
รายงานการประชุม 
 ข้าราชการ   ข้าราชการครู  ลูกจ้าง   และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์

ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๔ 

วันจันทร์  ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

..................................................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑ นายจักร ี แสงสุริยินทร์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
๒ นายนพกุล  ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   

สำนักปลัดฯ   
๓ นางระเบียบ  จิตราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
๔ นายบุญกว้าง  เนตรเสนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
๕ น.ส.นุชนาถ  อินทนาศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

กองกิจการสภาองค์การ ฯ   
๖ นายสุนันท์   โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ  
๗ นายสังเวียน   วระไวย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
๘ นางนันทิชา  มองเพชร หัวหน้าฝ่ายการประชุม   

กองแผนและงบประมาณ   
๙ นายทนงสิทธิ์  ภูทะวัง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  

๑๐ นางวนิดา  อำภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  
๑๑ น.ส.นงพงา  จำเริญสรรพ์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล   

กองคลัง   
๑๒ นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
๑๓ นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายบัญชี   

กองช่าง   
๑๔ นายชัยศิริ  โรจนกิจ ผู้อำนวยการกองช่าง  
๑๕ นายสุทธิสม   ญาณผาด    หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม  
๑๖ นายสุวิทย์  กุสุมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล  
๑๗ นายเทพนิมิตร   บรรณสาร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
๑๘ นายเตรียมการ  นาถมทอง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๑๙ นางภัลลิกา  ดลรักษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  

    

   /กองพัสดุฯ... 
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 กองพัสดุและทรัพย์สิน   
๒๐ นางอมร  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
๒๑ นางรัชนี  ภูวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  
๒๒ นางนงนุช  ภูช่างทอง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัฒนารายได้  

 หน่วยตรวจสอบภายใน   
๒๓ น.ส.เพชรรินทร์  พิมพ์สวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒๔ นางลำดวน  พรเรืองวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 
๒๕ นายนิพนธ์  ปรีจิตร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
๒๖ นายพชรพงศ ์ คุ้มจาบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ในสังกัด   
๒๗ นายพาย ุ วรรัตน์ ผอ.โรงเรียนเมืองสมเด็จ  
๒๘ นายวนิช  บุดด ี ผอ.โรงเรียนลำปาววิทยาคม  
๒๙ นายศิริพงษ ์ ลุนอุดม ผอ.โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  
๓๐ นายชูศักดิ์  ศรีพลอย ผอ.โรงเรียนดงมูลวิทยาคม  
๓๑ นายวุฒิ  ขจร ผอ.โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  
๓๒ นายประวิช  โพธิ์แสง รักษาการ  ผอ.โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์  
๓๓ น.ส.ลักขณา  ศรีรักษา  รักษาการ ผอ.โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  
๓๔ นายอรุณ อ่ิมสง่า  รักษาการ ผอ.โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
๓๕ นายปัญญา  ภูมั่น รอง ผอ. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  
๓๖ น.ส.นพรัตน์  ภูอิศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร  
๓๗ นายโชติช่วง  ชัยอนันต์ รอง ผอ. โรงเรียนเมืองสมเด็จ  

    
ผู้ไม่เข้าประชุม  
๓๘ นายบญุส่ง  ถินจ าลอง หวัหน้าส านกัปลดั อบจ.กส. ลาป่วย 

๓๙ นายโชติ  ฆารสมภพ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ ลาป่วย 

๔๐ น.ส.สรัญธร  ไผ่พทุธ หวัหน้าฝ่ายบริหารการศกึษา ลาป่วย 

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ในสังกัด   
๔๑ นายสรรทัศน์  ประทุมชาติ ผอ.โรงเรียนบัวขาว  
๔๒ นายจำลอง  โคตรพัฒน์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนหนองห้างพิทยา  
๔๓ นางกนกรัตน์  ดวงกรมนา รักษาการ ผอ.โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  
๔๔ นายบุญเรือง  แสนโคตร รักษาการ ผอ.โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  

    
 
