รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์
ครัง้ ที่ 3/2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องโสมพะมิตร ชัน้ 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
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์
นายประจักษ์ จอมทรักษ์
นายสาเริง ม่วงสังข์
นายวิชาญ แท่นหิน
นายวีระชัย แก้วหาวงศ์
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์
นายอนันต์ พิมพะสาลี
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายบุญจันทร์ ไชยทองศรี
นาย ณ เณร วัฒนกูล
นายสมคิด วงศ์อนุ
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพลานุภาพ ธพรคาแพทย์
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายณฐพลธร ภูช่างทอง
นายกาธร วิเชฏฐพงศ์
นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายศุภชัย บุญทิพย์
นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง

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

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

นายวิทยา มุลน้อยสุ
นายประสูตร หอมบรรเทิง
พ.อ.ประวัติ จารุตัน
พ.อ.มานพ ไขขุนทด
จ.ส.อ.พิเชษฐ์ ว่าคา
นายสุเทพ ทวะลี
นางฐนิดา ปัตตานี
นายสุรเดช เคราะห์ดี
นายชาญยุทธ โคตะนนท์
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.
61.

นางประณีต ธารบุญ
นายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี
นายรณชัย ภูครองทอง
นายวันชัย ถวิลไพร
นายอาพล จินดาวงค์
นายสมหมาย ดอกบัว
นายฤาชัย จาปานิล
นายอดิศักดิ์ วรบุตร
นายชูศวัส อ่าสุวรรณ
นายบุญช่วย สงฆนาม
นายวิรัตน์ แสงแก้ว
นายนิติพงศ์ ศรีสันติธรณ์
นายจารึก นาชัยเพิ่ม
นายสุรชาติ เพ็งมีศรี
ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เกษาโร

62.
63.
64.
65.
66.
67.

นางสาวรัศมี บุญรักษา
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
นายวันชัย แสงคา
นางพรภิไล ศรีสุมาตย์
นางลาวรรณ เลื่องลือ
นางวิจารย์ ชูรัตน์

นายอาเภอดอนจาน
นายอาเภอฆ้องชัย
(แทน) ผู้บัญชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
(แทน) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop
Service Center : OSS)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาปาว
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 13
(แทน) หั ว หน้ า ส านั ก งานกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร
สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลาปาวจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
/68. นายชัยโรจน์....

-368. นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข
69. นายกฤษฎา มะลิซ้อน
70. นายพิชิต สมบัติมาก
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

นายวราวุธ กลาหาญ
นายสฤษฎ์ แสงอรัญ
นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์
นายสุพจน์ ปั้นทรัพย์
นายสวัสดิ์ มาลี
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
นางสาวพิสมัย จงสมชัย
นายพชรวิเชียร สมจิตร
นายบุญธรรม รอบคอบ
นายมงคล สกุลรุจินันท์
นายวิรัตน์ นามวงษา
นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์
นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นางอุทัยวรรณ โกตระกูล
นายปิยะ แสงทิพย์
นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
นางนารี โกเจริญ
นายรัชพร วรรณคา
นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง

91. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น
92. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
93. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
94. นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

นายภัทรนันท์ อิงภู
นางศิริพร พิมพะนิตย์
นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายบรรพจน์ สุวรรณชาติ
นายรังสรรค์ สิงหบุตร
นางศุภาวี บารุงศักดิ์
นายศุภเดช การถัก

(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลาปาว
(แทน) สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์
โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จากัด
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
(แทน) ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
/102. นายวัชระ....

-4102.
103.
104.
105.
106.

นายวัชระ สีสาร
นายชัยยา ยอดสง่า
นายราชันย์ เติมผล
ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์ วัชิระพิภัทร์กุล
นางสาวนฤมล วิเชียรแสน

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์
พ.ต.ท.สุเทพ ภูกัณหา
พ.ต.ท.บุญเทียน พุดสีเสน
พ.ต.ท.ภฤศ ภาสว่าง
พ.ต.อ.รัตน์ทัต ศรีพล
พ.ต.ท.เอกฤต กัลยาสนธ์
พ.ต.ท.เด่นศักดิ์ แววไธสง
พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ยุทธศรี
พ.ต.ท.พิชิต เขตสกุล
พ.ต.ท.วิเชียร ศรีจันทร์
พ.ต.ท.จรัส โภคาแสง
พ.ต.ท.ถนอมศักดิ์ โสภา
พ.ต.ท..อภิชาติ อุสาคู
พ.ต.ท.ไพฑูรย์ มาศมาลัย
พ.ต.ท.บพิตร พรมโยธา
พ.ต.ท.กฤษดา ขันโสดา
พ.ต.ท.นิรันดร์ อรุณชัย
พ.ต.ท.ชัยธัช มงคลธง
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ
ร.ต.อ.บัญชา ใสจุง
ร.ต.อ.ศุภชัย ทบราช
ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ หารโสภา

(แทน) ผู้อานวยการกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการ ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
อั ย การจั ง หวั ด คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรยางตลาด
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกมลาไสย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกุฉินารายณ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสมเด็จ
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเขาวง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยเม็ก
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรคาม่วง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรร่องคา
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสหัสขันธ์
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรหนองกุงศรี
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรห้วยผึ้ง
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามชัย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรดอนจาน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนามน
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรฆ้องชัย
(แทน) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโนนสูง
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนากุง
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจภูธรแซงบาดาล
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเม็ก
(แทน) สารวัตรสถานีตารวจภูธรลาปาว

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

พ.ต.ทองรัตน์ อาจไพรัช
นายกิตติ บัวละคร
นายไพโรจน์ รุ่งพนารัตน์
นายเดชา เจนกลรบ
นายขวัญชัย ทัศคร
นายสุทธินันท์ สามัคคี
นายสถาพร คาแท่ง
นายพีระพล ปั้นสังข์

หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง
หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 16
/9. นายกฤษดา....

-59. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์
10. นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์
นายกฤษณ์ จันทชุม
นายอรุณ สุทธิรักษ์
ดร.ฤิทธิบาน สุชีวะกุล
นายสมพงษ์ แสนบุตร
รศ.จิรพันธ์ ห้วยแสน
นายวิศวชาติ สุวรรณราช

18.
19.
20.
21.
22.
23.

นายเรืองเวช ผาสุก
นางธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
นางสาววราภรณ์ จันทร์เลิศฤทธิ์
นางนันทิยา แสงโสภาพรรณ
พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่
พ.ต.ท.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัต์

ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดาริเทือกเขาภู พาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลาปาว
หัวหน้าสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าสถานีวนวัฒน์วิจัยกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประธานกรรมการอาชีวะศึกษากาฬสินธุ์/ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรท่าคันโท
รักษาราชการแทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรนาคู

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

นายนพพงษ์ วงษ์เสนา
นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี
นายกฤต อรรคศรีวร
นายไชยา เครือหงษ์
นางสาวพรพัสกร วงเวียงษา
นายกฤษฎา สุขอนันต์
นายยุทธพงษ์ วิชัยวงษ์
นางสาวเมวิกา หาญอาษา
นายอานุภาพ จักรแก้ว
นายสุรวิทย์ ชวนจิตร
นางสาวอรอุมา อุสาพรหม
นายปิยะเชษฐ์ สุขทั่วญาติ
นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง
นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง

จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์
เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

/นาสวดมนต์....

-6นาสวดมนต์ก่อนการประชุม โดยสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1 พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์
ตาแหน่งเดิม รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
2 นายกฤษฎา มะลิซ้อน
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการขนส่ง) กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ขนส่งจังหวัด (ผู้อานวยการ) สานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/ 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 1134 ลงวั น ที่ 28 มี น าคม 2561
เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
คณะกรมการจั งหวัด และหัว หน้ าส่ว นราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์
2561 เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ มหรื อ แก้ ไขรายงานการประชุ ม ดั งกล่ า ว โดยให้ สื บ ค้ น ได้ ที่
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์”
2. ด้วยสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้
- แสดงมติเห็นชอบ จานวน - > 115 หน่วยงาน
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2561
พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ได้กาหนดดาเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนารายได้ช่วยเหลือเด็กยากจน ด้อยโอกาสในเขตชนบท ซึ่งการทอดผ้าป่า
ดังกล่าวได้ดาเนินการมาเป็นประจาทุกปี และในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์กาหนดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนา
เด็กชนบทฯ จึงขออนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ตามกาลังศรัทธา เพื่อร่วม
สมทบกองทุนฯ และเชิญร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดป่าพุทธมงคล
บ้านเตาไห ตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

/วัฒนธรรม....

