รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครัง้ ที่ 12/2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ 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
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายไพรัตน์ สุวรรณะ
นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด
นายวีระศักดิ์ วินทะไชย
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์
นายอนันต์ พิมพะสาลี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายธนเสฏฐ์ ชัยสงคราม
นาย ณ เณร วัฒนกูล
นายพรศักดิ์ สิห์ดารา
นายชาณญ์ บุตรวงศ์
นายสมชาย ลือวิเศษไพบูลย์
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนาชัย
นายกาธร วิเชฏฐพงศ์
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายศุภชัย บุญทิพย์
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
นายวิทยา มุลน้อยสุ
นายประสูตร หอมบรรเทิง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
รั ก ษาราชการแทน หั ว หน้ า ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
/32. พ.อ.มานพ....

-232.
33.
34.
35.

พ.อ.มานพ ไขขุนทด
พ.อ.ธนพันธ์ จันทร์ศิริ
นายสุเทพ ทวะลี
นายวัชระ ดาวเรือง

36. นายสุรเดช เคราะห์ดี
37. นายชาญยุทธ โคตะนนท์
38. นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร
39.
40.
41.
42.
43.

นายศักย์ ดาหาร
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายทวีศักดิ์ แดนนาสาร
นายศิริพงษ์ ภูผานิล
นายรัชโยธิน มีพันลม

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

นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
นายสุพจน์ ศรีอ่อน
นายรณชัย ภูครองทอง
นายวันชัย ถวิลไพร
นายณรงค์ นาควิริยะพงศ์
นายอาพล จินดาวงค์
นายสมหมาย ดอกบัว
นายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ
นายคารมย์ ขุนหล้า
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายขวัญชัย ทัศคร
นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
นายเหรียญชัย ทองดี
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
นางลาวรรณ เลื่องลือ
นายจิรพงศ์ แดงวันสี
นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข
นายชีพ น้อมเศียร
นายพลชัย การินทร์

รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ อานวยการสถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)
/68. นายกฤษดา....

-368. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
69. นายพิชิต สมบัติมาก
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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99.
100.
101.
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104.

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายวราวุธ กล้าหาญ
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
ดร.ฤิทธิบาน สุชีวะกุล
หัวหน้าสถานีวนวัฒน์วิจัยกาฬสินธุ์
นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
นายสวัสดิ์ มาลี
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
นายณรงค์ ขาเพชร
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายประภาส ภูเนตร
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพชรวิเชียร สมจิตร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายบุญธรรม รอบคอบ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายมงคล สกุลรุจินันท์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิรัตน์ นามวงษา
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพชร เจริญสุข
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเสมือน ศรีพอ
รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางอุทัยวรรณ โกตระกูล
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเจษฎา จันทร์อุไร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนวลอนงค์ โคตรสาร
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนารี โกเจริญ
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายรัชพร วรรณคา
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายเรืองฤทธิ์ บุญแสน
(แทน) ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นางสุวาลี บุญปัญญา
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ผศ.วรเมธ ภูสามารถ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นางศิริพร พิมพะนิตย์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอุดร ผิวขาว
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นางจันทร์ฉาย สาราญเนตร
รักษาราชการแทน วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเชาวลิษ ทองคา
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายศุภเดช การถัก
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสาโรช ไพเราะ
ผู้อานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายราชันย์ เติมผล
(แทน) อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
/105. นางสาว....
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นางฉัตรสุดา เหลาเจริญ
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
พ.ต.ต.สุเทพ รัตนพร
พ.ต.ท.ศักดินันท์ มูลมณี
พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จาปาทุม
พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่
พ.ต.อ.ทศพร จิเนราวัต
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี
พ.ต.อ.วัฒนา เกษรมาลา
พ.ต.อ.ชัชทอง ธุระทอง
พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ
พ.ต.อ.พุฒนันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.บุญฤทธิ์ ชวีวัฒน์
พ.ต.อ.กรองพล สาราษฎ์
พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแก้ว
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.ท.สยาม จิตเพียร
พ.ต.ท.ชัยธัช มงคลธง
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ต.วิชชุกร ภูตา
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปลื้มสุด
พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ

อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว

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

นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
นายสนั่น พงษ์อักษร
พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายกิตติ บัวละคร
นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์
นายกัมปนาท บุญสิงห์
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี
ร.ต.วีรวัฒน์ วารีรัตน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่เกษตรกรรมที่ 13
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
/11. นายปิยวัฒน์....

