสนธิกาลังกันระหว่างทหาร ตารวจ พลเรือนและอาสาสมัครในด้าน
ความปลอดภัย เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่จัดการเลือกตั้งให้ความปลอดภัย
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากในการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจา
จังหวัดกาฬสิ นธุ์มีบุ คลากรจ านวนน้อยจึงขอความอนุเคราะห์ จากส่วนราชการทุกส่ว นราชการในการให้การ
สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินการเลือกตั้งตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกระบวนการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ขอให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยสรุปแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยว่าอะไรปฏิบัติได้หรืออะไรปฏิบัติไม่ได้ อย่างเช่น ที่เกี่ยวกับ
การจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ บางทีส่วนราชการหลายส่วนราชการยังไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรีมีมติว่ากระบวนการในการดาเนินการจัดเลี้ยงจัดสัมมนาต่าง ๆ
สามารถจัดทาการได้ เว้นแต่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ช่ว ยสรุป เรื่องแนวทางปฏิบัติช่ว งเลือกตั้ง แจ้งเป็นหนังสื อ เวียนด้วย ทั้งข้อห้ าม
ปฏิบัติอะไรต่าง ๆ และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เนื่องจากงานการเลือกตั้งเป็นงานของชาติไม่ใช่งานของ
กกต. เพราะฉะนั้ น ทุกคนต้องเข้ามามี่ส วนร่วมในการบริการจัดการให้ การเลื อกตั้งเป็ นไปด้วยความบริสุ ท ธิ์
ยุติธรรม โปร่งใส และฝากหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานดูแลข้าราชการในสังกัด โดยเฉพาะเรื่องประเด็นของ
การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองห้ามให้เป็นข่าวขึ้นมา และช่วงการเลือกตั้งใช้สิทธิ์นอกเขตวันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 การเลือกตั้งครั้งนี้รวมคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเวลา 08.00 น. – 17.00 น. ฉะนั้นผมจึงห่วงเรื่อง
แสงสว่างมอบนายอาเภอแต่ละอาเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบไปช่วยดูแล เพราะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ไฟฟ้า
หรือแสงสว่างนั้นต้องเพียงพอ กรณีถ้าไฟดับอาจจะมีการประท้วงว่าปิดไฟนับคะแนนเลือกตั้งหรือมีการเปลี่ยน
หีบเลือกตั้ง อาจจะทาให้ชาวบ้านไม่พอใจหรือเป็นข่าวขึ้นมาได้ ฝากนายอาเภอไปช่วยดูในเรื่องนี้ด้วย
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในส่วนของประเด็นกระบวนการในการดาเนินการเลือกตั้งวันที่ 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตในส่วนของการดาเนินการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจะใช้
หอประชุมอาเภอทุกอาเภอเป็นสถานที่ดาเนินการเลือกตั้งในเขต แต่ปรากฏว่าในการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่ามี
ผู้มาใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งน้อย บางอาเภอก็ไม่มีอย่างเช่น อาเภอกมลาไสย
อาเภอสหัสขันธ์ อาเภอคาม่วง จากข้อมูลปรากฏว่าไม่มีผู้ขอลงเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งหน่วยเลือกตั้งประจาอาเภอ
ดังกล่าวจะไม่มีการดาเนินการลงคะแนนในการเลือกตั้งล่วงหน้า ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
เลือกตั้งจะมีใช้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจานวนผู้มาขอลงทะเบียนใช้
สิ ทธิ์เลื อกตั้งล่ ว งหน้ า ทั้งหมด 1,837 คน เขตเลื อกตั้งที่ 2 ที่ห อประชุมอ าเภอยางตลาด มีจานวนผู้ มาขอ
ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งหมด 638 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่หอประชุมอาเภอหนองกุงศรี มีจานวน
ผู้ ม าขอลงทะเบี ย นใช้ สิ ท ธิ์เลื อ กตั้ งล่ ว งหน้ า ทั้ งหมด 333 คน เขตเลื อ กตั้ งที่ 4 ที่ ห อประชุ ม อ าเภอสมเด็ จ
