รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 10/2561
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 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
นายสาเริง ม่วงสังข์
นายวิชาญ แท่นหิน
นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
พ.จ.ต.สาเหนียง หวังเจริญ
นายอนันต์ พิมพะสาลี
จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
นายธนเสฏฐ์ ชัยสงคราม
นายณ.เณร วัฒนกูล
นายจรูญ ใจทาน
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายเจษฎา จางจันทร์
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายสมชัย โภคาเพ็ชร
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์
นายสัญญพงศ์ ศิริเรืองวัฒนา
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายศุภชัย บุญทิพย์
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง

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

-232.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นายวิทยา มุลน้อยสุ
นายประสูติ หอมบรรเทิง
พ.อ.ประวัติ จารุตัน
พ.อ.มานพ ไขขุนทด
พ.ท.ทองใบ ชารีวัน
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์
นางสาวชิรภรณ์ ไสวอมร

42.
43.
44.
45.
46.

นายศักย์ ดาหาร
นายโกวิท ฉันทจิตร
นายพรชัย ทรัพย์มูล
นางกิรณา คุ้มแก้วพรหม
นายรัชโยธิน มีพันลม

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

นายสามารถ มูลคา
นายเอนก รัตน์รองใต้
นายรณชัย ภูครองทอง
นายอภิวัฒน์ สินแสง
นายณรงค์ นาควิริยะพงศ์
นายอาพล จินดาวงค์
นายเกริกกรุง สุภัควนิช
นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
นายคารมย์ ขุนหล้า
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี

61. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เกษาโร
62.
63.
64.
65.
66.

นายธงชัย พูดเพราะ
นางดวงดาว ปรอยกระโทก
นางพรภิไล ศรีสุ่มมาตย์
นางสาววิมล กลางประพันธ์
นางวิจารย์ ชูรัตน์

นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
รก. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
/67. นายกฤษฎา ...

-367. นายกฤษฎา มะลิซ้อน
68. นายจักรพงษ์ ถามุลตรี
69. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

นายมิตรชัย อานันทนสกุล
นางรัดดา กลางบัญเรือน
นายรักษพล พอจิต
นายสวัสดิ์ มาลี
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
นางสาวพิสมัย จงสมชัย
นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล

77. นายภาคภูมิ มาตรเลี่ยม
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

นายมงคล สกุลรุจินันท์
นายวิรัตน์ นามวงษา
นายชัยภาส ทรงขันธ์
นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นางอุทัยวรรณ โกตระกูล
นายเจษฎา จันทร์อุไร
นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
นายเจษฏ์พงศ์ น้อยผาง
ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์
นายรชต ภูพานเพชร
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

นายภัทรนันท์ อิงภู
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
ร.ท.ภูริภัค ดาบุญมา
นายสุทธิชัย บุญเรือง
นายชัยยา ยอดสง่า
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล

ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
กาฬสินธุ์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
รักษาการในตาแหน่ง อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
/100. นางสาวนฤมล ...

-4100. นางสาวนฤมล วิเชียรแสน
101. นางวันเพ็ญ ขุนทอง
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

นางสุจิตรา จันทร์เปล่า
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรันย์
พ.ต.ท.สถิตพงศ์ พาลี
พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
พ.ต.ท.ไทรัฐ สมฤทธิ์
พ.ต.ท.ประทีป ปัญโญวัตน์
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ รักษาศิลป์
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี
พ.ต.อ.วัฒนา เกษรมาลา
พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์ นิติวัฒนานนท์
พ.ต.อ.ประยุทธ อรัญโชติ
พ.ต.อ.พุฒินันท์ อาพันธ์
พ.ต.อ.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา
พ.ต.อ.สมชาย ภูกองชนะ
พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ
พ.ต.ท.รุจน์ วิเชียรภักดิ์
พ.ต.ท.สยาม จิตเพียร
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

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

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

นายทรงกลด สว่างวงศ์
พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายกิตติ บัวละคร
นายยุทธนา เกียรติดาเนินงาม
นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์
นายบุญช่วย สงฆนาม
นายขวัญชัย ทัศศร
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายสถาพร คาแท่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย)
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
/ 10. นายเหรียญชัย ...
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11.
12.
13.

นายเหรียญชัย ทองดี
นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายทวี แก้วภูมิแห่
ดร.ฤทธิบาน สุชีวะกุล
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
นายสมพงษ์ แสนบุตร
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายวิศวชาติ สุวรรณราช
นายเรืองเวช ผาสุก
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
นางสาววราภรณ์ จันทร์เลิศฤทธิ์
นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ วัชรเสวี

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขา
ภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 1
ผู้อานวยการ สพป.กส.เขต 2
ผู้อานวยการ สพป.กส. เขต 3
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ผู้อานวยการมหาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน

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

นายนพพงษ์ วงษ์เสนา
นาสวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส
นายไชยา เครือหงส์
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นางสาวสมพร จันทร์นนท์
นางวนิดา บุญเลิศ
นายดิลก ธารสมบัติ
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายอานุภาพ จักรแก้ว
นายเสกสรร รัตนเกื้อกูลกิจ
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง

จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
ป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์
รก.ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(แทน) ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รก. หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
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-617. นางสาวภัทราภรณ์ คงพูลเพิ่ม
18. นายอภิสิทธิ์ ทบวอ
19. นายกิตติพัชญ์ คาทอง

จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล
จนท.บันทึกข้อมูล

นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
พิธีก่อนการประชุม
1. มอบประกาศเกี ย รติ บั ต รแก่ เกษตรกรผู้ ผ่ า นการสรรหาปราชญ์ เกษตรของ
แผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (1 ราย)
โดย สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
คือ นายอนันต์ ผลสว่าง
2. การมอบต้นรวงผึ้งให้แก่อาเภอทุกอาเภอ (จานวน 18 ต้น)
โดย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
3. การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการกรมการปกครองที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติราชการครบ 20 ปี (จานวน 4 ราย)
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
1. นางพรภักดิ์ ทันเจริญ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
2. นางพัฒน์ธิรา ภูทองกรม ปลัดอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
3. นางสาวสิริกร โกฎิรักษ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง อาเภอยางตลาด
4. นางสุกฤตา ผจงศิลป์
เจ้าหน้าที่ปกครอง อาเภอยางตลาด
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.
2.
3.
4.
5.

ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นาย ทรงกลด สว่างวงศ์
ตาแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย)
นาย วีระศักดิ์ ศรีโสภา
ตาแหน่งเดิม ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี
ตาแหน่งเดิม ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
นายสุทธิชัย บุญเรือง
ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเลย
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
กาฬสินธุ์
/ 6. นายพสธร ...

-76.

นายพสธร ดั่งหั่งซิ้น
ตาแหน่งเดิม วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ให้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
7. นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล
ตาแหน่งเดิม ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
8. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ศรีสะเกษ
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาฬสินธุ์
9. นางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
10. นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้วยมีหั วหน้ าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่ง ใหม่ห ลายท่าน ชมรมออนซอนโปงลาง
เราจะรั บ ประทานอาหารด้ ว ยกั น แต่ ไม่ ได้ บั ง คั บ เน้ น สมั ค รใจ เพื่ อ จะได้ ห ารื อ กั น จะได้ ท าความรู้ จั ก กั น
เพราะจาเป็นในการประสานงานกัน จะได้ไม่ต้องรอหนังสือกันรู้จักกันเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เอาคนที่
สมัครใจไม่จาเป็นต้องมาทุกคน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มีวีดีทัศน์สรุปผลการดาเนินงานโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล ให้ทุกท่านชม ก่อนที่จะ
เข้าระเบี ย บวาระประชุม คณะกรมการจั งหวัด และหั วหน้าส่ วนราชการ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ครั้งที่ 10/2561
ในวาระต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอบคุณ ทุกภาคส่ ว น ที่ ได้ร่ว มมือกันทั้ งกองกาลั งทหาร ตารวจและหั วหน้าส่ วนต่าง ๆ
ต้องดาเนินการต่อไปและก็บริการดีแฮปปี้ทั้งจังหวัด กาฬสินธุ์กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ลองรวบรวม
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเรื่ อ งการให้ บ ริ ก าร การอนุ มั ติ การอนุ ญ าตต่ าง ๆ มาหารือ กั น ดู ล องรวมเรื่อ ง Smart
province จังหวัดอัจฉริยะ ถ้าสามารถมี App เรื่องจังหวัดอัจฉริยะอยู่บ้านไม่จาเป็นต้องไปธนาคารก็โอนเงินได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ 2 ...