               /นำสวดมนต์... 
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นำสวดมนต์ก่อนการประชุม   โดย  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๓๐  น. 
พิธีก่อนการประชุม -  พิธีมอบเงินบริจาคให้แก่นักเรียนผู้ประสบภัยอัคคีภัยโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 
   โดย  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
   ๑.๑   ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ตามที่ ได้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  ตามมาตรา  ๑๔๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒  จำนวน  ๓๐ คน  เมื่อวันที่  ๒๐  
ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  นั้น 
   คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  ๒๙  คน  ดังต่อไปนี้   (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๓. อำเภอกุฉินารายณ์... 
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/๘. อำเภอเขาวง... 
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/๑๕.อำเภอฆ้องชัย... 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒   แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
                  (นายทรงพล  ใจกริ่ม) 

ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ   
เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   
(นายทรงพล  ใจกริ่ม)  ที่ประชุมดังกล่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติ  
ราชการ  ๑๑  ประการ  ดังนี้ 

๑.  ความรู้คู่คุณธรรม 
๒.  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๓.  ใส่ใจความสะอาด 
๔.  มีมารยาทแบบไทย 
๕.  รักษาวินัยจราจร 
๖.  ทรัพยากรต้องรักษา 
๗.  รู้ค่าประชาธิปไตย 

 
                /๘. ครอบครัว... 
 
 



- ๗ - 

๘.  ครอบครัวปลอดภัย 
๙.  ห่างไกลยาเสพติด 
๑๐. ยึดหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. เคียงคู่จิตอาสา 

   เพ่ือให้การขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   จึงขอ
ความร่วมมือทุกส่วนราชการ  และโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๑๒  โรงเรียน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ
โดยเคร่งครัดต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓  นโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
ตามที่  ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่  

๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายชานุวัฒน์ 
วรามิตร  ผู้สมัครหมายเลข ๑  ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับรองผลการเลือกตั้ง  ซึ่ งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่  พนักงาน  ลูกจ้าง  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ทั้ง  ๑๒  แห่ง 

 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร 
ทุกคน  รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับนโยบายการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร  ให้สำเร็จลุล่วง  
ตามวัตถุประสงค์  จึงขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการร่วมดำเนินการ  
ดังนี้ 

๑. เวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  
ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ตามเวลาราชการ  กรณีออกจากสถานที่ราชการให้ขออนุญาต/แจ้งผู้บังคับบัญชา
ทราบก่อนทุกครั้ง 

๒.  การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   ให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   อยู่เวร/ตรวจเวร /เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงซ่อมเครื่อง และศูนย์เครื่องจักรกลหลังใหม่  ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  
เมื่อมีเหตุการณ์ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชา 
 
                / ๓.การรักษา... 
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๓.  การรักษาความสะอาด  การปฏิบัติตามกิจกรรม ๕ ส.  ขอให้ทุกส่วน
ราชการ  โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๑๒ แห่ง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   

๔.  การแต่งกาย 
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  กำชับและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนของข้าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดย
เคร่งครัดและเหมาะสมกับกาลเทศะ  โดยเฉพาะทุกวันจันทร์  ให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่งเครื่องแบบข้าราชการสีกากี จึงขอความร่วมมือทุกท่านกำชับเรื่องการ
แต่งกาย ดังนี้ 

วันจันทร์ ::  แต่งเครื่องแบบข้าราชการสีกากี  
วันศุกร์  ::  แต่งชุดผ้าไทย  ผ้าพื้นเมือง 
๕. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  เว้นระยะห่าง  สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ 
ทุกครั้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   ๑.๔   แนะนำข้าราชการอบจ.กาฬสินธุ์ (โอน/ ย้าย/ แต่งตั้ง) 
    ๑.๔.๑  รับโอนข้าราชการคร ู สายงานบริหารสถานศึกษา 
             - นายปัญญา  ภูม่ัน 
     ตำแหน่งเดิม  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.พิชัยพัฒนา   

โอนมาดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์   ตั้งแต่วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
- นายธนัชกฤศ  พันโกฏิ 
ตำแหน่งเดิม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
สังกัดศูนย์บริการ สาธารณสุข  ๓๒  มาริษ ตันตมุสิก 
กรุงเทพมหานคร     
โอนมาดำรงตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
สังกัดกองคลัง   ตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

          / นางอัจฉราพร... 
 
