รายงานการประชุม
ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
-----------------------เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น. โดยมีนายวีระศักดิ์ ภูครองหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจากท่ารองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดภารกิจจึงให้ดาเนินการประชุมไปก่อนและเข้าสู่
ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ข้าราชการ อบจ.
แนะนาข้าราชการการย้ายมาใหม่
- นายสมบูรณ์ ซารัมย์
ตาแหน่งเดิม เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ย้ายมาดารงตาแหน่ง เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
- นายสมนึก คงคร้าม
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชานาญการ
กลุ่มพัฒนาสังคมและส่งเสริมสวัสดิการสังคม หน่วยที่ ๔
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าส่วนราชการย้ายออก
- นายดาริห์ บารุง
ตาแหน่งเดิม นักวิชาการเกษตรชานาญการ กลุ่มพัฒนาสังคม
และส่งเสริมสังคมศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๒๖ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ย้ายไปดารงตาแหน่ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
ข้าราชการสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ย้ายส่วนราชการและเปลี่ยนสายงาน
- นางสาววัชราภรณ์ เสนามาตย์
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๖ว สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
เปลี่ยนสายงานไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕
สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
- นางชาลิสา แดงทน
ตาแหน่งเดิม เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ๕ สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เปลี่ยนสายงานไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕
สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
/ นายอนุชารัตน์...

-๒- นายอนุชารัตน์ มหาแสน
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๕ สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
เปลี่ยนสายงานไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕
สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- นางอภิญญา สุวรรณเลิศ
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๔ สังกัดกองช่าง
เปลี่ยนสายงานไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๔
สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
- นางสาวนวัณรัตน์ พันธ์สนิท
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๓ สังกัดสานักปลัดอบจ.
เปลี่ยนสายงานไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓
สังกัดสานักปลัดอบจ. ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - ในโอกาสอันเป็นมงคล วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
(ปลัด อบจ.กส.)
ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการ (กอง) และโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทั้ง ๑๒
แห่ง ในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นบุคลากรของ อบจ.กส.
ด้วยความวิริยะและความอุตสาหะ จนกระทั่ง ๑ ปีผ่านไป ภารกิจของ อบจ.กส.
เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการในระดับจังหวัด ทุกส่วน อันเป็นผลงานบุคลากร
อบจ. ทุกคน
- ในโอกาสปีใหม่อันเป็นมงคล ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพเป็นพิเศษ พระบารมีองค์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ได้โปรดดลบันดาลประธานพรให้
บุคลากร อบจ. ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว ได้มีสุข ภาพแข็งแรงแจ่มใส สามารถ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความสาเร็จเรียบร้อยเจริญก้าวหน้าตามที่ท่านหวังไว้ ขอให้
มีครอบครัวที่เข้มแข็งเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้ง
ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ ตลอดปี ๒๕๕๗ และตลอดไป
นางจิรารัตน์ จิตจักร - แจ้งที่ประชุมและแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ท่านใหม่
(หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) คือ ท่านกรองมาศ อุ่นประเดิม ผอ.โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.กรองมาศ อุ่นประเดิม ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่
(ปลัด อบจ.กส.)
และเพื่อเป็นการให้ได้รู้จักมากขึ้นเชิญท่านได้แนะนาตัวเองต่อ ทีป่ ระชุมด้วย
นางกรองมาศ อุ่นประเดิม - นาเรียนประวัติส่วนตัว ที่ประชุมโดยสังเขป
(ผอ.ร.ร.ทรายมูลฯ)
เดิมดารงตาแหน่งรอง ผอ.ร.ร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
เข้ารับราชการครู ตาแหน่งครู ๒ ระดับ ๓ ร.ร.นามนพิทยาคม อายุราชการ ๓๐ ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
/ ดารงตาแหน่ง...