-8ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 6200 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะ
กรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
เพื่ อ พิ จ ารณ ารั 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 103 หน่วยงาน
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จานวน 0 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

เพื่อทราบ

3.1 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจาปีพุทธศักราช
2561
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
โดยปกติ พิ ธีเจริญ พระพุ ท ธมนต์ ถ วายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจาปี
พุ ท ธศั ก ราช 2561 จั ด ท าพิ ธี ดั งกล่ า วในวั น ที่ 28 ของทุ ก เดื อ น แต่ เดื อ นตุ ล าคม เลื่ อ นเป็ น วั น พุ ธ ที่ 31
เดือนตุลาคม 2561 ส่วนเวลาและการปฏิบัติอื่น ๆ คงเดิม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เชิญหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 ประจาปีพุทธศักราช 2561 ประจาเดือนตุลาคม ในวันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม 2561 ด้วย เพราะว่าเป็น
เรื่องทีม่ ีคาสั่งมาจากส่วนกลางให้จัดทาพิธีดังกล่าวทุกเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจาปี 2561 ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง)

วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์มีพระอารามหลวง จานวน 1 แห่ง คือวัด กลางพระอารามหลวง
ซึ่งทุกปีจะต้องมีการรับผ้ากฐินพระราชทานมาถวายที่วัด ซึ่งในปีนี้ลูกหลานทุกคนในตระกูลนายปัจจัย - นางสาเภา
คลังบุญครอง โดยนายวิโรจน์ คลังบุญครอง เป็นผู้ได้รับผ้ากฐินพระราชทานมาถวายวัดกลางพระอารามหลวง
ในวั น ที่ 17 - 18 เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 ซึ่ งจะมี พิ ธี ส มโภช ในวั น เสาร์ ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2561
เวลา 16.00 น. โดยท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน และพิ ธี ท อดถวายผ้ า กฐิ น ในวั น อาทิ ต ย์ ที่
18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยเจ้าภาพคือลูกหลานตระกูลนายปัจจัย คลังบุญครอง เป็นประธาน
/ และก็ขอเรียนเชิญ ...

-9และก็ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านหั ว หน้ าส่ ว นราชการร่ว มท าบุ ญ และร่ว มเป็ น เกีย รติ ด้ ว ย
สาหรับการแต่งกายในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 แต่งกายชุดผ้าไทย ส่วนวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน
2561 ตอนเช้าเป็นชุดปกติขาวหรือชุดผ้าไทย หรือสุภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในการนี้กฐินพระราชทานที่มีหน่วยงานภาคเอกชนมีประชาชนไปขอรับพระราชทาน
มาทอดถวายพระอารามหลวง ผมก็จะไปเป็นประธานเฉพาะงานวันสมโภชก่อนวันทอด ส่วนวันทอดถวายผ้ากฐิน
ประธานคือคนที่เขาไปขอรับพระราชทานมา ทั้งนี้กฐินวัดใหญ่ ๆ มีผู้จองกฐิน วัดเล็ก ๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านชนบท
ห่างไกล อยากทราบว่าต้องมีเงื่อนไขอย่างไร ต้องมีพระจาพรรษาอย่างน้อย 5 รูป หรือไม่ จึงจะสามารจัดกฐินได้
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามวินัยวัดนั้นต้องมีพระภิกษุจาพรรษาจานวน 5 รูป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถ้ามีวัดที่ยังไม่ได้รับกฐินให้รีบแจ้งด้วย นายอาเภอหรือสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกาฬสินธุ์ไปสารวจดู เพราะกฐินหมดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ได้หารือกับท่านผู้อานวยการพระพุทธศาสนาแล้วทราบว่ามีอยู่ 19 วัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่ได้ บั งคับ นะครับ ทาบุ ญ กฐิ นให้ ครบทุกวัดให้ กาลั งใจพระท่าน หน่วยงานไหน
สนใจก็มาจอง ติดต่อคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้ มี 19 วัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 โครงการจับปูใส่กระด้ง
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ตามที่จังหวัดได้มอบหมายให้สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์และสานักงาน
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนมีพื้นที่
มีเวทีในการจัดกิจกรรมให้เยาวชนชื่อว่าจับปูใส่กระด้ง ได้ดาเนินการในเดือนกันยายน 2561 และเดือนตุลาคม
2561 อีก 1 ครั้ง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือเด็กและเยาวชนมีความสนใจที่
จะมาเข้าร่วมกิจกรรม แต่เนื่องจากระยะเวลาสั้นอาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงทุกแห่ง ก็เป็นเด็กที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่
มาร่วมกิจกรรมและได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งในวันที่ 13 ตุลาคม 2561
ก็ได้รับความร่วมมือจากสภาเด็ก โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์มาทากิจกรรมให้ ซึ่งในวันนั้นไม่ได้
ใช้งบประมาณเลย ในส่วนของเดือนกันยายน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้
จัดกิจกรรมในพื้นที่อาเภอเมืองและพื้นที่ต่าง ๆ

/ ผู้แทนพัฒนาสังคม ...

- 10 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ส าหรั บ ในเดื อ นกั น ยายนที่ ผ่ า นมา ทางส านั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คง
ของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินโครงการจับปูใส่กระด้ง ที่นอกเหนือจากศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ที่ตลาดโต้รุ่งอาเภอเมืองแล้ว ก็มีอีก 6 อาเภอ พื้นที่นาร่องในการจัดทากิจกรรม
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
และเพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยในวัยรุ่น ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการก็จะมีการวาดรูปการ์ตูน การใช้สีต่าง ๆ
การเล่นโปงลางและก็การทาขนมไทย เพื่อให้เด็กได้มีทักษะความรู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และก็สามารถที่จะ
นาไปจาหน่ายและเพิ่มรายได้ รวมทั้งเทคนิคการเล่นฟุตบอลและก็การเล่นดนตรีพื้นบ้านต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ทาการ
นาร่องในปี 2561 ซึ่งในปี 2562 ก็จะมีการขยายพื้นที่ต่อให้ครอบคลุมอย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่ง โครงการนี้
ถือว่ามีประโยชน์สาหรับเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จุดประสงค์ของโครงการก็คือการให้เด็กมีพื้นที่แล้วให้เด็กอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่
ดี ก ว่ า อยู่ กั น เอง บ้ า นเรามี ต้ น ทุ น ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมเยอะ ก็ เลยเน้ น ให้ ท างวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์มาช่วยกันขับเคลื่อน ให้จัดกิจกรรมสัปดาห์
ละ 1 วัน คือจัดกิจกรรมในวันเสาร์หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) แต่ถ้าทุกอาเภอสามารถทาได้ก็จะ
เป็นเรื่องดี ตอบโจทย์เรื่องยาเสพติดก็จะเป็นการกล่าวถึงพื้นที่เชิงบวก ผมให้นโยบายว่าให้เลี้ยงอาหารเด็กด้วย
ในช่วงกลางวันหมุนเวียนกันไปในแต่ละส่วนราชการ ส่วนราชการไหนไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ถ้าเป็นไปได้อยากให้
ลงมาดูน้อง ๆ ไม่จาเป็นต้องมาวาดรูป มาเต้นก็ได้ เล่นดนตรีก็ได้ เล่นกีฬาก็ได้ เพื่อให้ เด็กอยู่ในสายตาผู้ใหญ่
อีกทั้งส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดก็คือเด็กอยู่กันเอง แล้วก็ติดกันเอง ถ้าทุกอาเภอจัดกิจกรรมได้ถือว่าเป็นเรื่องดี
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 การดาเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูทานา
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เนื่องจากว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดพื้นที่ ทานาและก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์หลังฤดูทานาทดแทนการทานาปรัง โดยมีเป้าหมายในพื้นที่คือ 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
เราได้ส่งพื้นที่เป้าหมายไป 240,000 ไร่ เป็นเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ ขอความร่วมมือจากท่านนายอาเภอ
ด้วย ให้ช่วยดาเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และก็อยากฝาก
เรื่องการนาเข้าในที่ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านด้วยในครั้งต่อไป เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และที่สาคัญ
ต้องสมัครเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและก็มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่จะปลูก มาตรการจูงใจที่จะนาเข้ามาให้เกษตรกร
ก็คื อรั ฐบาลจะให้ สิ นเชื่ อดอกเบี้ ยถู ก ในอั ตราไร่ละ 2,000 บาท ดอกเบี้ ยร้อยละ 0.01 หรื อหมื่ นละ 1 บาท
นอกจากนั้นถ้าเกิดความเสียหาย หรือว่าเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติอะไร รัฐบาลก็จะชดเชยให้ไร่ละ 1,500 บาท
อันนี้คือมาตรการจูงใจ ซึ่งคาดว่าเมื่อดาเนินการแล้วจะลดปริมาณข้าวที่เราผลิตเกินอยู่ 3 ล้านตัน จะลดลงได้
ประมาณ 1 ล้านตัน ที่คาดไว้ ซึ่งเราดาเนินการมาช่วงหนึ่งเป็นการสารวจเบื้องต้น สารวจในช่วงเดือนกันยายน
ถึงตุลาคมที่ผ่านมา ว่ามีคนต้องการเข้าร่วมอยู่ จากเป้าหมาย 240,000 ไร่ มีคนเข้าร่วม 13,668 ไร่ ซึ่งก็ยังต่า
กว่าเป้ าหมาย แต่ ว่าช่ว งนี้ เป็ น ช่ ว งเวลารั บ สมั ครยั งมี เวลารับ สมั ครอยู่อี กถึ งวัน ที่ 15 พฤศจิก ายน 2561
ซึ่งเมื่อสิ้นระยะเวลาที่สมัครก็คาดว่าจะได้เพิ่มขึ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ไร่ ตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาร่วมแล้ว
ก็ฝากท่านนายอาเภอได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วย
/ ผู้ว่าราชการ ...

