รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครัง้ ที่ 2/2561
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร 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
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
นายชาญชัย คงทัน
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายสาเริง ม่วงสังข์
นายวิชาญ แท่นหิน
นายวีระชัย แก้วหาวงศ์
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์
นายอนันต์ พิมพะสาลี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายธนเสฏฐ์ ชัยสงคราม
นางประกายทิพย์ ฉายจรุง
นายสมาน พันธุ์สะอาด
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
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

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
/32. นายวิทยา....

-232.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นายวิทยา มุลน้อยสุ
นายประสูตร หอมบรรเทิง
พ.อ.ประวัติ จารุตัน
พ.ต.สดชื่น อดทน
พ.อ.ธนพันธ์ จันทร์ศิริ
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร

40.
41.
42.
43.
44.
45.

นายศักย์ ดาหาร
นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นางรดาฐานิสร์ แช่มดีกวีวัฒน์
นายรัชโยธิน มีพันลม

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
นายเอนก รัตน์รองใต้
นายรณชัย ภูครองทอง
นายวันชัย ถวิลไพร
นายเดชา เจนกลรบ
นายอาพล จินดาวงค์
นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
นายฤาชัย จาปานิล
นางจุฬานุช ขาวอ่อน
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายบุญช่วย สงฆนาม
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
นางณัฐภรณ์ สุราช
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี
ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร

62.
63.
64.
65.
66.
67.

นายธงชัย พูดเพราะ
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
นางสาวศรีวรรณ์ สระแก้ว
นายสุทธินันท์ อยู่หนูพะเนาว์
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
นางลาวรรณ เลื่องลือ

นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หั ว หน้ า ส านั ก งานกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
/68. นางวิจารย์....
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นางวิจารย์ ชูรัตน์
นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข
นายชีพ น้อมเศียร
นางอรุณศรี เหมือนวงษ์
นายพิชิต สมบัติมาก

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายวราวุธ กลาหาญ
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
ดร.ฤิทธิบาน สุชีวะกุล
หัวหน้าสถานีวนวัฒน์วิจัยกาฬสินธุ์
นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
นายสวัสดิ์ มาลี
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายประภาส ภูเนตร
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
นายพชรวิเชียร สมจิตร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายบุญธรรม รอบคอบ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายมงคล สกุลรุจินันท์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายวิรัตน์ นามวงษา
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุชาติ วิชชาวุธ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี
(แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายคาภู โพธิ์หล้า
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นางสาวนิภาภรณ์ ทุนน้อย
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
นายรัชพร วรรณคา
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
(แทน) ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุวรรณ บัวพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
นางศิริพร พิมพะนิตย์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอุดร ผิวขาว
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
/102. นายรังสรรค์....
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103.
104.
105.
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109.
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นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายพงศพล กาญจันดา
นายศุภเดช การถัก
นายสาโรช ไพเราะ
นายยุระ บุตรกัณหา
นายฤาชา วัฒนเนติกุล
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน

111.
112.
113.
114.
115.
116.
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119.
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124.
125.
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127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

นางฉัตรสุดา เหลาเจริญ
พ.ต.อ.โสภณ วารี
พ.ต.ท.ภฤศ ภาสว่าง
พ.ต.ท.ศักดิโชติ ประสานเกษม
พ.ต.ท.อาคม นารินทร์
ร.ต.อ.จตุพร เบ็ญจกุล
พ.ต.ท.เสรี เย็นสวัสดิ์
พ.ต.ท.เอกฤต กัลยสสนธ์
พ.ต.ท.เด่นศักดิ์ แววไธสง
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี
พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล
พ.ต.ท.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์
พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ยี่วาศรี
พ.ต.อ.พุฒนันท์ อาพันธ์
พ.ต.ท..อภิชาติ อุสาคู
พ.ต.ท.ไพฑูรย์ มาศมาลัย
พ.ต.ท.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.ท.บพิตร พรมโยธา
พ.ต.ท. ประจง อุเทศ
พ.ต.ท.สยาม จิตเพียร
พ.ต.ท.ชัยธัช มงคลธง
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
ร.ต.อ.ชรินทร์ อุ่นศิริ
ร.ต.อ.บังแก้ว บังโฮม
ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ หารโสภา

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

/ผู้ไม่มาประชุม....

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

พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายกิตติ บัวละคร
นายสุรเดช เคราะห์ดี
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นายขวัญชัย ทัศคร
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายพีระพล ปั้นสังข์
นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์

9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายกฤษณ์ จันทชุม
นายอรุณ สุทธิรักษ์
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายสมพงษ์ แสนบุตร
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายวิศวชาติ สุวรรณราช

15. นายชัยยา ยอดสง่า
16. นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ

หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขาภู พาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการอาชีวะศึกษากาฬสินธุ์/ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

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

พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์
นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ
นายเรืองเวช ผาสุก
นายนพพงษ์ วงษ์เสนา
นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นางสาวชุลีพร ภูสมศรี
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นายกฤต อรรคศรีวร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายอานุภาพ จักรแก้ว
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นางสาวอรอุมา อุสาพรหม
นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
นางสาวสิริกาญจ์ มรกตศรีวรรณ

ผู้กากับการฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานขอนแก่น

ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานโยธา
/นาสวดมนต์....