 
 



- ๙ - 

-  นางอัจฉราพร  จิตจักร 
ตำแหน่งเดิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สังกัดเทศบาลตำบลเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โอนมาดำรงตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สังกัดกองแผนและงบประมาณ  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
-  นายธนกฤต  กั้วสิทธิ์ 
ตำแหน่งเดิม  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ  
สังกัดสำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
โอนมาดำรงตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งแต่วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
-  นายเอกรินทร์  ฉัตรสุวรรณ์ 
ตำแหน่งเดิม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้  อำเภอโกสุมพิสัย จ.
มหาสารคาม 
โอนมาดำรงตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
-  นางสาวอภิรดี  ภูปานผา 
ตำแหน่งเดิม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 
โอนมาดำรงตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

  

    ๑.๔.๒  ให้โอน/ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
-  นางจิรารัตน์  จิตจักร   

   ตำแหน่งเดิม  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
   โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   
      ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  อบจ.บึงกาฬ  

ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 
                  / นายพงศธร... 
 
 



- ๑๐ - 

-  นายพงศธร  ฆารกุล   
   ตำแหน่งเดิม  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

สังกัด  กองคลัง 
โอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ   

      สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
  

ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
-  นางสาวอัญญารัตน์  ไสยจรัญ   

   ตำแหน่งเดิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สังกัด  กองแผนและงบประมาณ 
โอนไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   

      สังกัดเทศบาลตำบลกมลาไสย   
ตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๖๔ 
-  นางสาววรรณภา  แสนเมืองชิน   

   ตำแหน่งเดิม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
สังกดั  กองคลัง 
โอนไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

      สังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ตั้งแต่วันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 

๑.๔.๒  จัดจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคนพิการ 
-  นางสาวศศินิภาพัส  บุญมา   

   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
สังกัด  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งแต่วันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗   
-  นางสาวกมลรัตน์  พันธุขันธ์   

   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
สังกัด  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งแต่วันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗   

 
 
           / นายชัยนาท... 
 
 
 



- ๑๑ - 

-  นายชัยนาท  สุวรรณชาติ   
   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

สังกัด  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ตั้งแต่วันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗   
-  นายกิตต์ดนัย  แก้วทา   

   ตำแหน่ง  คนงาน (ดูแลสวน)  
สังกัด  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งแต่วันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

๑.๔.๓  เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
-  นายณัฏฐพงศ์  จันโทมุข   

   เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
สังกัด  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
      

๑.๔.๔  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาออกจากราชการ 
-  นายสุรเชษฐ์  ศรีใคร   

   ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ  สังกัด กองช่าง   
      ขอลาออกจากราชการ  เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว   

ตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งท่ีผ่านมา 

-ไม่มี –  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19   
จึงงดจัดการประชุม 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ /  เพื่อพิจารณา 

   ๓.๑  ผลการประชุมกรมการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๑.  โครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ 
ประชาชน  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนไตรรัตน์  บ้านโนนศิลาเลิง  อำเภอฆ้องชัยบ้านหมูม่น   
จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

         /๒. องค์การบริหาร... 

 



- ๑๒ - 

    ๒.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้สนับสนุนเครื่องจักรรถแม็คโฮ             
เป็นโครงการของจังหวัด  เพื่อขุด  ปรับแต่งสระ  ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล  ที่ตำบลหนองแปน  อำเภอ
กมลาไสย  ซึ่งพิธีเปิด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธาน  ในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    
    ๓.  นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มอบให้ทุกส่วนราชการคือ
เรื่องยาเสพติด  ซึ่งการรายงานของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีผู้ต้องขังเพ่ิมมากขึ้น  ในคดียาเสพติด            
เกือบ  ๙๐% ของผู้ต้องขังในเรือนจำ  มอบให้ส่วนราชการ  บุคลากรในสังกัด  และโรงเรียนในสังกัด  ดูแลบุตร
หลานให้ห่างไกลยาเสพติด  ดูแลให้ความรักความเข้าใจกับบุตรหลาน  เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๔.  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยคลังจังหวัด  ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยัง
ค้างอยู่  ในปี  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  ขอให้ส่วนราชการต่างๆ  เร่งรัด  โดยเพราะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังค้างอยู่  
และมอบในเรื่องการเสนอของบประมาณในปีถัดไป  ให้ตรวจสอบในเรื่องความถูกต้อง  ใส่ใจรายละเอียดไม่ให้มี
การแก้ไข   
    ๕.  โควิด-19  ในระรอก  ๒  ก็เป็นมาตรการที่เข้มข้น  คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดที่จะพิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละจังหวัด  ที่จะมีการผ่อนคลายกว่าในรอบแรก            
แต่ขอให้ประชาชน  ส่วนราชการ  ป้องกันตัวเองด้วย              

