รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 11/2563
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*******************************
ผู้มาประชุม
1. นายทรงพล ใจกริ่ม
2. นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
3. นายคณิต คงช่วย
4. นายอุทัย สิงห์ทอง
5. นางพิพาภรณ์ รวิพลศาตนันท์
6. นายธนทร ศรีนาค
7. นายทวีศักดิ์ วินทะไชย
8. นายปัญญา ปานแก้ว
9. นายนพกุล ปัญญาแก้ว
10. นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง
11. นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
12. นายอาทิตย์ ต่างประโคน
13. นายสมภพ สุทธิบุตร
14. นายน้อย แก้วเศษ
15. นายสมเจตน์ เต็งมงคล
16. นายสันติ จัตุพันธ์
17. นายนพพงษ์ วงษ์เสนา
18. นายปิยะพงษ์ สมโคตร
19. นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
20. นายอดิศร วิทูรศิลป์
21. นายชรินทร์ ภู่ชัย
22. นายสุเทพ ชัยวัฒน์
23. นายณัฐพล เพียรภายลุน
24. นายกันตภณ สุขสงค์
25. นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม
26. นายตระกูล หนูนิล
27. นายจารุวัตร ภูแก้ว
28. นายไพโรจน์ จิตจักร์
29. นางอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี
30. นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี
31. นายยศพล อินทฤทธิ์
32. นายศิวัชฐ์ ระวังกุล
33. จ.ส.อ.อธิรัก ธิราช
34. พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข

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

-235.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นางสาวชนกพร โพธิสาร
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นางจุฑามาศ กาจรเมนุกูล
นายอุดร สีลาพันธ์
นายสุทธี ไชยฮะนิจ
นางสาวปรางทิพย์ ศิริอมตวัฒน์
นายประสิทธิ์ ภูแสนศรี

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

นายสามารถ มูลคา
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์
นายอภิรักษ์ พานนูน
นายสุทิน กาญจนรัช
นายสมศักดิ์ แป้นถนอม
นายวุฒิชัย วังคะฮาต
นายเกริกกรุง สุภัควนิช
นายฤๅชัย จาปานิล
นางสาวจันทรา นรศาสตร์
นายวิรัช ปัตลา
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายอนุชิต วงศ์พิลาน
นายทนงศักดิ์ วิไลวรรณ์
นางณัฐภรณ์ สุราช

56. นายชัยสิทธิ์ เกิดสมกาล
57. ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ เกษาโร
58. นายสมศักดิ์ ผาลาโห
59. นางสิรินุช อันตรเสน
60. นางสาวศรีวรรณ์ สระแก้ว
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

นายสุเมธ บัวบูชา
นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นายอาจหาญ ศิริสาราญ
นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ
นายโชคอนันต์ เจียนมะเริง
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พืนที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพสามิตพืนที่กาฬสินธุ์
(แทน) สรรพากรพืนที่กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาลาปาว
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืด
กาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบนา
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 70. นายรื่นเริง ...

-370. นายรื่นเริง สินนาพอง
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

นายประจัน ดาวังปา
นายสมพงษ์ จันทวายศ
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายนิรวัฒน์ วินากร
นายสุรพงษ์ โพธิ์นิล
นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล
นายประวิทย์ เอือเฟื้อ
นางสาวอนัญญา คงสมของกุล
นางรัตน์ โคตรสมบัติ
นายชัชวาล ราชขันธ์

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

นายประพัฒน์ สาริกา
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย
นายสุวิทย์ ศรีขันธ์
นายพิพัฒน์ วิชัยรัมย์
นางสาวละออง ผาละกัน
นางสุพาวิณี ศรีวงษ์
นายคาภู โพธิ์หล้า
นางวันเพ็ญ วิถีเทพ
นางสาวนิภาภรณ์ ขุนน้อย
นางสายไหม นันทศรี
นายชัชวาล อาราษฎร์
นายสุริยะ ใจวงษ์
นายภิญโญ หอมไกล
นายคมสัน สารแสน

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

นายบัญชา ขันฑ์ชลา
นายจักรพงษ์ ภูจริต
นายอภิชัย ลิมานนท์
นายประมวล ไทยงามศิลป์
นางบุญนิธิ ทองรักษ์
นางกมนรัตน์ สิมคามา
นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
นายสุทธิชัย บุญเรือง
นายกรพจน์ วรรณทอง
นายณฤทธิ์ กาจร
นายพิทักษ์ คาวชิรพิทักษ์
นายศิกวัส บรรลุศาสตร์

หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขาภูพาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
หัวหน้าเขตห้าล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
รก.ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์
รก.พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 2
ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
/ 107. เรือโท ...

-4107. เรือโท เชาวเลิศ ประสพสันต์
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
นางสาววิบูลย์รัก อิ่มวงค์
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.อ.ปริญญา คาเจริญ
พ.ต.ท.สถิตพงศ์ พาลี
พ.ต.อ.ภูมี อีคะละ
พ.ต.ท.เอกก์ พูลบวรรักษ์
พ.ต.อ.สาเภา อินดี
พ.ต.ท.อนัน ฤิทธิธรรม
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.อลงกรณ์ เสนีย์รณฤทธิ์
พ.ต.อ.ฤทธี รอดชูแสง
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ท.อภิชาติ อุสาคู
พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ขันศรีมนต์
พ.ต.อ.เกียรติปกรณ์ รวมวงศ์
พ.ต.ท.วราว์ แสนเทพ
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกษเจริณคุณ
พ.ต.อ.บุญเทียน พุดสีเสน
พ.ต.ท.สมภาร ชะพินใจ
พ.ต.ท.อัยรัตน์ ถาวรเรืองฤทธิ์
พ.ต.ท.สมหมาย จอมคาสิงห์

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

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. นายเลิศบุศย์ กองทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
2. นายสนั่น พงษ์อักษร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
3. นายทรงกลด สว่างวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการ มท.)
4. พ.ต.ไพรัตน์ อาจไพรัช
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
5. นายสุรสันติ หาญนาแซง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
6. นายกิตติ บัวละคร
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
7. นายยุทธนา เกียรติดาเนินงาม
นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์
8. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
9. นางสาวชิรภรณ์ ภูแสง
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service
Center : OSS)
10. นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
11. นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว
/ 12. นายสุทธินันท์ ...

-512.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายสุทธินันท์ สามัคคี
นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายทวี แก้วภูมิแห่
นายวิบูลย์ สุภัควนิช
นายถาวร ช่วยศรี
นายณัฏฐกัลย์ ละเอียด
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
นายวาทิช ผ่านสาแดง
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
พ.ต.อ.กันตพัฒน์ ภาคธรรม
พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.ท.วัชรไกร ใหม่คามิ
ว่าที่ พันตารวจตรีเจษฎา พิมาทัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณฐพลธร ภูช่างทอง
2. นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
3. นายประพันธ์ โพธิ์วันนา
4. นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
5. นายมะนิตย์ ชัยปัญญา
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน
นางสาวธิวากร คาภะวา
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายมงคล การรัตน์
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นายเสกสรร รัตนเกือกูลกิจ

นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม

นายคมสันต์ แสงมณี

หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงนาจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้จัดการสานักงานบริการ กสท.กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(แทน) ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
นิติกรปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

/ นาสวด …

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการปลูกมันสาปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จากัด กับ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
2. พิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จานวน 7 ร้าน ได้แก่
1) ร้าน Good แหนมเนือง อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2) ร้าน Mini box Café อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3) ร้านตากะเทย อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
4) ร้านขวัญเอย อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5) ร้านบ้านกาแฟ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6) ร้านต้มเลือดหมูสุดติ่ง อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
7) ร้านบ้านโฮม สวนอาหาร&รีสอร์ท อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
8) ร้านชาบูชิน อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
วีดิทัศน์ข่าวเด่น ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 โดย สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี
สรุปข่าวเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
1. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
(หลังเก่า ) ทุกภาคส่ วนในจั งหวัดกาฬสินธุ์ร่ว มวางพานพุ่มดอกไม้ส ด เนื่องในวันพระบิดาแห่ งฝนหลวง
ประจาปี 2563 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เบืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
2. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เพื่อเป็นการน้อมลาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย
3. จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในทุกวันเสาร์ ตังแต่วันเสาร์ที่ 14 ,21, 28 พฤศจิกายน
2563 จนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยจะหมุนเวียนจัดพิธีไปยัง
วัดในเขตอาเภอเมืองกาฬสินธุ์และอาเภออื่น ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามความเหมาะสม
4. ภารกิจ ของจิ ตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ า เจ้ า อยู่หั ว รั ช กาลที่ 6 เพื่ อเป็ นการน้อ มล าลึ กในพระมหากรุ ณาธิคุ ณ
ในวันนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะผู้อานวยการศูนย์จิตอาสาพระราชาทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นา
คณะครู อาจารย์ นักเรียน พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสาอาเภอสหัสขันธ์
ร่วมพัฒนาทาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
5. การรับ สมัครรั บเลื อกตังของนายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกาหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกาหนดวันเลือกตังในวันอาทิตที่ 20 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น.-17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตังที่มีชื่อของตนเอง
/ 6. เมื่อวันที่ ...