- 11 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผมก็ ห นั ก ใจแต่ เป็ น นโยบายก็ ต้ อ งท านะท่ า นนายอ าเภอ หนั ก ใจเพราะว่ า อะไร
คือข้าวโพดคนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ค่อยนิยมรับประทาน แล้วที่ตอนนี้หนักใจอีกเรื่องคือราคาข้าวดี ราคาข้าวเปียก
เห็นว่าตันละ 13,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าตากให้แห้งราคาอาจจะถึง 17,000 – 18,000 บาท ลองคิดดู
ว่าขนาดรับ จาน าของรัฐบาลที่ผ่ านมาตัน ละ 15,000 บาท ชาวบ้านก็ยังทานาไม่ยอมหยุดเลย ประกอบกับ
จังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้น่าจะเป็นปีทอง เพราะจังหวัดขอนแก่นแห้งแล้ง น้าเหลือแค่ 30 กว่าเปอร์เซ็น ลาปาวน้า
เหลือเกือบ 70 เปอร์เซ็น ตอนนี้จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ ข้าวตายแล้ง
เยอะ จังหวัดขอนแก่นห้ามเกษตรกรทานาปรัง แต่เขื่อนอุบลรัตน์ต้องปล่อยน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ เพื่อให้ท้าย
น้าทาประปา คอยดูแถวน้าพองจะดักสูบ น้าไปทานาปรังหมด แล้วจะห้ามยังไง แต่ของจังหวัดกาฬสินธุ์เราต้อง
ขอบคุณ ทางหน่ ว ยงานเกี่ยวข้องที่วางแผนกัน ดี บริห ารน้าได้ ค่อนข้างเป็ นระบบ ท่วมบ้ างแต่ไม่นาน จังหวัด
กาฬสินธุ์เราปีนี้ทานาปังได้ พอทานาปังได้ ผมเป็นห่วงว่าทีใ่ ห้ชาวบ้านปลูกข้าวโพดนั้นเขาจะปลูกไหม หนักใจแต่ก็
เป็นเรื่องนโยบายก็ต้องทา ห่วงเพราะจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ชานาญเรื่องการปลูกข้าวโพด แล้วจะเอาเครื่องเกี่ยวมา
จากไหน ถ้าถึงเวลาหักข้าวโพดมีกาลังพอไหม ต้องนาข้าวโพดมาสีเอาเมล็ดอีกก็เป็นปัญหา ต้องเตรียมแก้ไขเรื่องนี้
ด้วย รวมทั้งเรื่องเครื่องมือต่าง ๆ ท่านเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เตรียมเรื่องคนรับซื้อข้าวโพดไว้บ้างไหม
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มีค รั บ โดยการประสานงานกั บ ท่ านสหกรณ์ จังหวัด กาฬสิ น ธุ์ ที่ รับ ผิ ด ชอบเรื่อ งนี้
ประสานงานกับเอกชนไว้เรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่ามีผู้รับซื้อเมล็ดข้าวโพดทุกเมล็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องนโยบายก็ต้องทา รัฐบาลท่านก็ตั้งใจอยากให้ชาวบ้านลดการทานาปรัง เห็นว่า
แล้งเลยไม่อยากให้ทานาปรัง แต่ไม่น่าเอาจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเข้าด้วยเลย เพราะจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราเป็นพื้นที่
น้ าเยอะแล้ วปรับ ยาก เขตชลประทานส่ว นหนึ่งทานาปรังอีกส่ว นหนึ่งไปปลูกข้าวโพด อาจจะขัดกัน ซึ่งปลู ก
ข้าวโพดต้องไม่ให้น้าขัง ถ้าน้าขังข้าวโพดจะตายได้ อันนี้ต้องฝากไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัด
กาฬสินธุ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ส านั กงานการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติป ระจาจังหวัดกาฬสิ น ธุ์
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประจาปี 2561 ซึ่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ของเราได้ร่วมมือร่วมใจกันกับทุกภาคส่วนจัดขึ้นประจาทุกปี ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ปีที่แล้ว
ท่านก็ได้มีส่วนร่วมในการเป็นประธานในการจัดงานนี้ สาหรับปีนี้ท่านผู้ว่า ราชการในฐานะที่เป็นประธานศูนย์
ต่อต้านการทุจ ริตระดับ จั งหวัด ปั จจุ บั น นี้ เปลี่ ยนชื่อเป็นคณะกรรมการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จะมีประจาทุก
จังหวัดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์เป็นประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีทางสานักงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับสานั กงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สาหรับปีนี้
เนื่ อ งในวั น ที่ 9 ธั น วาคมของทุ ก ปี องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ ป ระกาศให้ เป็ น วั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น สากล
ปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทางาน ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริตไปพิจารณาดาเนินงาน ว่าปีนี้เราจะจัดกิจกรรมในการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้าน
คอรัปชั่นสากลอย่างไร
/ ซึ่งสานักงาน ...