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๒     ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง   
          ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   
          ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๔     

   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าวออกไปเป็น (คราวที่ ๘)  จนถึงวันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔  และได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  อย่างรวดเร็วกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก  เกิดการระบาดใหม่ในพ้ืนที่
หลายจังหวัดในประเทศไทย ประกอบกับจังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 
๑๔๓๖๕/๒๕๖๓  เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
ฉบับที่  ๑๗  กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ข้อ  ๙  
ให้สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชนทุกแห่ง  ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค  ตามมาตรการทาง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  นั้น 

เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(covid-19)  ไปยังประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งให้ข้าราชการและบุคลากร 
 
                   / ปฏิบัติตัว... 
 
 



- ๑๓ - 

ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ  จึงขอความร่วมมือท่านดำเนินการ  ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔อย่างเคร่งครัด  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๓.๓ ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ/ผลการปฏิบัติงาน  
   ๓.๓.๑  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   นายบุญกว้าง  เนตรเสนา  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รายงานผล
การดำเนินงานสำนักปลัดฯ  ดังนี้ 

๑. มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  COVID -19  ได้
มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  และต่อมาได้
ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าวออกไป  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์โควิด  จังหวัด  คือมีจุดคัดกรองฝั่งด้านสำนักงานประกันสังคม  และปิด
ประตูทางฝั่งสำนักงานสรรพากร  และได้จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเพ่ิมเติม  ด้านหน้า 

๒.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้สมัครรับการประเมินรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดีเด่นประจำปี  ๒๕๖๔  ในประเภททั่วไป  ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ  ซึ่ง
ที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมทุกส่วนราชการ  เพ่ือนำเสนอผลงานให้ตามหัวข้อที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้  ซ่ึง
ส่วนราชการต่างๆ  ได้ทยอยส่งรายละเอียดผลงานแต่ละกองเข้ามา  สำนักปลัดฯ  ได้รับรวมข้อมูล  เพ่ือจะได้
สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ท  อบจ.กาฬสินธุ์  ก็มีผลงานมากมาย  ในปีนี้ได้มีมติว่าจะส่งผลงานเข้ารับการประเมิน   

๓.  มาตรการป้องกันโรคโควิด-19  ขอความร่วมมือทุกท่านที่จะเข้ามาในสำนักงาน  
ขอให้ทุกท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  สำหรับใครที่เข้ามาติดต่อราชการต้องสวมแมสทุกครั้ง  และขอความ
ร่วมมือทุกกอง  ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือส่งสินค้า  ในห้องปฏิบัติงาน  ให้รับส่งใน
ด้านนอกห้อง  เพ่ือความปลอดภัยของทุกๆ  ท่าน      

ที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๓.๒  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

          นายสุนันท์  โคตะวินนท์  ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ  รายงานผลการดำเนินงาน 
ที่ผ่านมา  ดังนี้ 
   ๑.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายก อบจ.กส.  และ
สมาชิกสภา อบจ.  ในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา  ขอขอบคุณทุกๆ  ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
เลือกตั้งในครั้งนี้  โดยเฉพาะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง  นายจักรี  แสงสุริยินทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
          / ๒. ขอรายงาน... 
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   ๒.  ขอรายงานเกี่ยวกับสมาชิกท่ีประกาศรับรองไปแล้ว  จำนวน  ๒๙  ท่าน  เหลือ  ๑  
ท่านที่ยังไม่ประกาศรับรอง  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ยังไม่มีประกาศรับรอง  เนื่องจากมี
เรื่องร้องเรียน  กกต.ยังไต่สวนยังไม่แล้วเสร็จ  และจะได้ประกาศภายในวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๔  เรื่องการ
เลือกตั้งใหม่ของเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  เขต  ๑  หน่วยที่  ๓๘  เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับ
จำนวนผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง  และเลือกตั้งใหม่  ในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๔         

ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๓.๓  กองแผนและงบประมาณ  
  นายทนงสิทธิ์  ภูทะวัง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   รายงานผลการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมา  ดังนี้ 
   ๑.  จัดทำแผนการดำเนินงานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประจำปี  ๒๕๖๔  
แล้ว  เพ่ือกำหนดกรอบในการดำเนินงาน   
   ๒.  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที ่ ๕  เรียบร้อยแล้ว 
   ๓.  เตรียมจัดทำข้อมูลทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.  ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย  คัดกรองมาแล้ว  เพ่ือจะได้เตรียมข้อมูลทบทวนยุทธศาสตร์  ปี  ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐   
   ฝ่ายงบประมาณ 
   ๑.  ได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ  ประจำปี  ๒๕๖๕  และส่งไปสำนัก
งบประมาณในเขตพ้ืนที่ขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔  งบประมาณที่ขออุดหนุนทั้งสิ้น  
๘๓๕,๓๖๒,๘๐๐  บาท   
   ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
   ๑.  จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลของ อบจ.กส.  ประจำปี  ๒๕๖๓     
   ๒.  จัดทำรายงานผลแผนพัฒนา  อบจ.กส.  ประจำปี  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้วครับ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ       

   ๓.๓.๔  กองคลัง  (ผู้นำเสนอ :: ผู้อำนวยการกอง) 
นางสุกัลญา  โพธิ์ละเดา  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  รายงานผลการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมา  ดังนี้ 
   ๑.  สถานการเงิน  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๔  ไม่รวมเงินอุดหนุน  
๙๑,๔๑๐,๙๑๘  บาท  คิดเป็น  ๒๕%  สว่นในการเบิกจ่ายที่เบิกจ่ายแล้ว  ๗๗,๓๘๕,๐๒๐  บาท  ในส่วนของ
งบประมาณท่ีกันไว้ในสองเดือน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เพ่ือจ่าย  ๑๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณที่สามารถใช้
จ่ายได้คงเหลือ  ๒,๐๒๕,๘๙๗  บาท  ซึ่ง  ณ  ขณะนี้  รายรับยังไม่เข้ามา  เนื่องจากอยู่ในไตรมาสที่  ๒  ซึ่งน่าจะ
เข้ามาอีกจำนวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐   บาท   
           / นางสาคร... 
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   นางสาคร  แวงวรรณ  หัวหนา้ฝ่ายบัญชี  รายงานผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
   ๑.  ในปัจจุบันการดำเนินการในบัญชีในระบบ e-laass  ได้มีการปรับปรุงระบบใน
บัญชีแจ้งมาเรื่อยๆ  และได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ  หากมีความขัดข้องหรือไม่เข้าใจหรือ
ปฏิบัติงานยังไม่เรียบร้อย  ขอให้ประสานงานได้ที่กองคลัง   
   ๒.  เรื่องการยืมเงินทดรองราชการ  ขณะนี้กองคลังได้เร่งรัดการส่งใช้เงินยืมที่ใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งที่เป็นเงินยืม  ๒๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ที่อำเภอได้รับจัดสรรงบประมาณไป  ตอนนี้เร่งรัดใบสำคัญ
การตรวจสอบเอกสารให้ส่งใช้และชดใช้ในระบบให้เสร็จสิ้น  แต่ยังมีค้างคาอยู่  ส่วนราชการไดมีการยืมเงิน  ยัง
ไม่ได้จัดส่ง  ขอให้เร่งรัดเพราะว่า  สตง.  ได้เข้าตรวจสอบแล้ว  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมา   
   ๓.  การจัดทำแผนการเบิกจ่ายสำหรับส่วนราชการต่างๆ  ในไตรมาสที่  ๒  ขอให้ได้
วางแผนการเบิกจ่ายจัดทำข้ึนไป  ให้เป็นปัจจุบัน  ถ้าส่วนราชการไดไม่มีแผนเบิกจ่าย  เราตรวจสอบแล้วถ้าไม่มี
แผน  กองคลังจะไม่เบิกจ่ายเงิน  และให้ปรับปรุงแผนให้ครบถ้วน  ส่วนที่เป็นรายจ่ายไดที่เป็นโครงการจะต้องใช้
เงินขอให้ตรวจสอบยอดสถานะการเงินหรือรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายให้ตรวจสอบสถานะการเงินทุกครั้ง         

ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๓.๕  กองพัสดุและทรัพย์สิน   

นางอมร  ปัญญาแก้ว  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  รายงานผลการ 
ดำเนินงานที่ผ่านมา  ดังนี้ 
   ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินฯ   
   ๑.  ได้จัดทำงบทรัพย์ในในระบบ  e-laass  ส่งให้กองคลังเพ่ือใช้ประกอบงบทดรอง   

๒.  จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการใช้น้ำมัน  และโรงแรม  ทำหนังสือแจ้งผู้เช่าที่ 
ดงปากน้ำ  เพื่อให้การชำระภาษี  ของปี  ๒๕๖๔  การจัดเก็บรายได้ของ  อบจ.กส.  จะมีผลกระทบในด้านต่างๆ  
ก็จะลดลง  การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต้องประหยัด   
   ฝ่ายพัสดุ 
   นางรัชนี  ภูวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ   
   ๑.  ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ  ๒๕๖๓  แยกเป็น  ส่งเอกสารกันเงินกรณีก่อ
หนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ให้กับหน่วยงานที่ของบประมาณ  จำนวน  ๑๒  โครงการ  เป็นเงิน  
๓,๖๖๔,๐๐๐  บาท  ส่งเอกสารกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี  เพื่อทำการขอกันเงินไปยังกองคลัง  
จำนวน  ๕๕  โครงการ  เป็นเงิน  ๘,๘๕๗,๐๐๐  บาท  ดำเนินการไปแล้ว  ๔๗  โครงการ  ยังเหลืออีก  ๘  
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 
 
 
          / ๒. ดำเนินการ... 
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   ๒.  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  แล้ว  จำนวน  ๒๒  โครงการ  เป็นเงิน  ๑๐,๘๙๑,๐๐๐  บาท  ดำเนินการแล้วจำนวน  
๑๒  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๖๒๒,๐๐๐  บาท  ดำเนินการประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิก  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จำนวน  ๒  โครงการ  เป็น
เงิน  ๕,๙๙๘,๐๐๐  บาท  ทั้ง  ๒  โครงการ  ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  จำนวน  ๑  
โครงการ  เป็นเงิน  ๙,๕๙๘,๐๐๐  บาท  ขณะนี้อยู่ระหว่างเลือกผู้จ้างที่ชนะการประมูล  

ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๓.๖  กองช่าง   

นายชัยศิริ  โรจนกิจ  ผู้อำนวยการกองช่าง  รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
ดังนี้  

ฝ่ายสำรวจออกแบบ  ได้ดำเนินการซ่อมปะผิวจราจร  โดยใช้วัสดุยางและหินที่สามารถ
ออกไปดำเนินการได้ที่เหลือค้างประจำปี  ในช่วงวัสดุหมด ออกตัดหญ้าสองข้างทาง  ที่ล้ำมาในเขตถนน  
ปัจจุบันได้จัดซื้อหินและยาง  ไว้เรียบร้อยแล้ว  และออกปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ  ปัจจุบันดำเนินการอยู่สายบ้าน
นาเวียง-นามน  ๑  ชุด  อีกชุดอยู่เส้นกุดหว้า – จุมจัง  หลังจากเสร็จแล้วจะเข้าเขตอำเภอคำม่วงต่อไป   