-76. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายคมเดช ไชยศิวามงคล รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตังศูนย์บาบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
สภาผู้แทนราษฎรนาคณะลงพืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ศึกษาดูงานเรื่องการบูรณาด้านการปราบปรามยาเสพติด
และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็ น
รูปธรรมร่วมกัน
7. บริเวณแปลงมันสาปะหลังบ้านเดชอุดม ตาบลพิมูล อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ
หน่วยงานภาคเอกชนและเกษตรกรในพืนที่ได้ร่วมกันถอนทาลายต้นมันสาปะหลังที่เกิดโรคใบด่าง จานวน
21 ไร่ ของนายไพบูลย์ ไชยโวหาร และเกษตรกรในพืนที่ใกล้เคียงอีก 2 ราย ซึ่งก่อนหน้านีจังหวัดกาฬสินธุ์
มีพืนที่เกิดโรคใบด่างมันสาปะหลังแล้ว 2 อาเภอ ได้แก่อาเภอดอนจาน พืนที่จานวน 1.5 ไร่ และอาเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ พืนที่จานวน 15 ไร่ ซึ่งได้มีการทาลายเป็นที่เรียบร้อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังพืนที่อื่น
8. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ พระธาตุยาคู ตาบลหนองแปน อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายสนั่น พงษ์อักษร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชน
ตลอดชาวอาเภอกมลาไสย และอาเภอใกล้เคียงได้ร่วมกันแห่ขบวนผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างถนน
อิฐมอญแดงโบราณทางเข้า องค์พระธาตุยาคู ระยะทาง 125 เมตร พร้อมด้วยเสาร์ไฟฟ้าโซล่าเซล จานวน
21 ต้น และมีการเดินเวียนรอบพระธาตุยาคู จานวน 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล
9. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพืนที่
ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยาง ด้วยการพัฒนาท่าราให้เชื่อมโยงกับเรื่องราวของใบเสมาตามสมัยทวารวดี
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพืนที่
10. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานอุทยานแห่งชาติภูพาน ตาบลผาเสวย อาสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นาพุทธศาสนิกชนชาวอาเภอสมเด็จ
และใกล้เคียงร่วมกิจกรรม นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตรที่ผาเสวย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี
ที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนินที่ผาเสวย จังหวัดกาฬสินธุ์
11. นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ลงพืนที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อติดตาม
โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ล็อต 7 ซึ่งจัดขึนระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563
โดยพบว่าห้างสรรพสินค้านาสินค้าเข้าร่วมโครงการจานวนมาก และลดราคาสูงสุดถึง 70%
12. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และ
บริการของส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิมให้กับประชาชน ณ องค์การบริห ารส่วนตาบลหมูม่น อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และในวันเดียวกันที่ลานหน้าสานักงานเทศบาลตาบลหลักเมือง อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสม
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายทังภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคม
ในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม
13. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้นตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง” ระดม
กวาดล้างยาเสพติด EP3 พร้อมกันทัง 18 อาเภอ สนธิกาลังฝ่ายพลเรือน ตารวจ ทหาร เข้าตรวจค้นพืนที่
เป้าหมาย 70 จุด
/ และในวัน …

-8และในวันเดียวกันชาวศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพลัง Big Cleaning Day โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้นาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทางานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รวมพลัง Big Cleaning Day ตามแนวทางค่านิยม 11 ประการ ใส่ใจความสะอาดทรัพยากรต้องรักษาและ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่
14. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาการเปรียญบ้านหนองอีบุตร ตาบลหนองอีบุตร อาเภอห้วยผึง
จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ หนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด”
15. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นาจิตอาสาพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสาอาเภอกมลาไสย ร่วมกิจกรรม "เอามือสามัคคี" ตามโครงการพระราชทาน “โคกหนองนา
แห่งนาใจและความหวัง” ณ แปลงโคกหนองนา กัลยาณมิตร บ้านหนองแปน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองแปน
อาเภอกมลาไสย จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์ พร้ อ มน้ อ มน าหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างเป็นขันตอน
16. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาแห่งแรกของจังหวัด
เพื่อลด PM2.5 และส่งเสริ มเกษตรที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมที่บ้านบ่อ หมู่ที่ 9 ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการเปิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาครังนี เป็นไปตามนโยบาย
สาธารณะ วาระกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ เพื่อมุ่งสู่จังหวัดผลิตอาหารปลอดภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นจังหวัดเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้นแบบของประเทศไทยภายในปี 2567
17. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางมาปฏิบัติ
ภารกิจในพืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้เข้ากราบพระมงคลชัยสิทธิ์ โรจนฤทธิ์ประสิทธิ์พร พระประธานปางสมาธิ
ซึ่งอยู่ภายในโบสถ์ไม้ของวัดพุทธนิมิตภูค่าว พร้อมถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนันเดินทางต่อไปยังพิพิธ ภัณฑ์สิรินธร
เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งนาใจและความหวัง”
โดยเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลการดาเนินงาน จากนันได้เยี่ยมชมนิทรรศการ
การอนุรักษ์ศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมซากดึกดาบรรพ์ที่สารวจพบในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร
แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเดินทางไปยังวัดสักกะวันเพื่อถวายผ้าไตร
และเครื่องถวายสังฆทานพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนันได้เดินทางไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย
ผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในชุดแพรวภูษาแพรวาราชินีสู่วิถีผู้ไทย
เยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ชมนิทรรศการการปลูกหม่อนเลียงไหม พร้อมชมวิถีชีวิตการทอผ้าไหม
แพรวากาฬสินธุ์ตามอัธยาศัย

/ ระเบียบ ...
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เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.1.1 นายสมชาย ยิมแฉล้ม
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
กาฬสินธุ์
1.1.2 นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.3 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 2
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
1.1.4 นายสุริยะ ใจวงษ์
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
1.1.5 นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
1.1.6 นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
1.2 ข้อราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
1. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สาเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ เป็นการต้อนรับที่สมเกียรติอย่างยิ่ง และขอแจ้งให้ทราบว่า
ณ ศูน ย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมผู้ ไทยผ้ า ไหมแพรวา เฉลิ มพระเกีย รติ 60 พรรษา สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ซือผ้าไหม
แพรวาเป็นเงิน จานวน 11,337,600 บาท ซือเครื่องจักสานเป็นเงิน จานวน 64,000 บาท และได้สั่งจอง
ผ้า ไหมแพรวาที่ยั งทอไม่เสร็ จ จ านวนหลายผื น เป็นเงิน จานวน 225,000 บาท รวมยอดทังหมดเป็นเงิน
จานวนทังสิน 11,626,600 บาท ผ้าไหมแพรวาของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่นิยมมาก เพราะฉะนัน จะต้อง
ช่วยกันส่งเสริมชาวบ้านให้ได้รับผลประโยชน์ ให้ผู้ที่ทอผ้าไหมแพรวาหรือกลุ่มผู้ทอผ้าไหมแพรวาได้มีการผลิต
ต่อเนื่อง จะได้มีการพัฒนารูปแบบผลงานที่สวยงามมากยิ่ง ในขณะเดียวกันจะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นี
ไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ และในวันนันมีเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มที่สนใจเกี่ยวกับ
การทอผ้าไหมแพรวาร่วมให้การต้อนรับด้วย
/ 2. เมื่อวัน ...

- 10 2. เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงและ
เตรี ย มความพร้ อมการพัฒ นากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่ อาเภอและตาบล
พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ห้องประชุม MSC HALL โรงแรมแม่นา รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.) 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดเชียงราย จังหวัดยโสธร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมลงนาม เรื่องรักษาวินัยจราจร อยู่ในค่านิยม 11 ประการ ในการขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อได้ลงนามข้อตกลง ซึ่งจะเป็นการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ จะมีแนวทางการดาเนินการต่อที่จะต้อง
ดาเนินการอย่างเคร่งครัด หรือต้องไปกากับดูแล เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง ให้เป็นไปตามเรื่องที่จะป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนว่าตังแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก้าวไปสู่
จังหวัดที่มีการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในทุกมาตรการ รายละเอียดให้หัวหน้าสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ อธิบายว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง ในตอนเช้าได้มีการประชุม
นายอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึง่ ได้แจ้งนายอาเภอ ทุกอาเภอ ในพืนที่ได้รับทราบ
ว่าจะต้องมีการสนับสนุนการป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ยึดถือเป็นวาระของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องเคร่งครัดในเรื่องนี จะต้องไปทาหน้าที่ในการนาข้อมูล ข่าวสาร เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ
อุบัติภัย ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น เรื่องวินัยจราจร เรื่องปัญหาจราจร เรื่องใช้รถใช้ถนน เป็นต้น ให้ข้อมูลต่าง ๆ
ลงไปสู่อาเภอ ตาบล หมู่บ้านให้ได้ ฝากนายอาเภอ ทุกอาเภอ ให้แจ้งไปยังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กากับดูแลไปใช้เครื่องมือเหล่านีให้เป็นประโยชน์ มอบแนวทางให้ชัดเจนและให้บุคคลในพืนที่
ได้นาแนวทางที่ถูกต้อง ในการประกาศเรื่องการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ
จากการจราจร เรื่องความรู้ความเข้าใจวินัยจราจรลงไปสู่พืนที่ ให้พืนที่ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด เพื่อให้ทุกคน
และทุกหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับทราบเหมือนกัน ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด เพราะต้องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนเกิดขึนในพืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีเ่ ป็นเหตุจาก
ความประมาท การขาดสติ หรือการไม่เคารพกฎจราจร ถ้าหากมีโครงการอะไรที่อยากจะทาและเป็นประโยชน์
ต่อนโยบายเรื่ องนี คิ ดว่าสามารถทาได้ อาจจะขอสนับสนุนงบประมาณไปยัง ส านั กงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพราะว่าเมื่อเราได้ลงนามข้อตกลงกันแล้ว น่าจะมีส่วนรับผิดชอบในการช่วยเหลือ
เกือกูลกัน ทาให้นโยบายให้ประสบความสาเร็จ
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนองนโยบายของศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่ ว นกลางได้ ก าหนดกรอบแนวทางการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนตลอดทั งปี เพื่อ ใช้ เ ป็ นแนวทาง
การป้องกันและลดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ
น้อยที่สุด รวมถึงสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึน ประกอบกับค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในข้อ 5 การรักษาวินัยจราจร จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กส 0021/ว 6746
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กาหนดให้ อุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระ
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ ทุกอาเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ดาเนินการเรื่องการสร้างความตระหนักและการปลูกฝัง
จิตสานึก ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยขอให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ 6 ประเด็น ดังนี
/ ประเด็นที่ …

