รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ ๑ / 2556
วันพุธที่ 30 มกราคม ๒๕๕6
ณ ห้องประชุมเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน
------------------------------ผู้มาประชุม
1
นายธงชัย
2
นายเลอเกียรติ
3
นายเทวัญ
3
นายธวัชชัย
4
นายชัยธวัช
5
นายมานัส
6
นายพิศฐศักดิ์
7
นายพิสูจน์
8
ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย
9
นายสมพงษ์
10 นายนพดล
11 นายสรวิศ
12 นายสมบูรณ์
13 นายสาธิต
14 นายบรรลือ
15 นายชูศักดิ์
16 นายจีระพันธ์
17 นายพีร
18 นายเฉลิม
21 นางวิชิตา
22 นายสุรัตน์
23 นายพิพัฒน์
24 นายประจวบ
25 นายวัลลภ
26 นายปิยะพงษ์
27 นายเกียรติพงษ์
28 นายอสิพงษ์
29 ว่าที่ ร.ต.อัศวพล
30 นายเอนก

ลืออดุลย์
แก้วศรีจันทร์
สรรค์นิกร
รักขนาม
เนียมศิริ
สุขรุ่งเรือง
รัตนวรรณี
จันทพัฒน์
ทันธิมา
เข็มเหล็ก
จงมาพจร
ทาเนาว์
ชนะหาญ
หาญรบ
ชูชาติ
ชุนเกาะ
บุญยะมัติ
ฮามวงศ์
วางอภัย
เลิศพุทธิพงศ์พร
หอมทวี
คาพูน
ประทุมแสง
วุฒาพาณิชย์
เสริฐจันทร์
คชวงษ์
ทองคา
นาจรูญ
รัตน์รองใต้

แทน
แทน
แทน

แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
หน.สนง.ปภ.จังหวัดบึงกาฬ
นายอาเภอเมืองบึงกาฬ
นายอาเภอเซกา
นายอาเภอพรเจริญ
นายอาเภอปากคาด
นายอาเภอบึงโขงหลง
นายอาเภอศรีวิไล
นายอาเภอบุ่งคล้า
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
ผจก.สนง.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
คลังจังหวัดบึงกาฬ
รกท.ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ
ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ททท.สานักงานอุดรธานี
ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ

-231
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

นายพิศัลย์
นางสิรินดา
นายสุระพงษ์
นายยอดรักษ์
นายขจรศักดิ์
นายพีรพนธ์
นายเกรียงไกร
นายปฐพงษ์
นายเอกบดินทร์
นายวินัย
นายชัยบูรณ์
นายสา
น.ส.พัชราภรณ์
นายโชติชัย
นายสุรชัย
นายสถาพร
นายพัชรี
นายสาเนียง
นายกฤษนัย
นายวิโรจน์
น.ส.เมธินี
นายพิชัย
นายอนันต์
นายยุทธพร
นางจิระพันธ์
นายบรรพต
นางกันยา
นายวันพบ
น.ส.วลัย
น.ส.จรัสศรี
นายสง่า
นายประหยัด
นายอัมพร
นายวิทยา
นายเมธีศิน

อุบลพิพัชร์
ไกรวิลาศ
ศรีปิยะพันธุ์
ปลอดอ่อน
ปานเพชร
กิจโกศล
ไชยโพธิ์
เมืองปลอด
จาเนียรกาล
สุทธิประภา
บัวเกิด
แสงสว่าง
สิริวรเวชยางกูล
เจริญกุล
สินประกอบ
แพ่งดิษฐ์
จิตบุณยโชติ
หันจางสิทธิ์
ศรีจันทร์
พิเภก
โมรมัต
แก้วประเสริฐ
แดงบางคา
คุณารักษ์
ธนะสารกุล
ลุพรหมา
ศรีขาว
สารบรรณ
ดวงจันสุทธิ
อิฏฐกล
วงศ์ษาพาน
ถิลา
พินะสา
พิสัยพันธ์
สมอุ่มจารย์