-๓ดารงตาแหน่งรอง ผอ.ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่โรงเรียนนามนพิทยาคม
(ร.ร.เดิมที่บรรจุเข้ารับราชการครู) หลังจากนั้นย้ายมาดารงตาแหน่งรอง
ผอ.ร.ร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ และเข้าสู่กระบวนการถ่ายโอนมาสังกัด อบจ.กส.
จนถึงปัจจุบัน สอบบรรจุตาแหน่ง ผอ.ร.ร.ทรายมูลพิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๖ สถานะครอบครัว มีบุตร ๒ คน สามีเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๕ บุตรคนแรกรับราชการครู สังกัดโรงเรียนมัธยม เขต ๑ กทม.
บุตรคนที่ ๒ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ธกส. สาขานาคู ขออนุญาตนาเรียนที่ประชุม
เพียงเท่านี้
ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งตามกระบวนการ
(ปลัด อบจ.กส.)
ทุกขั้นตอน โดยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ กกต. ได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งร่วม
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมดังกล่าวจัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ปรากฏว่าผู้สมัครและผู้สนับสนุนเข้าร่วมมากพอสมควร กกต. ได้มีการ
ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่สาคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ในส่วนของหน่วยงานราชการได้มีหนังสือแจ้งจาก กกต.จังหวัด ส่วนหนึ่งก็เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีมติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
โดยมีประเด็นสาคัญคือ
ประการที่ ๑ ให้หน่วยงานราชการ สั่งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุน
การดาเนินการเลือกตั้งทุกครั้ง ทั้งที่รับผิดชอบโดยตรง หรือร้องขอ ให้ถือเป็นงานใน
หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่นั้นๆ ด้วย
ประการที่ ๒ การอานวยความสะดวกให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและกาชับให้เห็นความสาคัญของการเลือกตั้งด้วย โดยกาหนดไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
ประจาที่ว่าการอาเภอทั้ง ๑๗ อาเภอ ยกเว้น อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาหนดสถานที่
ใช้สิทธิล่วงหน้าที่หน้าสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งให้ทราบเบื้องต้น
ประการที่ ๓ ให้วางตัวเป็นกลางกับการเลือกตั้งทุกครั้งอย่างเคร่งครัด
ประการที่ ๔ ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวอย่างของบุคคลทั่วๆ ไป รวมทั้งให้คาแนะนา
บุคคลที่มีสิทธิในการเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความพร้อมเพรียง
/ ประการที่ ๕

-๔-

-

-

ประการที่ ๕ ให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน พรรคการเมือง สามารถใช้สถานที่ราชการหาเสียงได้
โดยต้องดาเนินการด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค
ประการที่ ๖ การใช้สถานที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกระดับ
ในการหาเสียงนั้น ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ผู้ขอใช้สถานที่ ต้องสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นตามสมควร ตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม (ข้อ ๖) กับการเลือกตั้งทุกประเภท
ในส่วนของ อบจ.กส. ได้ให้การสนับสนุนตามหนังสือที่ กกต. จังหวัด ที่ขอความ
ร่วมมือจัดสถานที่ปิดประกาศ สาหรับ ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง
การรับสมัครเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๗ ทั้ง ๖ เขต ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีจานวนผู้สมัครทั้งสิ้น ๒๓ ราย
จาก ๗ พรรคการเมือง โดยแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้
- เขต ๑ ประกอบด้วย อ.เมือง มีผู้สมัคร ๓ ราย
- เขต ๒ ประกอบด้วย อ.ยางตลาด , อ.ฆ้องชัย มีผู้สมัคร ๔ ราย
- เขต ๓ ประกอบด้วย อ.ห้วยเม็ก , อ.หนองกุงศรี , อ.ท่าคันโท มีผู้สมัคร
๔ ราย
- เขต ๔ ประกอบด้วย อ.สมเด็จ , อ.สหัสขันธ์ , อ.คาม่วง , อ.สามชัย มีผู้สมัคร
๔ ราย
- เขต ๕ ประกอบด้วย อ.กมลาไสย , อ.ร่องคา , อ.ดอนจาน , อ.นามน
อ.ห้วยผึ้ง มีผู้สมัคร ๔ ราย
- เขต ๖ ประกอบด้วย อ.กุฉินารายณ์ , อ.เขาวง , อ.นาคู มีผู้สมัคร ๔ ราย
รวมทั้ง ๖ เขต จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทาง www.kalasin-pao.go.th

นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน -

(ปลัด อบจ.กส.)

