ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 4/2563
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
***********************
นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีก่อนการประชุม

1.
2.

มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จำนวน 6 รำย
โดย กองบังคับกำรอำสำรักษำดินแดนจังหวัดกำฬสินธุ์
- มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รำย
- มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 5 รำย
โดย สำนักงำนจังหวัดกำฬสินธุ์

2.

มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โดย สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำฬสินธุ์
วีดิทัศน์ข่าวเด่น ประจาเดือนเมษายน 2563
โดย สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดกำฬสินธุ์
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1.1.1 พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข
ตาแหน่งเดิม เสนำธิกำรกองพลทหำรม้ำที่ 3 ค่ำยเปรมติณสูลำนนท์
จังหวัดขอนแก่น
ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดกำฬสินธุ์ (ทหำร)
1.1.2 นำยพิทักษ์ คำวชิรพิทักษ์
ตาแหน่งเดิม อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ สำนักงำนอัยกำรภำค 4
รักษำกำรในตำแหน่ง อัยกำรจังหวัดชุมแพ
ให้ดารงตาแหน่ง อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ สำนักงำนอัยกำรภำค 4
รักษำกำรในตำแหน่ง อัยกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.3 นำยวรวิทย์ รัตนำกร
ตาแหน่งเดิม อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ สำนักงำนอัยกำรภำค 4
รักษำกำรในตำแหน่ง อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดกำฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ สำนักงำนอัยกำรภำค 4
รักษำกำรในตำแหน่ง อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัว
จังหวัดกำฬสินธุ์

/ 1.1.4 เรือโท เชำวเลิศ ...
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1.1.4 เรือโท เชำวเลิศ ประสพสันต์
ตาแหน่งเดิม อัยกำรจังหวัดประจำสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สำนักงำนอัยกำรคดีศำลแขวงนครปฐม
ให้ดารงตาแหน่ง อัยกำรจังหวัดประจำสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สำนักงำนอัยกำรคดีศำลแขวงนครปฐม
รักษำกำรในตำแหน่ง อัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.5 นำยธนทร ศรีนำค
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดระยอง
ให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้ำสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.6 นำยชรินทร์ ภูช่ ัย
ตาแหน่งเดิม นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรสูง) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้ดารงตาแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรสูง) อำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.7 นำยสันติ จัตุพันธ์
ตาแหน่งเดิม นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรสูง) อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น
ให้ดารงตาแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรสูง) อำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.8 นำยจำรุวัตร ภูแก้ว
ตาแหน่งเดิม นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรสูง) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ให้ดารงตาแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรสูง) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.9 นำยอดิศร วิทูรศิลป์
ตาแหน่งเดิม นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรต้น) อำเภอบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์
ให้ดารงตาแหน่ง รักษำกำรในตำแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรสูง)
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.10 นำยสุจินต์ งำมฉวีพันธ์
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง
ที่ทำกำรปกครองอำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง รักษำกำรในตำแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรต้น)
อำเภอดอนจำน จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.11 นำยศิวัชฐ์ ระวังกุล
ตาแหน่งเดิม จ่ำจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ให้ดารงตาแหน่ง รักษำกำรในตำแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรต้น)
อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.12 นำยพิรุณโรจน์ นำคดนตรี
ตาแหน่งเดิม ป้องกันจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ให้ดารงตาแหน่ง รักษำกำรในตำแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรต้น)
อำเภอนำคู จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.13 นำงอ้อมอำรีย์ ยี่วำศรี
ตาแหน่งเดิม จ่ำจังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง รักษำกำรในตำแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรต้น)
อำเภอสำมชัย จังหวัดกำฬสินธุ์
/ 1.1.14 นำยตระกูล ...
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1.2

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง
3.1

3.2

1.1.14 นำยตระกูล หนูนิล
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง
ที่ทำกำรปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ให้ดารงตาแหน่ง รักษำกำรในตำแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรต้น)
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.15 นำยกันตภณ สุขสงค์
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง
ที่ทำกำรปกครองอำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
ให้ดารงตาแหน่ง รักษำกำรในตำแหน่ง นำยอำเภอ (ผู้อำนวยกำรต้น)
อำเภอร่องคำ จังหวัดกำฬสินธุ์
1.1.16 นำยสุรสันติ หำญนำแซง
ตาแหน่งเดิม นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย สำนักประชำสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น)
ให้ดารงตาแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดกำฬสินธุ์ สำนักประชำสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น)
ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................... ....................
เพื่อทราบ
ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 1 - 10 เมษายน 2563
โดย ที่ทำกำรปกครองจังหวัดกำฬสินธุ์
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................... ....................
ผลการดาเนินงานจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน
โดย อำเภอยำงตลำด
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................... ....................

/ ระเบียบวำระที่ 4 ...
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง

เสนอโดยเอกสาร
สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนเมษายน 2563
โดย สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดกำฬสินธุ์
ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนเมษายน 2563
โดย สำนักงำนจังหวัดกำฬสินธุ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 - 14/2563
โดย สำนักงำนจังหวัดกำฬสินธุ์
สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนเมษายน 2563
โดย สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำฬสินธุ์
หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการเงินการคลังและการพัสดุ
โดย สำนักงำนคลังจังหวัดกำฬสินธุ์
เงินรับบริจาคทาบุญสร้างพระประธานประจาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ และ
เงินบริจาคเพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.5)
โดย สำนักงำนคลังจังหวัดกำฬสินธุ์
รายงานสภาวะอากาศที่ผ่านมา และพยากรณ์อากาศ
โดย สถำนีอุตุนิยมวิทยำกำฬสินธุ์
เพื่อพิจารณา (ไม่มี)
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................... ....................
อื่นๆ (ถ้ำมี)
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................... ....................
***********************************
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วาระงาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
วัน/วันที่

ศุกร์
เสำร์
อำทิตย์
จันทร์

1
2
3
4

อังคำร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสำร์
อำทิตย์
จันทร์
อังคำร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสำร์
อำทิตย์
จันทร์
อังคำร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสำร์
อำทิตย์
จันทร์
อังคำร
พุธ
พฤหัสบดี

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ศุกร์
เสำร์

29
30

อำทิตย์

31

รายการ

สถานที่

- พิธีถวำยรำชสดุดีเนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
อำเภอเมืองกำฬสินธุ์
จังหวัดกำฬสินธุ์
- กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ
เนื่องในวันปฐมบรมรำชำภิเษก
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว
รัชกำลที่ 10

- ประชุมคณะกรมกำรจังหวัด และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
ครั้งที่ 5/2563

เวลา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

สำนักงำนจังหวัดกำฬสินธุ์
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดกำฬสินธุ์
สำนักงำนจังหวัดกำฬสินธุ์

ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4
09.30 น. สำนักงำนจังหวัดกำฬสินธุ์
ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์
ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์

- พิธีถวำยรำชสักกำระเนื่องใน
หอประชุมจังหวัดกำฬสินธุ์
“วันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
เจ้ำอยู่หวั ” ประจำปี 2563
อำเภอเมืองกำฬสินธุ์
จังหวัดกำฬสินธุ์
- กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ
เนื่องในวันพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั

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

สำนักงำนจังหวัดกำฬสินธุ์

ที่ทำกำรปกครองจังหวัดกำฬสินธุ์
สำนักงำนจังหวัดกำฬสินธุ์