- 11 ประเด็น ที่ 1 ให้ทุกหน่ว ยงานใช้ส ถิติด้านอุบัติเหตุจาก 3 ฐานข้อมูล ได้แก่
1) ฐานข้อมูลของตารวจ 2) ฐานข้อมูลของสาธารณสุข 3) ฐานข้อมูลของบริษัทกลาง นามาเป็นข้อมูลวิเคราะห์
ร่ ว มกั น เพื่ อ หาสาเหตุ แ ละแนวทางในการแก้ ไ ข รวมถึ ง ให้ เ ปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง โดยมี ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการข้อมูลในส่วนนี
ประเด็นที่ 2 ให้ทุกหน่วยงานนาเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ไปเพิ่มเติมในทุกหลักสูตรที่หน่ว ยงานมีการจัดทาเพื่อประชาสั มพันธ์ส ร้างการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ประเด็นที่ 3 ให้ทุกหน่วยงานผลักดันการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึน
ในหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานย่อยในสังกัด เช่น ในส่วนของภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น
ที่มีหน่วยงานย่อยในพืนที่ เป็นต้น จะต้องให้เกิดจิตสานึกวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี
เป้าหมายเพื่อไม่ให้ หน่ว ยงานสู ญเสี ยทรั พยากรบุคคลของหน่วยงาน เช่น นาเรื่องความปลอดภัยทางถนน
เข้าการประชุมส่วนราชการ ดาเนินการตามมาตรการองค์กร จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนไปสู่วาระของ
จังหวัดกาฬสินธุ์และปฏิบัติตามกฎจราจร
ประเด็นที่ 4 ให้ทุกหน่วยงานนาแผนที่นาทางหรือ Road map ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้เสนอไปแล้ว ให้ดาเนินการไปสู่ การปฏิบัติตามวาระจังหวัด โดยจัดทาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนที่นาทาง กาหนดระยะเวลา แหล่งที่มาของงบประมาณ และจัดส่งให้จังหวัด ถ้าหากหน่วยงานไหนสามารถ
ดาเนินการได้ให้ดาเนินการ แต่ถ้าหากดาเนินการไม่ได้เพราะเกินศักยภาพให้รายงานมายังสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะฝ่ายเลขา
ประเด็นที่ 5 ขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้จัดทาป้ายไวนิล รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” อย่างน้อย 1 ป้าย ติดตังบริเวณหน้าหน่วยงาน
หรือสถานที่เห็นชัดเจน พร้อมนาคาขวัญพิมพ์ไว้ท้ายหนังสือราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการดาเนินการ
ตามวาระของจังหวัด
ประเด็นที่ 6 ให้รายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงานส่งให้จังหวัดทุกวันที่ 5
ของเดือนถัดไป โดยให้เริ่มรายงานตังแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ขอความอนุเคราะห์ จากนายอาเภอและสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ ให้ แจ้ งองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในพืนที่ ให้ ด าเนินการด้ว ย และจังหวัด กาฬสิ นธุ์มี การ
ประกาศเรื่องการสร้างความตระหนักและจิตสานึกความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่องตามวาระจังหวัด
โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามค่านิยม 11 ประการ เน้นในข้อ 5 การรักษาวินัยจราจร ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่ างเคร่ ง ครั ด และขอความร่ ว มมือ จากส่ ว นราชการ หน่ว ยงานรั ฐ วิส าหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน
ให้ป ฏิบั ติตามกฎจราจรอย่ างเคร่งครัด ในส่ วนของส่ วนราชการ หน่วยงานรัฐ วิส าหกิจ ให้เน้นยาเจ้าหน้าที่
ในสังกัดปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน หากพบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝืนต่อข้อกาหนด ให้ผู้บังคับบัญชา
ได้พิจารณาลงโทษแก่บุคคลนันตามสมควรแล้วแต่กรณี นี่คือประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2563 ส่ว นประกาศจั งหวัดกาฬสิน ธุ์ ฉบับที่ 2 จะเป็นประกาศเรื่องของการกาหนดให้มีการป้องกันและ
ลดอุบัติตุทางถนนเป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง รายละเอียดตาม QR Code
และได้จัดส่งเอกสารให้ทุกส่วนราชการควบคู่กันไปด้วย จึงขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ รวมถึงแจ้งให้
กับพี่น้องประชาชนในพืนที่ได้ปฏิบัติตาม ในส่วนของจังหวัดได้จะมีมาตรการต่าง ๆ เช่น เรื่องการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม การบังคับใช้กฎหมาย การติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนการป้องกัน
และลดอุบั ติเหตุสู่อาเภอและตาบลตามบันทึก ข้อตกลงที่ผู้ ว่าราชการจังหวัด กาฬสิ นธุ์ ได้ไปร่วมลงนามกับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
/ ผู้ว่า ...

- 12 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ตามที่ได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
คงจะช่วยด้วยการบังคับใช้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรเพิ่มเติมให้เคร่งครัด เช่น เรื่องการขับรถเร็วเกินอัตรา
ที่กฎหมายกาหนด การขับรถย้อนศรฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน
ขับรถขณะเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ และอื่น ๆ
เป็นความผิดเรื่องวินัยจราจร ซึ่งมีบทลงโทษอยู่แล้ว จะต้องดาเนินการอย่างเคร่งครัดมากขึน ฝากไว้ด้วยว่า
ถ้าหากดาเนินการอย่างเคร่งครัดจริงจังในเรื่องวินัยจราจร เรื่องการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย เรื่องการให้ความรู้
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ประชาชนในพืนที่ให้ได้มากที่สุด ผลของการรณรงค์การนามาเป็นวาระของ
จังหวัดกาฬสินธุ์จะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นสถิติออกมาอย่างไร ฝากทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ด้วย
ทีส่ าคัญที่สุดอยู่ทอี่ าเภอ ตาบล หมู่บ้าน ถ้าทุกคนทราบแต่ไม่ไปสานต่อก็จะไม่เกิดผลอะไร ถ้าหากไปดาเนินการ
ต่อเนื่อง นาเรื่องเข้าที่ประชุมไปบอกต่อ ไปมอบแนวทาง ไปกาชับหน่วยงาน ไปดาเนินการในทุกแนวทางที่ต้องทา
ร่วมกันรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนให้ได้มากที่สุด และให้มีการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับคนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เชื่อว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนทังหลายในพืนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะลดลงอยู่ในจุดที่
เรี ย กว่าไม่ เป็ น ปั ญ หา ไม่ไ ด้ทาให้ มี ชื่อเสี ยงโด่ง ดังในเรื่ องการสู ญ เสี ย จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์มี ถ นนหลายจุดที่ มี
การก่อสร้างอยู่ ฝากหน่ว ยงานที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็น แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท องค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้าหากมีการดาเนินงานอยู่ให้ช่วยไปกากับดูแลด้วย ว่าอย่าให้
เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน ในบางครังที่ขับรถผ่านค่อนข้างที่จะน่ากลัว และอันตราย ให้ไปสารวจเองว่า
สภาพแสงไฟพร้อมหรือไม่ และเครื่องมือที่จะกันรถอะไรต่าง ๆ เช่น กรวยจราจร แบริเออร์ เป็นต้น มีความ
ปลอดภัยดีหรือไม่ มีอะไรไปกีดขวางบนผิวจราจรหรือไม่ ตรวจสอบดูแล้วมีความมั่นใจว่าในจุดที่มีการก่อสร้าง
นัน ไม่น่าจะทาให้อุบัติเหตุเกิดขึนได้ ให้เริ่มจากข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ ทาเป็นตัวอย่าง ใครที่ทางานที่
ศูนย์ราชการ ถ้าหากขับรถมอเตอร์ไซค์มาจะต้องสวมหมวกกันน็อค ถ้าหากขับรถยนต์มาจะต้องคาดเข็มขัด
นิรภัย โดยจะมีการตรวจ ถ้าหากไม่สวมหมวกกันน็อคหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะโดนตัดแต้ม เพราะว่าเราต้อง
ทาเป็นตัวอย่างและหน่วยงานที่อยู่ภายนอกด้วย ผู้บังคับบัญชาจะต้องไปกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาและทาให้เป็น
ตัวอย่างด้วย ในเรื่องการมีวินัยจราจร
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
คือ ตารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครองในพืนที่ และภาคเอกชนในการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ
ปิดล้อม ตรวจค้นตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง” ระดมกวาดล้างยาเสพติด EP3 ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า
จะต้องกวาดบ้ านตัวเองด้วย ให้ทุกหน่วยงานดูผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ ที่ปลอดจากเรื่องยาเสพติดหรือ ไม่
อย่าให้ยาเสพติดมาอยู่ใกล้ จะต้องเป็นหน่วยงานสีขาวปลอดยาเสพติด ในส่วนของการดาเนินการตามตามแผน
"ยุทธการฟ้าแดดสงยาง” ระดมกวาดล้างยาเสพติด EP3 จะมีแยกย่อยไปหลายแนวทาง ในส่วนของการบาบัด
โดยค่ายบาบัดกาลังจะเริ่มขึน การบาบัดโดยในลักษณะของชุมชนบาบัดก็กาลังจะมี และยังมีอีกหลายแนวทาง
ที่จะได้ร่วมกัน รับรองว่าเข้มข้นเป็นเรื่องของยาเสพติด
เรื่องกีฬาได้เริ่มขึนแล้ว ในหลายพืนที่มีการเปิดวิ่งมาราธอน เช่น อาเภอสามชัย
อาเภอกุฉินารายณ์ เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นของภาคเอกชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม YEC จะจัดให้
มีการวิ่งใช้ชื่อว่า “กา-สิน แล่นเด้อ 2021” รับสมัครนักวิ่งมาราธอนหลายประเภท เกือบจะครบทุกรุ่น
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
มี 4 ประเภท ได้ แก่ 1) MARATHON 42 กิ โ ลเมตร 2) HALF MARATHON
21 กิโลเมตร 3) MINI MARATHON 10.5 กิโลเมตร 4) FUNRUN 5 กิโลเมตร
/ ผู้ว่า ...