แจ้งที่ประชุม สามารถอ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ทาง www.kalasin-pao.go.th
และให้ที่ประชุมเสนอแก้ไข

นายณรัฐ ทองจรัส (บุคลากร)

แจ้งที่ประชุมว่า หลังจากที่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วหลายครั้ง
ไม่ปรากฏรายงานการประชุม และขอให้ฝ่ายเลขาชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย

นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน -

ขอให้ฝ่ายเลขาชี้แจงที่ประชุม

(ปลัด อบจ.กส.)
/นางจิรารัตน์...

-๕นางจิรารัตน์ จิตจักร

- ชี้แจงการจัดทารายงานการประชุม ฝ่ายเลขาได้สาเนารายงกานการประชุม
(หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) แจ้งเวียนทุกส่วนราชการพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทุกครั้ง
ตามที่ได้ทักท้วงมาอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และขออนุญาตท่านประธาน
ชี้แจงคุณณรัฐ ทองจรัส เป็นการส่วนตัว
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - ขณะนี้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาถึงที่ประชุม กราบเรียนเชิญ
ท่านรองนายก อบจ.กส. นายประยงค์ โมคภา ได้ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม
(ปลัด อบจ.กส.)
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานที่ประชุม
- อนุญาตให้ฝ่ายเลขาชี้แจงเรื่องรายงานการประชุมเป็นการส่วนตัว และเข้าสู่
ระเบียบ วาระต่อไป
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา
๓.๑ ผลการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
(ผู้นาเสนอ :: ปลัดอบจ.กาฬสินธุ์)
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นการประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งสุดท้าย
(ปลัด อบจ.กส.)
ประจาปี ๒๕๕๖ โดยในที่ประชุมมีข้อราชการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
แจ้งสรุปผลการดาเนินงานของจังหวัด และกล่าวขอบคุณส่วนราชการอย่างเป็น
ทางการ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ การให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่องที่ ๒ การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เรื่องที่ ๓ แนะนาข้าราชการย้ายมาใหม่ (นายอาเภอ ระดับ ๙)
- นายประทีป ฤทธิกุล ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
- นายประมวล ศรีทอง ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอกุฉินารายณ์
- นายสานิตย์ เกริกสกุล ย้ายมาดารงตาแหน่ง นายอาเภอหนองกุงศรี
แต่งตั้งนายอาเภอคนใหม่
- นายพลานุภาพ คาแพทย์
ตาแหน่งเดิม ปลัดอาวุโส อาเภอหนองกุงศรี
ย้ายไปดารงตาแหน่ง นายอาเภอร่องคา
เรื่องที่ ๔ การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาบึงอร่าม (เป็น
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมจังหวัดครั้งที่แล้ว ) อบจ.กาฬสินธุ์ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมจังหวัด ดังนี้
๑ การส่งมอบคืนพื้นที่สนามกอล์ฟบึงอร่ามให้จังหวัดกาฬสินธุ์
- สภา อบจ.กาฬสินธุ์ ได้มีมติเห็นชอบส่งมอบสนามกอล์ฟบึงอร่ามคืนให้
จังหวัดแล้ว โดยให้จังหวัดพัฒนาสนามกอล์ฟบึงอร่ามตามวัตถุประสงค์เดิม
๒ โครงการจัดตั้งสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง และปั้มแก๊ส
ในเรื่องนี้ได้รายงานเบื้องต้นอยู่ระหว่างการประสานงานกับส่วนราชการ
/ที่เกี่ยวข้อง...

