รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
*******************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นายไกรสร กองฉลาด
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายชาญชัย คงทัน
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายศักดิ์สิทธ์ คาภักดี
นายวิชาญ แท่นหิน
นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
นายนพกุล ปัญญาแก้ว
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
นายณ.เณร วัฒนกูล
นายชัชวาล คาศรีสุข
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด
นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายชูชาติ คามา
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง
นายศุภวิทย์ สีสด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
นายอาเภอยางตลาด
นายอาเภอกมลาไสย
นายอาเภอกุฉินารายณ์
นายอาเภอท่าคันโท
นายอาเภอสมเด็จ
นายอาเภอเขาวง
นายอาเภอห้วยเม็ก
นายอาเภอคาม่วง
นายอาเภอร่องคา
นายอาเภอนามน
นายอาเภอสหัสขันธ์
นายอาเภอหนองกุงศรี
นายอาเภอห้วยผึ้ง
นายอาเภอสามชัย
นายอาเภอนาคู
นายอาเภอดอนจาน
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-232.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
พ.อ.ประวัติ จารุตัน
พ.ท.ธนิก ตระกูลมณี
พ.ท.ทองใบ ชารีวัน
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร

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

นายศักย์ ดาหาร
นายเฉลิมชัย จารุวัฒนานนนท์
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
นายรัชโยธิน มีพันลม

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

นายวรพล ภูภักดี
นายวิบูลย์ ไชยวรรณ
นายอภิรักษ์ พานนูน
นายสุทิน กาญจนรัช
นายเดชา เจนกลรบ
นายอาพล จินดาวงค์
นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล
นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
นางสาวอรุโณทัย โยชสิงห์
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายบุญช่วย สงฆนาม
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายภาณุ สุทธิประดิษฐ์
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี

61. นางดวงใจ ทองโสภณ
62.
63.
64.
65.
66.

นายภูผา บัวบุญ
นางอุบลทิพย์ เพชรชู
นายชาญวิทย์ ไชยสิงห์
นายสุธินันท์ อยู่หนูพะเนาว์
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์

นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
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-367.
68.
69.
70.
71.
72.

นางวรรนิภา ชนะวารี
นางวิจารย์ ชูรัตน์
นางดวงตา พายุพล
นายกฤษฎา มะลิซ้อน
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม

73.
74.
75.
76.
77.
78.

นายวราวุธ กล้าหาญ
นางรัดดา กลางบุญเรือง
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
นางบุญญาภา เสนามนตรี
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล

79. นายภาคภูมิ มาตรเลี่ยม
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

ว่าที่ ร.อ. ศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นายอรรณพ โคตรคา
นายเจษฎา จันทร์อุไร
นายอภิชัย หาญสุริย์
นางนารี โกเจริญ
นางเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

นายสุรีย์ ศรีชะตา
ผศ.ดร.ศาตรา สหัสทัศน์
นางสาวประไพพักตร์ ทัตสอย
นายจักรพงษ์ ภูจริต
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายศุภเดช การถัก

(แทน) ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
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-4102. นายสุทธิชัย บุญเรือง
103. ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล
104. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
105. นางวันเพ็ญ ขุนทอง
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

นางฉัตรสุดา เหลาเจริญ
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
พ.ต.ท.ประดิษฐ์ ภูมิพัฒน์
พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.ท.ไทรัฐ สมฤทธิ์
พ.ต.อ.อาพร สายมะณี
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ยุทธศรี
พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล
พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
พ.ต.ท.ไพทูรย์ มาศมาลัย
พ.ต.ท.ประเสริฐศักดิ์ ฝอยกลาง
พ.ต.อ.ชนินทร์ จิตรแจ้ง
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.อ.นพดล ศรีชะตา
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
พ.ต.ต.วิชชุกร ภูตา
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ปลื้มสุด
พ.ต.ต.วัชรไกร ใหม่คามิ

ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
รก. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง
(แทน) รรท. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
รรท. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนากุง
สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว

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

นายทรงกลด สว่างวงศ์
พ.จ.ต.สาเหนียง หวังเจริญ
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายกิตติ บัวละคร
นายยุทธนา เกียรติดาเนินงาม
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
/ 7. นายขวัญชัย ...

-57.
8.
9.
10.

นายขวัญชัย ทัศศร
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายพีระพล ปั้นสังข์
นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายเศกสิทธิ์ ธรรมเกษร
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
นางสาววราภรณ์ จันทร์เลิศฤทธิ์
นายชัยยา ยอดสง่า
นางนันทิยา แสงโสภาภรรณ

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขา
ภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 2
ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

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

พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิโสภณ
พ.ต.ท.ไชยยง คงทอง
นายเอกรัตน์ มิสา
นายไชยา เครือหงษ์
นายกฤษฎา สุขอนันต์
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นายกฤต อรรคศรีวร
นางวนิดา บุญเลิศ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายอานุภาพ จักรแก้ว
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง
นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม
นายกิตติพัชญ์ คาทอง

ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับฝ่ายอานวยการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
(แทน) ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
/ นาสวดมนต์ …

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบเงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
จานวน 2 ราย ได้แก่
บ้านเลขที่ 350 หมู่ที่ 12 ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1. นายวิชิต อะสุชีวะ
2. นางสาวลาไย ทรัพย์พงษ์ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตาบลขมิ้น อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
2. มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศ ให้แก่หมูบ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
จานวน 18 หมู่บ้าน
1. บ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 8 ตาบลเหนือ
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. บ้านโพนสิม
จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 7 ตาบลหัวนาคา
อาเภอยางตลาด
3. บ้านโคกสี
หมู่ที่ 3 ตาบลดงลิง
อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. บ้านวังมะพลับ
หมู่ที่ 7 ตาบลโนนบุรี
อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
5. บ้านหนองแข้
หมู่ที่ 3 ตาบลจุมจัง
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6. บ้านดงกลาง
หมู่ที่ 4 ตาบลดงสมบูรณ์
อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์
7. บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 3 ตาบลศรีสมเด็จ
อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
8. บ้านโนนสาราญ
หมู่ที่ 5 ตาบลกุดสิมคุ้มใหม่ อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
9. บ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 6 ตาบลคาใหญ่
อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
10. บ้านหนองยางคา หมู่ที่ 7 ตาบลเนินยาง
อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
11. บ้านร่องคา
หมู่ที่ 9 ตาบลร่องคา
อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์
12. บ้านเอราวัณ
หมู่ที่ 11 ตาบลหนองใหญ่
อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
13. บ้านนามน
หมู่ที่ 1 ตาบลนามน
อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
14. บ้านนิคมหนองบัว หมู่ที่ 5 ตาบลหนองอีบุตร
อาเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์
15. บ้านหนองแสงใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลสาราญใต้
อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
16. บ้านชาดพัฒนา
หมู่ที่ 8 ตาบลนาคู
อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
17. บ้านม่วงใต้
หมู่ที่ 3 ตาบลม่วงนา
อาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
18. บ้านหัวนาคา
หมู่ที่ 4 ตาบลเหล่ากลาง
อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

/ 3. มอบอาวุธปืนกานัน ...

-73. มอบอาวุธปืนกานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจาปี 2561
- รางวัลกานันยอดเยี่ยม จานวน 3 ราย ได้แก่
1. นายพิชัย วันจรูญ
ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย
2. นายอุดม บาลเพชร
ตาบลสงเปลือย อาเภอเขาวง
3. นายดาวรุ่ง พงษ์นภิส
ตาบลอุ่มเม่า
อาเภอยางตลาด
- รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จานวน 3 ราย ได้แก่
1. นายฉลาม ไร่วิชัย
หมู่ที่ 6 ตาบลม่วงนา
อาเภอดอนจาน
2. นายจีรศักดิ์ จราฤทธิ์
หมู่ที่ 4 ตาบลนามะเขือ อาเภอสหัสขันธ์
3. นายอนัน แย้มสมัย
หมู่ที่ 15 ตาบลจุมจัง
อาเภอกุฉินารายณ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน อาเภอที่มีผลการดาเนินงาน
ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ดีเด่น จานวน 3 ศูนย์ฯ ได้แก่
1. ศูนย์ฯ อาเภอท่าคันโท
2. ศูนย์ฯ อาเภอนามน
3. ศูนย์ฯ อาเภอฆ้องชัย
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
5. มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการเพาะปลูก 2561/62
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นางทองพูล โคกลือชา บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ 9 ตาบลหนองผือ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๑ เงินสด ๔,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นางสมพงศ์ วรรณทอง บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๗ ตาบลหนองผือ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๒ เงินสด ๓,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นางสมศรี ศรีประไหม บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองผือ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัลชมเชย เงินสด ๑,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
นายเรืองฤทธิ์ อุ่นขจร บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองห้าง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร
- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนหนองผือ บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ 1 ตาบลหนองผือ
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๑ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ่อแก้ว บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๗ ตาบลบ่อแก้ว อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ ๒ เงินสด ๔,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
กลุ่มข้าวเหนียวเขาวง ตาบลหนองผือ บ้านเลขที่ 9๘ หมู่ที่ 1 ตาบลหนองผือ อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในโอกาสนี้ขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง 2 ราย และเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยจานวนเงินที่มูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ให้ไปนั้นอาจจะไม่มาก แต่ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีในการตั้งต้นใหม่ จึงขอให้อาเภอและคนในหมู่บ้าน
ชุมชน ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น และก็รายงานให้ทราบด้วย
/ และเรื่องหมู่บ้าน ...
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จั่ น ตอง จะมาตรวจติดตามงานตามโครงการกาฬสิ นธุ์แ ฮปปี้เนสโมเดล ในวัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ซึ่ ง ในโครงการจะมี เ รื่ อ งของยาเสพติ ด การอ านวยความเป็ น ธรรม การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนพื้ น ฐาน
ปัญหาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการเตรียมประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว เพื่อรายงานการดาเนินการด้วย กรณีของยาเสพติด และการอานวยความเป็นธรรมมีปัญหาอุปสรรคอะไร
มีข้อเสนอแนะ และอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ ขอให้รวบรวมข้อมูล ส่งให้สานักงานจังหวัดเพื่อจัดเตรียมข้อมูล
ในการนาเสนอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้ง VDR ทั้งรูปเล่มต่าง ๆ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กาหนดการคร่าว ๆ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 รองนายกรัฐ มนตรี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง พร้อมคณะ จะเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และในเวลา 14.30 น.
เดิ น ทางมาถึ ง ที่ อ าเภอสหั ส ขั น ธ์ มี โ ดยจะมี พิ ธี ส่ ง มอบโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ที่ด้อยโอกาส จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อานวยและโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
หลังจากเสร็จพิธีที่สหัสขันธ์จะเดินทางโดยรถยนต์มาที่ศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ณ ห้องประชุม
โสมพะมิตรแห่งนี้ เพื่อรับฟังผลการดาเนินงานตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และหลังจากนั้นจะเป็นการชมวีดีทัศน์บรรยายสรุปประมาณ 7 นาที และอาจมีการรายงานเรื่องการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยุทธการฟ้าแดดสงยาง จากนั้นอาจจะลงไปเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลผลิตที่เกิดจากโครงการกาฬสินธุ์
แฮปปี้เนสโมเดลที่ลานด้านล่าง และก็เดินทางต่อ ไปทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่อทราบกาหนดการแล้วจึงขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ
จะได้ประชุมหารืออีกครั้ง สาหรับเรื่องหมู่บ้านสีขาว ขอแสดงความยินดีกับผู้นาหมู่บ้านที่ได้รับธง ซึ่งตามข้อเท็จจริง
เรื่องหมู่บ้านสีขาวกับครัวเรือนสีขาวต้องสอดรับกัน เป็นหมู่บ้านสีขาวแต่จานวนบ้านสีขาวน้อยก็จะไม่สอดรับกัน
อาจจะมีคาถามเกิดขึ้น การได้ธงไม่ใช่เรื่องยาก แต่จะรักษาไว้อย่างไร และอาจต้องมีการสุ่มตรวจ หากพบว่ามี
คดียาเสพติดเพิ่มขึ้น อาจจะต้องให้นาเอาธงมาคืน และขอให้ทุกส่วนราชการและผู้นาหมู่บ้านที่ได้รับธงสีขาวไป
จัดทาข้อมูลแยกประเภท ว่าคนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการครอบครัวสีขาวมี จานวนเท่าไหร่ และที่ยังไม่สมัครใจ
เป็นเพราะเหตุผลใด มีคนในครอบครัวไปเกี่ยวหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลในเชิงทางลับ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพ
เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ค้า หากยินดีและสมัครใจเข้าร่วมตามแนวทางดังกล่าว และเลิกยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด จะมีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ โดยต้องเป็นผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ค้า ที่สมัครใจที่จะเข้าร่วม
เพราะหากเป็นผู้ที่ไม่สมัครใจก็อาจทาให้สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งจะไม่มีการเร่งรัดว่าจะต้อง
แล้วเสร็จภายในเวลาใด เพียงแสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินการในหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่องเท่านั้น และขอให้อาเภอ
เน้นย้า เรื่องมาตรการเชิงบวกในหมู่บ้าน โดยการจัดกิจกรรมที่ทาให้คนในหมู่บ้าน ให้เด็กและเยาวชนรวมตัว
ในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น การแข่งกีฬา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น และในส่วนของกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ขอให้คานึงว่าธงขาวที่ได้รับไป ขอให้ติดในที่อันควร และประกาศให้ชาวบ้านทราบโดยทั่วกัน
อย่ างที่ 2 รางวัล กานันผู้ ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจาปี 2561 ท่านที่ได้ ต้องเป็ น
ตัวอย่าง ต้องไปเร่งรัดเรื่องยาเสพติด เรื่องขยะในหมู่บ้าน ยินดีกับทุกท่านให้รักษาคุณความดีเอาไว้
เรื่องศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน อาเภอที่มีผลการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ดีเด่น ยินดีกับอาเภอที่ได้ใบประกาศเกียรติคุณด้วย
และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในช่วงปีใหม่ และในช่วงสงกรานต์ก็อยากให้ผ่านไปด้วยดีเช่นกัน อยากให้
ท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์
/ ผู้บังคับการ ...
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การป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกานต์ ได้นาแนวทางที่เคยปฏิบัติที่จังหวัดนครพนม ดังนี้
คือ ให้มีการแข่งขันตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน หากหมู่บ้านไม่มีอุบัติเหตุตาบลจะมอบรางวัล หากตาบลไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มี
คนเสียชีวิตอาเภอจะมอบรางวัล หากอาเภอไม่มีคนเสียชีวิตจังหวัดจะมอบรางวัล ประเด็นที่ 2 เรื่องการบังคับใช้
กฎหมาย ซึง่ มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วในส่วนของสถิติ ว่าถ้าบังคับใช้กฎหมายมาก สถิติของคดีอุบัติเหตุจะน้อยลง
ก็เพราะว่ากฎหมายออกมาเพื่อวัตถุประสงค์สาคัญก็คือความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุซึ่งที่สาคัญที่สุด สาคัญ
คือเมาแล้วขับ ของเราเหตุที่เกิดก็มาจากเมาแล้วขับทั้งนั้น อีกประการหนึ่งที่อยากฝาก คือเรื่องวิศวกรรมจราจร
ซึ่งมองว่าทาเพื่ออานวยความสะดวกจราจร แต่ถ้ามองในมุมกลับกลายเป็นกับดัก เพราะผมเห็นตัวอย่างตอนที่ผม
เป็นผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เห็นได้ชัดคือ ต้นไม้ บรรดาเสาไฟ และป้ายต่าง ๆ อยู่ชิดขอบทาง
เกินไป ซึ่งผู้ใช้รถ ใช้ถนน ไม่สามารถจะมีสมาธิขับในการขับรถตลอดทุกวินาที ถ้าพลาดแค่เสี้ยววินาที อาจเกิด
อุบัติเหตุที่รุนแรงได้ หากถนนไม่มีสิ่งกีดขวางความรุนแรงของอุบัติเหตุอาจน้อยลง ฉะนั้น หากเป็นไปได้อยากให้
ลดสิ่งกีดขวางในถนนให้มาก ยกตัวอย่างที่จังหวัด อุตรดิตถ์ อุบัติเหตุครั้งหนึ่ง ทาให้มีผู้เสียชีวิตจานวน 4 ศพ
เพราะต้นไม้ข้างถนน ตอนปลูกต้นเล็ก ๆ ก็สวยดี แต่เป็นเพราะปลูกต้นไม้ชิดที่ไหล่ทางเกินไป พอต้นไม้โตขึ้น
กลับกลายเป็ นกับดัก ในทางวิทยาศาสตร์ ถ้าชนด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. การยุบ ตัวของคอนโซนด้านหน้ ารถ
หากเข้ามากระแทกคนขับทาให้เสียชีวิตได้ อีกประการหนึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์มีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ประโยชน์
ของเกาะกลางถนน เพราะว่าเมื่อตอนปี ใหม่ จังหวัดกาฬสิ นธุ์เกิดอุบัติเหตุที่อาเภอกมลาไสยกับโนนดิ น แดง
เกิดอุบัติเหตุข้ามแลนมาชนกันเสียชีวิต ลักษณะคือไม่มีเกาะกลางถนน ถ้ามีก็จะไม่มีการข้ามเลนมา หรือถ้ามีอาจมีน้อย
และฝากช่วงวันสงกานต์ตรงโนนดินแดง ถ้าสามารถวางแบริเออร์ซีเมนต์ได้ อุบัติเหตุอาจลดลงมาก ประมาณร้อยละ
40.47 ซึง่ ข้อคิดดังกล่าวผมคิดตลอดตั้งแต่ทางานมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ มีประเด็นต้องหารือกันเยอะ และเรื่องที่เราไปตั้งด่าน
พลเรือน ทหาร ตารวจที่ป้องกัน ยาเสพติด ผมได้ข้อมูลจากทีมทางานแค่ไปตั้ง ด่านไม่ใช่ช่วงเทศกาล ไม่ได้มี
เป้าหมายอะไรเลย ปรากฏว่าคนใช้รถใช้ถนนประมาณ 3 - 4 เปอร์เซ็นต์ เสพแล้วขับ ต้องช่วยกันว่าเราจะทา
อย่างไร ไม่ใช่เฉพาะถนนสายหลัก หมู่บ้านเหมือนกัน แสดงว่าส่วนหนึ่งใช้รถใช้ถนนใช้ทั้งยา ไม่ใช่แค่เหล้า
เรื่องข้าวหอมมะลิ อาเภอเขาวงได้รับรางวัลไปหมด ข้าวหอมมะลิเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
การตลาด ส่วนข้าวเหนียวคือ ถ้าเราจะทาตลาดข้างบนต้องทาต่อ แต่ข้าวหอมมะลิเราจะทาตลาดพรีเมี่ยมอย่างไร
ซึ่งเจ้ าของเซ็น ทรั ล คุณพิชัย จิ ร าธิวัฒ น์ จะมาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยผมจะเสนอเรื่องข้าวหอมมะลิ ที่ 1 - 3
ของอาเภอเขาวง ขอให้นายอาเภอเขาวงช่วยประสานด้วย ผมจะลองโปรโมทให้ และในช่วงเริ่มทานาข้าวหอมมะลิ
ที่ 1 - 3 ขอให้ปลัดจังหวัดประสานอาเภอ ประสานเกษตรจังหวัด ให้ไปถ่ายทาการเพาะปลูก เพราะอาเภอเขาวง
มีเสน่ห์คือ ยังเก็บเกี่ยวด้วยมือ จะเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่มีรีสอร์ท ชื่อว่า นอนนาหน้าฝน การท่องเที่ยว
จะไปโปรโมทให้ และจะไปขายทัวร์ด้วย หลักการก็คืออาหารสะอาดปลอดภัย และราคาต้องเหมาะสม สมมุติว่า
นักท่องเที่ยวเข้าพักในรีสอร์ท ในตอนเช้านักท่องเที่ยวอาจดื่มกาแฟมองทุ่งนาสีเขียว และเช็กอิน ถ่ายรูป หากมี
ชื่อเสียงดังอาจขายทัวร์ไปดูการดานาข้าวหอมมะลิ อาจให้นักท่องเที่ยวดานาด้วย แล้วถ่ายรูปการเจริญเติบโต
ของข้าวให้นักท่องเที่ยวดู เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้ขายในราคาพรีเมี่ยม ห้ามเอาข้าวอย่างอื่นมาผสม และในเรื่อง
การปลูกต้นกาแฟ มอบให้ ทสจ. ศึกษาดูว่าจะปลูกต้นกาแฟที่อาเภอเขาวงได้ไหม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 1 …