มีจานวนผู้มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งหมด 747 คน และเขตเลือกตั้งที่ 5 ที่หอประชุมอาเภอ
กุฉินารายณ์มีจานวนผู้มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมด 540 คน
/ ผู้ว่าราชการ …

- 12 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กาหนดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการเลือกตั้งวันไหน
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้จัดมีการประชุมวิทยากรครูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นวิทยากรครูจะมีการอบรมเจ้าหน้าทีผ่ ู้ดาเนินการเลือกตั้งต่าง ๆ จะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หากนายอาเภอมีข้อสงสัยอะไรให้ประสานกับสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เลย
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ภาครัฐ
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามตัวชี้วัดของจังหวัด ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์
ได้ให้ความสาคัญและประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดมีการจัดทาแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตั้งแต่
วันที่ 17 มกราคม 2562 มีการประชุมชี้แจงอบรมทุกหน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
หน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ 23 หน่วยงาน มีบุคลากรทั้งหมด 489 คน มีการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัดผ่านทั้ง 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ปริมาณขยะจะต้องลดลงร้อยละ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์เราทาได้ร้อยละ 63.6
2. จานวนถุงพลาสติกหูหิ้วจะต้องลดลงร้อยละ 10 จังหวัดกาฬสินธุ์ทาได้ร้อยละ 60
3. จานวนแก้วพลาสติกทีใช้ครั้งเดียวทิ้งจะต้องลดลงร้อยละ 10 จังหวัดกาฬสินธุ์
ทาได้ร้อยละ 81.2
4. โฟมบรรจุอาหารจะต้องลดลงร้อยละ 100 จังหวัดกาฬสินธุทาได้ร้อยละ 100
ในการนี้ จึงขอความอนุ เคราะห์ ทุกหน่ วยงานในศูน ย์ราชการจังหวัด กาฬสิ นธุ์ให้ ช่างน้าหนัก และนับจานวน
ถุงพลาสติก นับจานวนจานวนแก้วพลาสติกตามตัวชี้วัดตามแบบฟอร์ม และรายงานทุกสัปดาห์ และสิ้นเดือน
มีน าคมนี้ จ ะต้องรายงานครบรอบแรก 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องขอความอนุ เคราะห์ ทุกหน่วยงานจะต้องรวบรวม
หลักฐานการดาเนินงานทั้ง 10 ประเด็น ตามคู่มือทีไ่ ด้อบรมชี้แจงทุกหน่วยงานไปแล้ว 10 ประเด็น เช่น มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานทุกหน่ วยงาน มีแผนปฏิบัติการ มีการชี้แจงทาความเข้าใจให้กับบุคลากร และต้องถ่ายรูป
รวบรวมเป็นหลักฐานส่งให้ ทสจ. เพื่อรายงานตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในส่วนนี้คือหน่วยงานในศาลากลางจังหวัด ส่วนหน่วยงานนอกศาลากลางจังหวัด
ให้ดาเนิ นการด้วย เริ่มทาปีนี้ ยิ่งดี เพราะแต่ละหน่วยงานต้องทาอยู่แล้ ว ทั้งนี้ให้ ทสจ. ออกไปชี้แจงเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการที่ หรือกระบวนการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานข้างนอก และหน่วยงานไหนทีส่ ะดวกทาให้แจ้งเข้ามา
มติที่ประชุม
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- 13 3.5 การรับบริจาคโลหิต
ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
โดยส านั ก งานเหล่ ากาชาดจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ได้ รับ ค าสั่ งจากศู น ย์ บ ริจ าคโลหิ ต
สภากาชาดไทยให้ เข้ าร่ ว มในการประชุ ม คณะกรมการจั งหวั ด และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์
เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคโลหิต ซึ่งสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทาแผนในการรับ
บริจาคโลหิตทุกเดือนร่วมกับทางโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนาโลหิตนั้นไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยไม่ว่าจะเจ็บ
หรือว่าเกิดอุบัติเหตุ ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์พยายาม
ระดมเพื่ อ จะได้ โลหิ ตมาเป็ น จ านวนมาก ซึ่ งส านั กงานเหล่ ากาชาดจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ได้ ป ระสานอาเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนล่วงหน้าแจ้งให้อาเภอทราบล่วงหน้าทุกเดือนในที่ ประชุมจังหวัดด้วย ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากอาเภอและหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือโรงเรียน มหาวิทยาลัย ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ต้องขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และเรื่องของเลือดทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีความ
จาเป็นเร่งด่วนทุกครั้ง เพราะว่าบางครั้งได้ไม่เพียงพอ ฉะนั้นขอความร่วมมือกับอาเภอทุกอาเภอ โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในการรณรงค์เพื่อผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลมาบริจาคโลหิตให้ได้ เป็นจานวนมาก
เป้าหมายของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่ออกไปรับบริจาคในแต่ละอาเภอ
ไม่อยากให้ต่ากว่า 200 ยูนิต คือ 200 คน ขึ้นไป เพราะโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จะต้องไปขอโลหิตจากจังหวัด
ข้างเคียง เช่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งอาเภอในจังหวัด
กาฬสินธุ์มีทั้งหมด 18 อาเภอ แต่ยกเว้นอาเภอกุฉินารายณ์ เพราะว่าอาเภอกุฉินารายณ์มีโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชจัดหาโลหิตให้ จังหวัดกาฬสินธุ์จึงรับผิดชอบ 17 อาเภอ ขอรายงานว่าใน 17 อาเภอนั้น มีผู้บริจาค
โลหิ ตในเดือนกุมภาพั น ธ์ มี 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสหั ส ขัน ธ์ ได้ 172 ยูนิต อาเภอดอนจานได้ 119 ยูนิ ต
อาเภอเขาวงได้ 222 ยูนิต อาเภอร่องคาได้ 87 ยูนิต อาเภอคาม่วงได้ 147 ยูนิต และอาเภอสมเด็จ 219 ยูนิต
ซึ่งอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจ หากว่าระดมได้มากกว่านี้ยิ่งดี เพราะว่าโรงพยาบาลต้องการและจาเป็นที่จะต้องใช้
โลหิตเป็นจานวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผมขอถามแทนชาวบ้านว่าบริจาคแล้วจะได้รับอะไรเป็นพิเศษไหม เพราะการเอา
เลือดมาบริจาคเป็นเรื่องใหญ่ ทางสานักงานเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลจะทาอย่างไรให้ผู้ที่บริจาคโลหิตให้ มี
สิทธิ ห รือช่องทางพิเศษในการรับ บริการจากหน่ว ยงานของรัฐ ฝากท่านไปช่วยกัน ประชุมหารือ เพราะเวลา
ชาวบ้านถามจะได้ตอบชาวบ้านได้ เช่น นอกจากได้เข็มแล้ว จะได้รับบริการสิทธิหรือช่องทางพิเศษจากหน่วยงาน
รัฐ ไหม ถ้าได้เรื่องสิทธิป ระโยชน์ ต่าง ๆ ทางอาเภอจะได้เบาแรงในการที่จะไปหาคนมาบริจาคโลหิ ต ฝากให้
สานักงานเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลลองไปประชุมหารือกันดูว่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรที่เกิดจากการบริจาคโลหิต
ถ้าได้กถ็ ือว่าเป็นกาลังใจให้ผู้ที่บริจาคโลหิต
มติที่ประชุม
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3.6 รายงานพยากรณ์อากาศ
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สภาวะอากาศทั่วไป ประมาณครึ่งแรกของเดือนมีนาคม คงจะเป็นการเริ่มต้นของ
ฤดูร้อนครึ่ งแรกของเดือนจะเป็ น ช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อน แต่ว่าช่วงเช้าเช้าอาจมีอากาศเย็นเหมือนเดิม
อากาศร้อนคือตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียส ถึง 39.9 องศาเซลเซียส ส่วนครึ่งหลังอากาศจะร้อนโดยทั่ วไปและ
อาจจะมีร้อนจัดในบางวันคือตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส เป็นต้นไป
/ และครึ่งหลังมีโอกาส ...