-๖ที่เกี่ยวข้องแล้ว และจะได้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยตรง
เรื่องที่ ๕ การเพิ่มคาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ ในที่ประชุมจังหวัดมีการพิจารณา
อย่างกว้างขวาง โดยให้เพิ่มว่า “หลวงพ่อองค์ดาลือเลื่อง” นามาเป็น
คาแรกของคาขวัญจังหวัด ดังตัวอย่างนี้
คาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์
เพิ่มใหม่
หลวงพ่อองค์ดาลือเลื่อง
เมืองฟ้าแดดสงยาง
โปงลางเลิศล้า
วัฒนธรรมผู้ไทย
ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน
มหาธารลาปาว
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง
พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมพิจารณาประกาศใช้เป็นคา
ขวัญใหม่ของจังหวัด ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ โครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๗
(ผู้นาเสนอ :: ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์)
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกาหนดการออกโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์
(ปลัด อบจ.กส.)
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจาเดือนมกราคม
๒๕๕๗ เพื่อนาบริการของรัฐทุกประเภทไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กาหนดจัดใน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองซองแมวผดุงวิทย์ บ้านหนอง
ซองแมว หมู่ที่ ๙ ตาบลโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ส.อบจ.กส. สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ส่วนราชการ อบจ.
ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปี ๒๕๕๗
(ผู้นาเสนอ :: ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์)
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - ด้วยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
(ปลัด อบจ.กส.)
ได้ประกาศกาหนดช่วง ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ –
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ สรุปข้อมูลทั่วประเทศ คือ จานวนการเกิดอุบัติเหตุ
/๓,๑๗๔ ครั้ง...

-๗๓,๑๗๔ ครั้ง จานวนผู้บาดเจ็บ ๓,๓๔๕ ราย จานวนผู้เสียชีวิต ๓๖๖ ราย
(ข้อมูลจาก :: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และสรุปผลของการปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ของจังหวัดกาฬสินธุ์
ในช่วง ๗ วันอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๒๖ ครั้ง บาดเจ็บ ๒๘ ราย เสียชีวิต ๑ ราย
เมื่อเทียบกับปีใหม่ ๒๕๕๖ ในช่วงเดียวกัน จานวนการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต
เท่ากัน แต่จานวนผู้บาดเจ็บลดลง สามารถลดได้ถึงร้อยละ ๑๒.๕ โดยมีอาเภอที่เกิด
อุบัติเหตุ ๒ อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง เกิด ๒๔ ครั้ง บาดเจ็บ ๒๔ ราย อาเภอคาม่วง
เกิด ๑ ครั้ง บาดเจ็บ ๓ ราย เสียชีวิต ๑ ราย (ข้อมูลจาก :: สานักงานป้องกันจังหวัด
กาฬสินธุ์)
สรุปผลมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๒ มกราคม ๒๕๕๗
ข้อมูลทั่วประเทศ
เกิดอุบัติเหตุ
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ

จานวน/ครั้ง/ราย
๓,๑๗๔
๓๖๖
๓,๓๔๕

ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน/ครั้ง/ราย
เกิดอุบัติเหตุ
๒๖
ผู้เสียชีวิต
๑
ผู้บาดเจ็บ
๒๘
สรุป สามารถลดอุบัติเหตุลงจากปี ๒๕๕๖ ได้ถึงร้อยละ ๑๒.๕
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ การจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด ประจาปี ๒๕๕๗
(ผู้นาเสนอ :: ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์)
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กาหนดจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และ
(ปลัด อบจ.กส.)
งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๗” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ –
๗ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ สนามหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และสนามหน้าตารวจภูธรจังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและ
คณะทางานจัดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ”
ประจาปี ๒๕๕๗” และมอบหมายภารกิจ ดังนี้
๑. เป็นคณะกรรมการอานวยการ
๒. เป็นหัวหน้าคณะทางานฝ่ายจัดสร้างเวทีกลาง และจัดหาแสง เสียง ประจาเวทีกลาง
๓. เป็นคณะทางานฝ่ายจัดหาและติดตั้งซุ้มจาหน่ายบัตรและช่องทางเดินเข้างาน
ที่ประชุม
รับทราบ
/๓.๕ รายงาน...

