ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 7/2562
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
***********************
นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีก่อนการประชุม

1.
2.
3.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง
1.
2.

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

การมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่สถานพยาบาลยาเสพติด (HA)
(จำนวน 5 แห่ง)
โดย สำนกงงำนสำธำรสสุจจกงหวกดงำสสนนธุ์
มอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ให้แก่ผู้พ้นโทษ (จำนวน 4 รำย)
โดย เรือนจำจกงหวกดงำสสนนธุ์
มอบธงสัญลักษณ์ พร้อมใบประกาศ ให้แก่หมูบ้านต้นแบบ หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
(จำนวน 18 หมู่บ้ำน)
โดย ที่ทำงำรปงครองจกงหวกดงำสสนนธุ์
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
นำงสำวศุภลกงษส์ แร่เพ็ชร์
ตาแหน่งเดิม สหงรส์จกงหวกดบึงงำส (อำนวยงำร) ระดกบต้น
ให้ดารงตาแหน่ง สหงรส์จกงหวกดงำสสนนธุ์ (อำนวยงำร) ระดกบสูง
นำยประวนทย์ เอื้อเฟื้อ
ตาแหน่งเดิม เจ้ำพนกงงำนอุตุนนยมวนทยำชำนำญงำน ส่วนสำรสนเทศอุตุนนยมวนทยำ
ศูนย์อุตุนนยมวนทยำภำคตะวกนอองเฉียงเหนือตอนบน
ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อำนวยงำรสถำนี (เจ้ำพนกงงำนอุตุนนยมวนทยำอำวุโส)
สถำนีอุตุนนยมวนทยำงำสสนนธุ์
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
............................................................................................................................. .............
..........................................................................................................................................
เพื่อทราบ

3.1

ผลการดาเนินโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model
โดย ที่ทำงำรปงครองจกงหวกดงำสสนนธุ์
............................................................................................................................. .............
..........................................................................................................................................

3.2

มาตรการจากัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
โดย สำนกงงำนเงษตรและสหงรส์จกงหวกดงำสสนนธุ์
............................................................................................................................. .............
..........................................................................................................................................
/ ระเบียบวาระที่ 4 ...
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

เสนอโดยเอกสาร

4.1

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
โดย สำนกงงำนจกงหวกดงำสสนนธุ์
ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
โดย สำนกงงำนจกงหวกดงำสสนนธุ์
สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
โดย สำนกงงำนป้องงกนและบรรเทำสำธำรสภกยจกงหวกดงำสสนนธุ์
สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกรกฎาคม 2562
โดย สำนกงงำนเหล่ำงำชำดจกงหวกดงำสสนนธุ์
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย สำนกงงำนคลกงจกงหวกดงำสสนนธุ์
ผลการดาเนินงานโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
- ครั้ งที่ 10/2562 เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรี ยนบ้ านกอก
วิทยาคม บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตาบลผาเสวย อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
โดย ที่ทำงำรปงครองจกงหวกดงำสสนนธุ์
รายงานสภาวะอากาศที่ผ่านมา และพยากรณ์อากาศ
โดย สถำนีอุตุนนยมวนทยำงำสสนนธุ์
เพื่อพิจารณา (ไม่มี)

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง

............................................................................................................................. .............
..........................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง

อื่นๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .............
..........................................................................................................................................
*********************
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วาระงาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน สิงหาคม 2562
วัน/วันที่
พฤหกสบดี
ศุงร์
เสำร์ - อำทนตย์
จกนทร์
อกงคำร
พุธ
พฤหกสบดี
ศุงร์
เสำร์
อำทนตย์
จกนทร์