- 13 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ขณะนีมีนักวิ่งมาสมัครวิ่งและจ่ายค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จานวน 3,600 คน
ใกล้ เต็มแล้ว จ านวนเต็มคือ 4,000 คน เหลื อ 400 คน หากท่านใดประสงค์จะร่วมวิ่ง สามารถสมัครได้ ทาง
ออนไลน์ของ YEC เรื่องนีเป็นการสนับสนุนออกกาลังกายในพืนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ การออกกาลังกายก็อยู่ใน
ค่านิ ยม 11 ประการ ฝากเรื่ องนีให้ ช่ว ยกัน ด้ว ย จะมีการแต่ง ตังคณะกรรมการไปช่วย YEC ในการจัดการ
แข่งขัน เพราะนั กวิ่ง 70 % เป็ น บุ คคลซึ่ งมาจากจังหวัดใกล้ เคียง เช่น จังหวั ด ขอนแก่น จั งหวัด ร้อยเอ็ ด
จังหวัดสารคาม เป็ นต้น เข้ามาในพืนที่จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จัดงานแข่งขันวิ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
จะปล่ อยตัว ตังแต่ 03.00 น. เป็ น ต้น ไป เพราะฉะนันนักวิ่งต่ างจังหวัด ต้ องพัก ค้างคืนที่จังหวั ดกาฬสิ นธุ์
ทราบว่าในช่วงวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมหลายแห่งเต็มแล้ว ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจจังหวัด
กาฬสินธุ์ด้วย ช่วยกันทาให้ผลของการจัดการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม YEC ให้ประสบความสาเร็จ
จะได้มีกาลังใจ จะได้ไปผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึนเพราะเด็กรุ่นใหม่มีแนวคิดก้าวหน้าก้าวไกล จะได้เป็น
กาลังสาคัญต่อไปในอนาคต
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีคาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 13281/2563 เรื่อง แต่งตัง
คณะกรรมการอานวยการ คณะอนุกรรมการโครงการ กา-สิน แล่นเด้อ 2021 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ซึ่งมีคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทังหมด 14 คณะอนุกรรมการ ขณะนี สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แจ้งให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นคณะกรรมการได้รับทราบแล้ว และสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 2563 จะมี
การประชุมใหญ่ หลังจากนันจะให้คณะอนุกรรมการทัง 14 ชุด ไปประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน และประมาณ
กลางเดือนมกราคม 2564 ทัง 14 ชุด จะมาประชุมใหญ่อีกครัง เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมงานจัดวิ่ง
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ฝากที่ป ระชุมให้ ช่ว ยกันคิด ซึ่งเป็นแนวคิดแปลกใหม่ให้ กับ จังหวัด กาฬสิ นธุ์
เพราะถ้าหากนักวิ่งที่มาจากต่างจังหวัดจานวน 2 – 3 พันคน วิ่งผ่านในพืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์และได้เห็นไปสิ่งที่
ไม่เคยเห็น ซึง่ เป็นจุดเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นาของดีมาโชว์ให้เห็น อาจจะเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าสนใจทาให้อยากไป
ถ่ายรูปยังจุดนัน ๆ จะเป็นธุง หรือสัญลักษณ์ที่เป็นไดโนเสาร์ หรือจะเป็นเรื่องผ้าไหมแพรวาต่าง ๆ หรืออื่น ๆ
ให้ช่วยคิดให้เป็นจุด ๆ เพื่อที่จะให้นักวิ่งทังหลายเกิดความประทับใจ เพราะไม่ได้ เป็นการจัด วิ่งแค่ครังเดียว
แต่นี่เป็นการจัดวิ่งครังที่ 1 ของ YEC เท่านัน แต่ยังมีองค์กรอื่นที่จัดอีก ทังนี YEC แจ้งว่าจัดอีกทีในปี 2565
แต่อาจจะมีหน่วยงานอื่นที่จะจัดวิ่ง จะได้ไปดาเนินการจัด ซึ่งจะทาให้ผู้ที่มาวิ่งเกิดความประทับใจอยากจะมา
อีกครัง

/ ระเบียบ ...