-๘๓.๕ รายงานการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ผู้นาเสนอ :: ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์)
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน - ตามที่ สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุม
(ปลัด อบจ.กส.)
สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
จังหวัดอุบลราชธานี ในที่ประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อ
ราชการที่สาคัญ ๒ เรื่อง
เรื่องที่ ๑ การหาข้อยุติของการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท.
เรื่องที่ ๒ การจัดสรรรายได้ของคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
สรุป การประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖
๑. การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบร่วมกันทั้ง ๓ สมาคม คือ อบจ. , เทศบาล และ อบต.ในการแสดงจุดยืน
เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบรับรองการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
(โบนัส) และต้องไม่มีการเรียกเงินคืนย้อนหลังตามที่ สตง. ทักท้วง
๒. การจัดสรรรายได้ของคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในการเร่งรัดให้คณะกรรมการการกระจายอานาจฯ ดาเนินการออกประกาศ
เมื่อรับรองการจัดสรรภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖ ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ/ผลการปฏิบัติงาน
๓.๖.๑ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ผู้นาเสนอ:: หัวหน้าสานักปลัดฯ)
นายจักรี แสงสุริยินทร์ - แจ้งที่ประชุมในเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิ ขณะนี้เรื่องดังกล่าว ก.จ.จ.
(หัวหน้าสานักปลัดฯ) ได้ลงนามเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และสานักปลัดฯ ได้เสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บริหารลงนาม
โดยจะปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิตกเบิกย้อนหลัง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
โดยลูกจ้างและพนักงานจ้าง จะมีการปรับเงินเดือนเช่นเดียวกันกั บข้าราชการ
และอยู่ระหว่างรอคาสั่งจึงจะดาเนินการจ่ายเงินตกเบิกได้
ที่ประชุม

รับทราบ

/๓.๖.๒ กองกิจการสภาฯ…

-๙๓.๖.๒ กองกิจการสภาฯ
(ผู้นาเสนอ : ผอ.กองกิจการสภาฯ)
นายบุญส่ง ถินจาลอง รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ผอ.กองกิจการสภาฯ) - แจ้งกาหนดการประชุมสภา อบจ.กส. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๕๗
ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
อบจ.กส. มีกาหนด ๔๕ วัน จนถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ หากวันประชุมใด
ตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนการประชุมเป็นวันถัดไป
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖.๓ กองแผนและงบประมาณ
(ผู้นาเสนอ : นายทวีศักดิ์ พันธ์โภคา)
นายทวีศักดิ์ พันธ์โภคา - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(หน.ฝ่ายติดตามฯ)
๑. การจัดทาแผน อบจ. กส. ประจาปี ๒๕๕๗ ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒. การจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๗ ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
๓. การออกติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และ
เตรียมสรุปเพื่อเสนอผู้บริหาร , คณะกรรมการพัฒนา อบจ. และเสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖.๔ กองคลัง
(ผู้นาเสนอ : ผอ.กองคลัง)
นางทุเรียน ศรีสงคราม - รายงานสถานะการเงินการคลัง อบจ.กส. ดังนี้
(ผอ.กองคลัง)
๑. รายรับ – รายจ่าย อบจ. ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจาปี ๒๕๕๖
จานวน ๖๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยแปดสิบหกล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ (สิ้นสุดไตรมาสแรกของปีงบประมาณ)
รายรับ จานวนทั้งสิ้น ๒๗๑,๖๓๓,๐๓๐.๐๘ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสน
สามหมื่นสามพันสามสิบบาทแปดสตางค์)
ประกอบด้วย ๑. รายรับที่ อบจ.กส. จัดเก็บเอง จานวนทั้งสิ้น ๘,๓๖๔,๘๒๗.๔๕
บาท (แปดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้า
สตางค์)
๒. รายรับที่ได้จากการจัดสรรของรัฐบาล จานวนทั้งสิ้น
๓๒,๒๖๗,๑๐๑.๖๓ บาท (สามสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยหนึ่งบาทหกสิบสามสตางค์)
๓. รายรับจากการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) จานวนทั้งสิ้น ๒๓๑,๐๐๑,๑๐๑ บาท
(สองร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
/รายจ่าย…