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1 พิธีม อบเงิน รางวัล และเกีย รติ บัต รผู้ช นะเลิศ การประกวดออกแบบสัญ ลัก ษณ์
(MASCOT) ไดโนเสาร์
โดย สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล และช่ ว ยเพิ่ ม เติ ม อี ก 4 - 5 อิ ริ ย าบถ ให้ จั ง หวั ด ได้ ใ ช้
ประโยชน์ และผลงานที่ส่งประกวดทุก ชิ้น ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจารณา นารูปภาพ (MASCOT) ไดโนเสาร์
ไปใส่กรอบเอามาไว้ห้องใดห้องหนึ่ง และเอาไปขึ้นทะเบียนจดลิขสิทธิ์ไว้
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1 นายชาญชัย คงทัน
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
2 นายวิชาญ แท่นหิน
ตาแหน่งเดิม หัวหน้าสานักงานสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
3 นายสาเริง ม่วงสังข์
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
4 นายเรืองเวช ผาสุก
ตาแหน่งเดิม โรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 876 ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 29 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) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน - > 110 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน - > 1 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
/ระเบียบวาระที่ 3....

-7ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 แผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีจ่ ะดาเนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ททท. สานักงานขอนแก่น แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สรุ ป กิ จ กรรมและการด าเนิ น งานทุ ก สิ่ ง สร้ า งสรรค์ ณ กาฬสิ น ธุ์
ครม.สั ญ จร ลงพื้ น ที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ รัฐบาลเดินหน้าดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” หรือ
“กาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019” เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ชาวกาฬสินธุ์และเป็นตัวอย่างให้แก่จังหวัดอื่น ๆ
อนุมัติโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามความเร่งด่วน นรม.ประทับใจการต้อนรับที่อบอุ่น และให้นโยบายส่วนหนึ่งว่า
ใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของกาฬสินธุ์
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องสร้างแบรนด์กาฬสินธุ์ดึง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวออกมาเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวต้องเชื่อมโยง
กับศิลปวัฒนธรรมกระตุ้นกิจกรรมเสริมด้านวัฒนธรรมซากไดโนเสาร์ เครื่องดนตรีโปงลางที่ทามาจากไม้มะหาด
ต่อยอดผลิตภัณฑ์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ากับตลาดริมทาง
กาฬสินธุ์มีของดีหลายอย่าง Product Grouping
- แลนด์มาร์ค อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร สวนไดโนเสาร์ พุทธสถานภูสิงห์ และสะพานเทพสุดา
- แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สิรินธร โครงการอุโมงผันน้า "ลาพะยังภูมิพัฒน์" อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- แหล่งธรรมชาติ เขื่อนลาปาว แหลมโนนวิเศษ วนอุทยานภูแฝก ล่องแพสะพานเทพสุดา ฯลฯ
- Hang out / Shopping หาดดอกเกด (บางแสนแห่งอีสาน) สหัสขันธ์ ไดโนโรด สวนดอนธรรม
ตลาดโรงสี เฮือนกาฬสินธุ์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟฮิปชิค (Café de SUPUK)
- วัฒนธรรมประเพณี โปงลาง วัดพระธาตุยาคู วัดโพธิ์ชัยเสมาราม/ฟ้าแดดสงยาง สิมวัดอุดมประชาราษฏร์
วัดวังคา วัดภูค่าว วัดภูสิงห์ วัดโพนวิมาน/ฟอสซิลปลา หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไท
บ้านโพน ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน งานมหกรรมโปงลางแพรวาและกาชาด และงานมหกรรมวิจิตร
แพรวาราชินีแห่งไหม
- สินค้า OTOP/ อาหารสินค้าเกษตร ผ้าแพรวา ข้าวเหนียวเขาวง/ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียว
บินได้ พุทรานมสด หมูทุบบ้านนาจารย์ ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์ เมี่ยงนาคู และมากาฬสินธุ์ต้องกินกุ้งก้ามกราม
- แนวคิด ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์ เพื่อเปิดการรับรู้และภาพจาใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์
ด้วยการนาเสนอมุมมองเชิงสร้างสรรค์เพื่อลบภาพจาเดิมที่ไม่อานวยต่อการท่องเที่ยว
ประชุมหารือด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวร่วมกับ
คนในพื้นที่ (Inclusive Tourism) วันที่ 26-27 มกราคม 2561
สร้างการรับรู้ใหม่ มอง “กาฬสินธุ์” ในมุมใหม่ e-Poster 27 มกราคม 2561 จานวน 40 ภาพ
9 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 160 ภาพ www.facebook.com/eGREETTAT อัลบั้ม กาฬสินธุ์มุมใหม่
ผู้ประกอบการในกาฬสินธุ์ ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์ภาพ e-Poster เพื่อนาไปเผยแพร่
Media Strategy
1. On Air
- รายการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (หลังข่าวพยากรณ์อากาศ) ช่อง 9 ทุกวันจันทร์ –
วันศุกร์ เวลา 19.00 - 20.00 น. รายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 (สกู๊ปข่าว 2.30 น.)
ออกอากาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.05 น. สู่ขวัญข้าวคูณลาน สู่ Kalasin Happiness
/- รายการคนเฝ้าข่าว....