-511. นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายอรุณ สุทธิรักษ์
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์
นายวิศวชาติ สุวรรณราช

18.
19.
20.
21.

นายสุวรรณ บัวพันธ์
นางสาววราภรณ์ จันทร์เลิศฤทธิ์
นายชัยยา ยอดสง่า
นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ

หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขาภู พาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการอาชีวะศึกษากาฬสินธุ์/ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

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

พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์
นายชัยณรงค์ สีแข่นไตร
นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นางสาวชุลีพร ภูสมศรี
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นายกฤต อรรคศรีวร
นางมณีรัตน์ พาฉิมพลี
นางสาวสมพร จันทร์นนท์
นางสมควร วรโคตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นายอานุภาพ จักรแก้ว
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายโดม ศิลาแยง
นางสาวอรอุมา อุสาพรหม
นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง

ผู้กากับการฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (สคบ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

/นาสวดมนต์....

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม

1 พิธีมอบเกียรติบตั รกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับ จังหวัดให้แก่กรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนสาหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
- ด้ านการจั ดหารายได้ หรื อสนั บสนุ นกองทุ นสงเคราะห์ เด็ กและเยาวชน ได้ แก่
นางธิดารัตน์ ฆารสินธุ์
- ด้านการส่งเสริมเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิ ภาพเด็กและป้องกันการกระทาผิด
ได้แก่ นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์
- ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ได้แก่ นางพิกุล เขจรศาสตร์
โดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
2 พิธีม อบบัต รเชิด ชูเ กียรติบุคคลที่ทาคุณ ประโยชน์แก่ผู้อ ยู่ใ นสภาวะยากล าบาก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2560 คือ นางอรพินท์ พรหมอาจ
โดย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1 นายวิรัตน์ แสงแก้ว
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสถานี (นักวิชาการเกษตร) สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ได้รับ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานี (นักวิชาการเกษตร) สถานี
พัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
2 นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
4 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 24
4 นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
ต าแหน่ง เดิ ม นัก วิ เคราะห์ นโยบายและแผน 8 ตาแหน่ งหั วหน้ากองแผนและวิชาการ
สังกัด การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
/ระเบียบวาระที่ 2....

-7ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/ 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 6207 ลงวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2560
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่ วนราชการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ครั้งที่ 11/2560 วัน พุธที่ 29 พฤศจิกายน
2560 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) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน - > 50 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ฝากให้ทุกส่วนราชการเข้ามารับรองรายงานการประชุมฯ หากส่วนราชการหน่วยไหนไม่เข้ามา
รับรองรายงานการประชุมฯ ให้เลขาฯ แจ้งไปยังหน่วยงานนั้นๆ ให้เข้ารับรองรายงานการประชุมฯ ด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 แนวทางการแก้ไขความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Happiness Model :
คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง )
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. วัฏจักรของความยากจน
1.1 ความไม่รู้ (โง่)
- การขาดโอกาสในการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ฯลฯ
1.2 ความเจ็บป่วย (เจ็บ)
- ความป่วยไข้
- ผู้ป่วยติดเตียง /ติดบ้าน
- ความชราภาพ / ผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ
1.3 ความอัตคัดขัดสน (จน)
- รายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย
- ปัญหาหนี้สิน
- ขาดปัจจัยการผลิต
- สภาพความเป็นอยู่อาศัย ทรุดโทรม ขาดมั่นคง
- ฯลฯ

/พลังความ....