- 14 ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 6740 , ว 6741 , ว 6742
และ ว 6743 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครังที่
10/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือแก้ไขรายงาน
การประชุมดังกล่าว โดยให้สืบค้นได้ที่ http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูล
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 103 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ผลการดาเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดรวม
จิตอาสาพระราชทานทังจังหวัด จานวน 86,004 คน มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 18 ครัง จานวนผู้เข้าร่วม
3,010 คน จิตอาสาเฉพาะกิจ 1 ครัง จานวนผู้เข้าร่วม 30 คน
แผนจิตอาสาวันสาคัญของชาติไทย (ระดับจังหวัด) เดือนธันวาคม 2563
- วั น เสาร์ ที่ 5 ธั น วาคม 2563 วั น คล้ ายวั น พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร กิจ กรรมจิ ตอาสาพัฒ นา ทาความสะอาดลาน้ า คู คลอง
ณ หนองสาธารณะกุดยางสามัคคี ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน สาคัญของชาติ ระดับจังหวัด
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์อานวยการ
จิตอาสาพรราชทานอาเภอสหัสขันธ์ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสาคัญของชาติไทย ระดับอาเภอ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ทัง 18 อาเภอ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพืนที่ทุกอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ไว้ข้างหลัง
นายอาเภอสมเด็จ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ครัวต้นแบบ Best Practice เป็นครอบครัวของนางบัวผัน ภูบุญทอง อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 241 หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวโดน ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ก่อนเข้าร่วมโครงการ Kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง มีสภาพปัญหา ดังนี
1. ไม่มีอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมรับจ้างทั่วไป รายได้ 2,000บาท/เดือน
2. ต้องเลียงดูญาติที่ไม่สมประกอบ จานวน 1 คน
3. เป็นหนีสหกรณ์ และเป็นหนี ธ.ก.ส.
การให้ความช่วยเหลือ ได้แก่
1. อบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. ฝึกทักษะประกอบอาชีพเสริมเพาะเห็ดขาย
3. เลียงไก่พืนเมือง/ไก่ไข่
4. สานไม้ไผ่ขาย
5. ดูแลสุขภาพให้บุคคลในครอบครัว
หลังจากให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวของนางบัวผัน ภูบุญทอง มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ น มีอ าชี พปลู ก ผั ก และเพาะเห็ ด ฟางขาย ซึ่ ง ไก่ที่ อาเภอสมเด็จ มอบให้ เ ป็น ไก่ พืนเมื องและไก่ พั นธุ์ ไข่
สามารถนาไข่ไปขายได้ และนาไปเป็นแม่พันธุ์ได้ รวมทังมีสานกระติบข้าวขายด้วย ปัจจุบันนางบัวผัน ภูบุญทอง
มีรายได้ประมาณ 5000 บาท/เดือน ถือเป็นครอบครัวที่สามารถพัฒนาได้
ผู้แทนนายอาเภอนามน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
อาเภอนามน มีครัว เรือยากจนเป้าหมาย จานวน 248 ครัวเรือน ที่ผ่ านมา
เสี ยชีวิตทังครอบครั ว จานวน 7 ครั วเรื อน และมีครัวเรือนที่ย้ายออกทังครัว เรือน จานวน 12 ครัว เรือน
ปัจจุบั นคงเหลื อครั วเรื อนยากจนจานวนทังสิ น 229 ครัว เรือน คัดกรองจาแนกสถานะครัว เรือนออกเป็น
3 ประเภท ดังนี 1) พัฒนาต่อได้ จานวน 171 ครัวเรือน ประเมินจัดระดับ A จานวน 36 ครัวเรือน ระดับ B
จานวน 119 ครัวเรือน ระดับ C จานวน 16 ครัวเรือน 2) ทบทวน จานวน 9 ครัวเรือน 3) สงเคราะห์ จานวน
49 ครัวเรือน รวมการช่วยเหลือทังหมดใช้ งบประมาณรวมทังสิน 2,194,460 บาท โดยอาเภอนามนให้การ
ช่วยเหลือทังหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านที่อยู่อาศัย 2) ด้านอาชีพ 3) ด้านสุขภาพ 4) ด้านสวัสดิการ
แห่งรัฐ 5) ด้านอานวยการความเป็นธรรม 6) ด้านการช่วยเหลือด้านหนีสิน
ครัวเรือนยากจนกลุ่มพัฒนาต่อได้ ระดับ A อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ
ครัวเรือนนางกมลทิพย์ อาทวิมล โดยได้เข้าร่วมโครงการ Kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิงใคร
ไว้ข้างหลัง ตังแต่ปี 2560 ปัจจุบัน นางกมลทิพย์ อาทวิมล อายุ 47 ปี มีอาชีพเย็บผ้า อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 3
ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกครัวเรือนมีทังหมด 2 คน
ก่อนเข้าร่ว มโครงการฯ สภาพปัญหา คือ รายได้ไม่แน่นอน ค่อนข้างยากจน
มีรายได้ 4,000 บาท/เดือน มีปัญหาด้านสุขภาพ เพราะประสบอุบัติเหตุต้องนั่งรถเข็น ความต้องการ คือ
อยากได้รายได้เพิ่มเติม
การให้ความช่วยเหลือ ได้แก่
1) ศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอาเภอนามน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ มูลค่า 10,000 บาท
2) สานักงานเกษตรอาเภอนามน อบรมให้ความรู้ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์ทาสวนผัก มูลค่า 4,700 บาท
3) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอนามน ฝึกอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มอบปัจจัยการผลิต มูลค่า 3,500 บาท
/ 4) สานัก ...
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5) นายชัยธวัช เนียมศิริ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรถเข็นวิลแชร์ รุ่น S-ERGO125 มูลค่า 17,500 บาท
6) เทศบาลตาบลสงเปลือย มอบปัจจัยการผลิต ไก่พันธุ์ไข่ ก้อนเชือเห็ด มูลค่า 2,000 บาท
7) ภาคเอกชน และผู้นาชุมชนบริจาค จักรเย็บผ้า มูลค่า 7,000 บาท
ปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตดีขึน มีอาชีพและรายได้ 10,000 – 15,000 บาท/เดือน
ปั จ จุ บั น นางกมลทิ พ ย์ อาทวิ ม ล ตั ด เย็ บ ชุด กี ฬ าส่ ง ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแข่งกีฬา มีรายได้เพิ่มขึน จากการลงพืนทีไ่ ปพบปะกับนางกมลทิพย์ อาทวิมล พบว่ารถเข็น
วิลแชร์ที่ใช้ประกอบอาชีพในการทางานอะไรต่าง ๆ ปัจจุบันเริ่มจะชารุด ในเบืองต้นช่างซ่อมได้เข้าไปดูแลแล้ว
แต่ เนื่ องจากเป็ น อุป กรณ์ท างการแพทย์ จึง ค่ อนข้างที่ จะซ่อมล าบาก ทั งนี อยู่ร ะหว่างกั บ ประสานกับ ทาง
การแพทย์ว่าจะเข้ามาซ่อมได้หรือไม่
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 แนวทางการดาเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และกาจัดโรคใบด่างในมันสาปะหลัง
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เนื่ องจากการระบาดของโรคใบด่า งมันส าปะหลั ง ซึ่ง เกิด จากเชือไวรั ส และ
มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ สถานการณ์โรคใบด่างในมันสาปะหลัง ในประเทศไทย มีการระบาดใน 32 จังหวัด
ในประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์มีพืนที่ปลูกมันสาปะหลังทังหมด 274,692 ไร่ และมีการแพร่ระบาดของ
โรคใบด่างมันสาปะหลังในพืนที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอดอนจาน 1.50 ไร่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ 40.00 ไร่
และอาเภอห้ วยเม็ก 17.00 ไร่ รวมพืนที่ 58.50 ไร่ คิดเป็นพืนที่ระบาดร้อยละ 0.021 ของพืนที่ปลู ก
มันสาปะหลังกาฬสินธุ์ (ข้อมูลจากสานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) และ
ได้ทาลายไปแล้วทัง 3 อาเภอ เป็นโรคที่ไม่มียารักษา ต้องทาลายทิงเท่านัน ถ้าจะปลูกต้องใช้ท่อนมันที่สะอาด
ปลอดโรค จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางการป้องกันกาจัดโดยการประชาสัมพันธ์
ให้พี่น้องเกษตรกรในพืนที่ได้รับทราบ
ส่วนของในการย้ายขนย้ายท่อนมันสาปะหลัง สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้มีการออกประกาศจังหวัดในการขนย้ายต้องได้รับการอนุญาตจากนายอาเภอก่อน โดยที่เกษตรกรต้องมาแจ้ง
และเกษตรตาบลจะไปดูพืนที่ว่ามีการระบาดของโรคหรือไม่ จึงจะมีการขนย้าย ไม่ว่าจะนาเข้าหรือ ส่งออก
ต่างจังหวัด ซึง่ ขณะจังหวัดกาฬสินธุ์มีการระบาดในพืนที่น้อยมาก จึงเป็นที่ต้องการท่อนพันธุ์ของจังหวัดอื่น ๆ
วีดิทัศน์ ปฏิบัติกาจัดใบด่างมันสาปะหลัง
โรคใบด่างมันส าปะหลั ง เป็นโรคร้ายแรงสาหรับมันส าปะหลั งและอาจสร้าง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ แต่ถ้าหากเกษตรกรหันมาใส่ใจ รู้เท่าทัน ป้องกันเฝ้าระวัง จะทาให้มันสาปะหลัง
ปลอดโรคใบด่างมันสาปะหลังได้อย่างแน่นอน โรคใบด่างมันสาปะหลังเกิดจากเชือไวรัสชนิดหนึ่งที่เกิดโรคแล้ว
ไม่มีทางที่จะรักษาหายได้ ต้องตัดใบทิงอย่างเดียว การแพร่กระจายของโรคใบด่างมันสาปะหลังมีสาเหตุหลัก
มาจากการนาท่อนพันธุ์ที่มีเชือไวรัสปนเปื้อนมาปลูกและมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนาเชือไวรัสจากต้นเป็นโรค
ไปสู่ต้นปกติ ทาให้โรคใบด่างมันสาระหลังแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายให้เกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตรมีมาตรการดูแลและป้องกัน ด้ว ยแนวทาง 3 ปฏิบัติ
กาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง ดังนี
1. สารวจแปลงอยู่เสมอ เกษตรกรเจ้าของแปลงต้องสารวจต้นมันสาปะหลัง
ทุก ต้ น ในแปลง เพื่ อ ค้ น หาต้ น ที่เ ป็ น โรค กรณีแ ปลงมัน ส าปะหลั ง อายุ น้ อ ย ต้ น ไม่ สู ง มากให้ ส ารวจทุ ก ต้ น
โดยเดิน หนึ่งแถวเว้ น ห้าแถวแบบตัวยู กรณีแปลงมันสาปะหลังมากต้นสู งให้ สารวจทุกต้นโดยเดินหนึ่งแถว
เว้นสามแถวแบบตัวยู
/ 2. กาจัด …

- 17 2. กาจัดต้นเป็นโรคและแมลงหวีขาวยาสูบ หากเกษตรกรสารวจพบต้นมันสาปะหลัง
เป็ นโรคให้รี บ ทาลาย เพราะไม่สามารถรักษาให้ ห ายได้ กรณีที่พบต้นมันส าปะหลั งเป็นโรคในจานวนน้อย
ให้ใช้วิธีการถอนต้นที่เป็นโรคทิง ใส่ถุงดามิดชิดนาไปตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสาปะหลัง
จะตายสนิท กรณีพบการระบาดของโรคเป็นวงกว้างต้องทาลายทังแปลง แล้วนาไปฝัง หลุ มลึกไม่น้อยกว่า
2 - 3 เมตร พร้ อมพ่น ต้น มัน ส าปะหลั งด้ว ยสารกาจัดวั ช พืช แล้ ว กลบด้ว ยดินหนาไม่น้อ ยกว่า 0.5 เมตร
ส่วนต้นที่ลงหัวแล้ว เกษตรกรสามารถตัดหัวนาไปขายได้ แต่ต้องตัดเฉพาะส่วนของหัวมันเท่านัน ต้องไม่มีส่วนเหง้า
ติดไปด้วย แล้วทาลายส่วนต้นให้ตายสนิท เพื่อป้องกันการลุกลามสู่วงกว้างต่อไป สาหรับแมลงหวี่ขาวยาสูบ
ซึ่งเป็นพาหะนาเชือไวรัสจากต้นมันสาปะหลังที่เป็นโรคมาแพร่กระจายไปยังต้นอื่น ๆ เกษตรกรต้องกาจัด
ด้วยการพ่นสารตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
3. คัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาด เกษตรกรต้องใช้ ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่เป็นโรค
ควรงดซือท่อนพันธุ์ทางออนไลน์หรือจากการขนส่งของหน่วยงานบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการ ซึ่งมักมีการโฆษณา
แหล่งขายพันธุ์ เพื่อหลีเลี่ยงจากใช้ท่อนพันธุ์ จากแหล่งที่พบการระบาดของโรคมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ใบด่างมันสาปะหลัง
การป้ อ งกั น และก าจั ด โรคใบด่ า งมั น ส าปะหลั ง ทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งร่ ว มมื อ กั น
เกษตรกรต้องเน้น 3 ปฏิบัติกาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง ผู้จาหน่ายท่อนพัน ธุ์มันสาปะหลังต้องมีจิตสานึก
ไม่น าท่อนพันธุ์ ที่เป็น โรคมาจาหน่าย หากมีการกระจ่ายโรคไปสู่ แหล่งอื่นด้วยท่อนพัน ธุ์ก็ทาลายเศรษฐกิจ
มันสาปะหลังทังระบบ หน่วยงานรัฐ เอกชน และเกษตรกรร่วมรณรงค์ป้องกันและกาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง
ในทุกพืนที่ จะต้องร่วมมือกันปกป้องมันสาปะหลังเพื่อเศรษฐกิจสาคัญของไทยให้ปลอดโรคใบด่างมันสาปะหลัง
เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและประเทศต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ถือว่าโรคใบด่างในมันสาปะหลังเป็นเรื่องที่สาคัญ จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัด
ทีป่ ระสบปัญหามากที่สุด ต้องติดตามตรวจสอบเรื่องนีให้ดีว่าจะต้องทาอย่างไรบ้าง จังหวัดกาฬสินธุ์มีการแพร่ระบาด
ของโรคใบด่างในมันสาปะหลังในพืนที่ 3 อาเภอ เพราะฉะนัน เรื่องการทาลายต้นมันหรือท่อนมันที่ติดโรคใบด่าง
ในมันสาปะหลังต้องทาให้ถูกวิธี ไปดาเนินการให้ความรู้ต่อเกษตรกร และเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจะให้
การช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายอย่างไร
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
การช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหาย ต้องเสนอขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งได้ เสนอกรมส่ งเสริ มการเกษตรไปแล้ ว ทราบว่า รายได้ ที่จะให้ กับ เกษตรกรผู้ ปลู กมันส าปะหลั งที่ได้รั บ
ผลกระทบในอัตราชดเชยไร่ละ 3,000 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ให้ประกาศเป็นพืนที่ประสบภัยและต้องควบคุมโรคนีให้ได้ อย่าให้แพร่กระจาย
ไปยังพืนที่อื่น ๆ ฝากไว้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

/ 3.4 รายงาน ...