แทน ผอ.โครงการชลประทานบึงกาฬ
แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
แทน ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
ประมงจังหวัดบึงกาฬ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
หน.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางฯ
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.แขวงการทางบึงกาฬ
แทน ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
แทน หัวหน้าไปรษณีย์บึงกาฬ
พลังงานจังหวัดบึงกาฬ
หน.สถานีไฟฟ้าแรงสูง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 76
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
รกท.การค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สพป.บึงกาฬ
แทน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

-365
66
67
68
69
70

นายอาคม
นายประวิทย์
นายปราโมทย์
นายเอกศักดิ์
นายสว่าง
นางผกามาศ

วงศ์ปรีดี
พิทักษ์วาปี
ภูมิพันธ์
เฮงสุโข
อัดโดดดร
ฝ่ายธีร์

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

นายประเสริฐ
นพ.ไชยพร
พ.อ.ธนกร
นายเกรียงศักดิ์
นายสาโรช
นายสินชัย
พ.ต.อ.ธีระพงษ์
พ.ต.ท.สมเกียรติ
พ.ต.อ.อนุกูล
พ.ต.อ.กาพล
พ.ต.อ.สมาน
พ.ต.อ.พิชัยภูษิส
พ.ต.อ.วัชรินทร์
พ.ต.อ.ธีรนาถ
พ.ต.อ.บพิธ
พ.ต.ท.ไพศาล
พ.ต.ท.สมโภช
พ.ต.ท.วัลลภ
พ.ต.ต.อัศรายุทธ
พ.ต.ต.อุทัย
พ.ต.ต.สมัคร์
พ.ต.ท.ทรงศักดิ์
ร.ต.ต.สันติชัย
ด.ต.สุริยา
นายสมพล
นายรณกฤต
นายนคร
นายชัยวัฒน์

ชินตะอู
ส่งประเสริฐเจริญ
พงศาวลี
ถวายชัย
บุญบุตร
ภักดีไทย
วงษ์รัฐพิทักษ์
แมนพระ
ดาวลอย
ทันตสุวรรณ
ศรีสันต์
จารุพงศ์
กุลสิงห์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

พิมายนอก
ต้นแก้ว
สนิทวงศ์ชัย
ขุนหมื่น
ทองลอง
อ่อนยิ้ม
กองเกิด
บุญไทย
รมพิพัฒน์
อุ่นเมือง
โนดไธสง
เจริญศรี
บุญมีผล
อนันตศานต์

แทน
แทน

แทน

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ผอ.โรงเรียนบึงกาฬ
ผอ.สพม.21
ผอ.ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มรภ.อุดรธานี
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อานวยศิลป์
ผอ.สนง.ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู
บุคลากรทางการศึกษา บึงกาฬ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.รพ.บึงกาฬ
รอง ผอ.รมน.จ.บก.(ท)
ผอ.สวท.บึงกาฬ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ
ผกก.สภ.เซกา
ผกก.สภ.โซ่พิสัย
ผกก.สภ.ปากคาด
ผกก.สภ.บึงโขงหลง
ผกก.สภ.พรเจริญ
ผกก.สภ.ศรีวิไล
ผกก.สภ.บุ่งคล้า
ผกก.สภ.หอคา
ผกก.สภ.ดอนหญ้านาง
สวญ.ตม.จ.บก.
สว.ส.รน.7 กก.11 บก.รน.
สว.สภ.โสกก่าม
สวญ.สภ.โป่งไฮ
สวญ.สภ.เหล่าหลวง
หน.ตร.ท.ปก.ปทส.บึงกาฬ
หน.หน่วยตารวจทางหลวงบึงกาฬ
อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
อัยการจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.กกต.ประจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สตง.จังหวัดบึงกาฬ