-8- รายการคนเฝ้าข่าว ช่อง 3 SD (การเล่าข่าว 10.30 น.) ออกอากาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 18.00 น. ศิลปะแห่งศรัทธา บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน
- รายการเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง 7 สัมผัสวิถีแห่งศรัทธา ตระการตาปราสาทรวงข้าว งานประเพณี
บุญคูณลาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.15 น.
- รายการเช้านี้ที่หมอชิต ช่อง 7 รายงานสดในพื้นที่ ในช่วงงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี
เมืองกาฬสินธุ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยตั้งโต๊ะผู้ประกาศข่าว หน้าปราสาทรวงข้าว วัดเศวตวันวนาราม
- รายการเที่ยวไทยไม่ตกยุค ช่อง ThaiPBS ตอน จากรวงข้าวสู่ศรัทธา บุญคูนลานสู่ขวัญข้าว
ถ่ายทาวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561
รายละเอียด
รายการ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (หลังข่าวพยากรณ์อากาศ) ช่อง 9
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19.00-20.00 น.
รายการ เช้านี้ที่หมอชิต ช่อง 7
รายการ ข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 (สกู๊ปข่าว 2.30 นาที)
รายการ คนเฝ้าข่าว ช่อง 3 SD
รายการ เช้านี้ที่หมอชิต ช่อง 7 (รายงานสดในพื้นที่)
รายการ เที่ยวไทยไม่ตกยุค ช่อง ThaiPBS
ตอน จากรวงข้าวสู่ศรัทธา บุญคูนลานสู่ขวัญข้าว จ.กาฬสินธุ์
เผยแพร่ Spot วิทยุ และสัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการวิทยุ

การเผยแพร่
2-14 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
15 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
1 มี.ค. 61
มี.ค. – ก.ย.61

2. On Line e – Poster บทความและกิจกรรมในสื่อออนไลน์ Banner Ad. ในสื่อออนไลน์
วีดิทัศน์ ความยาว 3 – 5 นาที เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อนาเสนอจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวบรวมสถานที่สาคัญ
แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต งานฝีมือท้องถิ่น งานประเพณีสาคัญของจังหวัด Concept สรรค์สร้าง สร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์
- PHRAE WAA GG แพรวา จีจี วงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป สัญชาติไทยใจกาฬสินธุ์ น้องๆ
จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 คน เปิดตัวในเทศกาลสงกรานต์กาฬสินธุ์ สมาชิกวงจะเล่น
ในมิวสิควิดีโอ เพลง “รักไม่ง้อเวลา” และเป็นนักแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง “กาลศิลป์” ระยะเวลา : กุมภาพันธ์
2561 คัดเลื อกสมาชิกวง เมษายน 2561 เปิดตัววงแพรวา จีจี ในเทศกาลสงกรานต์กาฬสิ นธุ์ พฤษภาคม
2561 ร่วมกิจกรรมดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ต และกิจกรรมอื่น ๆ ของเพลง “รักไม่ง้อเวลา” เป็นเพลงจังหวะเร็ว
สนุกสนานท่าเต้นจะใช้เป็นสีสันในงานเทศกาลสงกรานต์ “ดีโน่ศิลป์ ถิ่นคนน่ารัก” จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนาคม
2561 เผยแพร่ทางออนไลน์ลักษณะ Viral เพื่อให้สามารถเลียนแบบท่าเต้นได้ เพลง “กาลศิลป์” เป็นเพลงช้า
ประกอบภาพยนตร์สั้นให้ความรู้สึกโรแมนติก มิวสิกวีดีโอจะรวมฉากสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามจากภาพยนตร์สั้น
เมษายน 2561 เผยแพร่ทางออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นและจังหวัดกาฬสินธุ์
- “กาลศิลป์” ความยาว 7.00 น. เผยแพร่ พฤษภาคม 2561 เนื้อหาปลูกฝังคนรุ่นใหม่ของ
กาฬสินธุ์ในการดูแลศิลปะท้องถิ่นที่สวยงาม ล้าค่า และการนาศิลปะเหล่านั้นไปสร้างชื่อเสียงในระดับสากล ทั้งนี้
ใช้นักแสดงและสถานที่ถ่ายทาในกาฬสินธุ์ ภาพยนตร์ , MV , TVC กากับโดย “อ๊อด” บัณฑิต ทองดี

/ e-Poster....