-7วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
วัดประชานิยมจะมีโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2561 ส่วนวันที่
2 เมษายน 2561 จะเป็นการจัดงานวันอนุรัก ษ์มรดกไทย ในเวลา 17.30 น. ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ฝากหัวหน้าส่วนราชการขอให้มาร่วมงาน เพื่อก็แสดงความจงรักภักดี
นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model” ใน
ส่วนของผ้าป่านี้ ก็เป็น ผ้าป่ าที่เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการที่พื้นที่ทั้ง 18 อาเภอ ได้ขออนุเคราะห์มายังจังหวัด
เพื่อที่จะลงไปดาเนินการในเรื่องของการซื้อที่ดินซ่อมแซมบ้านในเรื่องในการดูแลพี่น้องทั้ง 3,292 ครอบครัว ซึ่ง
บางรายการนี้ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการได้ ดังนั้นทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่าน
จึงมีดาริที่จะให้มีการตั้งกองทุนของผ้าป่าเพื่อที่จะไปจัดสมทบทุนลงไปช่วยเหลืออาเภอในสิ่งต่างๆ ที่เป็นความ
ต้องการของกลุ่ มพี่น้องเป้าหมายทั้ง 3,292 ครัวเรือน โดยได้ตั้งกองทุนขึ้นมา โดยที่ กาหนดจะทอดผ้าป่าฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2561 โดยทอดที่วัดป่าพุทธมงคล ตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) โดยให้เจ้าหน้าที่ นาไปเชิญชวนร่วมทาบุญ
และฝากท่านได้เชิญชวนบุคลากรต่างๆ ในสังกัดได้ร่วมทาบุญในการสมทบทุนในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
โครงการนี้เป็น“คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model”เป็นโครงการที่
ท่านนายกฯ มาประกาศแต่มีวิธีการขั้นตอนคือให้เราไปค้นหาคนยากคนจน เราก็ค้นมาได้ทั้งหมดจากข้อเสนอของ
พี่น้องประชาชนโดยยึดหลักไม่มีใครรู้ว่าชาวบ้า นรวยหรือจนได้ดีไปกว่าชาวบ้านด้ว ยกันให้ชาวบ้านได้เสนอขึ้นมา
ปรากฏว่าเมื่อเสนอขึ้นมาก็ดาเนินการให้ความช่วยเหลือไปตามลาดับ แต่มีกลุ่มช่วยหนึ่งที่เกินขีดความสามารถ
ของอาเภอ ผ้าป่าจะไม่แจกอาเภอ เพราะถือว่าอาเภอเบื้องต้นหลายอาเภอยังทาบ้านให้คนจน มีครอบครัวเข้าร่วม
โครงการ 3,292 ครอบครัว สร้างบ้านไปสามร้อยกว่าหลัง ซ่อมแล้วทั้งสิ้น 500 หลัง สร้างใหม่ร้อยกว่าหลังซึ่ง
นายอาเภอแต่ละท่านก็ไประดมผ้าป่าพื้นที่เพราะว่าหลักการ คือ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หมายความว่า มันไม่ใช่
เฉพาะเป็ น ภาระของภาครั ฐ ภาคประชาชนก็ต้องช่ว ยกันเพราะถือว่าคนเล่ านี้ก็เป็นญาติ ร่วมกันแผ่ นดินร่วม
หมู่บ้านชุมชน จากนั้นอันนี้จะไม่แจกทางอาเภอ และก็เรียนตรงๆ ก็จะไม่แจกชาวบ้านเป็นการทั่วไปผมก็ห่วงจะเป็น
ประเด็นขึ้นมา แต่การที่จะเดินมาถึงขั้นนี้ก็อย่างที่ท่านรองฯ ได้กล่าวเราพยายามดูงบประมาณในมือแล้วปรากฏว่า
มีหลายอย่าง อย่างทุนการศึกษาเด็กขอมาหลายร้อยทุน ซึ่งตรงนี้มันเบิกจ่ายไม่ได้ ไปหางบประมาณจากส่วนนั้น
ส่วนนี้มาก็ลาบาก และก็มีอีกเรื่องก็คือคนจนบางครอบครัวที่ดินก็ไม่มีเราก็อยากจะซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านโดยที่ดินนี้ก็คง
ต้องหารือทางท่านที่ดิน สมมติว่าให้อยู่ชั่วคราวหากซื้อแล้วก็ยกให้เป็นของราชการเสร็จแล้วก็ต้องลงทะเบียนไว้
พอคนยากคนจน สมมติว่าเสียชีวิตก็ถือว่าหมดไป อันนี้ก็จะไว้สาหรับส่วนกลางไม่ยกให้เป็น กรรมสิทธิ์ของคนจน
ที่เข้าไปอาศัย ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ อยากได้เป็นต้นผ้าป่ามาทาเป็นผ้าป่าส่วนละต้น บอกบุญไปยังข้าราชการ
ใครมีญาติพี่น้องบริวารบ้านเรือนทั้งหลายพอจะช่วยกันบอกบุญได้อยากให้ช่วยกันให้เป็นงานของจังหวัดกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

/3.2 การจัดสร้าง....

-83.2 การจัดสร้างองค์พระประธานประจาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการจั ดหาทุนซึ่ งถือว่าร่ วมกันจากทุกภาคส่ วนภาคเอกชนก็ ร่วมมีผล
การประชุมทีนี้ในส่วนขององค์พระคือต้นแบบจะเสร็จในวันที่จันทร์ที่จะถึงนี้ถามช่างก็ตั้งแต่วั นจันทร์เป็นต้นไป
ต้องกราบเรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และก็ผู้เกี่ยวข้องไปตรวจติชมและแก้ ไขเพิ่มเติมสาหรับมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดหาทุนก็กาหนดกิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้
1. การจารึก แผ่น ทองหล่อองค์พระประธานซึ่งจะมีแผ่นใหญ่และแผ่น เล็ก วิธีดาเนินการก็คือ
แผ่นใหญ่ราคา 99 บาท นั้นจะขอความร่วมมือจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาทุกแห่ง บูชาจารึก
2. แผ่นเล็กราครา 30 บาท ก็ด้วยเจตนารมว่าองค์พระประธานประจาพุทธมณฑลนั้นน่าจะมีพี่น้อง
ชาวกาฬสินธุ์มีส่วนร่วมในการร่วมสร้างร่วมเป็นเจ้าของก็ขอความร่วมมือมอบแผ่นทองให้นายอาเภอทุกอาเภอ
ตามจานวน พี่น้องประชากร โดยนายอาเภอร่วมกั บคณะสงฆ์ภายในอาเภอแจกจ่ายไปยัง หมู่บ้านตามจานวน
ประชากรทั้งหมู่บ้านได้บูชาจารึก ซึ่งในส่วนนี้ เมื่ อวานได้ประชุมคณะสงฆ์ คณะสงฆ์อาเภอทุกอาเภอพร้อมที่จะ
ร่วมมือท่านนายอาเภอในการประชาสัมพั นธ์ เพราะฉะนั้นในวันนี้ขออนุญาตท่านนายอาเภอทุกอาเภอ ผมจัด
เจ้าหน้าที่เตรียมแผ่นทองเท่าจานวนประชากร และให้เขารับที่ชั้นที่ 1 และเพื่อให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้วยในวันประชุมประจาเดือนของอาเภอทุกอาเภอก็ขอความกรุณาท่านนายอาเภอได้กราบนิมนต์
หลวงพ่อเจ้าคณะอาเภอ ไปร่วมประชุมชี้แจงด้วยในการดาเนินการครั้งนี้ ก็หลังจากประชุม เมษายน ถึงกรกฎาคม
2561 ให้ร่ว มส่ งเงินทางที่สานั กงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนแผ่นให้ทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กาฬสินธุ์เพื่อเตรียมหล่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือที่ทาการปกครองจังหวัดและสานักงานพระพุทธฯ
การจัดทาต้นผ้าป่าสามัคคี ก็จะจัดทาต้นผ้าป่าในห้ วงเข้าพรรษานี้ ก็ผู้รับผิดชอบทางเทศบาล
เมืองฯ ท่านกาลั งจั ดหาต้นผ้ าป่ าอยู่ ก็จ ะลงทุกวัด เพราะการจัดทานี้เป็นเงิน จานวนมาก ประมาณ 60 ล้ าน
เบื้องต้น ใช้วิธีการหลายๆ อย่าง และก็จะนาผ้าป่าต้นผ้าป่าจากวัดทุกวัดที่มีพระสงฆ์ร่วมทั้งหมดส่วนราชการ
รัฐวิหาสกิจ องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน ก็จะขอความร่วมมือด้วย นามาทอดถวายพร้อมกันวันวันอังคารที่ 16
ตุลาคม ก่อนออกพรรษา 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ยังไม่ดาเนินการ)
3. การจัดทากล่องรับบริจาคสมทบทุนสร้างองค์พระประธาน ให้นี้มอบให้เทศบาลเมืองฯ จัดทากล่อง
และสมาคมพ่ อ ค้ า จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ หอการค้ า ฯ รั บ ผิ ด ชอบก็ จ ะขอความร่ ว มมื อ ตั้ ง ณ ธนาคารทุ ก แห่ ง
ห้างสรรพสินค้า บริษัทห้างร้านที่ใหญ่ๆ โรงน้าตาล เป็นต้น
4. การจัดสร้างวัตถุมงคล คือชมรมพระเครื่องจังหวัดกาฬสินธุ์จะออกแบบให้ และให้วางแผนว่า
องค์ยุคนี้เขานิยมอย่างไร องค์พระบูชานี้ก็จะทาเท่าจานวนคนสั่งจอง ให้เป็นที่ระลึก
5. การหล่อองค์พระประธานจาลองขนาดสูง 1 เมตร ก็จะหล่อ 18 องค์ มอบให้ท่านนายอาเภอ
ทุกอาเภอ พร้อมกับกล่องรับบริจาคหรือบูชาแผ่นทอง กิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์พระประธาน
สาคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย เมษายน ถึงตุลาคม 2561 ที่ทาการปกครองจังหวัดและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในครั้งนี้ กราบเรียนท่านนายอาเภอว่าผมได้ส่งแผ่นประชาสัมพันธ์ตัวอย่างไปให้ท่านแล้ว ขอความร่ว มมือกรุณา
ประสาน อปท. ทุกแห่ง ให้ขึ้นป้ายให้เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงไทยได้จัดทาคิวอาร์โค้ดของบัญชีสร้ างองค์พระประธานที่ธนาคารดูแลอยู่ สาหรับที่จะ
ประชาสัมพันธ์ไปในทุกช่องทาง ทางสถานีวิทยุ ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการรับ
บริจาคโดยไม่ใช้เงินสดของพี่น้องหรือผู้มีจิตศรัทธา
/ผู้ว่าราชการ....