 ฝ่ายสาธารณูปโภคฯ  มีการจัดเตรียมเครื่องเจาะหัวล้างบ่อบาดาล  ปัจจุบันออกปฏิบัติ
หน้าที่  ตามส่วนราชการที่ขอความอนุเคราะห์ในการเจาะล้าง  ออกปฏิบัติหน้าที่แก้ปัญหาภัยแล้ง  ในส่วนของ
โรงเรียนในสังกัด  ถ้าประสงค์จะให้เป่าล้างบ่อบาดาลก็สามารถทำหนังสือขอมายังหน่วยงานได้   

 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  รอเครื่องจักรพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่  ตามที่คณะบริหาร
ชุดใหม่เข้ามา  สมาชิกฯ  เข้ามา  และมีโควตาให้  ท่านละ  ๓๐  กิโลเมตร  พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่  ๓  ชุด   

 ฝ่ายเครื่องจักรกล  ที่ผ่านมาได้เก็บเครื่องสูบน้ำประจำท่าเข้ามา  ซ่อมบำรุงเปลี่ยน
กรองเปลี่ยนน้ำมัน  พร้อมปฏิบัติงาน          

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓.๓.๗  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางภัลลิกา  ดลรักษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ดังนี้ 
   -  ในวันที่  ๓ – ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  อบจ.กส.  รว่มกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
และส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโรงทานปฏิบัติธรรม  ณ  พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง  เนื่องในวันที่  
๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกในความจงรักภักดี  และสำนึกในพระ
กรุณาธิคุณที่หาสุดมิได้  และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
           / - ได้มีการ... 



- ๑๗ - 

   -  ได้มีการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นของโรงเรียนในสังกัด  ในรอบเดือน
ตุลาคม  ๒๕๖๓  จำนวน  ๒๓  คน   
   -  ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด  ได้มีสถานการณ์โควิด-19  ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา  
ทางโรงเรียนได้ขอปิดสถานศึกษา  เนื่องจาก  ได้มีนักเรียนบางกลุ่มได้มาญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีพ้ืนที่
เสี่ยง  เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด  โรงเรียนจึงขอปิดสถานศึกษา  โดยอบจ.กส.  ได้มีหนังสือแจ้ง
ไปยังโรงเรียน  ก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ  ให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ก่อนเปิด
สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้มีหนังสือแจ้งทางโรงเรียนในส่วนของการจัดกิจกรรมและโครงการ
บางอย่างให้งดการจัดกิจกรรม  และบางกิจกรรมก็ขอเลื่อนออกไปก่อน   
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

   

   ๓.๓.๘  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

   นางลำดวน  พรเรืองวงศ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริม  รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ดังนี้ 
   -  ร่วมจัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ  จำนวน  
๑๑  ราย  ให้กับเทศบาลตำบลหนองสอ  รายละไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
   -  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่ข้อเข่าเสื่อม  ของชมรมผู้สูงอายุตำบลโคก
สะอาด  และชมรมผู้สูงอายุตำบลฆ้องชัยพัฒนา 
   -  คณะกรรมการกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเข้าศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์
โฮมสุขตำบลนาจารย์   
   -  เครือข่ายสุขภาพ  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  ๘๐  ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์
โฮมสุขตำบลนาจารย์ 
   -  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีข้อเข่าเสื่อมของชมผู้สูงอายุตำบลดอนหินงาม  อำเภอ
เกาะแก้ว  อำเภอนาคู   

ที่ประชุม  รับทราบ       
 

   ๓.๓.๙  หน่วยตรวจสอบภายใน  

   นางสาวเพชรรินทร์  พิมพ์สวัสดิ์  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  รายงานผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา  ดังนี้  
   -  ดำเนินการตรวจสอบกองแผนและงบประมาณ  ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตรวจสอบของสำนักปลัดฯ   
   -  ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การคลัง  การพัสดุ  รอบแรก  
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  

           / ที่ประชุม... 



- ๑๘ - 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๓๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุชุกร  ปัญญามี) 
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสาวนุชนาถ  อินทนาศักดิ์) 

        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายนพกุล  ปัญญาแก้ว) 

                 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  รักษาราชการแทน 
                             หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 