-9รายละเอียด
การเผยแพร่
e-Poster Concept “ทุกสิ่งสร้างสรรค์ ณ กาฬสินธุ์”
ม.ค. 61
Blogger ที่มีชื่อเสียงเผยแพร่ข้อมูลกาฬสินธุ์ในมุมต่าง ๆ
ก.พ. - ก.ย. 61
FB TAT Contact Center (เนื้อหาภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ และตามล่าไดโนเสาร์) 12 ก.พ. 61,
18 ก.พ. 61
Blog TATviews ภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวกาฬสินธุ์
12 ก.พ. 61
ข่าวสดออนไลน์ (นโยบายภาพรวมและแหล่งท่องเที่ยว)
14 ก.พ. 61
เผยแพร่เพลง “รักไม่ง้อเวลา”
มี.ค. 61
FB อสท. 10 ที่เที่ยวกาฬสินธุ์
22 ก.พ. 61
กิจกรรมบันทึกเที่ยวไทยเก๋ไก๋สไตล์เด็ก โดย FB Page เรไรรายวัน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร 11 มี.ค. 61
แบนเนอร์โฆษณาออนไลน์
เม.ย. 61
เปิดตัววงแพรวา จีจี และเผยแพร่มิวสิควีดีโอ
เม.ย. 61
วีดีทัศน์ ความยาว 3-5 นาที เผยแพร่ออนไลน์
เม.ย.-ก.ย. 61
เผยแพร่เพลง “กาลศิลป์”
พ.ค. 61
หนังสั้น “กาลศิลป์” รอบปฐมทัศน์
พ.ค. 61
3. On Ground 6 – 8 เมษายน 2561 กระตุ้นให้บริษัททัวร์จัดทาโปรแกรมทัวร์เสนอขาย
“ปิดเทอมพาลุกไปล่าไดโนเสาร์” 13–15 เมษายน 2561 ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัด กิจกรรมสงกรานต์
บริเวณวงเวียนไดโนเสาร์และวัดสว่างคงคา ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ไดโนสินธุ์ถิ่นอาร์ต ” พฤษภาคม 2561
งาน “ไดโนศิลป์ถิ่นอาร์ต” เชิญผู้เชี่ยวชาญการจัดเทศกาลหุ่นฟาง ที่เมืองนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น มาช่วยออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์
รายละเอียด

การเผยแพร่
กรุงเทพธุรกิจ (ข่าวนโยบายภาพรวม)
14 ก.พ. 61
คมชัดลึก (บทความนโยบายภาพรวมและแหล่งท่องเที่ยว)
17 ก.พ. 61
ไทยโพสต์ (บทความนโยบายภาพรวมและแหล่งท่องเที่ยว)
18 ก.พ. 61
เดลินิวส์ กรอบเช้า-บ่าย (บทความนโยบายภาพรวม และเส้นทางเดินท่องเที่ยวในเมือง)
19 ก.พ. 61
ข่าวสด (บทความนโยบายภาพรวมและแหล่งท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์)
21 ก.พ. 61
ไทยรัฐ (ข่าวนโยบายภาพรวมและ 55 เมืองรอง)
21 ก.พ. 61
ไทยรัฐ (ข่าวโมเดล 3 จังหวัดเมืองรอง)
22 ก.พ. 61
มติชน (บทความนโยบายภาพรวมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)
22 ก.พ. 61
ไทยรัฐ (บทความนโยบายภาพรวมและแหล่งท่องเที่ยว)
24 ก.พ. 61
นิตยสาร We Smile สายการบินไทยสไมล์ (บทความนโยบายภาพรวมและแหล่งท่องเที่ยว) มี.ค. 61
อนุสาร อสท. (โฆษณา)
มี.ค. 61
ฐานเศรษฐกิจ (โฆษณา)
25 มี.ค. 61
อนุสาร อสท. (รายงานพิเศษเรื่อง e-Poster)
เม.ย. 61
อนุสาร อสท. (ฉบับกาฬสินธุ์)
พ.ค. 61

/- สื่อกลางแจ้ง....