-9ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กิจ กรรมนี้ ใ ห้ ถือ เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในกิจ กรรม เฉลิ ม ฉลองเมือ งกาฬสิ นธุ์ ครบรอบ 225 ปี ซึ่ ง
จะครบเดือนมิถุนายน 2561 อยากให้มีกิจกรรมทุกปี และก็เรื่องนี้ให้ผู้อานวยการสานักพุทธฯ ทาเป็นไทม์ไลน์
ไว้ ว่ า เรื่ อ งสร้ า งพระเดื อ นนี้ จ ะท าอะไรบ้ า ง หรื อ อาจจะขอชื่ อ พระราชทานจากสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หรือสมเด็จพระสังฆราช ให้ลองไปพิจารณาดู ฝากบอกทุกท่านว่าเราไม่ได้ทากันบ่อยๆ
เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์อยากจะขอความร่วมมือ ใครมีข้อเสนอแนะก็มาช่ วยกันระดมสมอง
ช่วยกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สุดท้าย ถ้าสมมติเดินไปด้วยดีในการสร้างองค์พระอยากให้คิดถึงเรื่องการตั้งเรื่อง
มูลนิธิจะได้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแล ดูรักษาดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ให้มันเป็นระบบระเบียบ
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่าคือคณะรับบริจาคการทาบุญรั บบริจาคสร้างพระก็ได้ดาเนินการทา
คิวอาร์โค้ด เราจะจัดทาคิวอาร์โค้ดเป็นจานวนมาก เพื่อที่จะมอบให้วัดทุกวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ส่วนราชการ
และมอบให้อาเภอเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกเรื่องของการบริจาคทาบุญสร้างพระฯ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาเดือน มีนาคม 2561
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเบิกจ่าย
เป้าหมาย
สูง/(ต่า)กว่า
รายจ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2
เป้าหมาย
จานวนเงิน
ร้อยละ
ร้อยละ
ไตรมาส 2
ประจา
1,739.47
1,258.89
72.37
55.00
17.37
งบลงทุน
3,074.33
1,317.61
42.86
43.11
-0.25
ภาพรวม
4,813.80
2,576.50
53.52
52.29
1.23
2. ผลการเบิกจ่ายเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุน
การเบิกจ่าย
รายจ่าย
งบจัดสรร
จานวนเงิน ร้อยละ
ส่วนราชการ (Function)
อุดหนุนฯ (อปท.)
งบจังหวัด
รวม

2,391.04
418.06
265.23
3,074.33

1,289.73
24.02
3.86
1,317.61

เป้าหมาย
สูง/(ต่า)
ไตรมาส 2 กว่าเป้าหมาย
ร้อยละ
ไตรมาส 2
53.94
10.83
5.75
-37.36
43.11
1.45
-41.66
42.86
-0.25

/3. ลาดับ....

- 10 3. ลาดับผลการเบิกจ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์
การเบิกจ่าย
งบลงทุน
ภาพรวม

เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
43.11
52.29

42.86
53.52

ประเทศ
12
19

ลาดับ
กลุ่มจังหวัด
1
3

12 จังหวัด
4
6

ประเทศ
66
70

ลาดับ
กลุ่มจังหวัด
3
4

12 จังหวัด
11
12

4. ลาดับผลการเบิกจ่ายของงบกรมจังหวัด
การเบิกจ่าย
งบลงทุน
ภาพรวม

เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
43.11
52.29

1.45
4.98

5. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2560 – 23 มีนาคม 2561
เงินกันฯ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
ก่อนปี 2560
106.89
46.37
19.83
18.55
87.06
ปี 2560
671.55
285.84
403.06
60.02
268.49
รวม
778.44
332.21
422.89
54.33
355.55
6. งบลงทุนส่วนราชการ (งบFunction) ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ
วงเงิน
จานวน
จานวน
ยังไม่
ทาใบ PO
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
หน่วยงาน โครงการ ก่อหนี้ ก่อ
สัง่ ซือ้ /จ้าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
หนี้
(ล้านบาท)
51
1,700 1,368 332 2,391.04 715.42 1,289.73 53.94 1,101.31
7. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของส่วนราชการ(งบ Function) “กลุ่มไฟเขียว” กลุ่มที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 100 % หรือเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด มี 29 หน่วยงาน
8. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของส่วนราชการ(งบ Function) “กลุ่มไฟแดง” เป็นกลุ่มที่มีผลการ
เบิกจ่ายซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดอยู่มาก หรือว่ายังไม่มีการเบิกจ่าย มี 22 หน่วยงาน
9. งบลงทุนส่วนราชการ (งบกรมจังหวัด) ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ
วงเงิน
จานวน
จานวน
ยังไม่
ทาใบ PO
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
หน่วยงาน โครงการ ก่อหนี้ ก่อ
สัง่ ซือ้ /จ้าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
หนี้
(ล้านบาท)
20
84
3
81 265.23 21.56
3.86
1.45 261.37
10. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของส่วนราชการ (งบกรมจังหวัด) “กลุ่มไฟแดง” เป็นกลุ่มที่มีผลการ
เบิกจ่ายซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดอยู่มาก หรือว่ายังไม่มีการเบิกจ่าย มี 20 หน่วยงาน
/11. งบลงทุน....
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โครงการ
วงเงิน
จานวน
จานวน
ยังไม่
ทาใบ PO
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
หน่วยงาน โครงการ ก่อหนี้ ก่อ
สัง่ ซือ้ /จ้าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
หนี้
(ล้านบาท)
1
1
0
1
1.16
0.00
0.00
0.00 1.16
11. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ
วงเงิน
จานวน
จานวน
ยังไม่
ทาใบ PO
จัดสรร
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
หน่วยงาน โครงการ ก่อหนี้ ก่อ
สัง่ ซือ้ /จ้าง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) ที่เบิกจ่าย (ล้านบาท)
หนี้
(ล้านบาท)
66
136
86
50 418.06
0.00
24.02
5.75
394.04
12. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. “กลุ่มไฟเขียว” กลุ่มที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 100 % หรือเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด มี 7 หน่วยงาน
13. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. “กลุ่มไฟแดง” เป็นกลุ่มที่มีผล
การเบิกจ่ายซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดอยู่มาก หรือว่ายังไม่มีการเบิกจ่าย มี 59 หน่วยงาน

/ผู้ว่าราชการ....