-8-

2. กรอบแนวคิดการแก้ไขความยากจน ในรูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
2.1 วัฏจักรความยากจน
- ความไม่รู้ (โง่)
- ความยากจน (จน)
- ความเจ็บป่วย (เจ็บ)
2.2 กระบวนการแก้ไข
- ตั้งคณะทางานบูรณาการและวางแผนการทางาน
- การค้นหาคนยากจน
- กลั่นกรองคน / วิเคราะห์ความยากจน
- กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
- ปฏิบัติการขจัดความยากจน
- ติดตามประเมินผล
2.3 ผลการดาเนินงาน
- การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผลต่อคนยากจนและครัวเรือน
2.4 รูปแบบแนวทางการแก้ไขความยากจน การมีส่วนร่วม/จิตอาสา เศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูล
องค์ความรู้
- ค้นหากลไกพหุภาคี
- จัดทาตัวชี้วัดและค้นหาคนยากจน
- กลั่นกรองและวิเคราะห์คนยากจน
- กาหนดประเด็นการแก้ไขปัญหา
- ปฏิบัติการขจัดความยากจน
- ติดตามประเมินผล
/กรอบ....
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3. การบริหารแก้ไขปัญหาความยากจน
- คณะกรรมการระดับจังหวัด
- คณะกรรมการระดับอาเภอ
- คณะกรรมการระดับตาบล ( ชุดปฏิบัติการตาบล )
- คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน (กรรมการหมู่บ้าน)
- ศูนย์ประสานระดับจังหวัด
- ศูนย์ประสานระดับอาเภอ
- ศูนย์ประสานระดับตาบล
- ศูนย์ประสานระดับหมู่บ้าน

/4. ตัวอย่าง....

- 10 4. ตัวอย่างการบูรณาการส่วนราชการ
หน่วยงาน

ภารกิจในการให้การช่วยเหลือ

เกษตรจังหวัด

- ให้คาแนะนา / ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตร / การทาเกษตร
ผสมผสาน / เกษตรอินทรีย์ การจัดหาตลาด ฯลฯ

สหกรณ์จังหวัด

- การจัดทาบัญชีครัวเรือน
- การส่งเสริมให้เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์
- การสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
- การเชื่อมโยงตลาดภายนอกกับกลุ่มสหกรณ์

ปศุสตั ว์จงั หวัด / ประมงจังหวัด

- การส่งเสริมการเลี้ยง ปศุสัตว์ / ประมง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

- การดูแลสุขภาพ / การติดตามผลการรักษา

พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จงั หวัด

- ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมสุขภาพและรายได้ผู้สูงอายุ

พัฒนาชุมชนจังหวัด /
ศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงาน

- การฝึกอบรมอาชีพนอกภาคการเกษตร
- การส่งเสริมการผลิต OTOP

พาณิชย์จงั หวัด ฯลฯ

- การจัดทาตราสินค้า / การหาตลาดจาหน่าย

ในวันที่ 6 มกราคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะจะลงพื้นที่
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นโครงการกาฬสิ น ธุ์ แฮปปี้ เ นส โมเดล พร้ อ มด้ ว ยนายกฤษฎา บุ ญ ราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี นายสมชาย หาญหิรัญย์ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม
และคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือกาฬสินธุ์
แฮปปี้ เ นส โมเดล ณ ห้ อ งประชุ ม โสมพะมิ ต ร ชั้ น 4 ศาลากลางจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ สั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
สาหรับรูปแบบการแก้ปัญหาความยากจน ตามที่นายกรัฐมนตรี กาชับทุกจังหวัดให้ใช้โมเดล กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส
2019 เป็นแนวทางการลดความยากจนนั้น ในระยะแรกภายใน 2 ปี จะมีองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง ดังนี้
1. ต้ อ งค้ น หาครั ว เรื อ นยากจนโดยใช้ เ กณฑ์ ร ายได้ การลงทะเบี ย นสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ และ
การคัดเลือกโดยประชาคมระดับหมู่บ้าน
2. เป็นกลไกการขับเคลื่อน ตั้งแต่ระดับจังหวัด ถึงระดับหมู่บ้าน เช่น ชุดปฏิบัติการตาบล กรรมการ
หมู่บ้าน ปราชญ์ชุมชน และกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน
3. เป็นกิจกรรมการขับเคลื่อน เช่น วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเพื่อจาแนกสถานะ และส่งต่ อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการทาบัญชีครัวเรือน การทาแผนชีวิตการฝึกวิชาชีพ
การอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้
4. การติดตามและประเมินผลจากคณะทางานระดับต่าง ๆ เพื่อให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง หรือ
ต่อยอดการพัฒนา โดยจะมีการให้รางวัลเชิดชูเกียรติสาหรับครัวเรือน กลุ่มอาชีพ ชุมชนที่ประสบความสาเร็จด้วย
/นอกจากนี้....