- 12 ซึ่งสานักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้
ร่วมกับสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัด
กาฬสินธุ์ และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราได้ประชุมกันหารือเรียบร้อยแล้ว ได้กาหนด
ที่จะจัดงานขึ้น และเนื่องจากปีนี้วันที่ 9 ธันวาคมตรงกับวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการ ก็อาจจะเป็นภาระของ
ท่านหัวหน้าส่วนราชการในการที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการจัดล่วงหน้าคือวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม
2561 ภายใต้ แนวคิด ที่ว่า “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่เคยจัดในปีที่แล้ว และครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นพร้อม
พร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ปปช.ส่วนกลางก็จะจัดในเวลาเดียวกัน ซึ่งคณะทางานได้พิจารณากัน
แล้วเห็นว่าปีนี้เราคงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยก็ได้กระตุ้นย้าเตือนให้พี่น้ อง
ประชาชนได้รู้ว่าวันนี้เรามีวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล กิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็มีหลายกิจกรรม เช่น
กิจกรรมที่ 1 คือกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งกาหนดรูปแบบเป็นการ
ประกวดขบวนรณรงค์สถานศึกษาในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกาหนดให้เดินจากมุมเมืองทั้ง 3 แห่ง เดินเข้ามา
ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มาพบกันแล้วก็มาร่วมพิธีเปิด ในพิธีมอบรางวัลการประกวดเงินรางวัล
พร้อมโล่เกียรติบัตรต่าง ๆ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
กิ จ กรรมที่ 2 คื อ การประกวดวาดภาพต่ อ ต้ านการทุ จริ ต ของนั ก เรีย นในจังหวั ด
กาฬสิน ธุ์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ไม่ยอมไม่ทนต่อการทุจริต ” กาหนดให้ มีการประกวด 3 ระดับ ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา 1 - 3 และระดับประถมศึกษา 4 - 6 รางวัลก็มีเงินรางวัลโล่เกียรติบัตร ส่วนรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
กิจกรรมที่ 3 คือการประกวดภาพถ่ายต่อต้านการทุจริตหัวข้อ “ไม่ยอมไม่ทนต่อการ
ทุจริต” กาหนดให้มีการประกวด 3 ประเภท คือประเภทมัธยมศึกษา ประเภทอุดมศึกษา และประเภทประชาชน
ทั่วไป รางวัลก็มีเงินรางวัลโล่เกียรติบัตรเช่นเดียวกัน
กิจกรรมที่ 4 การประกวดโครงงานหรือกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่ส่ วน
ราชการหรือหน่วยงานได้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561 กาหนดให้มีการประกวด 3 ประเภท คือประเภท
ส่วนราชการ ประเภทสถานศึกษา และประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนี้มีเงินรางวัลโล่เกียรติบัตรหมอบ
ให้
กิจ กรรมที่ 5 เป็นกิจกรรมมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ ในการต่ อต้านการทุจริต
ให้แก่ร้านค้าและส่วนราชการที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยในส่วนของร้านค้าเราก็จะมี
การมอบป้ าย “ร้านนี้ไม่ยุ่ งเกี่ยวกับ การโกง ไม่ซื้อของออกบิลเกินราคา ไม่ขายใบเสร็จ ” เราจะทาป้ายสวย ๆ
ให้ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ และสาหรับส่วนราชการที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตรงนี้เราก็จะมีป้ายเช่นเดียวกัน
เป็นป้ายมีข้อความ “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการโกง ไม่ซื้อของแพงเกินจริง ไม่ซื้อใบเสร็จ” ในการนี้สานักงาน ปปช. ประจา
จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ขอเชิญชวนส่วนราชการ ร้านค้าที่สนใจร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้วยกันนะครับ โดยแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่สานักงาน ปปช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้
กิจกรรมที่ 6 คือกิจกรรมสาคัญ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
ในพิธีการเปิดโครงการวันต่อต้านคอรับชันสากลประเทศไทยประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์จะเป็นผู้นากล่าว รวมทั้งกิจกรรมร่วมดื่นน้าสาบานเป็นข้าราชการที่ดี ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าหลวงพ่อองค์ดาและพระยาชัยสุนทร นาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ ท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการร่วมกัน พร้อมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
(หลังเก่า) ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
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- 13 3.6 กาหนดวัน เวลา สถานที่และแนวทางปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรรมการ สปท.)
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การก าหนดแนวปฏิ บั ติ ให้ ห น่ ว ยงานขึ้ น ทะเบี ย น เพื่ อ ส่ ง ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการต่ อ ต้ า นการป้ อ งกั น ทุ จ ริ ต อั น สื บ เนื่ อ งมาจากรัฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย ปปช. ฉบั บ 2561
ได้กาหนดให้ภาระหน้าที่ของ ปปช. มี 3 ด้าน ได้แก่
ด้านปราบปรามและด้านป้องกัน 2 ด้านหลัก ส่วนด้านการปราบปรามนั้นพนักงาน
ปปช. มีหน้าที่ดาเนินงานอยู่แล้ว ส่วนในงานป้องกันนั้นต่อไปนี้เราคิดว่าเราลาพัง ปปช. เองคงเอาไม่ไหวแล้ว
สถานการณ์ก็ยังทรง ๆ อยู่ การทุจริตจะเห็นค่า CPI หรืออะไรต่าง ๆ ซึ่งท่านได้ทราบอยู่แล้วว่าเราก็ยังทรงตัวอยู่
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เราก็ยังอยู่ที่ได้คะแนน 35 – 38 คะแนน ไม่เกินนี้ สอบตกมาโดยตลอด จึงเปิดโอกาส
ให้องค์กรเอกชนต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมกับคณะกรรมการ ปปช.
โดยประธานกรรมการ ปปช. จะนั่งเป็นประธานเรียกว่าคณะกรรมการป้องกันการทุจริตชุดนี้ มีหน้าที่ออกแบบ
ในการที่จะดึงประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งเป็นองค์กร
เอกชนไม่ใช่หน่วยงานของรัฐก็เลยแจ้งเพื่อทราบ ส่วนรายละเอียดก็จะได้ประชาสัมพันธ์และก็มีหนังสือเชิญชวน
ในลาดับถัดไป
สุดท้ายนี้ขอแจ้งเรื่องการย้ายสานักงาน ปปช. เราได้มีโอกาสได้สานักงานแห่งใหม่
ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและก็ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ให้
การช่วยเหลือมาตลอดจนการสร้างสานักงาน ปปช. 3 ชั้น ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บัดนี้เรามีโอกาสที่จะย้ายไป
ประมาณวัน ที่ 3 - 4 เดื อ นพฤศจิ ก ายนเป็ น ต้ น ไป ส านั ก งาน ปปช. ประจ าจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์จ ะย้ ายไปจาก
ส านั ก งานทะเบี ย นเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ที่ อ ยู่ ชั้ น 2 ที่ เราอาศั ย อยู่ ย้ า ยไปที่ แ ห่ งใหม่ เป็ น บ้ านเลขที่ 14
ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสิน ธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบริเวณตรงข้ามกับสานักงาน
สหกรณ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ซึ่ ง ท่ า นอดี ต ผู้ บั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ก็ จ ะไปนั่ ง อยู่ ต รงนั้ น ด้ ว ย
ขอแจ้งเพื่อทราบและขอเชิญชวนขอความร่วมมือท่านหัวหน้าส่วนราชการได้เข้ามาร่วมกิจกรรม หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเคย เช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฝากท่าน ปปช. สิ่งที่ผมกังวลก็คือเรื่องที่จะย้ายหน่วยงานองค์กรส่งผู้แทนเข้ามาร่วม
สนับสนุนมีส่วนร่วมเรื่องการปราบปรามทุจริตขอให้กลั่นกรองดี ๆ เพราะว่าอยู่จังหวัดมหาสารคามมีข้าราชการ
บานาญ เข้ามาเป็นเล่นกันทุกหน่วยเลย
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเด็นนี้ ป.ป.ช. ก็เป็นห่วงมากเช่นกัน แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายออกมา
ว่าเราต้องออกแบบให้ประชาชนองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ก็เลยใช้วิธีที่จะให้หน่วยงาน
ส่งตัวแทนมาไม่ใช่ว่าส่งแล้วเราจะพิจารณาทั้งหมดแต่จะมีหลักเกณฑ์ที่เราพิจารณาอยู่
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- 14 3.7 รายงานพยากรณ์อากาศ
ผู้แทนหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
คาดหมายลักษณะอากาศประจาเดือนพฤศจิกายน 2561 แผนที่อากาศผิ วพื้น
จะเห็นได้ว่าเส้นความกดอากาศเข้ามา หรือมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ลงมาทางอี ส านในวัน นี้ 30 เดื อนตุล าคมจนถึง เดื อนพฤศจิก ายน ช่ว งนี้ อุ ณ หภู มิต่ าสุ ดของจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์
คาดหมาย น่ าจะ 17 - 18 องศาเซลเซียส ที่จะต่าที่สุ ดก็น่าจะประมาณวัน ที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561
จะเป็นหนาวระลอกแรกที่ลงมาที่เราสัมผัสได้เป็นคาดหมายว่าตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน ประเทศมีอุณหภูมิต่าสุด
เพิ่มขึ้น ถ้าเทียบกับปีที่แล้วหรือสถิติที่ผ่านมาก็จะสูงขึ้น 0.6 จนถึง 1 องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง เดือนพฤศจิกายน
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ปีที่แล้วเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส ปีนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่เราคาดหมาย
ไว้ มวลอากาศของต้นพฤศจิกายนนี้จะทาให้อุณหภูมิต่าสุดของจังหวัดกาฬสินธุ์ และรวมทั้งภาคอีสานทั้งหมด
จะอยู่ที่ประมาณ 17 - 18 องศาเซลเซียส จากนั้นเดือนพฤศจิกายนก็จะมีอีกระลอกหนึ่งคือ ในปลาย ๆ เดือน
พฤศจิ ก ายนที่ อุ ณ หภู มิ จ ะต่ าสุ ด จะลดลงไปถึง 15 องศาเซลเซีย สได้ เดือ นพฤศจิก ายนก็ จะมี อยู่ 2 ระลอก
แต่อาจจะมี บ้ างเล็ กน้ อย ก็คือเหมือนสลั บกัน อาจจะไม่ ล ดลงเยอะ มีแค่ ต้นเดือนพฤศจิกายนกับปลายเดือน
พฤศจิกายนจะลดลงค่อนข้างเยอะ สรุปอุณหภูมิเดือนพฤศจิกายนของจังหวัดกาฬสิน ธุ์สูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ
30 - 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดได้ถึง 15 - 16 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณที่ 18 - 21
องศาเซลเซียส คือในตอนเช้า อุณหภูมิของบ้านเราร้อน ๆ อาจจะมีฝนตกลงมาบ้างเป็นบางวัน แต่ก็ไม่มาก เพราะ
มีความชื้น 70 - 75 เปอร์เซ็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่ า นผู้ อ านวยการโครงการส่ ง น้ าและบ ารุ ง รั ก ษาล าปาวเป็ น อย่ า งไรบ้ า งกั บ
สถานการณ์น้าลาปาวในตอนนี้
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อ่างเก็บ น้ าล าปาวตอนนี้มีน้าอยู่ 63.63 เปอร์เซ็น หรือประมาณ 1,259 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร ตอนนี้ก็อยู่ใกล้ ๆ กับค่าเฉลี่ยของเขื่อน ซึ่งคาดว่าปีนี้น้าจะเพียงพอสาหรับการบริหารในฤดูแล้ง
ซึ่งในการบริ ห ารน้ าในฤดูแ ล้ ง เราจะมี แผนในการประชุ ม คณะกรรมการการจั ดการชลประทาน หรือ JMC
ประมาณต้น เดือนธัน วาคมการใช้น้ าคร่าว ๆ ที่เราประเมินไว้จากสถิติที่ผ่ านมาจะเป็ นการใช้น้ า เพื่อประปา
เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อรักษาระบบนิเวศ จนถึงการช่วยเหลือพื้นทีแ่ ม่น้าชีกลาง แม่น้าชีล่าง หรือสารองน้าฉุกเฉินไว้
ฝนใช้ ตอนที่ ฝ นทิ้ งช่วงก็ป ระมาณ 400 ล้ านลู กบาศก์เมตร และก็ใช้น้าเพื่ อการเกษตรประมาณ 500 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร รวมถึงนาปังที่เราประเมินไว้ทุกปีก็ประมาณ 250,000 ไร่ คร่าว ๆ ว่าปีนี้ก็จะใกล้เคียงกันพืชผัก
ประมาณ 300 ไร่ บ่ อปลาประมาณ 1,517 ไร่ บ่อกุ้งประมาณ 3,000 ไร่ ก็มีน้าเพียงพอสาหรับ กิจกรรม
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เขื่อนลาปาวมีน้าเพียงพอสาหรับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านนายอาเภอช่วงเกี่ยวข้าวประมาณเดือนพฤศจิกายนไปถึงต้นเดือนธันวาคม
พอเกี่ยวข้าวบ้านเราก็จะทิ้งน้าหมดเลยระบายออกเพื่อที่จะให้เกี่ยวข้าว จะทาอย่างไรถึงจะเก็บน้าได้ไว้ในลาห้วย
ต่าง ๆ อย่างน้อยให้มันชื้นใช้เลี้ยงวัวและควายก็ยังดี ลองไปพิจารณาดูและสร้างความตระหนักเรื่องการประหยัด
น้า ชาวบ้านเขาคิดว่าน้าคือของฟรี ของฟรีไม่มีในโลกนะครับ อยากให้ใช้น้าอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของน้า
มติที่ประชุม
รับทราบ
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- 15 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
5.1 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ ล งทะเบี ย น
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
โดย สานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนสมสะอาด
พิทยาสรรพ์ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตาบลสมสะอาด อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนตุลาคม 2561
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 สรุปรายงานผลการดาเนิน งานตามภารกิจ สานักงานป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนตุลาคม 2561
โดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
5.5 การจัดทาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง
โดย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อย่างแรกเลยผมอยู่ที่นี่มาปีกว่ากว่าเรื่องกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดลก็ผ่านไปได้ด้วยดี
กราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แน่นอนว่า ผมคนเดียวทาไม่ได้ ทุกคนที่นั่งอยู่ใน ณ ที่นี่ทาช่วยกันทา
และจะทาอย่างไรให้ต่อเนื่องและก็สิ่งใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มเติมอย่างเช่น บริการดีแฮปปี้ทั้งจังหวัด ยาเสพติดก็จะต้อง
ดาเนินการไปเรื่อย ๆ ผมจึงมีแนวคิดว่าจะแบ่งพื้นที่ทั้ง 18 อาเภอ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 อาเภอ ก็จะมอบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 2 ท่าน และก็ปลัดจังหวั ดกาฬสินธุ์รับผิดชอบคนละกลุ่ม ก็อยากขอความ
กรุณาหัวหน้าส่วนช่วยส่งเจ้าหน้าที่ระดับรองของท่านมาซักหน่วยงานละ 3 คน เพื่อที่จะมาประจาทีมท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ท่าน และปลัดจังหวัดตามไปที่งาน ทั้งงาน area และงานฟังก์ชันในพื้นที่ เรื่องของ
อาเจนด้ าด้ ว ยไปติ ด ตามให้ ห มด เรื่ อ งความยากจน เรื่ อ งขยะ เรื่ อ งของยาเสพติ ด ก็ ไปช่ ว ยกั น ตามในพื้ น ที่
และหัว หน้ าส านั กงานจังหวัด กาฬสิน ธุ์ก็ทาเป็นคาสั่ งขึ้นมาและก็วางระบบบริห ารจัดการติดตามข้อมูล ที่เป็น
ปัจจุบัน อาจจะไม่ต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งต้องรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เคลื่อนไหวในพื้นที่
คือต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และที่ผ่านมาเราไปประชุมทายุทธศาสตร์ที่เขาค้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านผู้บังคับ
การตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ให้รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ไปฟัง ผมขอแนะนาทุกภาคส่วนมา
เสนอโครงการได้เลย และตารวจทางานต้องใช้น้ามัน หรือเบี้ยเลี้ยงอะไรก็มาใช้งบพัฒนาจังหวัดได้ ก็เหมือนปีที่
แล้วเรื่อง CCTV ฝากท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งรัดด้วยนะครับ และก็มีหลายภาคส่วนที่ไม่ไป
เลย อยากให้ท่านไปช่วยคิด ว่าท่านจะทาอย่างนี้ไม่มงี บประมาณ มาเอางบประมาณนี้ไป แต่ส่วนราชการที่ไปก็ดี
/ ผมก็มีเพิ่มเติม ...