- 12 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องการประชุมเร่งรัดงบประมาณฯ นับจากนี้ต่อไปจะต้องเดินไปด้วยความเข้มข้ น จะลงนั่งหัวโต๊ะ
แล้ วก็ย้ าถ้าไม่มีความจ าเป็ น เหตุผลอย่ างอื่น หัว หน้าส่ ว นราชการต้องเข้า ประชุม ขอความร่ว มมือ ด้วยเพราะ
ให้ผู้แทนมาบางทีจัดมาตอบก็ไม่รู้เรื่อง กลับไปบอกไม่หมดก็อาจเกิดเป็นปัญหาได้ และใน 1 เดือน ต้องจัดประชุม
2 ครั้ง สาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ไปก็ย้าอีกทีในเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดินก่อนที่จะลงนามในสัญญาอย่าต้องดู
ให้ล ะเอียด อ่านระเบีย บแล้ วเขาบอกต้องทาโครงการไม่ใช่ ทาแค่ห นังสื อทาเป็นโครงการขึ้นมาขออนุมัติ จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ฉะนั้นต้องกลับไปทบทวนทาเป็นโครงการขึ้นมา รบกวนทางสานักงานที่ดินจังหวัด ช่วยดู
เรื่องแบบ อย่างให้เป็นแบบเดียวกัน อาจจะไม่มีเป็นการเฉพาะ ดูตัวอย่างนามาปรับเพื่อไม่ให้ขัดขั้นตอนระเบียบ
ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ และของส่วนต่างๆ จะรีบอนุมัติให้แต่ละส่วนรู้ตัวว่าให้เร่งงบฯ ไปต้องถือว่าไม่เบิกจ่าย
คือไม่ทางานเพราะเขาให้เงินมาแล้วการที่ ท่านไม่เบิกจ่ายเงินแสดงว่าท่านไม่ทางานมันจะฟ้อง และเวลาพิจาณา
ความดีความชอบผมก็จะพิจารณาจากส่วนนี้เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ ท่านคลังจังหวัดก็ต้องรวบรวมข้อมูลให้
ใครที่ยังอยู่ในโซนไฟแดงก็เร่งรัดขึ้นมา ปีนี้ไปเจอของกระทรวงมหาดไทยของกาฬสินธุ์ อยู่อันดับ 1 ที่เบิกจ่ายได้
น้อยที่สุด จังหวัดก็ต้องรีบเร่งรัดดาเนินการ จะได้ดาเนินการรายงาน ตลอดงบ 26 ล้าน เรียนท่านนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ ปรากฏว่าประกาศไปแล้วซื้อแบบแต่ไม่มีคนมาเสนอราคาอย่างไรก็ตามจะต้อง
ขออนุญาตท่านนายกฯ และยังให้ทางโยธาฯ ต้องประกาศอย่างน้อย 3 ครั้ง ประกาศครั้ง แรกไม่มี ต้องประกาศ
ใหม่อีกรอบให้ครบ 3 ครั้ง แล้วก็เฉพาะเจาะจงต้องให้คนเข้ามาเหมือนประกาศเปิดเผยให้คนเข้ามาเยอะที่สุดเป็น
วิธีพิจารณาที่สมเหตุสมผล ห่วงกลัวชาวบ้านจะไม่รู้ฝากท่านนายกฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่า เราทาเต็มที่ มันติด
ที่ไม่มีคนมายื่น ไม่รู้เหตุผลใดราคากลางมันต่าไป ลองถามท่านโยธาฯ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่าในประเด็นนี้ท่านที่มองก็คือมี 2 ประเด็นหลักคือ
ประเด็นที่ 1 เรื่องของราคาซึ่งราคาก็ไม่ใช่เป็นราคาที่ดีนัก
ประเด็ น ที่ 2 คื อ เรื่ อ งของพื้ น ที่ ที่ จ ะท างาน เนื่ อ งจากอยู่ ใ นชุ ม ชนเมื อ งซึ่ ง การจราจรแออั ด
เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโซนนั้น ที่จะต้องเข้าออกเป็น
ประจา คือผู้รับจ้างคงจะมองเรื่องการทางานช้าและจะทาให้เขาอาจจะต้องถูกปรับไปด้วยแต่ในเรื่องของแต่เรื่อง
เวลาที่กาหนดให้ก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารทางานได้ตามปกติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่าฝากทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลองดูในพื้นที่หากจะไป
ขอร้องให้เข้ามาแข่งขัน อยากให้เรื่องนี้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.4 การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การส่งมอบสถานีสูบน้าพลังไฟฟ้า ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อาเภอกมลาไสย
จานวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑.๑ สถานีสูบน้าพลังไฟฟ้า บ้านแจ้งจม หมู่ ๗ ตาบลเจ้าท่า อาเภอกมลาไสย สัญญาจ้างเลขที่
๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ กาหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ งบประมาณ ๖,๖๗๕,๕๐๐.- บาท จากจังหวัดกาฬสินธุ์

/๑.๒ สถานีสูบน้า....

- 13 ๑.๒ สถานีสูบน้าพลังไฟฟ้า บ้านท่ากลาง หมู่ ๘ ตาบลเจ้าท่า อาเภอกมลาไสย สัญญาจ้างเลขที่
๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ กาหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ งบประมาณ ๖,๖๖๔,๕๐๐.- บาท จากจังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๓ สถานีสูบน้าพลังไฟฟ้า บ้านสีฐาน หมู่ ๔ ตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย สัญญาจ้างเลขที่
๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ กาหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ งบประมาณ ๘,๖๒๔,๘๐๐.- บาท จากจังหวัดกาฬสินธุ์
2. สรุปสถานการณ์สาธารณภัย
2.1 สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่
วัน ที่ 1 มกราคม 2561 – ปั จ จุ บั น มีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาฬสิ นธุ์ รวมจานวน 31 ครั้ง พื้นที่ป่า
เสียหาย รวม 303 ไร่ โดยมีอาเภอที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ อาเภอสมเด็จ อาเภอกุฉินารายณ์ อาเภอคาม่วง
และอาเภอท่าคันโท
2.2 เป็นไฟป่าที่ไม่รุนแรง สามารถดับไฟได้ ภายใน 1 วัน โดยหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือใน
การดับไฟป่าได้แก่ สถานีควบคุมไฟป่าผาเสวยอาเภอสมเด็จ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
3. สถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย
3.1 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แห่งชาติ แจ้งให้จังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งใน 20 จังหวัด ที่มีอาณาเขตที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งในแต่ละปีจะมีสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นประจา การกระจายตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 จึงได้เตรียมความพร้อม จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขึ้น ณ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้ง
จัดทาแผนการป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพายุฤดูร้อน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสาน
การปฏิบั ติแ ละเป็ น ศูน ย์ ข้อ มูล กลางในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้ ประสบภัย โดยร่ ว มบู รณาการกั บ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ตลอดจนมูลนิธิและ
อาสาสมัครต่างๆ จัดทาคาสั่งในการมอบหมายภารกิจหน้าที่ เพื่อจัดเตรียมกาลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งอาเภอให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง พายุฤดูร้อนในระดับอาเภอแล้วให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จัดตั้งชุดเผชิญเหตุประจ าองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นทุกแห่ง โดยดาเนินการตามแนวทางการป้องกันฯของ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสารณภัยแห่งชาติ หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งให้รายงานให้จังหวัดฯ ทราบ ทุก
ระยะจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
3.2 การเตรี ย มความพร้อมและแก้ไขปัญหาวาตภัย ระหว่างวันที่ 5 – 18 มีนาคม
2561 ได้เกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่ จานวน 10 อาเภอ โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ จานวน 220
หมู่บ้าน 792 ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กอง
กาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท)
นายอาเภอ นายก อปท. จิ ตอาสา และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสิ นธุ์ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาสิ่งของเครื่องบรรเทาทุกข์ออกไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น
กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และกองอานวยการรักษาความ
มั่น คงภายในจั งหวัดกาฬสิน ธุ์ (ท) ได้น ากองกาลั งทหารออกไปให้ กาช่ว ยเหลื อประชาชนในการรื้อ ขน ย้าย
ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัยในส่วนที่ทาได้ก่อนในเบื้องต้น
/ผู้ว่าราชการ....