- 10 ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1. ว่าที่ร้อยเอก ศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์
ตาแหน่งเดิม พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม (อานวยการต้น)
ให้ดารงตาแหน่ง พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (อานวยการสูง)
2. นาย เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
ตาแหน่งเดิม ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ให้ดารงตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
3. นาย เศกสิทธิ์ ธรรมเกษร
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการประจาฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1 (ขอนแก่น)
ให้ดารงตาแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์
4. นาย ชัชวาล คาศรีสุข
ตาแหน่งเดิม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนั งสื อจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 377 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรมการจั งหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม
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) “ระบบฐานข้อมูล รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน 110 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การประกาศเกี ยรติคุณรับรองคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ ระดับพื้นฐาน
(Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจาปี 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
(Certified FL) ฉบั บ ที่ 2 ประจ าปี 2561 สื บเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ.2548
เห็นชอบให้มีการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการผลักดันให้พัฒนาระบบราชการให้มีคุณภาพและยั่งยืน และเพื่อเป็นยกระดับการพัฒนา
/ อย่างต่อเนื่อง ...

- 11 อย่างต่อเนื่อง ให้มีการตรวจคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแก่ส่วนราชการที่มีการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด จังหวัดกาฬสินธุ์เราได้มีการผ่านการตรวจรับรองคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐฉบับที่ 1 เมื่อปี 2559
และก็ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการฉบับที่ 2 ในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสานักงาน กพร. ได้มีการ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานของจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งวันนั้น
ท่ า นรองสนั่ น พงษ์ อั ก ษร ได้ เ ข้ า รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ที่ ผ่ า นมา ก็ ต้ อ งขอบพระคุ ณ ในการร่ ว มมื อ ของ
ส่วนราชการที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งในปี
พ.ศ.2562 เราจะมีการส่งผลงานเข้าประเมิน สมรรถนะของจังหวัด ในส่วนนี้จังหวัดกาฬสินธุ์สมัครขอรับ รางวัล
เลิ ศรั ฐ 2 สาขาได้แก่ สาขาคุณภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ (PMQA 4.0) และสาขาการบริห ารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ในส่วนนี้จะได้มีการเสนอโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และสานักงานจังหวัดจะได้มีการประชุมซักซ้อมและเตรียมเอกสารต่าง ๆ ส่งประกวดต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญชวนส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความกรุณาดาเนินการเร่งรัดด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา สถานที่
ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
บังคับใช้ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ในส่วนการรับสมัครเลือกตั้งนั้น ได้กาหนดตั้งแต่วันจันทร์ที่
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ซึ่งท่านผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ได้กาหนดให้ห้องประชุมสานักงานคณะกรรมการ
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสถานที่ในการรับสมัครเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 5 เขตเลือกตั้งในส่วนของการเลือกตั้ง
นั้น สามารถขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้ใ นระหว่างวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ในการขอใช้ สิ ท ธิ์ ส ามารถลงได้ 3 วิ ธี ก ารด้ ว ยกั น วิ ธีก ารที่ 1 โดยการยื น ค าขอต่ อ นายทะเบี ย นอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น 2.โดยการยืนคาขอทางไปรษณีย์ 3.การยืนขอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้าทางเว็บไซ ต์
สานักบริหารการทะเบียนกรมปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วคลิกไปที่การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง จากนั้น
กดเข้าสู่ การลงทะเบี ย นเลื อกตั้งนอกเขตเลื อ กตั้ง กรอกข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ ที่ อยู่เลขบั ตรประจ าตัว ประชาชน
เลขท้ายบัตรประชาชน ตลอดจนเลขรหัสประจาบ้านในทะเบียนบ้านกรอกให้ ครบถ้วน จากนั้นทางระบบจะ
สอบถามการยืนยันการลงทะเบียนว่า ถ้าหากถูกต้องแล้วกดใช่ ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการ
ดาเนินการก็ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในส่วนของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางทั้งในเขต
เลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ในส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้อาเภอทุกอาเภอเป็นสถานที่ในการใช้สิทธิ์
เลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งในส่วนของเขตเลือกตั้งที่ 1 ใช้หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา เขตเลือกตั้งที่ 2 ใช้หอประชุมอาเภอยางตลาด เขตเลือกตั้งที่ 3 ใช้หอประชุม
อาเภอหนองกุงศรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ใช้หอประชุมอาเภอสมเด็จ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใช้หอประชุมอาเภอกุฉินารายณ์
การดาเนินการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เราจะใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา
08.00 - 17.00 น.
/ ในส่วนของ ...