- 18 3.4 รายงานการดาเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ PM2.5 ในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษยาของทุกปี จังหวัดกาฬสินธุ์หรือ
จังหวัดอื่น ๆ จะมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหา PM2.5 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพประชาชน
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สูญเสียทังชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่
ร้อยละ 80 เกิดจากการเผาในที่โล่ง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุทางการเกษตร เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาไร่อ้อย เพื่อตัดอ้อย
ในช่วงฤดูหีบ การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า รองลงมาคือ มลพิษจากอุตสาหกรรมและยานพาหนะ ร้อยละ 20
ซึ่งมาตรการในระดับประเทศจะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เพื่อเป็นการดาเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองใน
ภาพรวมของประเทศและพืนที่วิกฤต ซึ่งมี 3 มาตรการ ดังนี
มาตรการที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพืนที่
มาตรการที่ 2 : การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง(แหล่งกาเนิด)
มาตรการที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
การดาเนินงานลดปัญหาการเผาในที่โล่งในพืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ดังนี
1. ได้จั ดตังศู นย์ประสานงานและแก้ไขปั ญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก (PM2.5)
ในระดับจังหวัด (จังหวัดกาฬสินธุ์) และคณะทางานประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ
2. ออกประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่ง
และพืนที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 มุ่งเน้นให้งดเว้น
การเผาไร่อ้อย ที่นา วัสดุทางการเกษตร วัชพืชในพืนที่การเกษตร ขยะมูลฝอย และกิ่งไม้ตามบริเวณบ้านเรือน
รวมทังงดการเผาในที่โล่งอื่น ๆ ทุกกรณี ทังพืนที่มีเอกสารสิทธิ์ พืนที่รกร้า งว่างเปล่าป่าไม้ พืนที่สาธารณะและ
พืนที่สองข้างทาง
3. จัดทายุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 – 2565
โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นจังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์ (Zero Burning)” ภายในปี 2565 ซึ่งที่ผ่านมา
ปี 2563 หลั งจากมียุ ทธศาสตร์ ได้มีการศึกษาติดตามผลการดาเนินงานในปี นี พบว่าในจังหวัดกาฬสิ น ธุ์
มีการผลิตอ้อยประมาณ 4 แสนไร่ ผลผลิตรวม 3,630,000 ตัน มีอ้อยเผา 2,490,000 ตัน การเผาลดลงจาก
ปี 2562 และ ปี 2561 ซึ่งในปี 2562 มีอ้อยเผา 2,600,000 ตัน และในปี 2561 มีอ้อยเผา 3,850,000 ตัน
จากการศึกษาพบว่ามีการปรับ เปลี่ ย นแปลงปลู กอ้อยที่มีระยะห่ างเพื่อที่จะให้รถสางใบอ้อยเข้าไปทางาน
ได้เพิ่มขึน 416,970 ไร่ และ มีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน คือ 1) เครื่องจักรสางใบอ้อย 74 คัน
2) รถตัดอ้อย 55 คัน
4. จัดกิจกรรม Kick off Zero Burning ดังนี
1) ครังที่ ๑ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ พืนที่ปลูกอ้อยตาบลหนองแวง อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
2) ครังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณพืนที่แปลงปลูกอ้อย ตาบลสมสะอาด อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
5. การตรวจสอบโรงงานที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทาแผนการตรวจสอบโรงงานที่มีการปล่อยมลพิษ ทางอากาศและฝุ่นละออง
ให้ตรวจสอบและกากับการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับ กอ.รมน. และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบโรงงานที่เป็นแหล่งกาเนิดและวัดปริมาณฝุ่น PM2.5
/ 6. รณรงค์ …
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ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจวัดควันดารถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในพืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
7. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะวาระ “กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ KALASIN
SMART GREEN CITY” จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส่วนราชการ/อาเภอ/
อปท./ผู้นาชุมชน และเกษตรกร ในท้องที่อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
(MOU) ไม่เผาตอซังข้าว อาเภอต้นแบบเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
8. ติดตังเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในจังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ติดตังเครื่องตรวจวัด
ฝุ่น PM2.5 สาหรับวัดภายนอกอาคาร (Outdoor) จานวน 1 เครื่อง บริเวณลานด้านหน้าหอประชุม ศูนย์ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการ
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่าน Application Air4Thai สามารถดาวโหลดมาใช้งานได้
ข้อมูลปัจจุบันของจังวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ อากาศดีมาก
และจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563
พบว่ามีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน 5 วัน แต่ลดลงจากปี 2562 ที่มีสถิติเกินมาตรฐาน
15 วัน ซึ่งเป็นมาตรการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ฉะนัน เพื่อให้การดาเนินการตามนโยบายของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทังหน่วยงานงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาเภอ ทุกอาเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทังกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชนจะมีโรงงานนาตาลและสมาคมชาวไร่อ้อยได้ร่วมกัน
ขับ เคลื่ อนนโยบายของจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ต่อไป และร่ว มกันรณรงค์ประชาสั มพันธ์ให้ เกษตรกรหยุดการเผา
และปฏิบัติตามมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ฝากอ าเภอ ทุ กอ าเภอ และทุ กหน่ว ยงาน ในเรื่ องทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลภาวะที่เกิดจากการเผาและก่อให้เกิดฝุ่นหรือมลภาวะต่าง ๆ ถ้าหากสะสมขึนไปบน
ชันบรรยากาศจานวนมากจะกลายเป็นฝุ่นฟุ้งไปทั่วท้องฟ้า จังหวัดกาฬสินธุ์อาจจะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แต่บาง
จังหวัดอากาศไม่มีการถ่ายเทจะเห็นชัดมาก ในบางช่วงต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
เพราะฉะนัน จังหวัดกาฬสินธุ์จะต้องป้องกันไว้ก่อน โดยสนับสนุนเกษตรกรว่าไม่ต้องเผาตอซังข้าวหรือฟางข้าว
ไม่เผาเศษใบอ้อยต่าง ๆ ขณะนีมีบริษัทรับซือใบอ้อยหรือเศษอ้อย รวมทังโรงงานนาตาลก็รับซือใบอ้อยหรือ
เศษอ้อยไว้สาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า นาไปเป็นเชือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และได้ราคาค่อนข้างสูงด้วย
ฝากให้ลดเรื่องการเผานา ต่อไปนีจะไม่มีการเผา เกษตรกรบางรายอาจจะเข้าใจผิดว่าการเผาแล้วทาให้เป็นปุ๋ย
ซึ่งเป็นการเข้าใจไม่ถูกต้อง การเผาไม่ได้ทาให้เป็น ปุ๋ย แต่การเผานันทาลายสิ่งแวดล้อมทาลายจุลิ นทรีย์ที่มี
ประโยชน์ในดิน ให้ใช้วิธีไถ่กลบตอซังข้าวหรือฟางข้าวดีกว่า ให้ไถกลบซังข้าวหรือฟางข้าวในช่วงที่ดินยังไม่แข็ง
เป็นการเตรียมดินไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาทานาก็จะสามารถทาได้โดยง่าย ฝากให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์
เรื่องนีด้วย ทังนี ได้มีการประกาศหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาแห่งแรกของจังหวัด เพื่อลด PM2.5 และ
ส่งเสริมเกษตรที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่บ้านบ่อ หมู่ที่ 9 ตาบลธัญญา อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
และจะต้องมีหมู่บ้านอื่น ๆ ในอาเภออื่น ๆ ตามมาด้วย ให้ทยอยเปิดตัวหมู่บ้าน ตาบล อาเภอปลอดการเผา
ถ้าหากอาเภอไหน เป็นอาเภอปลอดการเผาได้เป็นอาเภอแรก จะให้มารับรางวัลที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มารับรางวัลจากผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจะได้เชิดชูเกียรติต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.5 การเข้า …