- 14 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
อยากจะฝากหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งโครงการพระราชด าริ ต่ า งๆ เฉพาะเรื่ อ งแหล่ ง น้ า
มีทั้งหมด 32 แห่ง อยากจะให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบไปวางแผนดูว่าใช้ประโยชน์ได้เต็มขีดความสามารถหรือยัง
โดยเฉพาะเรื่องระบบกระจายน้าเรื่องการชารุดเสียหาย และให้ทาเป็นแผนงานโครงการขึ้นมา กระจายน้าไม่ดี
หรือยังไงทาไมพี่น้องประชาชนถึงยังขาดแคลนน้าในการสร้างรายได้ ฝากทางชลประทานไปดูด้วยหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และมอบรองฯสนั่น
ตอนนี้ มี ทั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ ต่ างๆ โครงการพระราชด าริ บางที จั งหวั ด ไม่ รู้ เ รื่ อ งเลย
นายอาเภอลงไปดูด้วยและควรจะรู้ เป็นไปได้จัดประชุมทุกเดือน ศูนย์ศึกษาอะไรต่างๆ มีกรรมการหลายชุดมาก
เอามาเป็นชุดจังหวัดชุดเดียวได้ไหม และก็รับผิดชอบดูเรื่องโครงการพระราชดาริ ตอนนี้มีอยู่ในมือรวมแหล่งน้า
ด้วย 40 กว่าโครงการ จะมีศูนย์เรียนรู้อีก ศูนย์ศิลปาชีพต่างๆ ผมก็อยากดูแล้วอันไหนที่สามารถจัดงบประมาณ
ลงไปช่วยไปซ่อมแซมไปทาให้ดีขึ้นได้ก็อยากทา ฝากนายอาเภอ ไปเยี่ยมดูแลด้วย ฝากชลประทานด้วย
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท) แจ้งว่าในตอนนี้นโยบายของรัฐบาล
ได้ ม อบหมายให้ ล งมาส่ ว นภู มิ ภ าคก็คื อ ตอนนี้ก องทั พ ภาคที่ 2 ก็มี ค ณะกรรมการการจั ด การน้ าขึ้ น มาแล้ ว
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้อยู่คณะกรรมการของกองทัพภาคด้วยและก็ กองทัพภาคได้มอบหมายให้แต่ละ
จั ง หวั ด ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการบริ ห ารจั ด การน้ าภายในจั ง หวั ด เหมื อ นกั น ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ คิ ด ว่ า ทาง
ชลประทานน่าจะอยู่ในส่วนของฝ่ายเลขาฯ ไม่แน่ใจจะขออนุญาตกลับไปดูเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็จะนา
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์จะสามารถดาเนินการของคณะกรรมการมีการประชุม
เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนของการบริหารจัดการน้านี้ ได้อย่างไรเพราะน้าเป็นปัจจัยสาคัญของการทาการเกษตร
น้าของกาฬสินธุ์มีจานวนมากมายแต่ว่าไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนทาการเกษตรได้ ตรงนี้คง
จะต้องเข้าในที่ประชุมและนาข้อมูลทั้งมาดูกันอีกครั้งหนึ่ง
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ แจ้ง ว่า เท่ า ที่ฟังมานี้ เรามี ต้นทุน น้าเยอะและก็อย่ าประมาทต้อ ง
ประสานกับอุตฯุ ด้วย
ผู้อานวยการโครงการส่ งน้ าและบารุงรักษาล าปาว แจ้งว่า ในส่ ว นของแหล่ งน้าในเขื่อนล าปาว
ในขณะนี้เรามีน้าอยู่ในเขื่อนเยอะกว่าร้อยละ 56 ขณะนี้ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 480 กว่าล้าน แต่ว่า
แนวทางการบริหารจัดการน้าในปีนี้ทางโครงการชีกลาง จังกวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธรขอน้าจากเราไประบาย
เสริมในลุ่มน้าชีเพื่อทาการเกษตรเพราะปลู กซึ่งแบบนี้เราระบายน้าลงลาน้าชี ลาปาวลงน้าชีวันละประมาณ
สองล้าน ลูกบาศก์เมตร ก็มากกว่าทุกๆปี ทิศทางการจะจัดการน้าในเขื่อนลาปาวก็จะรักษาเกณฑ์ถ้าแล้งก็จะ
ไม่ เ กิ ด ขึ้ น น้ าเรามี ส ารองมี เยอะ แต่ ว่า กรณี ที่ จ ะมี เ รื่ อ งข้อ มู ล น้ าฝนเมื่ อ เช้ า ก็คุ ย ท่ า นอุตุ ฯ ปี นี้ ทุ กสถาบั น ทั้ ง
กรมชลประทานทั้งศูนย์ต่างๆ ก็บอกว่าจะไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ เคยเกิดขึ้น ค่าเฉลี่ยของเขื่อนลาปาวก็จะอยู่ที่มี
น้ าไหลเข้าเขื่อนปี ละ สองล้ าน ลู กบาศก์ เมตร ปี ที่ แล้ วที่น้ าท่ วม มีน้ าไหลเข้าอ่ าง 3,500ล้ าน ลู กบาศก์เมตร
ถ้าค่าเฉลี่ยมา 2,000 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ผมก็เชื่อว่าแนวทางที่เราบริหารจัดการน้าอยู่ขณะนี้ก็จะใกล้เคียงก็จะ
ไม่เกิดภาวะน้าท่วมมากและก็จะไม่มีการขาดแคลนน้าก็จะมีน้าสารองไปถึงเมษายน – มิถุนายน 2561 เราอยู่ได้
สบายในเขตกาฬสินธุ์รวมทั้งการสนับสนุนน้าในลุ่มน้าชีด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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- 15 3.5 รายงานพยากรณ์อากาศ
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนเมษายน พ.ศ.2561
สภาวะอากาศทั่ว ไป ลั กษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป
กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วงโดยอุณหภูมิสูงสุด 40 - 42 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางวัน
ซึ่งจะช่วยคลายร้อนลงได้บ้าง เนื่องจาก จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดช่วง
ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง เดือนนี้คาดว่า
อุณหภูมิเฉลี่ ย และปริ มาณฝนจะใกล้ เคีย งค่าปกติ ซึ่ง ปริมาณของฝนที่ตกอาจไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและ
บริโภคในบางแห่ง รวมทั้งการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม ดังนั้นประชาชนจึงควรใช้น้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ข้อควรระวัง บางช่วงมักจะเกิดพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
รวมทั้ ง อาจมี ลู ก เห็ บ ตกบางแห่ ง ซึ่ ง จะอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนได้
ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจาวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.6 การจัดทาแผนปฏิบตั ิการการดาเนินงานโครงการ “Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุไ์ ม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง” พ.ศ. 2561 - 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สรุ ปว่าแผนนี้ไม่ได้ทาเองทุกภาคส่ ว นฯ มาช่วยกันทา ตอนนี้เสร็จแล้ ว และส่งให้ทุก หน่ว ยงาน
อัน ไหนเกี่ย วข้องโดยเฉพาะปี นี้ 2561 เริ่มทาเลย เพราะว่าจะตาม ให้ ดึงมาเฉพาะปีนี้ ณ เวลานั้นประชุ ม
โครงการนี้ถึงไหนแล้วทาไปหรือยัง ต้องไปเก็บด้วยว่าอยากเอาแต่ตัวเลขมา อบรมชาวบ้านอย่างรู้ว่าในเชิงคุณภาพ
ชาวบ้านได้อะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างไร และต้องเดินตามนี้ คงจะต้องมีแบบรายงานด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.7 รายงานอุบตั เิ หตุ รถบัสพลิกคว่า อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กรณี ร ถทัว ร์ ก าฬสิน ธุ์เ ช่า เหมาสองชั้ น พลิ ก คว่า วัน ที่ 21 มีน าคม 2561 เวลา 20.30 น.
ได้มีแหล่งข่าวจากสถานีโทรทัศน์ได้เผยแพร่ข่าวด่วน อุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่าเสียชีวิต จานวน 18 ศพ และ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 30 คน เบื้องต้นยังไม่ทราบจานวนที่ชัดเจนของผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด โดยรถทัวร์
คันดังกล่าว เป็นประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เดินทางกลับจากจังหวัดจันทบุรี ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
จึงนาทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ชุมชนของผู้ประสบอุบัติเหตุเพื่อสอบสวนอุบัติเหตุ และเปิดศูนย์ตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินในระดับจังหวัด ทันที
ข้อมูลการขับขี่รถในครั้งนี้ เป็นการจ้างเหมา 3 วัน โดยเริ่มออกเดินทางในวันที่ 19 มีนาคม 2561
เวลาประมาณ 20.00 น. ขับรถมาทางเส้นทางบุรีรัมย์ -จันทบุรี เดินทางจะมีการจอดแวะปั้มน้ามันบ้าง มีผู้ขับขี่
อีก 1 คน สลับกันขับรถจะวิ่งยาวตลอดคืนจนถึงเวลาประมาณ 8.00 น. ที่ท่าเรือ อ.ขลุง เพื่อส่งผู้โดยสารไป
หมู่บ้ านไร้ แผ่ น ดิน โดยผู้ โ ดยสารจะอยู่ ที่ นั้ น 1 วัน โดยผู้ ขับ ขี่ไม่ ได้ ข้า มเกาะไปด้ว ย จอดรถแวะพั กนอนที่ร ถ
ของตนเอง 1 คืน (นอนพักตั้งแต่ 20.00-07.00 น.) เพื่อรอรับกลับในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในวันที่เกิดเหตุ
/ในวันที่....