- 11 นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง พร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและ
ภาคเอกชน จะลงพื้น ที่อาเภอยางตลาดและอาเภอสหัสขันธ์เพื่อดูพื้นที่บริเวณที่มี ศักยภาพในด้านการสร้าง
โรงแรม ที่พัก เกสต์เฮาส์ ศูนย์การประชุม และคลังสินค้าด้วย ฝากให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมกันด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.2 การเตรี ย มความพร้ อ มการด าเนิ น การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ( 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560
– 3 มกราคม 2561)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้ว ยศู น ย์ อ านวยการความปลอดภั ย ทางถนน ได้ ด าเนิ น การป้ อ งกัน และลดอุ บั ติเ หตุ ท างถนน
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ประจาทุกปี โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเตรียมความพร้อมการดาเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกาหนดให้ทุกจังหวัดดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2561 ระหว่ างวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 3 มกราคม 2561 ภายใต้ หั ว ข้ อ หลั กในการรณรงค์
“ขับรถมีน้าใจรักษาวินัยจราจร” โดยกาหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ ลดการเสียชีวิต
การบาดเจ็บ และจานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจ ราจรทางบก ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งผล
การดาเนินการในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 รวม 7 วัน ดังนี้
1. สถิติอุบัติเหตุ จานวน 52 ครั้ง
2. มีผู้เสียชีวิต จานวน 9 ราย เพศชาย 9 ราย เพศหญิง – ราย
3. มีผู้บาดเจ็บ จานวน 59 คน เพศชาย 43 คน เพศหญิง 16 คน
4. อ าเภอที่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ แ ก่ อ าเภอยางตลาด (2 ราย) , อ าเภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ (1 ราย)
อาเภอกมลาไสย (1 ราย) , อาเภอเขาวง (1 ราย) , อาเภอคาม่วง (1 ราย) , อาเภอหนองกุงศรี (1 ราย) , และ
อาเภอฆ้องชัย(1 ราย)
5. อาเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ (22 ครั้ง)
- ประเภทยานพาหนะที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ รถจั ก รยานยนต์ 39 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.59
รถปิคอัพ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.98 อื่นๆ 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.436
- พฤติกรรมเสี่ยง ไม่สวมหมวกนิรภัย ( 28 ครั้ง) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (3 ครั้ง)
6. อาเภอที่ไม่เกิดอุบั ติเหตุ 6 อาเภอได้แก่ อาเภอสมเด็จ ,
อาเภอห้วยเม็ก, อาเภอท่าคันโท และอาเภอร่องคา
มติทปี่ ระชุม

อาเภอสามชัย ,

อาเภอนาคู ,

รับทราบ

/3.3 รายงาน....
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หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมกราคม พ.ศ.2561
สภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้ บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาว
หลายพื้นที่ และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงกาลังแรงจากประเทศจีน
ยังคงแผ่เสริมลงมา ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดช่วง
ข้อควรระวัง เดือนนี้ อาจมีคลื่ นกระแสลมตะวันตกเคลื่ อนจากประเทศพม่า ผ่ านประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทาให้บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้
ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาเดือน ธันวาคม 2560
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาเดือนธันวาคม 2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเบิกจ่าย
รายจ่าย