- 20 3.5 การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2523 ได้มีการผ่อนผัน
ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ เข้าทาประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ มี 3 ประเภท
ดังนี 1) พืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2) พืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 3) ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่กันไว้เป็นสมบัติของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2506
จากการสารวจของกรมป่าไม้ 74 จังหวัด มีประมาณ 31,179 แห่ง ที่เข้าไป
ทาประโยชน์ก่อน แต่ยังไม่มีการขออนุ ญาต จนสุดท้ายคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิ ถุนายน 2563
เห็ นชอบเรื่ องแนวทางหรือ มาตรการแก้ไขปัญหากรณีที่ส่ วนราชการหรือองค์การของรัฐ เข้าทาประโยชน์
ในพืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต รวม ๕ ข้อ ดังนี
๑) ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้พืนที่ต่อไป โดยให้ดาเนินการ
ให้ ถูกต้องตามระเบี ย บและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นคาขออนุญาตไว้แล้ว หรือยื่นคาขออนุญาต
เข้าทาประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วัน นับตังแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
๒) ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กาหนดไว้
ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
๓) หากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใด เข้าทาประโยชน์ในพืนที่
ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้กรมป่าไม้จะพิจารณา
ดาเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
๔) มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ดาเนินการ
ในพืนที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พืนที่ป่าไม้
๕) ในกรณีฉุกเฉินและมีความจาเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อแก้ไข
ความเดื อ ดร้ อ นของราษฎร ให้ ส ามารถด าเนิ น การไปพลางก่ อ นได้ และแจ้ ง ให้ ก รมป่ า ไม้ ท ราบภายหลั ง
เช่น กรณีเกิดเส้นทางหรือถนน ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ถูกนาไหลบ่า ทาให้ทางขาด ประชาชนจานวนมากได้รับ
ความเดือดร้อน ซึ่งต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน และจาเป็นจริง ๆ
พืนที่แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) กรณีที่เป็นพืนที่ป่าสงวนแห่ งชาติ ถ้าหน่ว ยงานของรัฐ หรือส่ ว นราชการ
จะขอใช้พืนทีจ่ ะมีมาตราที่ 13/1 ใช้สาหรับหน่วยงานของรัฐ และมาตราที่ 16 เป็นของส่วนราชการที่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจะต้องยื่นคาขออนุญาตใช้พืนที่โดยหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด ในระดับอธิบดีหรือมี
การมอบอานาจมาเป็นช่วง ๆ จะมีแบบฟอร์มคาขออนุญาตใช้พืนที่ ถ้าเป็นกรณีป่าสงวนแห่งชาติให้ยื่นคาขออนุญาต
ใช้พืนทีท่ ี่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แต่จะมีมติคณะรัฐมนตรีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก
2) กรณีที่เป็นพืนที่ป่าตามกฎหมายหรือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
ตามมาตรา 4 (1) หรือป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือเรียกว่า “ป่ามติ”
ให้ยื่นคาขอได้ทสี่ านักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือศูนย์ป่าไม้ในท้องที่
กรมป่าไม้ได้มีการจัดประชุมชีแจงในเรื่องนีให้กับส่วนราชการทังระดับกระทรวงและ
ระดับจังหวัด โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปชีแจงเกี่ยวกับเรื่องขันตอนวิธีการในการยื่นคาขออนุญาต
ใช้พืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และมีหนังสือแจ้งเวียนจากสานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ทุกกระทรวงได้ทราบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพราะฉะนันจึงจะเร่งรัดให้ทุกหน่วยงาน
ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าไปทาก่อน ให้ดาเนินการยื่นคาขออนุญาตใช้พืนที่ให้เสร็จ
/ ภายใน ...

- 21 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 หากพ้นกาหนดจะพิจารณาดาเนินกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทังกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย หากสงสัยว่าหน่วยงานของตนเองหรือ
โครงการทีน่ าไปลงนัน ซึ่งลักษณะโครงการที่เข้าไปทาก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องมีคาว่าต่อเนื่อง จะทราบ
ได้อย่างไรว่าอยู่ในป่าประเภทใด อันดับแรกให้จับค่าพิกัดกึ่งกลาง ณ สถานที่ที่จะขออนุญาตใช้พืนที่ เมื่อจับค่าพิกัด
ได้เรียบร้อยแล้ว ให้ทาหนังสือ ถ้าไม่สะดวกไปที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ให้แจ้งมาที่ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์
จะนาส่งให้ เพราะจะต้องตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพิกัดว่าอยู่ในป่าประเภทใด เขตจาแนกหรือว่าโซนนิ่ง
รวมถึงลุ่มนาคุณภาพชันใด เพราะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment : EIA) และอื่น ๆ ประกอบกัน จะต้องตรวจก่อน ถ้าหากคิดว่าจะทารายละเอียดไม่ทัน
ให้จับค่าพิกัดจัดทาภาพถ่ายทางอากาศของ Google Earth หรือ Google Maps และทาคาขออนุญาตใช้พืนที่
เพราะหน้าที่ยื่นคาขออนุญาตใช้พืนที่จะเป็นหน้าที่ของกรมหรือกระทรวงที่สังกัดอยู่ เพื่อที่จะส่งเรื่องให้ทันวันที่
19 ธันวาคม 2563 หลังจากนันจะเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่จะต้องนาเสนอนโยบายเพื่อที่จะกาหนดวิธีการ
ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ส่วนราชการได้เข้าทาประโยชน์ได้ถูกต้อง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นมติคณะรัฐมนตรี
ที่สาคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องส่วนราชการที่อยู่ในพืนที่ของป่าไม้ เพื่อต้องการให้ดาเนินการยื่นคาขออนุญาตใช้พืนที่
ให้ถูกต้อง เพราะว่ามีบางจังหวัดหรือบางอาเภอที่มที ี่ตังของศาลากลางจังหวัดหรือที่ตังของที่ว่าการอาเภออยู่ใน
พืนที่ป่าไม้ ซึ่งดาเนินการมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการขออนุญาตใช้พืนที่ จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2563 เพราะต้องการให้ ดาเนินการถูกต้อง ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ได้แจ้งเวียนกับส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดาเนินการจัดส่งให้สานักงานจังหวัด กาฬสินธุ์ เพื่อจะได้ส่งให้
กระทรวงมหาดไทยรวบรวมในการพิจารณาต่อไป ซึง่ ขณะนีมีเทศบาล 1 แห่ง ที่ดาเนินการขออนุญาตใช้พืนที่
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ที่ถูกต้องจะเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถ้าเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จะต้องเป็นปี 2523 อาจจะเกิดจากความคาดเคลื่อน ตามที่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวมา ไม่ได้มีแค่เฉพาะอาเภอ แต่มีหลายพืนที่ ได้แก่ สถานีตารวจภูธร
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล โรงเรี ย น วั ด ฯลฯ มี ทุ ก ส่ ว นราชการที่ อ ยู่ ใ นพื นที่ ซึ่ ง จะเกี่ ย วพั น ใน
เรื่องการจัดทาคาของบประมาณ หากไม่ขออนุญาตใช้พืนที่ให้ถูกต้อง ถ้าไม่มีพืนที่จะไม่สามารถทาโครงการได้
จึงขอแจ้งให้ทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ส่วนราชการใดที่มีโครงการหรือ มีพืนที่อยู่ในเขตพืนที่ป่า ไม้ แต่ยังไม่ได้มีการ
ขออนุญาตใช้พืนที่ ที่ถูกต้อง ให้รีบไปขออนุญาตใช้พืนที่ ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ก่อนที่จะหมด
ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาผ่อนผันสินสุดวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และจะประกาศแจ้งว่าต่อไปนี ถ้าหาก
หน่วยงานหรือส่วนราชการใดจะทาโครงการ ซึ่งมีพืนที่ของโครงการอยู่ในเขตป่า ไม้ตามที่ระบุ ก่อนที่จะดาเนิน
โครงการต้องมีการขออนุญาตพืนใช้ที่ป่าไม้ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถดาเนินการได้
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
มีบางหน่วยงานที่ดาเนินการไปก่อนแล้ว ถือว่าอยู่ในช่วงก่อนวันที่ 19 ธันวาคม
2563
/ ผู้ว่า ...

- 22 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ไม่เป็นไร ถ้าทาไปก่อนแล้วก็อยู่ในระยะเวลาผ่อนผันให้รีบไปดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถือเป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าถ้าหมดระยะเวลาการผ่อนผันแล้วจะกลายเป็น
ความผิด ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องดูให้ดี ฝากให้ช่วยนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนีแจ้งจังหวัดเพื่อที่จะได้แจ้ง
เวียนให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติเพราะถือเป็นเรื่องสาคัญ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ในส่วนของสานักงานพระพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์มีที่พักสงฆ์ได้มายื่นขออนุญาตใช้
พืนที่แล้ว ปัจจุบันมี 97 แห่ง
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ที่พักสงฆ์ตังอยู่ในพืนที่หลายลักษณะ บางแห่งอยู่ในพืนที่ น.ส.ล. บางแห่งตังอยู่
ในพืนที่ราชพัสดุ บางแห่งตังอยู่ในที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งแต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
เพราะกฎหมายป่าไม้เป็นกฎหมายที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายตัวอื่น เพราะจะเป็นเรื่องการบุกรุกแผ้วถางป่าใช้พืนที่
ป่า หมายถึง ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทุกแห่งก็คือป่า จึงจะต้องดาเนินการให้ถูกต้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ฝากแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการได้รับทราบถึงกฎหมายและข้อปฏิบัติด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้แทนคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ผลการเบิกจากประจาเดือนพฤศจิกายน 2563 จากเป้าหมายของรัฐบาลที่
กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งต้องการที่จะให้งบประจาเบิกจ่ายได้ร้อยละ 36 งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 20
และภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 32 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ผลการเบิกจ่าย ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี
- งบประจา มีการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.89
- งบลงทุน มีการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 15.20
- ภาพรวม มีการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 13.26
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดังนี
- ส่วนราชการ (Function) ซึง่ มีการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 13.49
- ส่วนงบของท้องถิ่นและจังหวัดยังไม่มีการเบิกจ่าย
- ภาพรวม มีการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 15.20
ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการกันเงินไว้ 1,900 กว่าล้านบาท
ตอนนีมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 400 กว่าล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.33
หนั งสื อ จากส านั กงานเลขาธิ การรัฐ มนตรีไ ด้ แจ้ ง ส่ ว นราชการ ไม่ ว่า จะเป็ น
กระทรวงหรือกรมต่าง ๆ ไปแล้ว คณะรัฐ มนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
เห็นชอบในเรื่ องแนวทางที่กระทรวงการคลังได้เสนอเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2564 รวมถึงเรื่องแนวทาง
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในไตรมาสที่ 1 ซึ่ งอยากจะให้ ส่ ว นราชการที่ไ ด้ รับ งบประมาณในการจั ด ประชุม สั ม มนา
ให้ เ บิ ก จ่ า ยในช่ ว งไตรมาสที่ 1 ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด หรื อ อย่ า งน้ อ ยจะต้ อ งเบิ ก จ่ า ยได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50
ในไตรมาสที่ 1 โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการจัดอบรมประชุมสัม มนาในจังหวัดที่เป็นเมืองรองและโรงแรมที่เป็น
ขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กเป็นหลัก ฝากส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณในลักษณะนีด้วย
/ โครงการ ...