- 10 - สื่อกลางแจ้ง Billboard (กทม. 1 จุด) Billboard (หัวเมืองตจว. 1 จุด) จอ LED (12 จุด ใน กทม.)
- Event เทศกาล “ดีโน่ศิลป์ ถิ่นอาร์ต”@ ตลาดโรงสี รวบรวมงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ
ของกาฬสินธุ์ มาจัดแสดงไว้ในงานเดียว โดยผสมผสาน ศิลปะท้องถิ่น และศิลปะสากลไว้ด้วยกัน การแสดงดนตรี
การสร้างแลนด์มาร์คด้วย Installation อาทิ ไดโนเสาร์หุ่นฟางข้าว ไดโนเสาร์ไม้ไผ่สานประดับไฟฟ้า Graffiti และ
Street Art เรื่องราวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในบริเวณตลาดโรงสี และ 10 จุด ในตัวเมือง Work Shop Work Art
โดยศิลปินท้องถิ่น อาทิ ศิลปินภาพเขียน ศิลปินจักสาน ศิลปินผ้าทอ ศิลปินงานปั้น เป็นต้น KALASIN Food
รวบรวมอาหารสไตล์เมืองไดโนเสาร์ อาทิ โรตีไดโนเสาร์ ข้าวจี่ไดโนเสาร์ อาหารเทรนดี้และอาหารถิ่น Reference
ภาพ Graffiti และจุดที่จะทาในเมืองกาฬสินธุ์ Mascot น้าดีโน่ ณ กาฬสินธุ์ น้องแพรวา Reference หุ่นฟาง
รายละเอียด
Billboard
จอ LED
Graffiti และ Street Art
- 10 จุดย่านเมืองเก่าและตัวเมืองกาฬสินธุ์
- ตลาดโรงสี
งานดีโน่ศิลป์ถิ่นอาร์ต @ ตลาดโรงสี
- รวบรวมงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบสากล และท้องถิ่น ของกาฬสินธุ์ไว้
ด้วยกัน อาทิ งานดนตรี งานวาด งานปั้น และกิจกรรม Workshop อีกมากมาย

การเผยแพร่
เม.ย. – พ.ค. 61
เม.ย. – พ.ค. 61
สั ป ดาห์ ที่ 3 และ 4
ของเดือน เม.ย. 61
4 - 6 พ.ค. 61
4 - 6 พ.ค. 61

ตารางการทางาน MarComm
มกราคม - กาหนดแนวทางการทางาน นาเสนอทิศทางการทางานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง
กุมภาพันธ์ - เก็บภาพแหล่งท่องเที่ยวในการผลิตสื่อ เช่น eGREET เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์
และสื่อสิ่งพิมพ์
มีนาคม
- เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น และเพลงประกอบต่างๆ
- นาผู้เชี่ยวชาญการทาหุ่นฟางจากญี่ปุ่นสารวจสถานที่
เมษายน - ร่วมจัดเทศกาลสงกรานต์ เปิดตัว Girl Group Phawa GG
พฤษภาคม - จัดงานไดโนศิลป์ ถิ่นอาร์ต
ตารางการทางานด้านการขาย
มีนาคม
- 2 มีนาคม 2561 นาบริษัทนาเที่ยวสมาชิก ATTA จานวน 50 ราย ส ารวจแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
และพบปะผู้ประกอบการเพื่อเสนอขายตลาด Inbound
เมษายน - 6 – 8 เมษายน 2561 ร่วมกับบริ ษัทนาเที่ยวขายแพคเก็จเส้นทางปิดเทอมพาลูกไปฝึกล่า
ไดโนเสาร์
กรกฎาคม - ร่ ว มกั บพิ พิธภั ณฑ์ สิ ริ นธร มมส. จั ดบูทประชาสั มพั นธ์ เส้ นทาง ไดโนเสาร์ ในงาน “พาลู กเที่ ยวดะ”
สยามพารากอน กรุงเทพฯ

/ททท. ....

- 11 ททท. จัดเส้นทางทาข่าวและทัศนศึกษาสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวและ
กิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวจนถึงปลายปี
ททท. วางแผนจัด Event ต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวจนถึงปลายปี
กิจกรรม
สงกรานต์ดีโน่ศิลป์ถิ่นคนน่ารัก @ ถนนข้าวก่า
งานดีโน่ศิลป์ถิ่นอาร์ต @ ตลาดโรงสี
เทศกาลอาหาร @ กาฬสินธุ์