-๑๐รายจ่าย ช่วง ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จานวนทั้งสิ้น
๖๓,๔๘๒,๕๕๙.๑๐.- บาท (หกสิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
บาทสิบสตางค์)
ประกอบด้วย ๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อบจ. จานวนทั้งสิ้น
๕๗,๒๐๘,๔๖๔.๒๓ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อยหก
สิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์)
๒. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น ๖,๒๗๔,๐๙๔.๘๗
บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ด
สตางค์)
๒. ซักซ้อมส่วนราชการ / สถานศึกษา ในสังกัด อบจ.กส. เกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้อสังเกต ในช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมาการส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนล่าช้า โดยเฉพาะ
สถานศึกษาในสังกัด อบจ. ซึ่งจะส่งผลให้การเสนออนุมัติล่าช้าไปด้วย
ข้อเสนอแนะ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้ดาเนินการภายในวันที่ ๒๕ ของทุก
เดือนแต่มีหนังสือซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเดือนมายัง อบจ.กส. ให้ดาเนินการก่อน
๓ วันทาการสุดท้ายของเดือน แต่ในทางปฏิบัติถือว่ายังล่าช้าอยู่
- ดังนั้น จึงขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการส่งฎีกาเงินเดือน
มายังกองคลัง อบจ. ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน เป็นอย่างช้า
- ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการเสนออนุมัติสั่งจ่ายถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกาหนด
ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้วย
๓. ประชาสัมพันธ์ กาหนดประชุมสหกรณ์ข้าราชการ อบจ.
- กาหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
อ.ธัญบุรี จ.ประทุมธานี เวลา ๐๘.๐๐ น.
ที่ประชุม

นางอมร ปัญญาแก้ว
(ผอ.กองพัสดุ)
-

-

รับทราบ
๓.๖.๕ กองพัสดุและทรัพย์สิน
(ผู้นาเสนอ : ผู้อานวยการกองพัสดุ และทรัพย์สิน)
- แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
- แจ้งส่วนราชการ (กอง) ดาเนินการวางแผนการจัดซื้อ / จ้าง และส่งให้กองพัสดุฯ
เพื่อดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
แจ้งรายรับจากการจัดเก็บภาษี ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๑. ภาษีน้ามัน จัดเก็บได้ ๒๓๙,๙๗๖ บาท
๒. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ ๒,๑๑๖,๘๗๕ บาท
๓. ภาษีโรงแรม จัดเก็บได้ ๓๑,๓๘๑ บาท
๔. ค่าเช่าที่ดิน จัดเก็บได้ ๓๓,๕๔๓ บาท
การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างค้างจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
/กองพัสดุฯ …

-

ที่ประชุม

นายชัยศิริ โรจนกิจ)
(ผอ.กองช่าง)