- 12 ในส่ ว นของกระบวนการที่ เกี่ ย วข้ อ งที่จ ะขอความร่ว มมื อ ก็ จากส่ ว นราชการ
หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการหาเสียงรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
กาหนดกฎเกณฑ์วิธีการจัดทาสถานที่ติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในส่วนของประกาศการเลือกตั้งนั้น ได้กาหนดให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอาเภอกาหนดสถานที่
และสถานที่เกี่ยวกับปิดประกาศการเลือกตั้งให้ผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการ
อาเภอ ได้กาหนดให้ท่านผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดสถานที่ และสถานที่ติดประกาศการเลือกตั้ง ณ ที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ที่หมู่บ้าน ชุมชน นอกจากนั้นยังกาหนดให้ท่านหัวหน้าหน่วยงานได้แก่ ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่น ๆ กาหนดสถานที่และสถานที่ติดประกาศสถานที่
การเลือกตั้ง เมื่อติดประกาศเรียบร้อยแล้วก็ให้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับทราบ เพื่อจะแจ้งให้
ผู้รับสมัครได้รับทราบต่อไป ในส่วนของป้ายได้กาหนดให้ผมได้ประสานงานกับหั วหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ออกประกาศเกี่ยวกับการกาหนดสถานที่ในการติดตั้งป้ายซึ่งสถานที่ในการติดตั้งในที่สาธารณสถานอื่นของรัฐ
ตามที่เห็นสมควรโดยคานึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมั่นคง และความสะอาดปลอดภัย
มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะ รวมทั้งไม่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
สาธารณะหรือประชาชนและไม่กีดขวางของระบบการจราจร ส่วนการติดประกาศและป้ายนั้น ทางสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องแจ้งให้ผู้รับสมัครเลือกตั้งในช่วงระหว่างวันเลือกตั้ง และขอความอนุเคราะห์จากท่าน
กรุณาแจ้งสถานที่ในการติดประกาศและก็กาหนดจุดบริเวณให้ติดตั้งป้าย ขอให้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบในวันพรุ่งนี้ด้วย เพราะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ มีการรับสมัครแล้ว จะได้แจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเรี ย นถามทางท่ า นผู้ อ านวยการ กกต. ว่ า จะไม่ มี ก ารอนุ ญ าตให้ ผู้ ส มั ค ร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทาโปสเตอร์ไปติดตามบ้านหรือติดไว้ตามต้นไม้ ตามเสาไฟฟ้าจะไม่มีเลยใช่ไ หมครับ
จะมีเฉพาะประกาศที่เราจัดให้แล้วก็ให้รวมกันที่ว่าขนาดเอสาม ถ้าหากว่าให้เราทาสถานที่ให้ท้องถิ่นต้องทาเป็น
สถานที่ให้เขามาติดประกาศต้องคานึงถึงขนาดเอสาม ของผู้สมัครแต่ละท่านพรรคการเมืองที่จะสมัคร 50 พรรค
ต้องเตรียมให้เพียงพอและเป็น ที่ที่เหมาะสมก็เข้าใจถูกนะครับ จะไม่มีโปสเตอร์ไปติดตามต้นไม้ ตามบ้านร้าง
ประมาณนี้ จะติดเป็นกลุ่มเท่านั้น
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ใช่ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านช่วยสรุปเป็นแนวปฏิบัติส่งไปทางท้องถิ่น ให้อาเภอได้รับทราบ จะได้ถือปฏิบัติ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ได้ครับ ที่ผ่านมาได้ทาหนังสือแจ้งและจัดทารูปแบบเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จริ ง ๆ ถ้าจะอานวยความสะดวกนายอาเภอที่เป็นผู้ อานวยการเลื อกตั้ง เขต
ก็ควรจะมีหลักปฏิบัติให้นายอาเภอไปศึกษาด้วย ถ้าเราสามารถทาเป็นอินโฟกราฟฟิกได้ก็ดี อธิบายด้วยรูปภาพว่า
ขั้นตอนกระบวนการเลื อกตั้งตามกฎหมายใหม่มีอะไรบ้าง จะช่วยได้เยอะ รายละเอียดให้ เป็นอ่านตัว แม่ บ ท
เพือ่ ป้องกันความผิดพลาด บางส่วนผมก็เห็น กกต. ส่วนกลางทา อธิบายให้ชาวบ้านรู้ด้วย ว่ามีบัตรใบเดียวใช่ไหม
มีโลโก้พรรคไหม
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ในส่วนของบัตรเลือกตั้งจะมีชื่อพรรค และตราเครื่องหมายพรรคการเมือง มีโลโก้
แต่ไม่มีชื่อคน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แค่รู้ว่าใครสมัครก็เลือกพรรคเลยใช่ไหม
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ใช่ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กาที่พรรคหมายความว่าผู้สมัครในเขตนี้ก็จะได้คะแนนไปใช่ไหม
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ใช่ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แล้วคานวณคะแนนยังไง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในส่วนของแบบบัญชีรายชื่อจานวน 150 คน เขาจะดูคะแนนของแต่ละพรรค
ที่ได้รั บ มาหารด้ว ย 500 ซึ่งถือว่าเป็ น คะแนนเฉลี่ ย แล้ ว เอาตัว ที่ได้รั บนี้เ อาไปหารของแต่ล ะพรรคที่ ไ ด้ รั บ
และเฉลี่ยออกมาว่าแต่ละพรรคได้เท่าไหร่ ไปดูจานวน สส. แต่ละพรรคว่ามี สส.บัญชีรายชื่อได้จานวนกี่คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อั น นี้ เ ฉพาะบั ญ ชี ร ายชื่ อ นะ ถ้ า แบบเขตก็ คื อ ได้ ค ะแนนอั น ดั บ 1 ถู ก ไหม
แต่คะแนนของผู้สมัครอันดับรองลงมาถ้าไปรวมในภาพรวมก็คานวณหาบัญชีรายชื่อถูกไหม
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ใช่ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝากหัวหน้าส่วนราชการให้วางตัวเป็นกลางด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากว่าที่ผมได้รับคาสอบถามมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าบางที
มีผู้สมัครหรือว่าที่ผู้สมัครเขาไปขอใช้สถานที่ท่านจะมีแนวทางอย่างไร หรือว่าท่านจะมีหนังสือแจ้งเป็นหลักเกณฑ์
ได้ไหม ว่าให้ได้หรือไม่ได้อย่างไร เพราะว่าผมตอบอะไรไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายระเบียบเปลี่ยนแปลงไป ช่วยทา
หนังสือแจ้งให้ทราบเลยได้ไหม หรือว่าอย่างไร
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ได้ครับ จะไปดาเนินการครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
พุ ทธมณฑลจั งหวั ดนั้ น จะจั ดสร้ างขึ้ นที่ แก่ งดอนกลางเพื่ อให้ เป็ นศู นย์ กลางทาง
พระพุทธศาสนาโดยทางอ้อมคือ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนและเป็นที่ออกกาลังกายของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
และนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาการจัดหาทุนที่จะสร้างองค์พระประธานนั้น เริ่มตั้งแต่ ปี 2560 ในส่วนฐานสร้างมาเรื่อย ๆ
และทางเทศบาลก็ดาเนินการมาเรื่อย ๆ กิจกรรมที่จัดหาทุนที่จะสร้างองค์พระก็มีทั้งเทศน์มหาชาติผ้าป่า กิจกรรมหลัก
ก็คือการบูชาแผ่นทอง ให้ท่านคลังจังหวัดสรุปยอดรับ - จ่ายเงินบริจาคสร้างองค์พระประธานเป็นเบื้องต้นก่อนครับ
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ปัจจุบันในเดือนมกราคมเรามีรายรับเข้ามาทั้งสิ้น 1,043,726 บาทในเดือนนี้