- 16 ผมก็มีเพิ่มเติมบ้างในบางประเด็น ประชุมเสร็จเวลา 19.00 น. ก็ต้องขอบคุณท่าน
ที่ไป พอได้ยุทธศาสตร์มาผมก็จะถือเป็นคัมภีร์เวลาตามงานต่าง ๆ ผมจะไล่ตามยุทธศาสตร์ว่าถึงไหนแล้ว ทาไมยัง
ไม่ถึง ยังไม่เสร็จ แล้วปีนี้เรื่องการติดตามงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ จะทาให้เต็มที่
ต้องให้ได้เลขลาดับเดียวนะครับ หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย ต้องเลขลาดับ
เดียวจากหัวไม่ใช่จากท้ายอย่าเข้าใจผิดนะครับ เต็มที่จริง ๆ ผมให้ไล่ตั้งแต่ก่อนขึ้นปีงบประมาณแล้วยังเหลืออยู่
เท่าไหร่ เอามาดูว่าทาไมถึงยังไม่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ผมอนุมัติไปแล้ว ให้รีบจัดซื้อจัดจ้าง เงินมาหรือยังงวด
แรก
หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เงิน งวดแรกมาแล้ วครับ เรื่องแผนโครงการปี 2562 ตอนนี้ส่ ว นราชการต่าง ๆ
ได้ส่งโครงการเข้ามาหมดแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
อาเภอ ท้องถิ่นนะครับ ถ้าอยากได้เงินงบประมาณ ถนนขาด สาธารณูปโภคไม่ดี ให้
รวบรวมไปหารือกับนายอาเภอให้ แต่ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย ต้องดูความเดือดร้อนของเขาด้วย
มีอีกเรื่องหนึ่งที่เคยถามไว้ คือกาฬสินธุ์ยังมีภาพจาไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ที่ผ่านมาเพิ่มดี
แล้ว ไปอยู่สนามบินก็เห็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ผมอยากจะจัดฟ้อนรา การแต่งกายไม่จาเป็นต้องเป็นชุดภูไทถ้า จานวน
4 - 5 หมื่น คนไม่จัด ถ้าจัด 1 แสนคน จะมีคนสมัครมาไหม ทาอย่างไรจะสารวจได้ ให้ ปลัดจังหวัด หารือกับ
นายอาเภอลองดู ถ้ ามี ก ารตอบรั บ ที่ ดี รั บ สิ ริม งคลก่อ นปี ใหม่เฉลิ มฉลองเมือ ง หรือท่ าน กกต.ช่ว ยดูเงื่อ นไข
กฎหมายด้ว ยนะครั บ เพราะต้องมี การเกณฑ์ ค นมา ส่ ว นนั กการเมืองเรื่องนี้ผ มฝากนะครับ อย่างไรก็ อย่าให้
การเมืองมาแทรกเยอะ ถ้าได้ถึง 1 แสนคน เดินหน้าดาเนินการเต็มที่ ท่านรองผู้ว่าฯสนั่น ฝากทางท่านรองผู้บังคับ
การตารวจภูธร จังหวัดคงจะต้องวางแผนเรื่องการจราจรที่จอดรถ เพราะวันนั้นผมว่าไม่มีฟ้อนราแค่อย่างเดียว
อาจจะต้องมีเรื่องของการสู่ขวัญ ทาพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษของผู้สร้างบ้านแปลงเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์
อันที่สองต่อมา ถ้าเป็นไปได้ชาวบ้านร้านตลาดแสดงความปรองดองสามัคคีโดยพี่
น้องเรามาจากต่างอาเภอมาไกล เอาน้าเอาขนมมาเลี้ยงได้ไหม ผมวางแผนว่าจะเอาเวลาเช่วงแดดร่มลมตก ตอนนี้
ฤดูหนาวนี้ค่าเร็ว แผนที่วางไว้ให้ไปรวมที่จุดรวมพลแต่ละอาเภอรวมกัน อาเภอไหนอยู่ทิศไหนของถนนก็อยู่เส้น
นั้นไม่ให้ข้ามมา ที่จอดรถก็อยู่แถว ๆ บริเวณนั้น ให้ไปรวมและคงต้องรบกวนรถตารวจนาทางมา ตั้งแต่เดินทางมา
มาจนกระทั่งเดินทางกลับ ที่เคยทามาก็เป็นงานใหญ่ ถ้าผลกระทบเยอะ หรือไม่เห็นด้วย ก็ไม่อยากฝืน ลองไป
ทาบทามช่วยผมหน่อยแล้วกัน ว่าควรจะจัดหรือไม่ พอมีเวลาอยู่ และไม่อยากจะไปบังคับกัน อยากให้เอาคนที่
สมัครใจ ทางวัฒนธรรมจังหวัดเห็นว่าเตรียมออกแบบท่าราไปแล้วใช่ไหม
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ก็จะได้คิดเพลงใหม่เพื่องานนี้และก็แบบท่ารา คือท่ารา
คงไม่ได้เป็นท่าที่แปลกใหม่ แต่ใช้เพลงใหม่ ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์คิดแล้ว และก็ในส่วนนี้จะได้ประชุมวันที่
6 พฤศจิ กายน 2561 ในส่ ว นที่ เกี่ย วข้อ ง โดยเฉพาะท่ านนายอาเภอที่จ ะมาหารือในวันที่ 6 พฤศจิก ายน
2561

/ ผู้ว่าราชการ ...