- 14 และครึ่งหลังมีโอกาสที่จะมีฝนตกลงมาได้ แต่ฝนจะมีลมแรงเนื่องจากครึ่งหลังจะมี
ลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดเข้ามา สิ่งที่ต้องระวังในหน้าร้อนของทุก ๆ ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็น
ต้นไปถึงพฤษภาคมคืออาจจะเกิดพายุฤดูร้อน เมื่อ 2 วันที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เกิด พายุฤดูร้อน พายุฤดูร้อน
เกิดจากความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาปะทะอากาศร้อนในประเทศไทยทาให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
และบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกได้ด้วย เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหน้าร้อนและสาเหตุที่ 2 เกิดจากคลื่นตะวันตกจาก
ประเทศพม่าทะลุทางภาคเหนือเข้ามาปกคลุมทางอีสานตอนบนรวมทั้งกาฬสินธุ์จะทาให้ฝนฟ้าคะนองลมกระโชก
แรงและก็ลูกเห็บตกขึ้นได้ เมื่อ 2 วันที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธุ์ 2562 และอาจจะมีในวันนี้ด้วยที่
จะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงหลายอาเภอ เนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีหย่อมความร้อนปกคลุมอยู่
แล้วมีความหนาวเย็นจากประเทศจีนลงมาปะทะ เพราะฉะนั้น 2 วันที่ผ่านมาจึงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
หรือเรียกว่าพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
ความหนาวเย็น ณ ตอนนี้มีกาลังอ่อนลง ฝนฟ้าคะนองจึงเริ่มลดลง คาดว่าในช่วง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ความหนาวเย็นจากประเทศจีนจะอ่อนกาลังลง อากาศร้อนจะ
เพิ่มมากขึ้นประมาณวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 จะมีความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาอีกครั้ง ช่วงนั้นจะมีฝน
ฟ้ าคะนองลมกระโชกแรงเกิ ด ขึ้น ได้ อย่ างไรก็ ต ามต้ อ งระวังเพราะช่ ว งนี้ เป็ น งานมหกรรม โปงลาง แพรวา
กาฬสินธุ์ด้วย และช่วงนี้จะเป็นลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดเข้ามา ลักษณะของฝนจะมาเร็วไปเร็ว
แต่ ว่ า ลมพั ด จะแรง ขอเตื อ นว่ า ตั้ ง แต่ เดื อ นนี้ เป็ น ต้ น ไปอาจจะเกิ ด พายุ ฤ ดู ร้ อ นไปจนถึ ง เดื อ นพฤษภาคม
ขอให้ระมัดระวังด้วย สาหรับ สถิติของเดือนมีนาคมที่เคยวัด อุณ หภูมิได้ 40.8 องศาเซลเซียส และเมื่อเดือน
พฤษภาคม ปี 2553 ถือว่าเป็นอากาศร้อนที่สุดของจังหวัดกาฬสินธุ์วัดอุณหภูมิได้ 42.3 องศาเซลเซียส
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดูสภาพน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลางของเราเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เรามีน้ าในอ่างประมาณ 53 ล้านลู กบาศก์เมตร ทั้ง 17 อ่างคิดเป็นประมาณ 60 % ตอนนี้เราใช้น้ามาแล้ ว
4 เดือนทางชลประทานก็เลยเน้นว่าช่วงต่อไป ตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์จนไปถึงสิ้นเมษายน น้าที่เรามีในปัจจุบัน
และการใช้ น้ าในอ่ า งต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะกิ จ กรรมจะมี กิ จ กรรมอยู่ 3 ภาคส่ ว นใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ เพื่ อ การเกษตร
เพื่อประปา และเพื่ออุตสาหกรรม อ่างที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้าห้วยสีทน เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้าห้วยสี
ทนจะต้องใช้น้าเพื่อการประปาในรอบหมู่บ้านประปาหมู่บ้านรอบอ่างและก็ต้องเตรียมน้าเพื่อประปาส่วนภูมิภาค
ของกาฬสินธุ์ด้วย ซึง่ ได้เตรียมการแก้ปัญหาไว้คือต้องขอน้าจากเขื่อนลาปาวมาเติมลงในอ่าง ตอนนี้อ่างห้วยสีทน
มีน้ าอยู่ เพียง 500,000 ลู กบาศก์เมตร เท่ านั้น กาลั งขอน้าเติมจากล าปาวไปเติม อ่างห้ วยสีทนมี ความจุ ที่
3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ขอน้าไปแล้วกาลังจะหาวิธีนาน้าเข้ามา ขอไป 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้ถึงต้นฤดูฝน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ให้คิดเผื่อเดือนพฤษภาคมด้วย เพราะไม่แน่ใจว่าจะแล้งนานไหม
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุ ป การใช้ น้ าตามแผนที่ ว างไว้จ นถึ งสิ้ น เดื อ นเมษายน คื อ น้ าเพื่ อ การเกษตร
4 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร น้ าเพื่ อ การประปาจะใช้ อ ยู่ 2.1 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร น้ าอุ ต สาหกรรมใช้ ป ระมาณ
9 แสนกว่ า ลู ก บาศก์ เมตร จะเหลื อ น้ าที่ อ ยู่ ในอ่ างคงเหลื อ ไว้ 17 อ่ า ง ประมาณ 12 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร
ซึ่ ง จะจั ด การน้ าให้ ได้ ต ามแผนที่ ค านวณไว้ ส าหรั บ ลุ่ ม น้ าข้ างเคี ย ง เขื่ อ นอุ บ ลรัต น์ ซึ่ งขณะนี้ มี น้ าประมาณ
700 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 28% เขื่อนอุบลรัตน์มีน้าที่ใช้ได้ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ
6% ตอนนี้ปล่อยน้าวัน 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ลาน้าพอง
/ และเขื่อนใน ...