- 16 ในวันที่เกิดเหตุวันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้โดยสารขึ้นจากฝั่ง และได้รถออกจากท่าเรือ อาเภอขลุง
ประมาณ 8.00 น. โดยมี ผู้ ขั บ ขี่ อี ก คนที่ ชื่ อ ยนต์ เป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ ขั บ รถตนเองมาเปลี่ ย นท าหน้ า ที่ ขั บ รถที่
ปั้มสระแก้ว ขากลับจากการท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 304 (วังน้าเขียว - ดอนขวาง)
ตาบลอุดมทรั พย์ อาเภอวังน้าเขีย ว จั งหวัดนครราชสี มา สภาพถนนเป็นทางโค้งลงเขา ผู้ได้รับบาดเจ็บและ
รอดชีวิตจากเหตุการณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่าเนื่องจากเป็นช่วงลงเขา ระบบเกียร์และการควบคุมรถเสีย
จึงแหกโค้งข้ามเกาะกลางถนนไปชนที่พักอาศัยและต้นไม้ขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวจากตาบลหลุบ และตาบลห้วยโพธิ์
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงสี พนักงาน และครอบครัวของผู้ประกอบการ
จานวน 50 คน ได้นั่งรถทัวร์ที่ทางบริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่งประกอบเอง ประเภท 2 ชั้น 46 ที่นั่ง (ตรวจสภาพรถ
ตามมาตรฐานครั้งล่าสุด ในเดือนมิถุนายน 2560) เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 18 ราย (หญิง 12 ราย ชาย 6 ราย)
เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน 19 ราย และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ 12 ราย เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจ็บ 49 ราย ส่วนอีก 1 ราย เป็นพนักงานขับรถคันดังกล่าวได้หลบหนีจึงไม่ได้เข้ารับการรักษา
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดความเสียหาย 20 ครอบครัวโดยประมาณ
สิ่งที่ได้ดาเนินการแล้ว
1. การดูแลเยียวยาสุขภาพจิตของผู้บาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหวิชาชีพ
โดยเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นให้พร้อม เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต
2. เน้นการจัดงานศพปลอดเหล้า
3. จัดหน่วยปฐมพยาบาลและรถ Refer ในวัดที่จะทาการฌาปนกิจศพ จานวน 2 วัด วัดละ 2 จุด
โดยบูรณาการทีม MCATT
4. ให้ดาเนินการซ้อมแผนจาลองสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์คล้ายกันนี้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
สรุปยอดผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุหมู่ รถทัวร์พลิกคว่า อาเภอวังน้าเขียว 28 มีนาคม 2561
Admit
Admit
นครราชสีมา
รพ.กาฬสินธุ์
รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี
Admit
Admit
Admit
รพ.มหาราช รพ.ค่ายสุรนารี รพ.กรุงเทพ-นครราชสีมา
6
6
3
1
1
นอนพักในโรงพยาบาล= 13 ราย รักษาตัวที่บ้าน = 19 ราย เสียชีวิต = 18 ราย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในความเห็ น ที่อยากกราบเรี ยนที่ประชุมก็คือ จังหวัดกาฬสิ นธุ์มีก็ คือเหตุก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้นที่เป็ น
ที่ ส ะเทื อ นขวั ญ ซึ่ ง ช่ ว งนี้ ป ระชาชนชาวกาฬสิ น ธุ์ ก็ จ ะเห็ น โทษอุ บั ติ เ หตุ ชั ด เจนแล้ ว ตอนนี้ คิ ด ว่ า ถ้ า หาก
ทุกส่วนราชการทุกหน่วยได้ร่วมการจัดประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างต่อเนื่องเข้มข้นในช่วงนี้ก็อาจจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดี ใส่ใจเรื่องของจราจรวินัยในการขับขี่ต่างๆ ทาให้ลดอุบัติเหตุลงได้เป็นอุ ทาหรณ์
ให้ทาไปสู่เหตุการณ์ที่ดีนาวิกฤตเป็นโอกาสก็เป็นไปได้
ยอดผู้บาดเจ็บยังนอนรักษาที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ก็ตอนนี้ก็ จานวน 6 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ก็ให้บริการอานวยความสะดวกไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้บริการฟรี

/พ.ต.อ.ทวีรัชต์....

- 17 พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมของตารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านผู้ บังคับการฯ ได้ประสานงานกับทาง
ผู้ บั งคับ การฯ ตารวจภูธ รจั งหวัด นครราชสี มาและท่านรองผู้ บัง คับ การฯ ที่คุมสอบสวนประสานงานมาเพื่ อ
สอบสวนอานวยความสะดวกกับญาติผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่าอุบัติเหตุร ถพลิกค่าที่วังน้าเขียว เราได้จัดห้องประชุม
พระยาชัยสุนทรต้อนรับกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง 18 ศพ ทั้งสอบปากคาญาติพี่น้องญาติพี่น้องและพยานด้วยขณะนี้
ได้ดาเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว อาจจะมีส่ วนที่อาจยังบาดเจ็บอยู่อยู่โรงบาลมหาราชฯ ก็จะได้รวบรวมการให้
การเข้าไปในสานวนประกอบทั้งหมดของการสอบสวนในส่วนเอกสารต่างๆ ก็จะได้จัดทาให้เรียบร้อยจึงรายงาน ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
รวบรวมรายงานการช่วยเหลือส่งให้ท่านปลัดจังหวัด ฝากให้ช่วยกันทุกหน่วยงาน เชิญประชุมกัน
สรุปเรื่องนี้หน่อยเอาให้ได้ความช่วยเหลือทั้งหมดเฉพาะประกันจ่ายไปทั้งหมด 23 ล้าน จ่ายให้ ผู้เสียชีวิต ยังไม่ได้
จ่ายให้คนเจ็บ แล้ว คปภ. ต้องขอบคุณมาก ไม่ไดดูแค่เฉพาะประกันรถท่านไปดูฐานข้อมูลหมดเลยว่าผู้เสียชีวิตได้
ประกันชีวิตอะไรบ้าง ปกติ 15 วัน ถึงจะได้ ท่านนายกฯ ประยุทธ ย้าให้ด้วยถึงจะได้ ชาวบ้านก็ดีใจกัน ยังไง
ก็ตามยังจะมีเรื่องการช่วยเหลือต่างๆ อีกจะได้รวบรวมสรุป ต้องขอบคุณ ทางจังหวัดโคราช ต้องขอบคุณน้องๆ
มูลนิธิที่ช่วยกัน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การตรวจสอบชือ่ ถนนบายพาสหัวคู
ผู้แทนสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สื บ เนื่ องจากการประชุ มครั้ งที่แล้ ว ในที่ประชุม เห็ นชอบให้ เทศบาลตรวจสอบกรณีที่จะเปลี่ ย น
ชื่อถนน “บายพาสหั วคู” เป็น “เลี่ย งเมืองหัว คู ” ได้ขอให้ เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ตรวจสอบการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องแล้ว และสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เสนอข้อมูลมาเพื่อพิจารณาซึ่งในชั้นนี้จะขอให้ทางเทศบาล
เมืองฯ และแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปอย่างไร
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขออนุญาตนาเรียนเรื่องที่เกี่ยวเรื่องการก่อสร้างถนนบายพาสหรือถนนเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ว่าเริ่มต้ น
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จประมาณปี 2523 - 2525 หลั งจากนั้นก็จะมีการศึกษาว่ามีครอบครัว ไหนบ้านไหนที่อยู่
สองข้างทางถนนที่สร้างใหม่ จึงไปประชุมกันแล้วก็ออกเป็นสาเนาทะเบียนบ้านและกาหนดชื่อถนนและเลขที่บ้านใหม่
ตลอดถนนเลี่ยงเมืองเริ่มตั้งแต่โ นนตาลจนกระทั่งไปถึงแยกของหามแขโพนทองจะแบ่งออกเป็นสามช่ว งเป็น
ช่วงของชุมชนก็เลยมีการกาหนดชื่ อถนนในช่วงนี้เป็นสามช่วง คือ ตั้งแต่ โนนตาลเข้ามา เรียกว่าถนนบายพาส
สงเปลือย เบื้องต้นบายพาสสงเปลือยพอมาถึงช่วงกลางก็จะเป็นบายพาสทุ่งมน พอมาถึงช่วงปลายก็คือสายหน้า
ศาลากลางเรี ย กว่าบายพาสหั ว คู จึ งแบ่ งออกเป็นสามชื่อ สามช่ว ง แล้ วตามประชุม กันเมื่อคราวที่แล้ ว ท่าน
ผู้ ว่ าราชการจั ง หวัด กาฬสิ น ธุ์ ก็ พูด ถึง เรื่ อ งเฉพาะว่ า บายพาสหั ว คู ถ้ า หากว่ า เราจะเปลี่ ย นชื่อ บายพาสหั ว คู
ผมคิดเห็นเราน่าจะเปลี่ยนทั้งสามช่วงเป็น เลี่ยงเมืองหัวคู เลี่ยงเมืองทุ่งมน เลี่ยงเมืองสงเปลือย
/ก็เลยได้ทา....