- 17 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จัดฟ้อนราหลั งจากเก็บ เกี่ยวข้าวเสร็จ เหมือนกับการฉลองจากการเก็บเกี่ยวข้าว
เสร็จ แต่เดี๋ยวนี้เก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ยากใช่ไหม เอาอย่างนี้นะครับถ้าเสียงโหวต ถ้าเป็นไปได้ดาเนินการไปเลยนะครับ
เดี๋ยวตอนเย็น ๆ ทาบุญต่าง ๆ ก็จะมีการเตรียมกับท่านนายอาเภอ ก็มอบหัวหน้าส่วนไปเยี่ยมไปให้กาลังใจหน่อย
ผมก็ จ ะไปแต่ ผ มเชื่อว่าเรื่อ งเหมื อนอยู่ ในสายเลื อดแล้ ว เรื่อ งนี้ เป็ นเรื่อ งสิ ริมงคล ก็แล้ ว แต่ พี่ น้อ งชาวจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ ในเบื้ อ งต้ น ก็ ข อรบกวนทางองค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ในการตั้ งงบประมาณสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะอะไร นอกจากเครื่องเสียง เพราะว่าจะเสียเวลาไม่ได้ต้องได้ยินพร้อม ๆ กันหมด จุดศูนย์กลาง
น่าจะเป็นทีอ่ นุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเป็นหลัก
อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผมก็ตั้งงบประมาณไปส่วนหนึ่ง คือ 1 ล้าน
กว่าบาท แต่ที่ป้องกันอยู่ก็ต้องมี นอกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีขยะอย่างอื่นอีกด้วย ตอนนี้มีนโยบายจะลดการ
ใช้โฟมใช้ถุงพลาสติก ทีนี้เขาก็เสนอว่าใช้ถุงผ้าดีไหม ผ้าซิ่นเราก็มีแล้ว แต่ปิ่นโตอาจจะต้องซื้อ ต่อไปนี้ท่านหัวหน้า
ส่วน ขอความร่วมมือถือปิ่นโตได้ไหม ก็จะเป็นหิ้วตะกร้านุ่งซิ่นถือปิ่นโต และผมจะประกวดภาพถ่าย คงไม่ต้องถือ
ทั้งตะกร้าทั้งปิ่นโต แต่ถ้าถือได้ผมก็ไม่ว่า ได้ทุกวัยนะครับ ถ่ายภาพมาสวยเดี๋ยวมีรางวัลให้ที่คิดไว้ 20,000 ,
10,000 , 5,000 บาท และขอร้องทุกอาเภอทุกหน่วยงานช่วยส่งรูปมาประกวดกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะเอา
มาไว้ประชาสัมพันธ์จะได้ลดการใช้ถุงพลาสติกกับขยะ ผมมอบรองผู้ว่าฯวีระศักดิ์ เรียนบริษัทห้างร้านต่าง ๆ
เป็นไปได้ไหม ใครอยากใช้ถุงพลาสติกให้จ่ายเพิ่ม ใครไม่เอาถุงพลาสติกไม่เอาขวดมีขวดมาคืนอาจจะลดราคาลง
ต้องใช้แรงจูงใจในทานองนี้ ท่านรองผู้ว่าฯวีระศักดิ์ มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มีครับ 2 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่องฟ้ อนรา ทางวัฒ นธรรมจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ส่งผ่ านทางผม ผมก็เลยมี แสดง
ความคิดไปเรื่องนึง พอดีเขาเสนอว่าเป็นวันราชการ ผมคิดว่าถ้าเป็นวันราชการคนที่จะมาดูมาชมจะไม่มี เหมือน
ฟ้อนราแต่ชาวกาฬสินธุ์ ยังไม่สื่อไปยังต่างจังหวัด ผมก็เลยเรียนกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ไปแล้ว ว่าอยาก
ได้วัน หยุ ด ถ้าเป็น ไปได้ ให้เอาวัน เสาร์เพราะว่าพอดีท่านวัฒ นธรรมท่านบอกว่าอยากจะได้นักเรียนมาฟ้อนรา
เกรงว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะมาฟ้อนราของนักเรียน แต่ผมคิดว่าถ้ากาหนดเป็นกิจกรรมเป็นวันเสาร์คนที่จะ
มาดูคืออย่างน้อยภรรยาฟ้อนราสามีก็อยากมาดูมาให้กาลังใจ พี่น้องทุกคนก็อยากมาเพื่อนฟ้อนรา ผมเชื่อว่าอย่าง
น้อยเมื่อวันที่ไปตักบาตรเทโวยังมีคนมาจากกรุงเทพฯ มาตักบาตรเทโว ถ้าเราจัดวันเสาร์ ในวันศุกร์ก็จะเป็นวัน
เดินทาง เมื่อมาถึงแล้วก็มาพักผ่อนชมการฟ้อนราของจังหวัดกาฬสินธุ์เรา ในวันอาทิตย์ก็ยังสามารถพักผ่อนได้อีก
หนึ่งวัน ค่อยเดินทางกลับ ถ้าเราเอาวันธรรมดาจะดูกันเองมากกว่า คนที่จะมาจากนอกพื้นที่เกรงว่าจะไม่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เอาวันเสาร์ก็ได้ให้ ททท. ช่วยทาป้ายประกาศสวย ๆ รูปสวย ๆ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การประชาสัมพันธ์ ผมก็อยากเห็นว่าทาเป็นแผ่นพับและก็ที่ผ่านมาบางกิจกรรมที่
ผมทาแผ่นพับ ผมนาไปวางในจุดสาคัญสาคัญเช่น ที่ทาพาสปอร์ต เราไปขอและบอกว่าทามาจากจังหวัด กฬสินธุ์
ขอวางและประชาสัมพันธ์ คนที่มาทาพาสปอร์ตต่าง ๆ ในหลาย ๆ จุดที่มี อย่างน้อยก็น่าจะได้ อีกที่คือนาไปวาง
ทางขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ขอความกรุณาท่านขนส่งไปวาง เพราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไปถึงไปทาใบขับขี่ไป
ต่อใบเสียภาษีต่าง ๆ แผ่นพับไปวางไว้ระหว่างที่เขารอ เขาก็จะดูว่ามีกิจกรรมอะไร ที่ไหนอย่างไร เราไม่ต้องเสีย
ค่าจัดทาโฆษณา
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จังหวัด ว่าจะกาหนดการว่าจะทาอย่างไรบ้าง แต่ในเบื้องต้นจะชี้แจงประชาสัมพันธ์อย่างนี้ก่อน ว่าคงดาเนินการ
ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดลกาฬสินธุ์ Green Market ต่าง ๆ
ก็ขอความกรุณาที่ท่านให้แนวทางไป แล้วก็คือเรื่องการหิ้วตะกร้านุ่งผ้าซิ่นถือปิ่นโต ทีนี้ผมจะขอความกรุณาต่อนะ
ครับ เนื่องจากว่าในการบริหารจัดการขยะ มีทั้งเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านผู้ว่าราชการได้กรุณาพูดไปแล้ว
ผมอยากจะฝากส่ ว นราชการทุ ก ส่ ว นที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บกฎหมายรับ ผิ ด ชอบในเรื่องของขยะ
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ขยะอั น ตราย เนื่ อ งจากกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ รัก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 กาหนดไว้ว่า ถ้าเป็นขยะอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ แต่ถ้าเป็นขยะชุมชนเนื่องจากพี่น้องประชาชนเอาเข้ามา เราต้องสามารถควบคุมให้ได้ว่าเขาเอาขยะมา
จากที่ไหน อย่างไร ต้นทางมาอย่างไร และเมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เราแล้ว เขาเอามาประกอบอาชีพ
เราไม่ตัดนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ได้ตัดการประกอบอาชีพเขา แต่เราจะควบคุมว่าเขาเอามาแล้ว
เขาเดินต่ออย่างไร ให้ใครไปทา ทาอย่างไร ไม่ใช่เอาไปเผากันแบบทุกวันนี้ ไม่อย่างนั้นแล้วก็เอามาทิ้ง ก็คงไม่ใช่
แบบเดิมนะ ว่าใครทาขยะยางเอามาทิ้งเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ใช่ เพราะว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดเสมอว่า ใครไปทาขยะทุกคนทา ทุกคนต้อง