- 23 โครงการคนละครึ่ง มียอดการใช้จ่ายภาพรวมทังประเทศ 27,263 ล้านบาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) ในส่วนของจังหวัดกาฬสิ นธุ์มีเงินหมุนเวียน 147.60 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ย 7 วัน วันละประมาณ 5 ล้านกว่าบาท
เงินรั บ บริจาคทาบุญสร้างพระประธานประจาพุทธมณฑล จังหวัดกาฬสินธุ์
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ไม่มียอดรับ-จ่าย ยอดยังอยู่ที่ 11,306,636.07 บาท
เงินบริจาคเพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.5) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ไม่มียอดรับ-จ่ายเพิ่มเติม ยอดยังอยู่ที่ 1,428,487.31 บาท
เพิ่มเติมเรื่องโครงการคนละครึ่ง ตอนนีจังหวัดกาฬสินธุ์ มียอดจานวนร้านค้าที่
เข้าร่วมโครงการ 5,449 ร้านค้า ซึ่งจากที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงการคลัง
ธนาคารกรุงไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปทุกพืนที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีร้านค้าที่เข้าร่วมและให้ความสนใจเพิ่มมากขึน
จากเดือนที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี มีร้านค้าที่เป็นลักษณะหาบเร่แผงลอยที่ไม่มีหน้าร้านเพิ่มขึนเป็น 632 ร้านค้า
และเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านเพิ่มขึนเป็น 2,678 ร้านค้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
งบจังหวัดยังไม่เคลื่อนเลย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เนื่องจากงบจังหวัดมีหลายโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมอบอานาจไปยัง
ราชการส่วนกลาง ซึ่งมอบไปยังอธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมชลประทาน หลังจากนันส่วนกลางจะมอบอานาจ
กลับมายังพืนที่อีกครัง ซึง่ กระบวนการทีอ่ ยู่ในส่วนกลางใช้เวลาประมาณ 1 เดือน งบประมาณนีต้องทา e-Bidding
อย่างเดียว ผลการเบิกจ่ายก็จะยังไม่ได้เบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กาหนดวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ซึ่งวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ซึ่งในปีนีคณะกรรมการ
จัดเตรียมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งได้มีมติในที่ประชุมให้จัดวันที่ 9 ธันวาคม 2563
โดยภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งปกติจะมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
แต่ในปีนีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงาน ป.ป.ช. จึงประสานมายังจังหวัด
โดยให้สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ให้จัดประชุมในวันที่
9 ธันวาคม 2563 โดยครังแรกส่วนกลางอยากให้จังหวัดประชุมวันเดียวกันกับประชุมคณะกรมการจังหวัด และ
หั วหน้ าส่ วนราชการจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ซึ่ งจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ก าหนดจัดประชุม ในสั ปดาห์ ที่ 4 ของแต่ละเดื อน
ระยะเวลาชิดกันเกินไป จึงกาหนดวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ณ ห้องโสมพะมิตร ชัน 4
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เหมือนกับว่าเป็นการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ แต่เป็นการเข้าร่วมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จะมีการเปิดวีดีทัศน์คากล่าว
และการประกาศเจตนารมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี เวลา 09.10 น.
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชวรกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
จะแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเราได้ดาเนินการเรื่อง ITA
ของแต่ละจังหวัด เวลา 09.30 น. เป็นการบรรยายพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ "ต้านโกง" โดย พระมหาสมปอง
ตาลปุตโต ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนันก็จะเสร็จพิธี ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 10.30 น. ณ ห้องโสมพะมิตร ชัน 4
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 3.8 ประชา ...

- 24 3.8 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝาก

ช่วงเทศกาลปีใหม่
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ในวารดิถีขึนปีใหม่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่าย
OTOP จังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ จากัด ขอเชิญชวนทุกท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP
ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชาวบ้าน แบ่งออกเป็น 6 ชุด
ของขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลทังผู้ให้และผู้รับ ดังนี
1) ชุดบุญบารมี
2) ชุดวิถีผ้าไทย
3) ชุดใส่ใจสุขภาพ
4) ชุดมหาลาภเงินทอง
5) ชุดปองดองสามัคคี
6) ชุดข้าวดีอินทรีย์ไทย
สามารถสั่งซือและติดต่อได้ที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาฬสินธุ์ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอทัง 18 อาเภอ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ จากัด และเครือข่าย OTOP ขอเชิญชวน
ทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างเศรษฐกิจชุมชุนไห้หมุนเวียนในจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
4.1 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนพฤศจิกายน 2563
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
4.2 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
4.3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
4.4 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2564
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
4.5 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
4.6 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจาเดือนพฤศจิกายน 2563
โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
4.7 รายงานสภาวะอากาศ และพยากรณ์อากาศ
โดย สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์

/ ระเบียบ ...

- 25 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เข็มกลัดริบบินสีขาวเป็นสัญลักษณ์แสดงของการยุติความรุนแรง การไม่ยอมรับ
ความรุนแรง เป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
เป็ น เดือ นรณรงค์ ยุ ติ ความรุ น แรงเด็ กและสตรี โดยปีนีมี แนวคิดในการรณรงค์ คื อ “ไม่ย อมรั บ ไม่นิ่ง เฉย
ไม่กระทาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” จากสถิติของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
ของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งตังอยู่ที่สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องของผู้ถูกระทาความรุนแรง จานวน 14 เรื่อง แบ่งออกเป็น
ผู้ถูกกระทาที่เป็นชาย 5 คน และเป็นหญิง 9 คน มีการดาเนินคดี จานวน 4 คน สาเหตุของการเกิดความรุนแรง
ที่พบใน 14 ราย ทังหมดมาจากปัญหายาเสพติด ดังนัน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์ จึ งขอความรวมร่ ว มมือ ทุกท่ านประชาสั มพั นธ์และร่ว มกัน รณรงค์ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่ งเฉย
ไม่กระทาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ” ถ้าหากพบเห็นการกระทาความรุนแรงสามารถ
โทรแจ้งที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ถ้าโทรที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะติดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่
ไปดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
2563 กาหนดการ ดังนี ช่วงเช้า เวลา 07.30 น. จะมีทาพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 08.30 น.
จะมีพิธีวางพานพุ่มและวิธีถวายบังคม ช่วงเย็น เวลา 19.19 น. จะมีพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและ
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รายละเอียดจะแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการดาเนินการปฏิบัติและมีการตังโต๊ะหมู่
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บริเวณหน้าสานักงาน ตลอดเดือนธันวาคม 2563 ส่วนรายละเอียดของรูปแบบการจัดตังโต๊ะหมู่และเครื่องประดับ
สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์จะแจ้งให้ทราบอีกครัง
เนื่องจากต้องการสนองค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์
ในเรื่ อ งของสุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง ส านั ก งานจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จึ ง ก าหนดว่ า ควรจะมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
วัน KALASIN SPORT DAY อาจจะกาหนดทุกวันพุธ หรืออาจจะมีการประชุมกันอีกครังหนึ่ง แต่ว่าในเบืองต้น
สานั กงานจั งหวัด กาฬสิ นธุ์ได้กาหนดรูป แบบเสื อ ทังหมด 2 แบบ จึงอยากให้ ที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณา
รายละเอีย ดรู ป แบบเสื อจะขึ นในเว็ บ ไซต์ จัง หวัด กาฬสิ นธุ์ ให้ พิจ ารณาและให้ ความเห็ น ว่า ชอบแบบไหน
อยากเพิ่มเติมอะไร หรืออยากให้นาอะไรออก สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้มาประมวล เพื่อให้ได้รูปแบบ
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึน เมื่อได้แบบเสือเสร็จแล้ว สานักงานกาฬสินธุ์จะมีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้จะ
กาหนดว่าวันพุธที่จะจัดกิจกรรมในตอนเย็น อาจจะมีการเล่นกีฬาฟุตซอลหรือกีฬาประเภทใดบ้างที่ใช้สนาม
หญ้าเทียมด้านหน้าศาลากลางกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้หญิงอาจจะมีการเต้นแอโรบิค
ทังนี จะได้ประสานกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
เสือสวยทัง 2 แบบ ฝากให้ช่วยกันพิจารณาด้วย เมื่อได้แบบเสือ จึงค่อยหารือ
กันอีกครัง
/ ผู้แทน …

- 26 ผู้แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในข้อ 5 การรักษาวินัย
จราจร ในเดือนตุลาคม 2563 มีการจับกุมรถเสียงดังได้ 19 คัน และท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
213 ท่อ เมื่อจับกุมแล้วได้เปลี่ยนท่อไอเสียที่มากับรถและให้เจ้าของรถเซ็นยินยอมที่จะทาลายท่อไอเสียที่ไม่ได้
มาตรฐานอุตสาหกรรม ทังนี ตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตังศูนย์ปราบปรามการแข่งรถ และให้ทาฐานข้อมูล
กลุ่มเสี่ ยงด้ว ย เพราะมีเยาวชนที่ยังจั บไม่ได้ ถ้าหากมีการกวดขันไล่ ตามอาจเกิดอุบัติเหตุ จึง ทาฐานข้อมูล
เพื่อ ทาการอบรม และทาฐานข้อ มูล อู่ ซ่อ มรถที่ขายสิ นค้า ที่ ไม่ ได้ม าตรฐาน อู่ ซ่อ มรถที่ทาการดัด แปลงรถ
เพื่อที่จะดาเนินการต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ขอบคุณตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ทดี่ าเนินการกวดขันวินัยจราจร จังหวัดกาฬสินธุ์
จะได้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และจะได้เป็นเมืองที่ปลอดอุบัติเหตุและอุบัติภัยทังหลาย
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี
ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้เจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ในช่วงนีไปจนถึง
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สาหรับวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กาหนดจัดพิธีทวี่ ัดธรรมพิทักษ์
ตาบลห้วยเม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 กาหนดจัดพิธีที่วัดกลาง
พระอารามหลวง
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

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

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมงคล การรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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