- 15 และเขื่อนในแม่น้าชี จะดูแค่เขื่อนจังหวัดสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนจังหวัด
ร้อยเอ็ด จะเห็นว่าระดับเก็บกักอย่างเช่น จังหวัดมหาสารคามเราจะเก็บกักให้ต่ากว่าระดับเก็ บกักสูงสุดคือว่าจะ
ต่ากว่าประมาณสัก 60 เซนติเมตร แต่ว่าหัวกะโหลกของประปาภูมิภาคต่าง ๆ หัวกะโหลกก็ยังสูบน้าได้อยู่ในน้า
ชี แต่การการระบายของเขื่อนจังหวัดมหาสารคามจะระบายค่อนข้างน้อย เพราะเราต้องเก็บกักน้าไว้เหนือเขื่อน
จะระบายน้าเพียงแค่วันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร เขื่อนวังยางเราก็จะเก็บกักไม่สูงนักต่ากว่า ระดับเก็บกัก
ปกติอยู่ประมาณ 40 เซนติเมตร ระบายน้าผ่านไปหาเขื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดวันละ 140,000 ลูกบาศก์เมตร
เท่านั้น สุดท้ายคือเขื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดค่อนข้างจะระบายมากขึ้น เนื่องจากว่ามีน้าจากแม่น้าปาวไหลไปสมทบ
สาเหตุที่ต้องระบายให้มากขึ้น เนื่องจากทางจังหวัด ยโสธรน้าในแม่น้าชีข่อนข้างแห้งแล้ว ซึ่งเขื่อนลาปาวมีน้า
เหลือและปล่อยลงมาในลาน้าเดิมทาให้เราระบายลงไปช่วยจังหวัดยโสธรวันละ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สถานการณ์ น้ าของเขื่ อ นล าปาวในตอนนี้ มี น้ าอยู่ 817 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร
หรื อ ประมาณ 41.3% การส่ ง น้ าการระบายน้ าแต่ ล ะวั น เราจะส่ ง น้ าและรวมน้ าระเหยแล้ ว ประมาณ
5.8 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร โดยระบายลงล าน้ าเดิ ม ประมาณ 1.05 ล้ า นลู ก บาศก์ เมตร เข้ า ระบบส่ ง น้ า
3.94 ล้านลูกบาศก์เมตร สาหรับแผนการระบายน้าทั้งหมด 834 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเริ่มส่งน้าตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระบายน้าไปแล้ว 368 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ากว่าแผน
แผน 429 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ากว่าแผนที่ระบาย พืชที่ปลูกในช่วงฤดูแล้ง แผนเดิม 254,794 ไร่ แต่ผลจริง
แล้วมากกว่าแผน 27,066 ไร่ โดยแยกเป็ นข้าวปลูกทั้งหมด 270,500 ไร่ พืชไร่ 261 ไร่ พืชผัก 101 ไร่
บ่อปลา 4,181 ไร่ บ่อกุ้ง 3,217 ไร่ รวม 275,560 ไร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผมว่าน่าจะตั้งศูนย์ดูแลเรื่องฤดูแล้งด้วย คอยเฝ้าระวัง 2 สัปดาห์ ประชุมหารือกัน
ครั้งหนึ่ ง ดูจากข้อมูล น่าจะเหลือกินเหลือใช้อยู่ แต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาท ผมอยากให้ ระมัดระวังถ้าแล้ ง
จั งหวั ด ขอนแก่ น คงได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น อยากให้ ติ ด ตั้ งศู น ย์ ก ารติ ด ตามสถานการณ์ ม อนิ เตอร์ ฝากท่ า น
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ช่วยสรุปแบบที่ท่านพูดให้ผมฟังด้วย เพราะผมจะไปประชุมกับ มท.1
คงจะมีเรื่องภัยแล้ง และเรื่องพายุฤดูร้อนฝากท่านนายอาเภอดูแลด้วย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่อง

เพื่อพิจารณา (ไม่มี)

รับทราบ
เรื่อง

เสนอโดยเอกสาร

5.1 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
/ 5.4 ผลการดาเนินงานโครงการ …

- 16 5.4 ผลการด าเนิ นงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบั ดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนแก้ง
คาวิทยา ตาบลนิคม อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ผ่านมาขอขอบคุณหลายเรื่อง เช่น เรื่องงานพระธาตุยาคูต่างประเทศสนใจ
มาก ประเทศเยอรมั น ขอต้น ธุงไป 10 ต้น เอาไปแสดงที่ งานท่องเที่ ยวโลก และประเทศเกาหลี ก็มาเชิญ ไป
จึงมีแนวคิดว่างานพระธาตุยาคูอาจจะต้องยกระดับ งานเป็นงานของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยให้ทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ตอนนี้มีธุง 600 - 700 ต้น ถ้า 1 หมู่บ้าน ต่อ 1 ต้น ก็จะเป็น 1,500 กว่า ต้น อยากให้หมู่ บ้านมีส่วนร่วม