ช่วยกันรับผิดชอบ อันนี้ก็ขอความกรุณาว่าทุกส่วนราชการที่ใช้ในกฎหมายที่กาหนดที่ตัวเองมีอยู่ ถือและก็ควบคุม
ให้ได้ว่าทิศทางมาจากไหน อย่างไร
ส่วนในเรื่องที่สองนี้เนื่องจากการบริหารขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ขยะทั่วทั่วไปจะมี
ขยะอินทรีย์ขยะเปียก เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มีนโยบายที่จะหิ้วปิ่นโต ผมขอความกรุณาครับว่า
อยากให้ทุกหน่วยราชการมีถังขยะเปียก หรือถังขยะอินทรีย์ ในยูทูปมีทั้งหมดว่าทาอย่างไร ทาง่าย ๆ เอาถังขยะ
ถังที่มีฝาปิดตัดตูดแล้วก็เอาไปฝังในดินบริเวณสานักงานของท่าน ฝังซักประมาณสองในสามของตัวถัง และก็ตอน
ฝังดิน อย่าเอาก้นถังไปติดพื้น ขอให้ห่างประมาณสัก 1 คืบ เพื่อให้เศษอาหารที่ท่านเอาไปทิ้งสามารถไปอยู่ตรง
นั้นได้ คืออย่างนี้ครับ จะขอความกรุณาว่าเวลาเพื่อนข้าราชการ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไปซื้ออะไรก็ตาม
พอซื้อมาแล้วทานแล้ว เศษอาหารที่เหลืออยู่ช่วยคัดแยก เศษก๋วยเตี๋ยวเหลือ เศษส้มตาท่านทิ้งในถุงพลาสติกแล้ว
เอาไปผูกรวมแล้วก็โยนทิ้งเข้าไปเป็นหน้าที่ของเทศบาลหน้าที่ของอบต. เอาไปเก็บ ไม่ใช่ครับ ผมอยากจะขอความ
กรุณาว่าเมื่อเหลือเศษอาหาร ถ้าสมมุติว่าท่านซื้อใส่ในปิ่นโตเศษอาหารที่เหลืออยู่ให้คัดแยก อย่าเอาไปทิ้งรวมกับ
พลาสติ กขอให้ เอาเศษอาหาร ไปทิ้ งในถังขยะเปี ยก หรือว่าถ้ามีพี่ น้ อ งประชาชนเขารับ เอาขยะอิ น ทรีย์ นี้ ไป
เพื่อจะไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเขา ไม่ว่าจะเป็นสุกรหรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็ให้เขาไป แต่ถ้าไม่มีก็ขอความกรุณาว่าให้
ทุกคนเอามาทิ้งในถังขยะเปียก อย่าเอาทิ้งทั้งถุงนะครับ เพราะว่ามันจะย่อยสลายยาก แต่ว่าถ้าเอาไปทิ้งเฉพาะ
เศษอาหารจะสามารถย่อยสลายได้ ถ้าสมมุติถังขยะเปียกที่ทาไว้เต็ม ท่านก็เอาดินที่ขุดขึ้นมานี้ฝังกลบ แล้วให้ย้าย
ถังขยะเปียกไปฝังดินที่ใหม่ ผมเชื่อว่าทุกส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน ทุกหน่วยงานจะมีพื้นที่ที่ สามารถทา
เป็ น ถังขยะเปี ย กได้ ขอความร่ว มมื อเบื้ อ งต้น ก่อน เดี๋ยวผมให้ ท างของท้อ งถิ่น ร่างแล้ ว จะเชิญ ส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่มาดาเนินการอีกที ส่วนในรายละเอียดก็จะเผยแพร่ไปอีกทีหนึ่ง
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คือเรื่ องนี้ ผู้ เชี่ย วชาญเราได้ รับ รางวัล อาเซียนเลยนะ ลองหารือช่ วยกัน กาหนด
แนวทางขึ้นมา มีอีกอย่างหนึ่งท่านหัวหน้าส่วนราชการอยากจะขอร้องท่าน บ้านเมืองจะสวยงามได้ เป็นเรื่องที่
ชาวบ้านก็คงลาบาก น่าจะเริ่มจากพวกเราก่อน หน้าสานักงานใคร หน้าสานักงานท่าน ถ้าทาสวนหย่อมได้ช่วยทา
ได้ไหมที่ติดถนน แต่ถ้าไม่ทาอย่างน้อยท่านก็ตัดหญ้าเป็นระเบียบ ท่านนายอาเภอที่อยู่ถนนสายหลักจากอาเภอ
สมเด็จถึงอาเภอยางตลาดหญ้ารก ตอนนี้หมดฝนแล้ว ขอความร่วมมือท้องถิ่น นายอาเภอ ต้องที่ช่วยตัดหญ้า
และก็ส่ วนราชการที่อยู่ ส่ว นราชการจะเอาไหนมาประกวด ก็ผมแบ่งให้ ท่ านไปแล้ ว ท่านรับผิดชอบส่ วนไหน
คือผมจะมีประกวดมีเงินรางวัลให้ ฝากไว้นะครับอยากเห็นส่วนราชการของเราสวย ท่านที่มีสถานที่ติดเส้นทาง
หลักจัดสวนหย่อมตั้งหน้าสานักงานทาให้ด้วยนะครับ แขวงท่านคงไม่ว่า ปลูกช่วยท่าน ทาความสะอาดคงจะไม่ถึง
ขั้นขออนุญาตใช้พนื้ ที่ แขวงคงไม่ขัดข้องในพื้นทีห่ น้าสานักงาน
อีกเรื่องนึงใกล้งานกาชาดแล้ว ปีนี้จะขออนุญาตเป็นมตินะครับว่าเหมือนปีที่แล้ว
ไม่จัดมัจฉากาชาด พอจัดแล้วต้องไปนั่งนอนเฝ้า ไปไหนก็ไม่ได้ คือเราจะออกสลากแน่นอน ปีที่แล้วแถลงไปเหลือ
เงินเท่าไหร่ หัวหน้าส่วนท่านรับรู้ด้วย ขายฉลากได้ 5 ล้านบาท เหลืออยู่ 2 ล้านบาท แล้วก็มีงานสะสมของเดิมที่
คุณนายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนเก่า ที่ ท่านทามา 10 กว่าล้านบาท คนจนมีเยอะมากเลย ถ้าเข้ากับ
หน้าที่ของกาชาดเอาตรงนี้มาใช้ลองดู แต่ถ้าผิดระเบียบไม่ต้องทา คงต้องรบกวนทาสลากเอาเท่าเดิม ไม่ต้องเยอะ
กว่าเดิม มัจฉากาชาดก็ไม่มี ดีไหมท่านนายอาเภอหรืออยากให้จัด จัดก็ได้น ะ แต่ทีนี้ปีที่แล้ว ไม่ได้เก็บค่าผ่าน
ประตู ให้เข้าฟรีเขาบอกว่าเป็นปีแรก ทีนี้พอปีนี้ฝากท่านปลัดจังหวัดไปศึกษาดู ผมหารือกับท่านผู้อานวยการ
โรงบาลกาฬสินธุ์ เรื่องคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ยังขาดอีก 60 กว่าล้านบาท ตอนนี้ได้ไม่กี่ล้าน วิ่งเดินปั่นถึงครึ่งหรือ
ยัง ถึง 30 ล้าน หรือยังปีนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์เราเล็ก ต้องทาหลายอย่างผสมกัน ถ้าเราจะเก็บค่าบัตรประตูโดย
รายได้เรายกให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้ไหม ไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ไหม สตง. ท่านจะว่าอย่างไรไหม ท่าน
ปลัดจังหวัดลองไปดูระเบียบ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เอาไหม แต่ท่านต้องจัดเจ้าหน้าที่มาเองมา เก็บเอง จะอานวย
ความสะดวกให้ แล้วมัจฉาใช้เป็นชื่อกาชาดไม่ได้ เพราะถ้าใช้ชื่อกาชาดเงินต้องเข้ากาชาด ไม่งั้นสภากาชาดใหญ่
เขาไม่ยอม ท่านมาจัดเองได้ไหม ถ้าท่านจะจัดเอารูปแบบคล้าย ๆ มัจฉากาชาดก็ได้ยืมอุปกรณ์ของกาชาด แต่
รายได้คือเข้าซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่วนของที่จะจับรางวัลท่านจะจัดการขอรับบริจาคหัวหน้าส่วน พ่อค้า
ตลาดเลี้ยงกาแฟเขาตอนเช้าสักวัน ท่านลองไปคิดทบทวนนะถ้าจะเอา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เนื่องด้วยถ้าเป็นมัจฉากาชาดจะต้องขออนุญาตตามพรบ.การพนัน แต่ถ้าจะเป็นทาง
โรงพยาบาลจัดเอง พรบ.การพนั น ก็จะมีหนังสือจากการเขียนว่าการจัดในงานกาชาดเท่านั้น จะเชื่อมโยงกัน
ถ้ามอบให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จะขอตรวจข้อกฎหมายดูก่อนครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
น่าจะได้ คือเรื่องการพนัน ถ้าเป็นเรื่องการกุศลกาชาดปีละครั้ง หน้าจะได้เพียงแต่
ว่าเราเปลี่ ย นวัตถุป ระสงค์ ท่ านผู้ อานวยการท่ านพิ จารณาดู นะครับ จะได้ เสร็จ เรื่องครุภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์
ผมอยากให้ตึกใช้ได้ ท่านอื่นมีประเด็นอื่นไหมครับ