-499
100
101
102

นายสุรชัย
นางสาวประยูร
นายสมภพ
นายสุรเชษฐ์

ตั้งนิธิบุญ
จีบจันทร์
สุนันทนาม
คะตุน

แทน ผอ.ธกส.จังหวัดบึงกาฬ
แทน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ไม่มาประชุม
1 สัสดีจังหวัดบึงกาฬ
2 หัวหน้าสถานีเรือบึงกาฬ
3 ผอ.ททท.สนง.อุดรธานี
4 ผอ.ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
5 หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
6 หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
7 ผอ.สานักบริหารจัดการป่าไม้ที่ 6
8 หน.สถานีควบคุมไฟป่าภูวัว-ภูสิงห์
9 หน.ศูนย์ประสานงานป่าไม้บึงกาฬ
10 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬ
11 ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
12 ผบ.ร้อย ตชด.244 บึงกาฬ
13 หัวหน้าหน่วยสันติบาลบึงกาฬ
14 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
15 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
16 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบึงกาฬ/ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด
17 ผู้จัดการธนาคารออมสิน
18 ผอ.ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 31
19 นายกเทศมนตรีตาบลบึงกาฬ
20 ประธานชมรมนายก อบต.
21 ประธานชมรมปลัดเทศบาล
22 ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
23 ประธานชมรม อปพร.จังหวัดบึงกาฬ
24 ประธาน อ.ส.ม.จังหวัดบึงกาฬ
25 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัด

-5ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายขัตติยา
2 นางสาวจงกล
3 นายพิสิษฐ์
4 นางสาวนริศรา
5 นายอนุรัตน์
6 นายสมพงษ์
7 นายศุภมิตร
8 นางสาวจิราภรณ์
9 นางสาวพัชรีภรณ์
10 นายรัชชพล
11 นางณภัทร
12 นางสาวสุภาวณี
13 ว่าที่ ร.ต.รักชัย
14 นายสถิรพัฒน์
15 นางพรทิพย์
16 น.ส.นิตยา
17 นายวานิช
18 นางเรณู

ชัยมณี
ศรีบุญเรือง
ดวงแก้ว
สร้อยปลิว
เจียมภูเขียว
เจริญเกียรติ
วงษ์สงคราม
อินตะวัน
อริยกาญจน์
กมลวัชรพันธุ์
ศรีสาราญ
วารีศรี
เลิศสุบัน
ทัศคร
ยุทธวารีชัย
กลีบเอ็จ
นาคเสน
เลิศอุดมโชค

ผอ.กลุ่มงานฯ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
จพง.ธุรการชานาญงาน สนจ.บก.
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สนจ.บก.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
จพง.ปกครองปฏิบัติการ
จพง.ปกครองชานาญการ
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
จ่าจังหวัด
รก.ป้องกันจังหวัด
หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.บก.
รก.หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สนจ.บก.
ตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก.