งบประมาณ

ประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

1,295.99
2,958.15
4,254.14

จานวนเงิน

ร้อยละ

583.86
443.79
1,027.65

45.05
15.00
24.16

เป้าหมาย
ไตรมาส 1
ร้อยละ
33.00
21.11
30.29

สูง/(ต่า)กว่า
เป้าหมาย
ไตรมาส 1
12.05
-6.11
-6.13

เป้าหมาย
ไตรมาส 1
ร้อยละ

สูง/(ต่า)
กว่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1

2. ผลการเบิกจ่าย เฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุน
การเบิกจ่าย
รายจ่าย

งบประมาณ

ส่วนราชการ
(Function)
อุดหนุนฯ
(อปท.)
งบจังหวัด
รวม

จานวนเงิน

ร้อยละ

2,288.49

443.79

19.39

404.43

-

-

265.23
2,958.15

443.79

15.00

-1.72
21.11

-21.11
-21.11
-6.11

/3. ลาดับผล....
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เป้าหมาย
(ร้อยละ)
21.11
30.29

การเบิกจ่าย
งบลงทุน
ภาพรวม

ผลการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
15.00
24.16

ลาดับ
ประเทศ
14
29

กลุม่ จังหวัด
2
3

12 จังหวัด
4
5

4. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
– 22 ธันวาคม 2560
เงินกันฯ
ก่อนปี 2560
ปี 2560
รวม

งบประมาณ
106.84
633.04
739.88

เบิกจ่าย
2.95
284.96
287.91

ร้อยละ
2.76
45.01
38.91

คงเหลือ
103.89
348.08
451.97

5. งบส่วนราชการ(function) ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน
หน่วยงาน
51

จานวน
โครงการ
1,301

โครงการ
ยังไม่
ก่อหนี้
ก่อหนี้
608

693

วงเงิน
ทาใบ PO
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
สัง่ ซือ้ /จ้าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
2,288.49 1,055.13 443.79 19.39 1,844.70

6. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของส่วนราชการ(งบ Function) “กลุ่มไฟเขียว” กลุ่มที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 100 % หรือเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด มี 20 หน่วยงาน
7. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของส่วนราชการ (งบ Function) “กลุ่มไฟเหลือง” เป็นกลุ่มที่เบิกจ่าย
ได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่กาหนดหรือได้ทาการบันทึก PO จองงบประมาณในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว คือ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
8. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของส่วนราชการ (งบ Function) “กลุ่มไฟแดง” เป็นกลุ่มที่มีผลการ
เบิกจ่ายซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดอยู่มาก หรือว่ายังไม่มีการเบิกจ่าย มี 29 หน่วยงาน
9. งบจังหวัดผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน
หน่วยงาน
20

จานวน
โครงการ
84

โครงการ
ยังไม่
ก่อหนี้
ก่อหนี้
-

84

วงเงิน
ทาใบ PO
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
สัง่ ซือ้ /จ้าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
265.23
265.23

หมายเหตุ : ส านั กงานแขวงทางหลวงชนบทกาฬสิ น ธุ์มีจานวน 2 โครงการที่ได้ รับการอนุมั ติ
โครงการแล้ว อยู่ระหว่างทาสัญญาจ้าง
/10. งบเงิน....
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จานวน
หน่วยงาน
66

จานวน
โครงการ
135

โครงการ
ยังไม่
ก่อหนี้
ก่อหนี้
34

101

วงเงิน
ทาใบ PO
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
สัง่ ซือ้ /จ้าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
404.43
404.43