ระยะเวลา
14 – 16 เม.ย. 61
4 - 6 พ.ค. 61
ปลาย พ.ค. 61

ประเด็นเพื่อพิจารณา
1. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเผยแพร่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อสร้างภาพจาใหม่
2. สร้ า งสรรค์ เ มนู อ าหารใหม่ ๆ เพื่ อ สร้ า งเอกลั ก ษณ์ อ าหารถิ่ น โดยเน้ น วั ต ถุ ดิ บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น
ผัดกะเพรากุ้งกาฬสินธุ์/ข้าวเหนียวเขาวง+มะม่วงมหาชนก
3. การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ป้ายชี้ทาง ถนน ห้องสุขา การจัดการใน
แหล่งท่องเที่ยวป้องกันการเอาเปรียบความสะอาดและความปลอดภัย
4. การส่งเสริมให้สถานบริการได้มาตรฐานและถูกต้อง เช่น โรงแรมจดทะเบียนตาม พรบ.
5. การกาหนดนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่ของกลุ่มประชุมสัมมนาดูงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอบคุ ณ ทาง ททท. ส านั ก งานขอนแก่ น ข้ อ มู ล ที่ น าเสนอขออนุ ญ าตแจกให้ อ าเภอทุ ก อ าเภอ
หน่วยงานส่วนราชการ ไปเป็นสื่อให้สมาชิกในสังกัด กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบทิศทางและ
เข้าใจเหตุผล ไปช่วยประชาสัมพันธ์จะได้เกิดพลังในการขับเคลื่อน ฝากสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยดาเนินการ
คัดลอกใส่แผ่น CD ด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.2 - การจัดสร้างองค์พระประธานประจาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์
- การจัดพิธเี จริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีคาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1508/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
และคาสั่ งจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ 1897/2559 ลงวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่ อง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดาเนินการจัดสร้างองค์พระประธาน
ประธานประจาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นประดิษฐาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น เพื่อให้การดาเนินงานจัดสร้างองค์พระประธานประจา
พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดทั้งทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดสร้าง จึงยกเลิกคาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1508/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และคาสั่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1897/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกาจัดสร้าง
พระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ใช้คาสั่งนี้แทน
/ขอเชิญชวน....

- 12 ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีฯ
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินี นาถ ในรัช กาลที่ ๙ ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๖1 จังหวัดกาฬสิ นธุ์
จัดทุกเดือน ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เบื้องต้น
ก็มีเจ้าภาพหลัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องหล่อพระฯ ถึงช่วงเข้าพรรษาอยากทาเหมือนหลวงตามหาบัว โดยแจกเป็นต้นผ้าป่า ให้ทุกส่วน
ราชการ ส่วนราชการละ 1 ต้น หรือหมู่บ้านละต้นเมื่อถึงเวลานั้นก็นัดรวมต้นผ้าป่ามารวมกัน สาหรับที่จะเป็นทุน
ในการดาเนินการก่อสร้างประธานประจาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็อาจจะกาหนดเป็นกิจกรรม เดือนนี้ เราก็
เริ่มแจกต้นผ้าป่าไปก่อน ให้เวลาประมาณ 2-3 เดือน หมู่บ้านก็อาจจะไปตั้ง ไว้ที่วัด เมื่อถึงวันพระให้ญาติโยม
มาปักรวมกันทุกวันพระ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในฐานะที่เรามารับราชการที่กาฬสินธุ์ ก็ถือว่าเราได้ริเริ่ม
ทากันให้เป็นเรื่องเป็นราว หลวงปู่หนูอินทร์ท่านก็มีเมตตา อยากเห็นอยากให้รีบทาให้เสร็จเร็วๆ ฝาก ผู้อานวยการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดูแลต้นผ้าป่าด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจ าปี 2561 ประจ าเดื อ นกุ ม ภ าพั น ธ์ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
1. ผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเบิกจ่าย
รายจ่าย

งบประมาณ

ประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

1,470.04
3,061.09
4,531.13

จานวนเงิน

ร้อยละ

1,014.23
929.11
1,943.34

68.99
30.35
42.89

เป้าหมาย
ไตรมาส 2
ร้อยละ
55.00
43.11
52.29

สูง/(ต่า)กว่า
เป้าหมาย
ไตรมาส 2
13.99
-12.76
-9.40

2. ผลการเบิกจ่าย เฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุน
การเบิกจ่าย
รายจ่าย

งบจัดสรร

ส่วนราชการ (Function)
อุดหนุนฯ (อปท.)
งบจังหวัด
รวม

2,385.24
410.62
265.23
3,061.09

จานวนเงิน
921.53
7.58
0
929.11

เป้าหมาย
สูง/(ต่า)
ไตรมาส 2 กว่าเป้าหมาย
ร้อยละ
ร้อยละ
ไตรมาส 2
38.63
-4.48
1.85
-41.26
43.11
-43.11
30.35
-12.76

/3. ลาดับผล....