/ นายแพทย์สาธารณสุข ...

- 20 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เนื่ อ งจากนโยบายส่ ว นกลาง แพทย์ ส ภากระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด กิ จ กรรม
“หมอชวนวิ่งเมื่อ 50 ปี แพทย์สภา” โดยจัดในทุกภาคทั่วประเทศและก็ได้มีจัดสายวิ่ง วิ่งผลัดโดยเริ่มต้นจาก
จังหวัดชายขอบของประเทศ 15 สายและก็มีการส่งต่อคฑาจากจังหวัดสู่จังหวัด และก็ทุกสายจนถึงกระทรวง
สาธารณสุขในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์และพี่น้องประชาชน และก็เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญ ในการดูแลสุขภาพ
รณรงค์ ด้ านการออกก าลั งกาย โดยการวิ่งอย่างถูก วิธีส าหรับ จั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ก็ จะอยู่ ในสายวิ่งเส้ น ทางภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ สายที่ 3 โดยเริ่ ม จากจั งหวัด นครพนมมาที่ จั งหวั ด สกลนคร จังหวัด กาฬสิ น ธุ์ จั งหวั ด
มหาสารคาม และก็จังหวัดนครราชสีมา ในจังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดกิจกรรมวิ่งจัด ในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน
2561 โดยรับคฑาจากจังหวัดสกลนครในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ควบคุมไฟป่า
อาเภอสมเด็จและจะวิ่งต่อเนื่องไปจนถึงหอนาฬิกาจังหวัดมหาสารคามรวมระยะทาง 102 กิโลเมตร น่าจะมีการ
ส่งมอบคฑาแพทยสภามีกิจกรรมเดิน วิ่งเดินรอบเมืองกาฬสิ นธุ์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ในในเวลา
16.00 น. ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีนักวิ่งจากอาเภอ
และก็ นั กวิ่ งจากสมาคมนั ก วิ่งในจั งหวัดเข้าร่ว มกิ จกรรมประมาณ 1,000 คน และก็ มี วีรบุ รุษ ถ้ าหลวงจาก
นั ก ฟุ ตบอลหมู ป่ าอะคาเดมี่ที่ ติด ถ้า ก็คื อพั น โทนายแพทย์ ภ าคย์ โลหารชุ น จะมี การประชุม หารือในวัน ที่ 9
พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ ก็ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หารือกันให้เรียบร้อย อธิบายนิดนึง เมื่อกี้กฐินโจรคนจะสับสนว่าทาไมผมเรียกกฐิน
โจรวิ่ง เพราะมีเรื่องเล่าว่า โจรไปปล้นมา คิดได้ว่าเป็นเทศกาลกฐิน พอผ่านวัดมีทรัพย์สินพะรุงพะรัง เกิดคิดใจบุญ
ขึ้นมาก็เลยแวะเข้าวัดทอดกฐิน ทราบว่าทอดกฐินแล้วได้บุญ แล้วก็อยู่นานไม่ได้ ต้องรีบหนีตารวจเขาเลยเรียก
ประชุมที่รีบ ๆ ไปรีบ ๆ กลับ ว่ากฐินโจร อันนี้ก็เป็นตานานทางภาคกลางเรียกกฐินโจรกาหนดว่าในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 หมดเวลาแสดงเจตจานง ที่เหลือเดี๋ยวผู้ว่าราชการรับหมด นายอาเภอบอกก่อนนะ เงินอาจ
ไม่ได้เยอะ แต่ผมว่าหลักหมื่นต้องมี เดี๋ยวผมไปพยายามหาเพื่อนช่วยกัน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กฐินตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วย 3 วัดครับ แล้วผมให้ข้อคิดทางคุณหมอนิดนึง
นะครับ เรื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผมเคยหารือท่านผู้ว่า ราชการ ก็คือว่าของเรามีสหกรณ์เยอะอย่างเรื่องที่
ตารวจจะช่ว ยผมน าเรื่อ งเข้าที่ ส หกรณ์ ใหญ่ ต ารวจบอกขอเงิน สาธารณประโยชน์ ช่ว ย โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ์
ในเรื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 ล้าน ไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับ ผมคิดว่าสหกรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์เกือบทุก
หน่วยงานใหญ่ ขอสักหน่อยละ 5 แสนบาท หรือ 3 แสนบาท ผมคิดว่าน่าจะให้เพราะว่าข้าราชการเราเองก็มาใช้
บริการแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลตลอด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พอดีเลย ผมจะลองคุยกับอธิบดีกรมการปกครอง โดยผมเป็นลูกค้ามาหลายปีทุก
วันนี้ก็ยังเป็นอยู่ ใครดูแลเรื่องสหกรณ์โดยเฉพาะของข้าราชการเราของชาวบ้าน ผมก็ไม่รู้ถ้าทาได้ก็ได้ลองช่วยกัน
หลาย ๆ ทาง เพราะอยากให้ได้ครุภัณฑ์ครบ

/ ผู้อานวยการ ...

- 21 ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ เนื่องจากปีนี้เขื่อนอุบลรัตน์น้า
ไหลเข้าน้อย ทาให้มีปริมาณน้าอยู่ในเขื่อนตอนนี้เพียง 34 เปอร์เซ็นต์ มติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้า
จังหวัดขอนแก่นก็มีมติว่างงดการปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ตั้งแต่เขื่อนหนองหวายลงมา
จนถึงเขื่อนของชีกลาง รวมทั้งตรงนี้อยากประชาสัมพันธ์คือมีมติว่าก็คงจะงดปลูกพืชฤดูแล้งของสถานีสูบน้าไฟฟ้า
ขนาดเล็ กด้วย ทั้งนี้ เพื่อที่จ ะสงวนน้ าทั้งหมดไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิ เวศ โดยทางจังหวัด
ขอนแก่นก็จะทาหนังสือออกมาประสานงานให้กับทางจังหวัดที่เกี่ยวข้องทางด้านท้าย ตั้งแต่จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดไปจนถึงจังหวัดยโสธรให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในการขอความร่วมมือในการที่
จะต้องงดปลูกพืชฤดูแล้งของสถานีสูบน้าเครื่องไฟฟ้าของสถานีด้ วย อันนี้ขอเรียนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามที่
ท่านผู้ว่าราชการก็ได้เรียนให้ทราบเบื้องต้น
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ของกระทรวงดิจิตอลขอประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้เน็ตของประชารัฐของจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์มี ทั้ งหมด 766 หมู่ บ้ าน ตอนนี้ รัฐ บาลพยายามตรงที่ ว่าให้ แ ต่ ล ะจังหวัด ช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ม ายั ง
หน่วยงานต่าง ๆ มีโครงการที่จะอบรมให้ความรู้ประชาชนก็ไปใช้สื่อตรงนั้นได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง คืออย่างการสร้าง
รายได้ที่มีหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมรายได้ให้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการค้าขายออนไลน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก็ลองสรุป ทาเป็นอินโฟกราฟิ กได้ไหม ส่งไปในไลน์ท่านนายอาเภอได้กระจายต่อ
ผมก็ยั งไม่รู้เลยว่าท าอะไรได้บ้ าง ช่ว ยสรุปหน่อยว่าทาอะไรได้บ้าง อย่างเดียวกลัว เอาไปใช้ขายยาเสพติด กัน
ท่านอื่นมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มีครับ ในการจับมือกับการกุศลหารายได้เข้าสันนิบาตก็ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ
นายอาเภอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้กากับทุกคนที่ได้ช่วยสนับสนุน
ผมดาเนิ น การเบ็ ดเสร็จได้เงิน ทั้งหมด 7 แสนบาท และจ่ายค่าใช้จ่ายไป 3 แสนบาท เหลือ 3 แสนกว่าบาท
เป็นกองทุนของสันนิบาต ผมปฏิญาณตนว่าถ้าผมเป็นประธานประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผมจะทาให้ดีที่สุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านอื่นมีประเด็นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุมนะครับ ตอนบ่ายมีประชุมต่อ
ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

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

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายอานุภาพ จักรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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