1
2
3-4
5
6
7
8
9
10
11
12

อกงคำร
พุธ
พฤหกสบดี
ศุงร์
เสำร์ - อำทนตย์
จกนทร์
อกงคำร
พุธ

13
14
15
16
17 - 18
19
20
21

พฤหกสบดี

22

ศุงร์
เสำร์ - อำทนตย์
จกนทร์
อกงคำร
พุธ

23
24 - 25
26
27
28

พฤหกสบดี
ศุงร์
เสำร์

29
30
31

รายการ

สถานที่

เวลา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

- วกนเฉลนมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสนรนงนตน์ พระบรมรำชนนีนำถ
พระบรมรำชชนนีพกนปีหลวง ,
วกนแม่แห่งชำตน

ศูนย์รำชงำรจกงหวกดงำสสนนธุ์ 07.15 น. - สำนกงงำนจกงหวกดงำสสนนธุ์
09.00 น.
18.30 น.

- โครงงำรถนนสำยบุญ ครก้งที่ 8/2562

ถนนภนรมย์ บรนเวส
อนุสำวรียพ์ ระยำชกยสุนทร
อำเภอเมืองงำสสนนธุ์
จกงหวกดงำสสนนธุ์

- โครงงำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จกงหวกดงำสสนนธุแ์ ละโครงงำร
“จกงหวกดงำสสนนธุ์ บำบกดทุงจ์ บำรุงสุจ
สร้ำงรอยยน้มให้ประชำชน” ครก้งที่ 11/2562

โรงเรียนชุมชนนำเรียง วนทยำคม บ้ำนนำเรียง
หมู่ที่ 10 ตำบลสำมกคคี
อำเภอร่องคำ จกงหวกด
งำสสนนธุ์

- งำรจกดพนธีเจรนญพระพุทธมนต์ถวำย
พระพรชกยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หกว
มหำวชนรำลงงรส บดนนทรเทพยวรำงงูร
และสมเด็จพระนำงเจ้ำสนรนงนตน์
พระบรมรำชนนีนำถ ในรกชงำลที่ 9
ประจำปีพุทธศกงรำช 2562 ครก้งที่ 8

วกดงลำง พระอำรำมหลวง
ตำบลงำสสนนธุ์
อำเภอเมืองงำสสนนธุ์
จกงหวกดงำสสนนธุ์

*********************

06.30 น. ๑. ที่ทำงำรปงครองจกงหวกดงำสสนนธุ์
๒. สำนกงงำนเงษตรและสหงรส์จกงหวกด
งำสสนนธุ์
๓. สำนกงงำนประชำสกมพกนธ์จกงหวกดงำสสนนธุ์
๔. สำนกงงำนท่องเทียวและงีสำจกงหวกด
งำสสนนธุ์
๕. สำนกงงำนป้องงกนและบรรเทำสำธำรสภกย
จกงหวกดงำสสนนธุ์
๖. สำนกงงำนจกดหำงำนจกงหวกดงำสสนนธุ์
๗. สำนกงงำนสถนตนจกงหวกดงำสสนนธุ์
8. สำนกงงำนสหงรส์จกงหวกดงำสสนนธุ์
9. โรงพยำบำลจกงหวกดงำสสนนธุ์
๑๐. ที่ทำงำรปงครองอำเภอเมืองงำสสนนธุ์
๑๑. สำนกงงำนวกฒนธรรมจกงหวกดงำสสนนธุ์
๑๒. เทศบำลเมืองงำสสนนธุ์
ที่ทำงำรปงครองจกงหวกดงำสสนนธุ์

15.30 น. ๑. องค์งำรบรนหำรส่วนจกงหวกดงำสสนนธุ์
๒. เทศบำลเมืองำสสนนธุง์ ำสสนนธุ์
๓. สำนกงงำนประชำสกมพกนธ์จกงหวกดงำสสนนธุ์
๔. สถำนีวทน ยุงระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จกงหวกดงำสสนนธุ์
๕. สถำนีวทน ยุงระจำยเสียงสื่อสำรมวลชน
แห่งประเทศไทยจกงหวกดงำสสนนธุ์ (อ.ส.ม.ท.)
๖. พุทธศำสนนงชนชำวจกงหวกดงำสสนนธุ์