- 13 3. ลาดับผลการเบิกจ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์
การเบิกจ่าย

เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

งบลงทุน
ภาพรวม

ประเทศ
17
30

ลาดับ
กลุ่มจังหวัด
1
3

12 จังหวัด
4
6

43. 1 1
30.35
52. 2 9
42.89
4. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2560 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
เงินกันฯ
งบประมาณ
PO
ก่อนปี 2560
106.89
49.12
ปี 2560
657.58
402.63
รวม
764.47
451.75
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เบิกจ่าย
17.81
351.16
368.97

ร้อยละ
16.66
53.40
48.26

คงเหลือ
89.08
306.42
395.50

ให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสอบโครงการที่ อนุมัติไปแล้วและแก้ไขเปลี่ยนแปลงไป
แล้วเข้าที่ประชุม กบจ. แล้ว หน่วยงานไหนที่ยังไม่ ลงนามคาขอ ทารายละเอียดขึ้นมาให้ทาแผนการโครงการ
ขึ้นมาเร่งรัด และคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมติดตามงบประมาณ โดยอยากให้จัดเดือนละ 2 ครั้ง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.4 .การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สรุปสถานการณ์สาธารณภัย
1 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
1.1 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน ดังนี้
1.2.1 มีไ ฟป่าเกิด ขึ้น ในพื้น ที่จัง หวัดกาฬสิน ธุ์ รวมจานวน 26 ครั้ง พื้นที่ป่าเสี ยหาย
รวม 269 ไร่ โดยแยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
- อาเภอสมเด็จมีไฟป่าเกิดขึ้น 14 ครั้ง มีพื้นที่เสียหาย จานวน 106 ไร่
- อาเภอกุฉินารายณ์มีไฟป่าเกิดขึ้น 5 ครั้ง มีพื้นที่เสียหาย จานวน 98 ไร่
- อาเภอคาม่วงมีไฟป่าเกิดขึ้น 4 ครั้ง มีพื้นที่เสียหาย จานวน 34 ไร่
- อาเภอหนองกุงศรีมีไฟป่าเกิดขึ้น 2 ครั้ง มีพื้นที่เสียหาย จานวน 11 ไร่
- อาเภอท่าคันโทมีไฟป่าเกิดขึ้น 1 ครั้ง มีพื้นที่เสียหาย จานวน 20 ไร่
รวมจานวน 26 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย จานวน 269 ไร่
1.2.2 เป็นไฟป่าที่ไม่รุนแรง สามารถดับไฟได้ ภายใน 1 วัน
- โดยหน่ ว ยงานที่ได้เข้าไปช่ว ยเหลื อในการดับไฟป่าได้แก่ สถานีควบคุมไฟป่ า
ผาเสวยอาเภอสมเด็จ ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

/1.2.3 มาตรการ....