ไม่มีรายจ่ายครับรวมเป็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีปัจจุบัน 991,1828.09 บาท
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก็ขอบขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพี่น้องประชาชนทีช่ ่วยกันทาบุญ
บูชาแผ่นทองนะครับ ซึ่งยอดวันนี้ก็คิดว่าจะประชุมหารือในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อที่จะหาแนวทาง
ควบคุมแนวทางคือจัดหล่อองค์พระประธานเป็นปฐมฤกษ์เป็นบางส่วนสาหรับยอดสาคัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตกลงกันได้หรือยัง เรื่องทองเหลือง หรือเรื่องสัมฤทธิ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นวาระเพื่อพิจารณาในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาว่าจะเลือกเป็น
ทองเหลือง หรือทองสัมฤทธิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผมไม่กล้าฟันธง เพราะว่าพระท่านก็อยากได้ทองเหลือ ง ทางช่างคนปั้นก็อยากได้
สัมฤทธิ์ แต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลของตนเอง ผมอยู่ตรงกลาง สงสัยต้องโหวตเอาเสียงส่วนใหญ่ เนื่องจังหวัดกาฬสินธุ์
ของเราเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจไม่โตเท่าไหร่ หาเงินต้องจัดกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ในการระดมทุนในครั้งเดียว
คงจะไม่ได้หล่ อพระในช่วงนี้ ข้าวเปลือกของชาวบ้านหมดหรือยัง ถ้าเราจะจัด บุญกุ้มข้าวใหญ่ด้ว ยได้ ห รื อ ไม่
บุญกุ้มข้าวใหญ่ คือ ขอบริจาคข้าวเปลือกจากชาวบ้ านแล้วเอามารวมกันแล้วประมูล ประมูลแล้วนาเงินมาสร้าง
พระประธานหลาย ๆ แนวทาง จะทาไหวหรือไม่
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จะนาเสนอที่ประชุมในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แล้วงานปราสาทข้าวมีเรื่องของบุญกุ้มข้าวใหญ่ด้วยใช่ไหม ถ้านามารวมกันจะได้
ไหม หรือวัดที่จัดงานนั้นมีรายจ่ายของวัดอยู่แล้ว จะแบ่งสัดส่วนกัน อย่างไร แต่ถ้านามาเสริมกันก็จะใหญ่ขึ้น
หรือจะแยกต่างหาก สมมุติว่าจะมีพิธีหล่อ ลองเป็นข้อเสนอจะให้มีบุญกุ้มข้าวใหญ่ด้วย และก็มีผ้าป่าด้วยก็แล้วแต่
ความจริงอยากเห็นภาพต้นผ้าป่าแต่ละแห่งแล้วก็เอามารวมกัน
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กิจกรรมสาคัญคือ การบูชาแผ่นทอง ซึ่งหลัก ๆ คือทางอาเภอ ที่การปกครอง
อาเภอ วันนี้ผมขออนุญาตสรุปยอดการส่งของแต่ละอาเภอ เพราะว่าบางอาเภอก็ยังไม่ส่ง เห็นว่ารวบรวมอยู่
มีบางอาเภอที่แจ้งยอดฝากธนาคารเอง แต่ไม่นาหลักฐานการโอนมาแจ้งที่สานัก งานพระพุทธฯ หรือว่าที่คลัง
จังหวัด ทาให้เป็นเงินลอยยังไม่มีเจ้าของ มีคนนาฝากจานวน 4 ยอด ประมาณ 200,000 กว่าบาท ขออนุญาต
แก้ไขของอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากเคยส่ง ยอดแล้ว และต่อมาได้ แจ้งยอดเพิ่มเติมจาก 900,000 บาท
เป็ น 1,119,887 บาท ยอดของอาเภอเมืองกาฬสิ นธุ์ ช่วงนี้ คงจะได้ปฐมฤกษ์ในการหล่อหลังจากวัน ศุกร์ที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 อาจมีข้อยุติหลายอย่าง และขอความกรุณานายอาเภอทุกอาเภอเช็กยอด เพราะว่าบาง
อาเภอ ก็มีนายอาเภอย้ายมาใหม่ ขอให้เช็กยอดและสรุปเงิน ว่าที่นาส่งถูกต้องตรงกันหรือไม่ และแผ่นทองที่
เหลือขอความกรุณาให้นาส่งคืน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่า ยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ.2562
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ของเดื อ นมกราคม ซึ่ ง เป็ น ไตรมาตรที่ 2 ของปี 2562 จากระบบ GFMIS และจากการประมวลผลของ
กรมบัญชีกลางสิ้นสุด ณ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ขออนุญาตนาเรียนโดยสรุปดังนี้ สาหรับในปีงบประมาณนี้
รัฐบาลได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทที่สานักงบประมาณนาเสนอคือ งบประจากาหนดไว้ในไตรมาตรที่ 1 เบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 36 ไตรมาตรที่ 2 เบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57 ไตรมาตรที่ 3 เบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 และไตรมาตรที่ 4 เบิกจ่ายให้ได้ให้ได้ 100%
งบลงทุนกาหนดไว้ ไตรมาตรที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ไตรมาตรที่ 2 ไม่น้อย
กว่ า ร้ อ ยละ 45 ไตรมาตรที่ 3 ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 65 และไตรมาตรที่ 4 ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยได้ 100%
การเบิกจ่ายในภาพรวมกาหนดเป้าหมายไว้ที่ ไตรมาตรที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32 ไตรมาตรที่ 2 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 54 ไตรมาตรที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 และไตรมาตรที่ 4 ต้องเบิกจ่ายได้ 100%
ผลการเบิกจ่ายประจาปี 2562 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประจาปัจจุบันได้รับการ
จั ดสรร 1,584,920,000 บาท เบิ กจ่ ายไปแล้ ว คิดเป็นร้อยละ 50.25 งบลงทุนปัจจุบันได้รับการจัดสรร
2,795,400,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 12.65 ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาตรที่ 2
อยู่ร้อยละ 32.35 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมปัจจุบันเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 26.25
ส่วนการเบิกจ่ายเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุน ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วน
ของงบฟังก์ชั่นของส่วนราชการจากวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 1,952,840,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็น
ร้ อ ยละ 16.84 งบเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การ จั ด สรร
622,690,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 3.50 และงบประมาณในส่วนลงทุนของงบจังหวัดได้รับการ
จัดสรร 219,880,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 1.31 ทั้ง 3 งบนี้ ยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
ในไตรมาตรที่ 2 อยู่
การจัดอันดับผลการเบิกจ่ายงบประจาจังหวัดกาฬสินธุ์เบิกจ่ายได้มากเป็นอันดับที่
43 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ในอันดับที่ 3 และใน 12 จัง หวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
ตอนกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่อันดับที่ 8 งบลงทุนเบิกจ่ายได้มากเป็นอันดับที่ 55 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัด
เบิกจ่ายได้เป็นอันดับที่ 3 และใน 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางจังหวัดกาฬสินธุ์
/ อยู่อันดับที่ 8 ...