หมายเหตุ : 1. ได้รับผู้รับจ้าง/ลงนามในสัญญา/เริ่มก่อสร้าง จานวน 34 โครงการ
2. อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 87 โครงการ
3. อปท.ที่ยังไม่พร้อมดาเนินงาน จานวน 14 โครงการ
11. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.5 ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือน ธันวาคม 2560
รับเรื่องทั้งหมด จานวน 81 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 46 เรื่อง (56%) อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน 35 เรื่อง (44%) ให้คาปรึกษาปัญหา/ข้อกฎหมาย จานวน 172 ราย บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน 405 ราย
2. ได้รับเรื่องร้องเรียนประจาเดือน ธันวาคม 2560 โดยแยกประเภทได้ ดังนี้
ประเภทเรื่อง ที่ดิน/ที่ดินทากิน จานวน 9 เรื่อง หนี้สิน 13 เรื่อง กล่าวโทษ จนท.รัฐ 12
เรื่อง บ่อนการพนัน 4 เรื่อง ยาเสพติด 7 เรื่อง และอื่นๆ 35 เรื่อง รวม 81 เรื่อง

/3. การดาเนินการ....

- 15 3. การดาเนินการในรอบเดือน ธันวาคม 2560
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทาพิธีเปิด (Grand opening) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ถนนไดโนโรด หมู่ ที่ 1 ต าบลโนนบุ รี อาเภอสหั ส ขัน ธ์ จัง หวั ดกาฬสิ นธุ์ วั นอั งคารที่ 5 ธั นวาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ (นายไกรสร กองฉลาด) พร้อมด้วยรองผู้ ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร)
หั ว หน้ าส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ ผู้ จั ด การบริษั ทประชารั ฐ รั กสามั คคี กาฬสิ นธุ์ (วิ ส าหกิ จเพื่อ สั ง คม) จากั ด
ผู้ ป ระกอบการ เกษตรกร และภาคเอกชน เข้ า ร่ ว มงาน มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจ าหน่ า ยสิ น ค้ า จ านวน ๑๗3 ร้ า นค้ า
ผู้ประกอบการรายใหม่ 63 ร้านค้า ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้าอินทรีย์ ผัก/ผลไม้
ปลอดภัย อาหารสดแปรรูป สินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP เสื้อผ้าพื้นเมือง และอาหารพื้นบ้าน
ของดีสหัสขันธ์ การแสดง “เตยล่องปาว” และการแสดง “บันไดสวรรค์วิมานรัก”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์บริการประชาชน
ส านั ก ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ศู น ย์ ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอค าม่ ว ง และ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเขาวง จัดตั้ง ศูนย์ดารงธรรมส่วนหน้า ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี
ในพื้นที่จั งหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 4 จุ ด ในพื้นที่อาเภอคาม่วง และอาเภอเขาวง มีราษฎรมายื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จานวน 46 เรื่อง ทั้งนี้ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปแล้ว
เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2560 ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ร่ ว มออกหน่ ว ยบริ ก าร
ในโครงการหน่ ว ยแพทย์ เคลื่ อนที่ พอ.สว.และโครงการจัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ บ าบัด ทุกข์ บารุง สุ ข สร้า งรอยยิ้ ม
ให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2561 ณ เทศบาลตาบลร่องคา ตาบลร่องคา อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กอ.รมน.กาฬสินธุ์ และ
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ลงพื้น ที่ตรวจสอบ กรณี มีการร้องเรียนการดาเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.6 - โครงการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ที่มาโครงการ : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบดาเนินการ
วัตถุประสงค์ : ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการส่งเงินบริจาคเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุเข้ากองทุนผูส้ ูงอายุ : ลงทะเบียนรับบริจาคทุก อปท. นาเงิน
เข้าบัญชีกองทุนฯ ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการรัฐ
ข้อมูลผูส้ งู อายุจงั หวัดกาฬสินธุ์
1. จานวนผู้สูงอายุ 139,240 คน
2. ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 131,705 คน
3. ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพคนพิการด้วย 5,179 คน
4. ผู้สูงอายุติดบ้าน/ ติดเตียง 5,179 คน
5. ชมรมผู้สูงอายุ/ ร.ร.ผู้สูงอายุ 150 ชมรม/แห่ง
/ขัน้ ตอนใน....