- 14 1.2.3 มาตรการเชิงพื้นที่
1 จัดทาแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิง รวม 125.60 กม.
2 ไถกลบตอชัง/การใช้สารย่อยสลาย รวม 35 จุด/แห่ง
3 พนักงานดับไฟป่า เจ้าหน้าที่อื่นๆอาสาสมัคร จานวน 605 คน ลาดตระเวน
ในพื้นที่ป่า รวม 34 ครั้ง
4 จัดการเชื้อเพลิง (ควบคุมการเผา) ในพื้นที่ป่า รวม 15 ไร่
5 จัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทางหลวง/ถนนอื่น ระยะทาง 31 กม.
6 ประกาศหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 918 หมู่บ้าน
7 กาหนดกติกาหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 824 หมู่บ้าน
8 ทาการแปรรูปวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า จานวน 35 หมู่บ้าน (เช่น การทา
สารชีวมวล ปุ๋ย การทาอาหารสัตว์ หรืออื่นๆ)
9 ทาบัญชีผู้มีพฤติกรรมเผาหาของป่า จานวน 324 หมู่บ้าน
1.2.4 มาตรการการบริหารจัดการ
1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอาเภอ (มี/ไม่มี) มีประชุมศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อาเภอ จานวน 12 ครั้ง
2 การสร้างความตระหนัก
- ประชาสัมพันธ์ชี้แจงห้ามการเผา จานวน 917 ครั้ง
- การจัดชุดปฏิบัติการประจาตาบล/หมู่บ้าน จานวน 981 ครั้ง
3 จิตอาสาประชารัฐ จานวน 2,884 คน
4 ตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหา จานวน – แห่ง
5 การสนับสนุนแก้ไขปัญหาจากภาคเอกชน จานวน – แห่ง
6 ตั้งรางวัลนาจับผู้ลักลอบเผาป่า/วัสดุการเกษตร (มี/ไม่มี) –
1.2.5 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
- จับกุมผู้กระทาผิด ทั้งที่ดาเนินคดีหรือทาการปรับ จานวน – ราย
1.2.6 มาตรการอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นกิจกรรมเด่นหรือส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน เช่น ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ฝากเด็กบอกพ่อแม่ห้ามเผา ประชุมชาวบ้าน/เกษตร ฯลฯ
- จัดชุดปฏิบัติการตาบลเฝ้าระวังการเผาป่า จัดเวรยามกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดชุด
ลาดตระเวนเฝ้าระวัง และการประชาสัมพันธ์ห้ามเผา
2. สรุปการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
- วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด
(วงเงิน 20 ล้านบาท) คงเหลือวงเงินช่วยเหลือ จานวน 2,526,560.11 บาท
- วงเงินเชิงป้องกันและยับยั้ง (วงเงิน 10 ล้านบาท) คงเหลือวงเงิน จานวน 6,321,105 บาท
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
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หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
สภาวะอากาศทั่ ว ไป เดื อ นมี น าคมอยู่ ใ นช่ ว งฤดู ร้ อ น ลั ก ษณะอากาศบริ เ วณจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
ในบางช่วงจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป โดยเฉพาะครึ่งหลังของเดือน และ
มีอากาศร้อนจัดในบางวัน ทั้งนี้เนื่องจาก จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ประกอบกับ จะมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง เดือนนี้
คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่ วนปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณ 10%
ซึ่งปริ มาณของฝนที่ตกในช่ว งนี้ ในบางพื้นที่อาจไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโ ภค รวมทั้งการใช้น้าเพื่อ
การเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยแล้งซ้าซาก ประชาชนจึงควรใช้น้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด และในบางช่วง
อากาศจะแห้งมาก อาจจะเอื้ออานวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้
ข้อควรระวัง บางช่วงมักจะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งจะทาให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
บางแห่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาขนได้ จึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ
ประจาวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.6 ขอให้ทบทวนมติที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องศาลากลางหลังเก่า เนื่องจากมีการนาไปวิจารณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ก็ จ ะขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ว่ า คงต้ อ งใช้ ก ระบวนการประชาพิ จ ารณ์ โดยให้ ท าง กกต. เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
ส่วนเรื่องรายละเอียดอาจจะต้องตั้งทั้งสองฝ่าย (โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์) มาเจรจาเรื่อง
รายละเอียดอื่นๆ
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่าการทาประชาพิจารณ์ต้องกาหนด
ประเด็นรายละเอียดให้ชัดเจนและให้ทั้งสองฝ่ายเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนมาเป็นเครื่องมือในการทางานในส่วนของ
การทาประชาพิจารณ์ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กกต. พร้อมดาเนินการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ขอความเห็นชอบในการที่จะทาประชาพิจารณ์ โดยมอบ กกต. เป็น
หน่วยดาเนินการ หากเห็นด้วยขอมติที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ รับรองความเห็นชอบ โดยให้สานักงาน กกต.
ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา และให้มีกรรมการจากทั้งสองฝ่ายมาตกลงเรื่องรายละเอียด
ทั้งหมดต่อไป
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ/รับรอง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5....
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5.1 - โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
- การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจาเดือน มีนาคม 2561
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 จุลสารสานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เสนอคณะกรรมการเฉลิมฉลองเมือง 225 ปี โดยเร็ว เมื่อไปกาหนด
กิจ กรรมเรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ น ามาเสนอที่ป ระชุม ขอความเห็ นชอบความเป็นไปได้ ใ นเดือนมิถุนายน เรื่องการ
ราบวงสรวงเป้าหมาย 2,500 คน มา 4,000 คน หากเป็นไปได้ในเดือนมิถุนายน ให้ไปค้นหอจดหมายเหตุว่า
กาฬสินธุ์ตั้งเป็นเมืองวันที่เท่าไหร่ อยากราฉลองเมือง ประมาณ 100,000 คน จะไหวไหม โดยไม่ต้องตัดชุด
ในกิจกรรมฉลองเมืองคนที่จะต้องพูดถึงไปนาน งบประมาณอาจจะใช้เฉพาะเครื่องเสียง
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งว่าถ้าหากเราจะกาหนดประมาณ 100,000 คน อยากจะคานวณ
พื้นที่ก่อนว่าสามารถจุคนได้เท่าไหร่
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ แจ้ ง ว่ า ปั ญ หาตอนนี้ คื อ แต่ ล ะส่ ว นราชการประชุ ม เยอะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 คน ไม่พอ เป็นไปได้ไหมท่านอยู่กระทรวงเดียวกันลองคุยกันเหมือนประชุม
กระทรวงมีเรื่องอะไรก็เอาเข้าที่เดียวให้ จบแต่ล ะกระทรวง กรรมการมีจานวนมาก หัวหน้าสานักงานจังหวัด
กาฬสินธุ์ลองไปดู บอกท่านอาเภอไปบอกต่อ ต่อไปนี้ ถ้าหากท้องถิ่นทาเรื่องเชิญผู้ว่า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยตรง ต้องผ่านอาเภอก่อน วัด ก็เช่นกัน ให้ผ่านสานักพระพุทธฯประสาน อาเภอพื้นที่จะได้รู้ จะได้ก ลั่นกรอง
ให้เหมาะสม
มติทปี่ ระชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
12.00 น.
***********************************
(ลงชื่อ)
นายอานุภาพ จักรแก้ว
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอานุภาพ จักรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอรอุมา อุสาพรหม.... พิมพ์/ทาน