- 16 อยู่อันดับที่ 8 ลาดับในการเบิกจ่ายภาพรวมเป็นอยู่อันดับที่ 54 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่อันดับที่ 4 และใน
12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่อันดับที่ 7
ลาดับผลการเบิกจ่ายของงบกรมจังหวัด งบประจาเบิกจ่ายได้เป็นอันดับที่ 59
ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่อันดับ ที่ 4 งบลงทุนเบิกจ่ายได้มากเป็นอันดับที่ 28 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัด
อยู่อันดับที่ 2 และภาพรวมงบจังหวัดเราเบิกจ่ายได้มากเป็นอันดับที่ 46 ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่อันดับที่ 4
ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ซึ่ ง ในปี ง บประมาณนี้ เบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น
รวมกันทุกปีงบประมาณ จากยอดรวมทั้งสิ้น 838,080,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 49.39
ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของการแจกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิ ทธิ์ตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ผลการดาเนินงานข้อมูลเมื่อวัน ที่ 25
มกราคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์แจกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 98.16 ซึ่งผลการแจกบัตรของ
จังหวัดกาฬสินธุ์แจกได้มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และข้อมูลปัจจุบันสิ้นสุดที่วันที่ 29 มกราคม 2562
ซึ่งมีการแจกบัตรให้ผู้มีสิทธิ์ในรอบเพิ่มเติมนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรทั้งสิ้น 55,688 ราย ได้มีการ
ดาเนินการแจกบัตรให้ผู้มีสิทธิ์ไปแล้วจานวน 54,769 ราย ซึ่งมีบัตรคงเหลือที่แจกไม่ได้อยู่ 1006 ใบ แจกไม่ได้
เนื่องจากกรณีต่าง ๆ เช่น เสียชีวิต 398 ราย ติดคุก 42 ราย ไปทางานอยู่ที่จังหวัดอื่น 481 ราย ส่งบัตรมาผิด
73 ราย ซึ่งบัตรที่ส่งมาผิดเราก็ได้ดาเนินการส่งให้จัง หวัดตามชื่อที่ถูกต้องไปแล้ว ไปทางานต่างประเทศ 1 ราย
และมีผู้ไม่ประสงค์จะรับบัตรจานวน 11 ราย เมื่อหักจานวนนี้ออกไปแล้วการจ่ายบัตรสวัสดิการของกาฬสินธุ์ก็ได้
100% ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอาเภอทุกท่าน พร้อมทั้งทีมงานทุกท่านทุกอาเภอที่ได้ดาเนินการในเรื่องนี้ด้วย
ความเข้มแข็ง และต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการ ท่านปลัดจังหวัด ที่ได้ช่วยกากับดูแลและให้คาแนะนา
ที่ดี จนงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ทุกส่วนราชการไปทบทวนดูนะครับ งบประจายังต่ากว่าเป้าอยู่ งบลงทุนก็ยังต่า
งบจังหวัดอีก งบจังหวัดก็ทยอยอนุมัติไปแล้ว ให้ส่วนราชการต่าง ๆ รีบดาเนินการหาตัวผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
เพราะเงินมาแล้ว ใช่ไหม เน้นย้าว่าอย่าไปแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ทาอย่างไรต้องทาอย่างนั้น แต่ถ้ามีปัญหาทาไม่ได้
ให้แจ้งก่อน ปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเลขหลักเดียวมีแนวโน้มเป็นไปได้ไหม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มีแนวโน้มเป็นไปได้ครับ แต่ต้องขอความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ช่วยกัน
เร่งรัดในการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตอนนี้ ศ าลากลางจั ง หวั ด เรามี ห้ อ งศิ ล ปกรรมที่ ชั้ น 2 ห้ อ งเจ้ า เมื อ ง ขอแจ้ ง
หน่วยงานราชการหากท่านมีผลงานที่หมุนเวียนที่จะไปติดตั้งก็แจ้งได้ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และวันนี้
หลังจากประชุมเสร็จ ขออนุญาตเชิญชวนท่านหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมชม และจะมีพิธีเปิดด้วย

/ ผู้ว่าราชการ …

- 17 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เป็นการแสดงผลงานศิลปะที่ทาให้ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์มีประโยชน์มากกว่า
การติดต่อราชการหรือมาประชุม ฝากหัวหน้าสานักงานจังหวัดดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียนร้อย ความสะอาด
หลักการเข้าไปชมงานศิลปะ เมื่อเลิกประชุมเชิญ ชวนทุกท่านไปชมงานศิลปะ และถ้าศิลปินท่านไหนมีผลงาน
อยากแสดงก็ให้นามา ผมอยากจะเพิ่มเติมให้ศูนย์ราชการคึกคัก ตอนนี้มีแผนที่จะสร้างหอประชุมอาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ขึ้นอยู่ในบริเวณเดียวกัน เหตุผลคือผมอยากให้ชุมชนก็จะได้เจริญออกมา จะได้มีร้านอาหารก็จะตามมา
มีการค้าขายแถวนี้ ซึ่งตอนนี้ในช่วงเวลาเย็น ๆ เริ่มมีคนมาออกกาลังกายแล้ว อนาคตก็อาจจะมีเรื่องการเปิดไฟ
เรื่องเต้นแอโรบิค ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลองไปคิดหน่อย อย่างน้อยเอาข้าราชการไปเต้นแอโรบิค มีหญ้าเทียม
ด้วยทาเป็นสนามฟุตบอล 7 คน ทาเป็นสนามฟุตซอล ไม่รู้ว่ากว้างพอไหม ทาเป็นสนามฟุตบอลได้ไหม ลองไปดู
ทาได้ก็ทา ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร และให้ปลัดจังหวัดดูมาตรการเรื่องรักษาความปลอดภัย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.6 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2562
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีวันสาคัญทางศาสนาที่สาคัญคือ วันมาฆบูชา ซึ่งในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กาหนดจัดที่วัดประชานิยม วัดกลาง และวัด
ทุกวัดในพื้นที่อาเภอ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทางศาสนาและร่วมส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และก็มีงาน
ที่สาคัญคือ งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง ณ พระธาตุยาคู บ้านเสมา ตาบลหนองแปน อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเรียนเชิญท่านนายอาเภอกมลาไสยช่วยแจ้งรายละเอียด
นายอาเภอกมลาไสย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับงานที่พระธาตุยาคูก็จะจัดขึ้นในช่วงเทศการมาฆบูชา ชื่องานคือ “มาฆปูรมี
ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง” ซึ่งกาหนดจัดงานในวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมในงานที่
สาคัญ ๆ ก็จะมีกิจกรรมทะเลธุง มีพิธีทานธุง มีขบวนแห่แบบวัฒนธรรมประเพณีอี สาน ท่ามกลางทะเลธุงมีการ
แสดงแสงสีเสียงชุดมินิไลท์แอนซาวตานานเมืองฟ้าแดดสงยาง มีการประกวดการแต่งกายชุด ภูสิตาฟ้าหยาด
ซึง่ เป็นกายแต่งกายย้อนยุคทวารวดี และมีการปฏิบัติธรรมเวียนเทียน และมีเรื่องของตลาดโบราณด้วย ซึง่ กาหนด
จัดงานจะเริ่มพิธีเปิดงานวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันไฮไลท์ของงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.
เป็นต้นไป และขบวนแห่จะเริ่มประมาณ 17.00 น. จากนั้นก็จะเป็นพิธีบูชาพระธาตุยาคู และการราบวงสรวง
พระธาตุยาคู จากนั้นจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงต่อ ส่วนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์
คือ การประกวดการแต่งกายชุด ภูสิตาฟ้าหยาด เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
จะเป็นการปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันมาฆบูชาจะมีพิธีตักบาตร
ในตอนเช้า เมื่อพิธีตักบาตรเสร็จก็ถือว่าจบงาน ในการนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านไป
ร่วมงานวันมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอเพิ่ ม เติ ม ว่ า นอกจากวั น มาฆบู ช าแล้ ว จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ยั ง มี ง านวั ฒ นธรรม
ประเพณีอีกตลอดทั้งเดือน ซึ่งได้แจ้งกาหนดการให้หัวหน้าส่ว นราชการทราบ และขอประชาสัมพั นธ์เชิญชวน
ทุกท่าน และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาชมได้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ ในการนี้ขอเรียนเชิญท่าน ผอ.สานักงาน
พระพุทธฯ แจ้งเรื่องงานสัปดาห์ส่งเสริมวันมาฆบูชาเพิ่มเติม