- 16 ขั้นตอนในการเตรียมการรับบริจาค
1. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดาเนินงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อรับบริจาค
2. การเตรี ยมการให้ กองทุนผู้ สู งอายุ ส านักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสิ นธุ์
เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมการรองรับเงินบริจาค
ธนาคาร/สาขา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อบัญชี
หมายเลขบัญชี
กองทุนผู้สูงอายุสาหรับเงินบริจาค 986-616874-3
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
กองทุนผู้สูงอายุสาหรับเงินบริจาค 020130891592
สหกรณ์ สาขากาฬสินธุ์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้
น้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
3. E-mail address เพื่อรองรับการส่งข้อมูลผู้บริจาคจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พมจ.
กาฬสินธุ์ ใช้ E-mail address : ks.donate.olderfund@gmail.com
4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมส่งข้อมูลผู้บริจาคให้ พมจ. แล้วให้
ตรวจสอบจานวนเงินและข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค
สิทธิผบู้ ริจาคจะได้รบั
1. ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติเป็นเหรียญพระคลังสาหรับครั้งแรกที่บริจาค โดยต้องบริจาค 12 เดือนขึ้นไป
2. โล่เชิญชเกียรติ 10 คนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์
3. นาใบเสร็จในการบริจาคไปลดหย่อนภาษี
การเตรียมการในขณะนี้
1. ประชุมวางแผน การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ โครงการฯ
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. เสนอตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการรับบริจาคฯ
4. จัดทาแผนการลงพื้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย โดยบูรณาการหน่วยงานร่วม
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

- การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผดู้ ้อยโอกาส
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ด้อยโอกาส บ้านผู้สูงอายุ
จานวนความต้องการ 150 หลัง จานวนที่ช่วยเหลือแล้ว 150 หลัง จานวนเงินที่ช่วยเหลือ 4,837,000 บาท
หมายเหตุ งบ function 180,000 บาท และ งบภาค 3,037,000 บาท
2. กองทุน ส่งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส บ้านคนพิการ จานวนความ
ต้องการ 90 หลัง จานวนที่ช่วยเหลือแล้ว 10 หลัง จานวนเงินที่ช่วยเหลือ 200,000 บาท
3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้ด้อยโอกาส บ้านพอเพียงชนบท จานวนความ
ต้องการ 199 หลัง จานวนที่ช่วยเหลือแล้ว 199 หลัง จานวนเงินที่ช่วยเหลือ 3,610,447 บาท
4. สถาบั น พัฒ นาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้ ด้อยโอกาส บ้านมั่นคงชนบท อยู่ระหว่าง
ประสานงานข้อมูล
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4....

- 17 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
-ไม่มีมติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
5.1 - โครงการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน
ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 วันจันทน์ที่ 25 ธันวาคม 2560
- การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจาเดือน มกราคม 2560
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 - ปฏิทินการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.
2561
- ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
- การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจาสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
โดย สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 จุลสารสานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
5.5 - โครงการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไป ส่งท้ายปีเก่า
วิถีไ ทยต้อ นรับ ปีใ หม่วิถีธ รรม พุท ธศัก ราช 2561 ระหว่า งวัน ที่ 31 ธัน วาคม
2560 – 1 มกราคม 2561
- การกาหนดชื่อห้องประชุมภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- การส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ในวันศุกร์ (ชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์)
- การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไทย
โดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

/ระเบียบวาระที่ 6....

- 18 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
6.1 การขอใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุห์ ลังเก่า
ประธาน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปผล ดังนี้
1. ให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นผู้ดูแลอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า 7 ชั้น เพื่อพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนของนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ นักศึกษา เภสัชศาสตร์
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ พัฒนาเป็นศูนย์ วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีแผนเข้าดาเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป
2. ให้สานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นผู้ดูแลศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่าด้านหน้า 2
ชั้น และบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสิ นธุ์ เป็นศูนย์
การศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของบรรพบุ รุษและวัฒนธรรมอัน
ดีงาม และเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสาหรับประชาชน
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบ
***********************************

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ)

นายอานุภาพ จักรแก้ว
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอานุภาพ จักรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอรอุมา อุสาพรหม.... พิมพ์/ทาน