ที่ประชุม

-๑๑กองพัสดุฯ ได้ดาเนินการส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายงาน จานวน ๓๖ โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๔๐๐,๔๘๐ บาท
- การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.กส. จานวน ๓ โครงการ
๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม – โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม
๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ดังนี้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
ห้องภาษา ให้แก่
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ , โรงเรียนลาปาววิทยาคม
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา , โรงเรียนหนองห้างพิทยา
และโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
รับทราบ
๓.๖.๖ กองช่าง
(ผู้นาเสนอ : ผู้อานวยการกองช่าง)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานเครื่องสูบน้า อยู่ระหว่างซ่อมบารุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูนาปรัง ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน ๓๐ ท่าสูบน้า และจะออก
ปฏิบัติงานเบื้องต้น จานวน ๒๑ ท่าสูบน้า ส่วนท่าสูบน้าที่เหลือ จะใช้วิธีหมุนเวียน
เครื่องสูบน้า เนื่องจาก อบจ. มีจานวนเครื่องสูบน้าเพียง ๒๑ เครื่อง
๒. งานเครื่องจักรกล อยู่ในระหว่างการซ่อมบารุงรถเกรด ปรับผิวจราจร
๓. งานขุดเจาะบ่อบาดาล อยู่ในระหว่างการซ่อมบารุง ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล ๘๐ บ่อ โดยประมาณส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามที่เทศบาล อบต.
ขอความอนุเคราะห์มายัง อบจ.
๔. งานสารวจและออกแบบ ออกสารวจโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คาดว่าการ
สารวจรายทางจะได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น (กิโลเมตร / เส้นทาง) จานวน ๑๗ – ๑๘
โครงการ และงานซ่อมผิวจราจร (หยอดหลุมคลายกลุ้ม) ออกปฏิบัติงานปรับพื้นที่ไหล่
ทางที่ได้รับการถ่ายโอน
๕. งานด้านผังเมือง อยู่ในระหว่างประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการศึกษา
แนวทางการวางผังเมืองรอบจังหวัดกาฬสินธุ์
รับทราบ

๓.๖.๗ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ผู้นาเสนอ : นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์)
นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ - รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
(ผอ.กองการศึกษาฯ) ๑. แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัด อบจ. ที่ได้รับการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษา /
๒๕๕๖ ดังนี้
/๑.) โรงเรียน...

-๑๒-

-

๑.) โรงเรียนลาปาววิทยาคม
๒.) โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม
๓.) โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
๔.) โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
๒. แจ้งรายชื่อโรงเรียนในสังกัด อบจ. ที่ผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. “ชลเกมส์”
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
ณ จังหวัดชลบุรี
๑.) โรงเรียนบัวขาว / ชนิดกีฬา – กีฑา
๑๔ รายการ
แบดมินตัน
๒ รายการ
เทเบิลเทนนิส ๑ รายการ
๒.) โรงเรียนจุมจังฯ / ชนิดกีฬา - แบดมินตัน
๕ รายการ
๓.) โรงเรียนดงมูลฯ / ชนิดกีฬา - วอลเลย์บอล ๑ รายการ
ชายหาด
- กรีฑา
๒ รายการ
๔.) โรงเรียนเนินยางฯ / ชนิดกีฬา - กรีฑา
๑ รายการ
รวม ๒๖ รายการแข่งขัน จาก ๔ ชนิดกีฬา ๔ โรงเรียน
๑. ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจั ดการศึกษาท้องถิ่น / ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๖ -๙ มกราคม ๒๕๕๗
ณ เทศบาลตาบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีโรงเรียนในสังกัด อบจ.
ที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาค ดังนี้
๑. โรงเรียนบัวขาว
โครงงานสุขภาพ
ระดับ ม.ต้น
โครงงานอาชีพ
ระดับ ม.ปลาย
โครงงานสังคม
ระดับ ม.ปลาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ปลาย
ละครภาษาจีน
ระดับ ม.ต้น
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับ ม.ปลาย
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย
ละครภาษาจีน
ระดับ ม.ปลาย
๒. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับ ม.ต้น
๓. โรงเรียนเมืองสมเด็จ
การแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.ต้น
ฟ้อนจินตลีลา
๔. ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันครูประจาปี ๒๕๕๗
กองการศึกษาโดย อบจ. กส. และคณะครูโรงเรียนในสังกัด
กาหนดจัดงานวันครู ประจาปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
/ณ หอประชุม...