/ ผู้อานวยการ …

- 18 ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับเทศกาลวันมาฆบูชา ในส่วนของวัดและก็คณะสงฆ์วัดทุกวัด คงจะจัดงาน
บุญวันสาคัญเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แต่ที่สาคัญคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พุทธมณฑลกาฬสินธุ์แก่งดอน
กลางคณะสงฆ์โ ดยศูน ย์ เผยแพร่ พระพุทธศาสนาก็ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เทศกาลวันมาฆบูชาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
พิ ธี เ ปิ ด การประกวดโต๊ ะ หมู่ บู ช าถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าทั้ ง 18 อ าเภอ แข่ ง ขั น การกล่ า วสุ น ทรพจน์ เ นื่ อ งใน
วั น มาฆบู ช าของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา แข่ ง ขั น การตอบปั ญหาธรรมะ การจั ด นิ ท รรศการ และกิ จ กรรมสุ ดท้าย
คือ การทอดผ้าป่าสร้างองค์พระประธาน ซึ่งจะมีพี่น้องนักเรียน นักศึกษาจาก ต่างอาเภอเข้ามาร่วมจะประชุม
ปรึกษาหารือในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เช่นกันครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่ อ งการประชุ ม ถ้ า รวมกั น ได้ ก็ ใ ห้ ร วมกั น จะประชุ ม ครั้ ง เดี ย ว เพราะเป็ น
หน่วยงานกระทรวงเดียวกันจะได้ไหม เรื่องพระธาตุยาคูอยากให้มีธุงเยอะ ๆ อยากให้เป็นทะเลธุง ธุงกาลังได้รับ
ความนิยม เพราะปีที่แล้วมีจานวนน้ อยไป อยากให้จังหวัดกาฬสินธุ์จดสิทธิบัตรธุงให้เป็นลิขสิ ทธิ์ ของจั งหวัด
กาฬสินธุ์ และก็ ททท. จะลงมาร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ยกระดับงานพระธาตุยาคูให้เป็นงานระดับชาติ แต่ปีนี้
จังหวัดกาฬสินธุ์ต้องแสดงให้เห็นก่อน แล้วงบประมาณจะตามมา
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 ขอเชิญร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2562
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ผ้าแพรวา ชุดภูไท เป็นต้น
ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจาปี 2562 ในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 มีนาคม
2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองกาฬสินธุ์ งดแต่งเครื่องแบบในวันจันทร์
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 การถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เชิญชวนถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
และสามารถบูชากาน้าได้ที่สานักงานวัฒนธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญชวนถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร
มติที่ประชุม
รับทราบ

/ 3.9 คาสั่งจังหวัด ...

- 19 3.9 คาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 9404/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่
13/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
จั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ ทั้งนี้ ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ได้ จัดทาคาสั่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามคาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 9404/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.10 คาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 9405/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาอาเภอ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นการประสานความร่ ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในระดับอาเภอเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการปฏิบัติราชการ จึงได้แต่งตั้งผู้แทน
กระทรวงศึก ษาธิการประจ าอาเภอ ทั้ งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ได้จัดทาคาสั่ ง แต่งตั้งผู้ แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการประจาอาเภอเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามคาสั่งจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ที่ 9405/2561 เรื่อง
แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการประจาอาเภอ สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.11 การดาเนินการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ในฐานะอนุกรรมการและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ดาเนินมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ตามที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยเน้นมาตรการป้องกัน
เป็นลาดับแรก และให้ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นประจาทุกเดือน หรืออาจนาเรื่องดังกล่าวเป็นหัวข้อ
ในการประชุมคณะอนุกรมการจังหวัดทุกเดือน โดยให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบปัญหาและตรวจตรา
สอดส่องดูแลไม่ให้มีการจัดเวทีหลอกลวงประชาชนในพื้นที่
ซึ่งการดาเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ตามที่กล่าวข้างต้น
สานักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ได้เสนอมาตรการในการป้องกันธุรกิจแชร์ ลูกโซ่ จานวน ๔ มาตรการ และกาหนด
ผู้รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละมาตรการแล้ว ปรากฏตามหนังสือ ที่ กค (0728.02/กร/๔๖๙4 ลงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งนาเสนอในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบแล้ว
ปรากฏตามบันทึกข้อความ ที่ กส 0017.1/๒1๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อร่วมกันพัฒนากลไกในการป้องกันการกระทาความผิดที่มีลักษณะอาชญากรรมพิเศษแชร์ลูกโซ่ และให้เป็น
จังหวัดนาร่องเขตปลอดแชร์ลูกโซ่
/ โดยอาศัยกลไก …