- 18 ก็เลยได้ทาการศึกษาทั้งหมดเลยว่าในการที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อจะต้องทาอย่างไรบ้างซึ่งก็ไม่มี
ปัญหาอะไรในแนวทางปัญหาที่ปฏิบัติแต่ต้องช้านิดหนึ่งและก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับส่วนราชการที่ทา
เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเลขที่ บัตรประชาตัวประชาชน ของพี่น้องประชาชนที่ให้ทราบเบื้องต้นหลังจากนั้นเราก็จะ
ดาเนินการแก้ไขเป็นรายครัวเรือนกับบัตรประจาตัวประชาชน ไปเรื่อยๆ แต่ขอประกาศเป็นเบื้องต้นไปก่อนแล้วใน
การที่ จ ะเปลี่ ย นชื่ อ จะขอเป็ น อนุ มั ติที่ ป ระชุ ม แห่ ง นี้ เ ป็ น ต้ น เรื่ อ งแล้ ว ก็ จะด าเนิ น การประชาคมลงพื้ น ที่ แ ละ
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ดาเนินการการแก้ไขต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เจตนาผมไม่มีอะไรวันหนึ่งผมเซ็นหนังสือแล้วสังเกตว่ามันทาผิดหรือไม่ ถนนบายพาสหัวคู บายพาส
มันเป็นภาษพูดแล้วก็ไม่ใช่ภาษาไทยแล้วปกติจังหวัดอื่นๆ เขาใช้คาว่าถนนเลี่ยงเมือง ผมก็ทบทวนดูหารือดูปรากฏ
ว่าเป็นชื่อที่ตั้งจริงๆแต่นี้มาดูข้อมูลท่านนายกให้มาก็ขอบคุณ หารือว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนเพื่อให้ 1 เป็นภาษาไทย
ภาษาทางราชการเวลาเราทาหนังสือราชการ ทีนี้การเปลี่ยนชื่อให้ชาวบ้านนาทะเบียนบ้านมาเปลี่ยนชื่อถนน
มาถ่ายบัตรใหม่จะขอแก้ไขนิ ติกรรมต่างๆ ไฟฟ้า ประปา ทาไงจะหมายความว่าเมื่อชาวบ้านมาติต่อเจ้าหน้าที่ก็
เปลี่ยนให้คือคงไม่ต้องให้ชาวบ้านแบบว่า ผมถือว่าชื่อถนนนี้ถ้าเวลาไปยื่นแล้วเขาดูเลขประจาตัวดูชื่อนามสกุล
ถนนมันเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่พอจะเข้าใจได้ ก็ไม่มีผลอะไรมากมายเท่าไหร่แต่จะให้แ จ้งให้เขามาแก้ผมว่าจะ
เป็นเรื่องที่การเมืองก็จะหยิบไปเล่นเดียวจะยุ่ง ทีนี้หน่วยงานต่างๆ ไฟฟ้า ประปา เมื่อชาวบ้านเขามาติดต่อก็เปลี่ยนให้เขา
ว่าเดียวนี้เขาใช้แบบนี้นะ เปลี่ยนแบบนี้ดีกว่าถ้าไปแจ้งกลัววุ่นวาย หรือส่วนราชการจะว่ายังไง หรือจะใช้บายพาสเลย
พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
บางคาเป็นคาภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะใช้กันจนถือเป็นประเพณีในการเรียกหลายๆ คาก็กลายมาเป็น
คาภาษานิยมอันนี้ผมว่ายอมรับได้เพราะว่ามันจะสื่ อความหมายได้ทุกคนเข้าใจในการสะดวกมั่นคงไม่ผิดในเรื่อง
หลั กการอื่น ๆว่า มีห ลายคาที่ว่า โอเค ตกลงคนไทยก็ เอามาใช้กันหลายคาภาษาอังกฤษอธิ บ ายได้ดี กว่าและ
จะส่วนใหญ่ถือว่าใช้ได้ครับ แต่ว่าผู้ที่เชี่ยวชาญหลักภาษาไทยจะค้านหรือป่าวหรือจะใช้เป็นถนนเลี่ยงเมืองหัวคู
ชาวบ้านเขาที่มันสื่อสารได้บางคามันก็ต้องยอมรับเหมือคาแสลง บางคาพูดยึดติดจนเอามาใช้เลยถ้าเอาใช้แล้ว
สื่อความหมายดีก็น่าใช้ได้คานี้ก็ไม่น่าจะขัดอะไรก็ผมเจ้าหน้าที่สื่อสารกับประชาชนได้ง่าย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องภาษาพูดนี้มันเข้าใจได้ ชาวบ้านรู้บายพาส ผมก็เรียกบายพาส แต่พอมามันเป็นภาษาทางราชการ
ที่เราเป็นหน่วยงานราชการที่จะต้องทาหนังสือโต้ตอบกันบางทีมันก็ต้องพิจารณาพอสมควรนะ
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็น “เลี่ยงเมืองหัวคู”
พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ขออนุญาตว่าภาษาราชการเนื่องจากเราเป็นข้าราชการให้ถูกต้อง ว่า ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู แต่วงเล็บ
ข่างล่างถนนบายพาสหัวคู เพราะว่าฝรั่งเขาจะแปลงถนนเลี่ยงเมืองเป็นพาสบาย อุดรเขาก็เลี่ยงถนนเลี่ยงเมือง
ป้ายต่างๆในส่วนราชการก็ถนนเลี่ยงเมืองทั้งนั้นแต่อาจข้างล่างก็เขียนเป็นบายพาสเพื่อเป็นการสื่อความหมายนี้คือ
ถนนเลี่ยงเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในเบื้ อ งต้ น ก็ อ ย่ า งนี้ ก็ ไ ด้ เ อาแบบรองผู้ บั ง คั บ การฯ ท่ า นว่ า ถนนเลี่ ย งเมื อ งวงเล็ บ บายพาส
เพื่อที่จะให้เข้าใจ เข้าใจแล้วค่อยลดๆลง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ/รับรอง
/4.2 จัดตั้งศูนย์....

- 19 4.2 จัดตัง้ ศูนย์อานวยความสะดวกให้กับผูป้ ระกอบการในการจัดตัง้ และดาเนินธุรกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เสนอจัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกให้แก่กับผู้ประกอบการในการจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในจังหวัด
กาฬสิน ธุ์ เมื่อวานได้ในนาเสนอ กรอ. จังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ จึงเสนอว่าอยากให้นาเข้าที่
ประชุมคณะกรมกรรมจั ง หวัด ฯ ปั จ จุ บั น นี้การดาเนินธุ รกิจเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันสู งและ
ก็ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าประกอบด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนภาคธุรกิจโดยอานวยความสะดวกมีการแก้ไข
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมายเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจแต่ในการจัดตั้งธุรกิจในปัจจุบันนี้ยังมีระเบียบขั้นตอนต่างๆ
มากมาย ผ่านหลายหลายหน่วยงานทาให้การจัดตั้งธุรกิจใช้เวลายาวนานมีความยุ่งยากและก็ทาให้ต้นทุนการเมือง
ธุร กิ จ มากยิ่ ง ขึ้ น ทางหอการค้ า จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จึ ง ขอเสนอจั ด ตั้ง ศู น ย์ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ต้ อ งการ
ประกอบกิจการในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหอการค้าจังหวัดเป็นแกนกลางและก็มีบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุญาตต่างๆ อาจจะเป็นตัวแทนของทางพาณิชย์ อุตสาหกรรม ทางที่ดิน ทางสรรพกร และทางเทศบาล
มาเป็นกรรมการหรือ ส่งตัวแทนมาเพื่อมีหน้ าที่ประสานงานอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอีกทั้งมีการ
ประสานร่วมมือ ร่วมมือกับศูนย์ต่างๆ ที่กระจายอยู่ในหน่วยงาน กราบอย่างกราบเรียนที่ประชุมนิดหนึ่ง เราได้รับ
การร้องเรียนจากผู้ประกอบการปกติแล้วหัวหน้าส่ว นราชการจะอานวยความสะดวกค่อนข้างดี แต่ในทางปฏิบัติ
ระเบียบต่างๆค่อนข้างจะมาก ทางหอการค้าคงทาทาหนังสือประสานกับทางสานักงานจังหวัดอาจจะขอคาสั่งท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแต่งตั้งกรรมการในส่วนประสานงานอานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร
5.1 โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคาร หมูที่ 7 ตาบลเหล่ากลาง
อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 - ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
- การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
5.3 จุลสารสานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย สานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
5.4 สรุปผลการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมีนาคม 2561
โดย สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

/ระเบียบวาระที่ 6....