-๑๓ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการ บุคลากร อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันครู ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
เป็นต้นไป
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖.๘ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(ผู้นาเสนอ : นายสุนันท์ โคตะวินนท์)
นายสุนันท์ โคตะวินนท์ - แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ผอ.กองส่งเสริมฯ)
๑. งานดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อยู่ในระหว่างการสูบน้าจากบึงอร่าม
เพื่อกักเก็บน้าเอาไว้ดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
๒. รายงานการประชุมที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๒.๑ การประชุมคณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้
(OTOP) จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยสรุปข้อมูล
ดังนี้
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
จานวน ๙๗๐ ราย
ผลิตภัณฑ์
จานวน ๑,๖๒๐ ผลิตภัณฑ์
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ มีผู้ผ่านการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP
จานวน ๑๖๗ กลุ่ม
๒.๒ การประชุมสถานการณ์โรคเอดส์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ
สานักงานควบคุมโรคที่ ๖ ประกอบด้วย จ.หนองบัวลาภู จ.ขอนแก่น จ.
อุดรธานี จ.เลย จ.หนองคาย จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.บึงกาฬ และ
จ.กาฬสินธุ์ โดยสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อทั้ง ๙ จังหวัด ดังนี้
- ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๕๖ มีผู้ติดเชื้อ จานวน
๕๒,๑๘๗ ราย
ข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผู้ติดเชื้อ จานวน ๓,๔๒๘ ราย
ข้อมูล จ.กาฬสินธุ์ มีผู้ติดเชื้อ จานวน ๑๘๑ ราย
เฉพาะผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ จานวน ๙,๓๐๐ ราย
ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน
(ผู้นาเสนอ : นางพบเพชร จันทมาศ)
นางพบเพชร จันทมาศ - แจ้งที่ประชุม การเข้าดาเนินการของ สตง. ในการตรวจสอบงบการเงิน อบจ.กส.
(หน.หน่วยตรวจสอบฯ) และขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดาเนินการเตรียมข้อมูล
และส่งให้ สตง. เพื่อประกอบการตรวจสอบตามที่ สตง. ร้องขอด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระ...

-๑๔ระเบียบวาระที่ ๔
-

เรื่องอื่นๆ
โครงการศึกษาดูงานประจาปี ๒๕๕๗
(ผู้นาเสนอ : นายบุญกว้าง เนตรเสนา)
นายบุญกว้าง เนตรเสนา - โครงการศึกษาดูงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.กส.
(หน.ฝ่ายพัฒนาฯ)
ประจาปี ๒๕๕๗ โดยได้กาหนดโปรแกรมการศึกษาดูงานเพื่อเสนอที่ประชุม
พิจารณา ดังต่อไปนี้
โปรแกรมที่ ๑ กาฬสินธุ์ – ราชบุรี – สวนผึ้ง – กาญจนบุรี
โปรแกรมที่ ๒ กาฬสินธุ์ – เชียงราย – ดอยตุงภูชี้ฟ้า – ดอยแม่สลอง – วัดร่องขุ่น
โปรแกรมที่ ๓ กาฬสินธุ์ – จันทบุรี – ตลาด – เกาะช้าง
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานที่ประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติด้วยการ (ยกมือ)

ที่ประชุม

ลงมติด้วยการ (ยกมือ) คัดเลือกโปรแกรมการศึกษาดูงาน ประจาปี ๒๕๕๗
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ โปรแกรมที่ ๒ มีมติ ๓๒ เสียง
ลาดับที่ ๒ โปรแกรมที่ ๓ มีมติ ๒๐ เสียง
ลาดับที่ ๓ โปรแกรมที่ ๑ มีมติ – เสียง
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของช่วงเวลา สถานที่ท่องเที่ยว
และมีการเสนอให้ศึกษาโปรแกรมการศึกษาดูงานเพิ่มเติม ในแห่งอื่นๆด้วย
รับไว้พิจารณา และให้ที่ประชุมรับรอง โปรแกรมที่ ๒ ตามที่ได้มีมติไปก่อน
เพื่อให้สานักปลัดฯ ได้มีตุ๊กตาในการจัดทาโครงการ

ประธานที่ประชุม ที่ประชุม

รับรอง โปรแกรมการศึกษาดูงาน ที่ ๒

ประธานที่ประชุม

มีท่านใดจะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวณัฐลี ปัญญามี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจิรารัตน์ จิตจักร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายจักรี แสงสุริยินทร์)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