- 20 โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบและอนุกรรมการ
ป้ อ งปรามธุ ร กิ จ การเงิ น นอกระบบในส่ ว นภู มิ ภ าคระดั บ จั ง หวั ด พร้ อ มทั้ งได้ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
ที่ ๓๗49/๒๕๖1 แต่งตั้งคณะทางานป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมีคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ร่วมเป็น
คณะทางานตามคาสั่งดังกล่าว และมียุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคณะทางานและเลขานุการ ให้มีอานาจ หน้าที่
สนับสนุนการกิจ บูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกัน และปราม
การกระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ
การเชิงรุกเพื่อมิให้ประชาชนในพื้นที่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่
ทั้งนี้ สานักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ พิจารณาเห็นว่า คณะทางานฯ ตามคาสั่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3749/๒๕๖๑ มีหน้าที่หลักในการป้องกันและปรามการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ และมีคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ร่วมเป็นคณะทางาน เพื่อให้การทางานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และไม่เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน จึงเห็นควรให้คณะทางานฯ ตามคาสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๓๗๔๔/๒๕๖๑
เป็นคณะทางานหลักในการขับเคลื่อนมาตรการป้องปรามธุรกิจแชร์ลูกโซ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้รายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรมการจั งหวัดเป็นประจาทุกเดือน หากมีพฤติการณ์แชร์ลู กโซ่ หรือได้รับข้อมูล ว่ ามี
พฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ในท้อ งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอให้ช่วยสอดส่องเรื่องแชร์ลูกโซ่ ด้วย ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่น่าจะมี และขอให้
ตรวจสอบกลุ่มขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะมาจาหน่ายให้ชาวบ้าน เช่น ขายพันธุ์พืช ปุ๋ย สัตว์ เพื่อป้องกันการ
หลอกลวงชาวบ้าน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.12 ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกตาบลสาราญ อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอสามชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ซึ่งที่ผ่านมาผมพบปัญหาว่าบริษัท ซีพี กดราคามะม่วง จึงไปเจรจากับบริษัท ซีพี
ถ้าให้ราคาต่ากว่า 80 บาท จะหาตลาดใหม่ สรุปว่าบริษัท ซีพี ยอมให้ราคาที่ตกลงกันไว้ ขณะนี้ไม่มีปัญหาแล้ว
ตลาดดีมากครับ ขออภัยที่ประชุมด้วยครับ เพราะในตอนแรกจะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกตาบล
สาราญ อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เอามะม่วงน้าดอกไม้สีทองมาประชาสัมพันธ์ที่นี่ และอาเภอสามชัยปลูก
มะม่วงน้าดอกไม้สีทองปลอดสารพิษประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งจะได้ผลผลิตประมาณ 300 - 400 ตัน มะม่วง
น้าดอกไม้สีทองเกรด A ขายในราคา 80 บาท เกรดต่าลงมาขายในราคา 25 - 40 บาท เกรดต่าทีส่ ุดขายในราคา
10 บาท และคาดว่าในปีนี้เกษตรกรจะขายได้ประมาณ 20 - 30 ล้านบาท อาเภอสามชัยแบ่งการปลู ก พืช
ออกเป็นโซนมีมะม่วง อ้อย ยางพารา ทุเรียน และพุทรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อยากให้อาเภอสามชัยเป็นอาเภอผลไม้ และเน้นปลูกแบบปลอดสารพิษด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ 3.13 การพัฒนา ...

- 21 3.13 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 2 โครงการ
เรื่องที่ 1. โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองกาฬสินธุ์ สาย ฌ ซึ่งตอนนี้กาลั ง ออก
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ตาบลกาฬสินธุ์ เพื่อก่อสร้างถนนผังเมืองกาฬสินธุ์ สาย ฌ ระยะทางประมาณ 2.864
กิโลเมตร 4 ช่องทางจราจร แนวถนนเส้นนี้คือ ถนนเส้นทางหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เส้นบายพาสเดิม
ซึ่งเป็ น สามแยกที่มี ร้ านขายหิ น อ่อน ตรงจุด นั้นจะตัดเป็น 4 แยก ตรงไปทางทุ่งนา ไปจุดสิ้ นสุ ด ที่ทางหลวง
หมายเลข 227 รูปแบบจะเหมือนถนนหน้าศาลากลางมีเกาะกลางปลูกต้นไม้ ทางเท้า และระบายน้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วางแผนทาเลนจักรยานเผื่ออนาคตไว้ด้วย และเผื่อปลูกต้นไม้ทั้ง 2 ข้างทางด้วย
ฝากท่านลองไปวิเคราะห์ดูว่าสะพานแห่งที่ 2 กับ ถนนบายพาสที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้น ชาวบ้านจะได้อะไร จะมีอะไร
เกิดขึ้น ขอข้อมูลตรงนี้ด้วย
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ 2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้าลาปาว ยาว 1,200 เมตร
สะพานจะอยู่ฝั่งด้านตะวันออกของเขื่อนลาปาว เชื่อมจากอาเภอสามชัยไปอาเภอสหัสขันธ์จะช่วยย่นระยะทาง
ถนนเส้นนี้จากเดิมระยะ 60 กิโลเมตร จะเหลือแค่ 40 กิโลเมตร อีกอย่างถ้าไปจังหวัดอุดรธานีจะสอดรับกับ
แขวงทางหลวงที่จะพัฒนาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดอุดรธานีไปสู่อีสานเหนือ ก็ถือว่าเป็นทางลัดจากจังหวัด
กาฬสินธุ์ไปจังหวัดอุดรธานี เพราะลดระยะทางได้ประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งในปี 2562 ได้งบสารวจ ตอนนี้อยู่
ในขั้นตอนเป็นการออกแบบรายละเอียด และจะตั้งงบก่อสร้างในปี 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมสายใหม่ที่จะนาความเจริญมาสู่จังหวัดกาฬสินธุ์
ฝากอาเภอสามชัยและอาเภอสหัสขันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์การก่อสร้างล่วงหน้าด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.14 รายงานพยากรณ์อากาศ
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การคาดหมายลั กษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ประจาเดือนกุมภาพั น ธ์
2562 สภาวะอากาศทั่วไป เดือนนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ในระยะต้นและ
กลางเดือนบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ จากนั้น จะเริ่มมี
อากาศร้ อนในตอนกลางวัน กับ จะมีห มอกหนาในหลายพื้นที่ ส่ ว นในตอนเช้ายังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่ วไป
ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ
แต่จะมีกาลังอ่อนและไม่ต่อเนื่ อง ประกอบกับในช่ว งปลายเดือนจะมีล มตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้ป กคลุ ม
ประเทศไทย ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทย
ตอนบน ซึ่งทาให้บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ในบางแห่ง
ในเดือนมีนาคมอาจพายุฤดูร้อน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอาเภอเตรียมรับพายุฤดูร้อน ให้ไปดูปา้ ยตามต้นไม้ กิ่งไม้ที่เสี่ยงให้ตดั ออกบ้าง
ต่อด้วยโครงการชลประทาน เรื่องน้า เป็นอย่างไรบ้าง
/ ผู้แทนโครงการ …

- 22 ผู้แทนโครงการชลประทานโครงการชลประทาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้น้าของเขื่อนลาปาวมีอยู่ 994 ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณ 50% และการ
ระบายน้าของลาปาวระบายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันนี้ระบายไปแล้ว 229 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตามทีอ่ ยู่ในแผน แต่ส่งจริง 210 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึง่ ต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
บางพื้นที่ที่ติดเขื่อนอาจจะเกิดน้าท่วม เขื่อนอาจจะแตกทาให้น้าท่วมทานาไม่ได้
อยากจะให้เปลี่ยนฤดูทานาเป็ นช่วงนี้ เพราะน้าชีขึ้นได้ตลอด น้าปาวขึ้นได้ตลอด แถวบริเวณนั้นทานาไม่ไ ด้
อย่าโทษแต่เขื่อน เพราะถ้าไม่มีเขื่อนก็จะไม่มีน้าใช้ ท่านนายอาเภอ ท่านเกษตรจังหวัด ผมก็จะไปด้วย ให้จัดชุดไป
ทาความเข้ากับ ชาวบ้ านที่อยู่ บ ริ เวณนั้ น ถ้าปรับเปลี่ ยนวิธีการปลู กพืช ได้ในช่ว งนั้นก็ปรับเปลี่ ยน แต่ให้ เห็ น
ประโยชน์เขื่อน ผมถือว่าตรงนี้เป็นต้นทุนสาคัญของชาวกาฬสินธุ์ แต่ก็ถือว่าท่านบริหารจัดการน้าได้ดี เรื่องน้า
กรณีถ้าขอน้ามาเท่าไหร่ อย่าปล่อยให้เท่าตามที่ขอ ให้ต่อรองไว้บ้าง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)
เรื่อง เสนอโดยเอกสาร

5.1 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมกราคม 2562
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนมกราคม 2562
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
หมู่ที่ 1 ตาบลเหนือ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนมกราคม 2562
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
***********************************
(ลงชื่อ)

(นางสาวเมวิกา หาญอาษา)
นิติกรปฏิบัติการ

ผู้จดรายงานการประชุม
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