เพราะว่าทุกจังหวัดแถวนี้มีพระธาตุประจาเมืองหมด ของจังหวัดกาฬสินธุ์มีมานานแล้ว วันวิสาขบูชาก็จะจัดงาน
ที่ พ ระธาตุ ย าคู อี ก ครั้ ง และคงต้ อ งหารื อ กั น ข้ อ เสี ย คื อ ทางเข้ า ถนนแคบ งานพระธาตุ ย าคู จั ด แล้ ว ได้ อ ะไร
จัดงานแล้วขายของได้เกือบ 3 ล้านบาท ภายใน 3 วัน คงจะได้ยกระดับ เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เริ่มสนใจเพราะถ้าหากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจงบประมาณอาจจะตามมา พยายามจะดึงคนเข้ามา
ในช่วงนั้น ซึ่งให้เก็บตัวเลขคนที่มาเที่ยวงานพระธาตุยาคู ช่วง 3 วัน มีคนเข้ามาพักที่โรงแรมประมาณ 1,003 คน
ส่งผลให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง
ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เหล่ า กาชาดอยากจะน าเสนอที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบว่ า ในวั น รวมน้ าใจวั น ที่
14 กุ มภาพั น ธ์ 2562 ที่ ห น่ ว ยราชการทุ กท่ านที่ ได้ให้ ความร่ว มมื อสนั บ สนุ น ไม่ว่าจะเป็ น สิ่ งของและเงิน
ที่จะช่วยเหล่าเหลือกาชาด มีองค์กรต่าง ๆ และส่วนราชการที่มาช่วยเหลือกาชาด 92 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
1,329,405 บาท ในวันนั้นท่านนายกเหล่ากาชาดขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และอีกเรื่องหนึ่งคือ
เรื่องจาหน่ายสลากกาชาดมีหลายหน่วยงานที่ส่งไปแล้ว ก็ขอขอบพระคุณ และก็มีอีกหลายหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง
ขอความร่วมมือในการนาส่งเงินที่สานักงานเหล่ากาชาดภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อที่จะได้นาเงินส่วนนี้
ไปซื้อของมาให้รางวัลในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝากไปแจ้งนายกเหล่ากาชาดด้วยว่าปีนี้ได้ถ้าเงินมาให้นาไปช่วยคนยากจนด้วย
อย่าปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมเอามาใช้ไม่ได้ และกรณีเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศทาง พมจ. มีจานวนเท่าไหร่
ลองรวบรวมข้อมูลด้วย จะได้ประชุมหารือและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในปัจจุบันมีจานวนหลายกรณีค่ะ จะรวบรวมสถิติแล้วจะนาเรียนท่านผู้ว่าราชการ
อีกครั้งค่ะ

/ หัวหน้าสานักงาน …

- 17 หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หลังจากเสร็จการประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน รวมทั้ง
ท่านนายอาเภอร่วมพิธีเปิดนิทรรศการตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน
ของไทยในปี 2562 ณ บริเวณห้องโถงด้านล่าง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ด้านหน้า
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเชิญชวนทุกส่วนราชการชาระเงินประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหักจ่าย
ผ่านบัญชีธนาคารไม่ต้องสั่งจ่ายผ่านเช็ค ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการด้วย เพราะว่าการสั่งเช็คจะทาให้เสียค่า
เช็คแผ่นละ 5 บาท และจะเป็นการลดกระดาษรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
ในเรื่ องของการเป็ น National e-Payment ด้ วย ดั งนั้ นจึงขอความร่วมมือจากทุ กภาคส่ วนราชการช าระเงิน
ประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกส่วนราชการจะได้รับ ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด จากทางสานักงานคลัง
จังหวัดแล้วผ่าน KTB Corporate Online
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการ
เป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ด้านล่างครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเมวิกา หาญอาษา)
นิติกรปฏิบัติการ
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