- 20 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
นายอ าเภอต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งผู้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ เ รื่ อ งการเล่ น น้ า
ที่ไม่เหมาะสมบริเวณน้าตกและบริเวณที่เป็นแหล่งน้า หาดต่าง ๆ ฝากท่านรองผู้บังคับการฯ ช่วงที่ชาวบ้านเดินทาง
เน้นเรื่องด่านหลัก เมื่อชาวบ้านถึงบ้านแล้วนี้พฤติกรรมจะเกิดถนนสายรองเราจะทายังไงปรับกาลังไปเพราะว่ า
อปพร. ทั้งหลายที่ไปนั่งเขาอยากทาแต่ทาไม่เป็ น แต่ได้เครื่องแบบตารวจทหารไปเสริมพาเขาทา และช่วงกาลังที่
คนถึงบ้านแล้วในถนนสายรองก็ช่วยได้บางช่วย ขอความกรุณาฝากท่านรองผู้บังคับการฯ ช่วยกราบเรียนถึงท่าน
ผู้บังคับการด้วย
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์จะเป็นกิจกรรมระดับจังหวัด เพราะ ททท. นางบประมาณลงมาร่วมกับ
จังหวัดเป็นจานวนมาก เมื่อวานได้ประชุมกับ หั วหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นเป็น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
2561 นี้ จะเริ่มตั้งวันที่ 12 เมษายน จนกระทั้ง 15 เมษายน 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จะขอร่วมมือทุกส่วนราชการฯ อยากจะเชิญชวนให้แต่งชุดที่เป็นอัตลักษณ์ ของกาฬสินธุ์ทั้งเมือง
ยกเว้ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า เขาก็ ต้ อ งแต่ ง เครื่ อ งแบบ ปี นี้ ไ ม่ ต้ อ งเป็ น ห่ ว งนะครั บ ปี นี้ ง ดเรื่ อ งรดน้ าด าหั ว
ผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ปี ลองดู เอาไปรดพระ รดจุดต่าง ๆ ดีกว่า เอาเวลาไปทาแบบนั้นดีกว่า
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การปลูกต้นไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพืน้ ทีแ่ ละการบูร
ณาการจัดการขยะมูลฝอย (Kalasin Clean & Green City) ภายใต้ แผนปฏิบตั ริ าชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ ต้นไม้ประจาชาติไทย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ความสูงประมาณ 10 - 20 เมตร
ดอกสีเหลือง ขึ้นเป็นช่อยาว 20 - 40 ซม. ดอกจะออกในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคม
2. ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจารัชกาลที่ 10 ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทนแดด และชอบขึ้นในที่แล้ง ลาต้น
แตกกิ่งต่า ลักษณะลาต้นเป็นทรงพุ่มมน ดอกรวงผึ้งมีกลิ่นหอม และมีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ออกดอกเป็นช่อ
ตามซอกใบ โดยดอกจะออกในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
3. ต้น พะยอม ดอกไม้ประจาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ไม้ต้นสูง 15 - 30 เมตร ดอกสี ขาว กลิ่ นหอม
ออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่ง โดยดอกจะออกในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
4. ต้น ทองกวาว หรือ ต้นจาน ดอกไม้ที่แสดงถึงความงดงามของหมู่มวลพฤกษาของภาคอีสาน
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 12 - 18 เมตร ทรงพุ่มทึบปานกลาง ดอกออกเป็นช่อสีเหลืองแสด หรือสีส้ม
ดอกเดี่ยว คล้ายดอกถั่ว มีความยาว 5 - 7 ซม. โดยดอกจะออกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
5. ต้นกันเกรา เป็นไม้มงคล 1 ใน 9 ชนิด ที่คนนิยมนามาใช้ในพิธีกรรมเวลาก่อสร้างบ้ านเรือน
ให้เป็นสิริมงคล ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 - 25 เมตร ดอกเริ่มบานสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็น
สีเหลือง มีกลิ่นหอม โดยดอกจะออกในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน
6. ต้นบีป ดอกปีบเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย เชื่อว่าการปลูกไว้ประจาบ้านจะทาให้เก็บเงิน
เก็บทองได้มากขึ้น และยังทาให้มีชื่อเสียงโด่งดัง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 10 - 20 เมตร
ดอกมีสีขาวหรื อชมพู มีกลิ่ นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกซ้อนตามปลายกิ่ง โดยดอกจะออกในช่วงเดือน
พฤศจิกายน – พฤษภาคม
/7. ต้นอินทนิล....

- 21 7. ต้นอินทนิล ไม้ประดับ มีดอกและใบที่สวยงาม ให้ร่มเงาและเจริญเติบโตเร็ว ไม้ต้น สูงประมาณ
5 - 20 เมตร ดอกสีชมพูถึงม่วง ออกเป็นช่อยาวถึง 30 ซม. โดยดอกจะออกในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
8. ต้นตะแบก เป็นไม้มงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า การปลูกตะแบกจะช่วยค้าชูคนในครอบครัวให้
ร่มเย็นเป็นสุข ฐานะร่ารวย มั่นคง ต้นไม้ผลัดใบ สูงประมาณ 15 - 30 เมตร ดอกสีม่วงอมชมพูต่อมาเปลี่ยนเป็น
สีขาวหรือเกือบขาว ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง โดยดอกจะออกในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน
9. ต้นเหลืองปรีดียาธร ปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 3 - 8 เมตร ดอกออกเป็น
ช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด โดยดอกจะออกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
10. ต้นจามจุรี หรือ ต้นก้ามปู นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาจากเรือนยอดที่แผ่กว้าง ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ มีอายุได้นานเป็นร้อยปี มีลาต้นสูงได้มากกว่า 25 เมตร และมีขนาดทรงพุ่มกว้างได้มากกว่า 25 เมตร
ดอกออกเป็นช่อสั้น ๆ แบบช่อกระจุกรูปร่มค่อนข้างกลมตามปลายยอด ดอกมีสีชมพู โดยดอกจะออกในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์–พฤษภาคม
11. ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากมีสีดอกที่สวยงามไม้ยืนต้นผลัดใบขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ สูง 8 - 12 เมตร ดอกสีชมพูอ่อน ชมพูสดถึงสีขาว กลางดอกสีเหลือง โดยดอกจะออกในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
12. ต้นกัลปพฤกษ์ ไม้มงคลที่มีรูปทรงสวยงาม ให้ดอกสวย คนไทยในอดีตเชื่อกันว่า ต้นกัลปพฤกษ์
มีอ ยู่ ใ นแดนสวรรค์ เปรี ย บเหมือ นแก้ว สารพัด นึก ไม้ยื นต้ นขนาดกลาง ความสู งประมาณ 10 - 15 เมตร
ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้าน มีกลิ่นหอม มีสีชมพูแกมขาว โดยดอกจะออกในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน
13. ต้นมะหาด ต้นไม้ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ลาต้นตั้งตรง ความสูง
ประมาณ 15 - 20 เมตร ดอกจะมีสีขาวอมเหลือง มีขนาดเล็ก โดยดอกจะออกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

/ผู้ว่าราชการ....

- 22 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ถนนสายหลักปลูกไม้ดอก ถนนสายรองปลูกให้ชาวบ้านได้เก็บกิน เช่นพวกสะเดา ขี้เหล็กที่ชาวบ้าน
เก็บได้ปลูกเป็นร่มเงาด้วย ฝากทางหลวงชนบทด้วย เดียวประชุมเรื่องนี้เป็นเฉพาะ
มติทปี่ ระชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
12.00 น.
***********************************
(ลงชื่อ)
นายอานุภาพ จักรแก้ว
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอานุภาพ จักรแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอรอุมา อุสาพรหม.... พิมพ์/ทาน