-6เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบก่อนวาระการประชุม
1.
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2555/56
รกท.การค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ :
ด้วยสานักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ
ดาเนิ น การจั ด ประกวดข้า วหอมมะลิ ปีก ารผลิ ต 2555/56 ระดั บจั ง หวั ด เพื่ อคั ด เลื อ กเกษตรกร กลุ่ ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป
ผลการจัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2555/56 มีผู้ ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จานวน 4 รายดังนี้
รางวัลที่ 1 นางไพรินทร์ เลพล ตาบลคาแก้ว อาเภอโซ่พิสัย
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 นายชุน ทองขันธ์ ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัย
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 3 นางสมบูรณ์ ตรีรัตน์ ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัย
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย นายบรรพจน์ ทองจุ่น ตาบลโซ่ อาเภอโซ่พิสัย
ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
มติที่ประชุม :
รับทราบ
2.
พิธีมอบรางวัลแก่ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
ผช.ผอ.สนง.ธกส.บึงกาฬ :
ด้ว ยลานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จังหวัดบึงกาฬ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการออมเงินฝากอย่างต่อเนื่อง เงินฝากออมทรัพย์
ทวีโชคเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทมีรางวัล ประเภทหนึ่ ง ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ธนาคารจึงมีนโยบายให้มีการจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
ในปีการจับรางวัลมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ธ.ก.ส. สาขาโช่พิสัย โดยมี
ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์ NISSSAN ALMERA จานวน 3 รางวัล ดังนี้
1. สาขาพรเจริญ
นายแสนชัย คงทน
151 ม.8 ตาบลพรเจริญ อาเภอพรเจริญ
2. สาขาโซ่พิสัย
นางวงเดือน ศรีสร้อย 269 ม.8 ตาบลบัตูม อาเภอโซ่พิสัย
3. สาขาศรีวิไล
นางเบ็ง มะโนศรี
140 ม.5 ตาบลศรีวิไล อาเภอศรีวิไล
มติที่ประชุม :
รับทราบ
3.
แนะนาข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
หน.สนจ.บก. : 3.1 ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ตาแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
3.2 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ตาแหน่งเดิม นายด่านศุลกากรสตูล
3.3 นายขจรศักดิ์ ปานเพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ตาแหน่งเดิม นิติกรชานาญการพิเศษ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
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จังหวัดบึงกาฬ ตาแหน่งเดิม นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
3.5 นายเมธี ศิ น สมอุ่ ม จารย์ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บึ ง กาฬ ต าแหน่ ง เดิ ม
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพังงา
3.6 นายอาคม วงษ์ปรีดี ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จังหวัดพิจิตร
มติที่ประชุม :
รับทราบ
4.
แจ้งข้าราชการที่ย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
หน.สนจ.บก. : 4.1 นายวันพบ สารบรรณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ : กล่าวลาที่ประชุมเพื่อไปรับตาแหน่งใหม่
ประธาน
:
ในนามของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และภาคเอกชน ณ ที่นี้
สาหรับผู้ย้ายไป ; หากท่านมีอะไรผูกพันอยู่ที่บึงกาฬ ก็ขอให้บอกจะดูแลต่อให้
ส าหรั บ ท่า นผู้ ย้ ายมาใหม่ ; ยินดีต้ อนรั บทุก ท่านด้ ว ยความยินดียิ่ ง การท างาน
ร่วมกันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป หวังว่าเราจะขับเคลื่อนบึงกาฬร่วมกันต่อไป อะไรที่ผมสามารถดูแลท่าน
ได้ ผมเต็มที่กับทุกท่าน ทุกคน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1.1 เรื่อง การดาเนินการตามกระบวนการกฎหมายที่ดินตามมาตรา 8
ประธาน
:
สาหรับการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็น ที่แน่ชัดแล้วว่าจะจัดสร้างใน
ที่ดินบริเวณหนองเงี่ยง บ้านท่าไคร้ ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งดาเนินการไปแล้วและจะจัด
ให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในเร็ว ๆ นี้ สาหรับส่วนราชการที่เข้าไปใช้ที่สาธารณประโยชน์ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตของ
พื้นที่ชุมน้าโลกนั้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์บึงกาฬ เรือนจาจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งได้เข้าไปจัดตั้ง
ก่อนจะประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้าโลก ขอให้ทั้งสองหน่วยงานเร่งรัดดาเนินการตามกระบวนการกฎหมายที่ดิน
ตามมาตรา 8 ให้เรียบร้อยด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 1.2 เรื่อง การเกิดอุบัติเหตุบนถนน
ประธาน
:
ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว กระผมได้ออกตรวจราชการ และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อาเภอ
เซกา และอาเภอพรเจริญ ใช้เส้นทางสายบึงกาฬ – พังโคน ซึ่งขณะเดินทางเป็ นช่วงฝนตก รถนาทางของ
ตารวจเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และในช่วงเวลาเดียวกันได้มีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ถนน สาย
ดังกล่าว อีกจานวน 9 ราย ประเมินค่าเสียหายแล้วไม่ต่ากว่า 500,000 บาท จากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงขอให้สานักงานทางหลวงชนบทฯ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ด้วย และขอให้สานักงาน ปภ. ดาเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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ประธาน
:
สืบเนื่องจากการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อครั้งเสด็จฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น -เทคอินเตอร์ฯ ซึ่งได้ทรงตรัสถึงเรื่องที่
เด็กนักเรียนมีปัญหาครอบครัวอันเนื่องมาจาก “สุรา” ในการนี้กระผมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ตารวจ สาธารณสุข และอาเภอ ร่วมมือกันเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2555
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555
หน.สนจ.บก. :
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2555
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดบึงกาฬ “www.buengkhan.go.th ให้ทุกท่านทราบแล้ว มีท่านใดจะขอให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ 3.1 เรื่อง การมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศของนายกรัฐมนตรี
หน.สนจ.บก. :
ตามที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมสัมมนา เรื่อง การมอบนโยบายสาหรับ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในวั น ที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้ อ งเวิ ล ล์ บ อลรู ม ชั้ น 23 โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ล์
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม ในที่นี้จะขอสรุปคราว ๆ ดังนี้
วิสัยทัศน์ คือ ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดี กินดี มีความเสมอภาค
และเป็นธรรม
หลักการของยุทธศาสตร์ คือ ต่อยอดรายได้จากเดิม และสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อ
ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
4 ยุทธศาสตร์หลัก :
1. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และทั้งหมดนี้คือข้อหลัก ๆ ของยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ กบจ. เมื่อวาวันนี้ ได้มี
การเสนอการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ปี 57 ก็ได้ใช้ยุทธศาสตร์นี้เป็นฐาน/หลักการในการจัดทาแผนของ
จังหวัดบึงกาฬ และสานักงานจังหวัดก็ได้จัดส่งไปที่สานักงาน กพร. เรียบร้อยแล้ว
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:
ขอให้ ทุ ก ส่ ว นราชการไปดู ใ นเรื่ อ งของทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นวาระยุ ท ธศาสตร์
ประเทศว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหน โดยเฉพาะการยกระดับจากประเทศที่กาลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้วเป็นไปอย่างไร และท้ายนี้ก็ขอให้ทุกส่วนราชการไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.2 เรื่อง กาหนดวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
หน.สนจ.บก.
:
จั งหวัดบึงกาฬได้กาหนดวางศิล าฤกษ์ศาลากลางจังหวัด บึ งกาฬ ในวั น
จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่า เดือน 3 ปี มะเส็ง ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
บึงกาฬ บ้านท่าไคร้ ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตอบ
รับการเป็นประธานของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งขอนาเรียนที่ประชุมให้ทราบเบื้องต้นก่อน
ประธาน
:
จังหวัดได้รับการประสานงานแล้วว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมา
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งวันเวลายังไม่กาหนดแน่ชัดว่าจะเป็นวันใด ยังรอ
การตอบรับ วัน เวลา ที่ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่ว นราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมที่จะดาเนินการ
ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.3 เรื่อง กาหนดการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บารุง)
หน.สนจ.บก.
:
ด้ ว ย รองนายกรั ฐ มนตรี (ร.ต.อ.เฉลิ ม อยู่ บ ารุ ง ) จะเดิ น ทางมาตรวจ
ราชการพร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 22
มีนาคม 2556 และจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดหนองคายกับบึงกาฬ โดยนายอาเภอโพนพิสัย
และนายอาเภอรัตนวาปี จะมาประชุมร่วมกับจังหวัดบึงกาฬด้วยในช่วงเช้า และในช่ว งบ่ายท่านจะไปปฏิบัติ
ภารกิจเป็นประธานพิธียกช่อฟ้าวัดโพธาราม
ประธาน
:
ส าหรั บ การตรวจราชการของรองนายกรั ฐ มนตรี ขอให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้พร้อม และในส่วนของพิธียกช่อฟ้าที่ท่านจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนั้น
ขอมอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด เข้าไปดูแลในเรื่องของพิธีการต่าง ๆ และความเรียบร้อยของงาน
ร่วมกับทางวัดและหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-10เรื่องที่ ๓.4 เรื่อง การจัดงาน “วันยางพาราบึงกาฬ 2012”
หน.สนจ.บก. :
ตามที่จั งหวัดบึงกาฬ ได้ดาเนินการจัด งาน “วันยางพาราบึงกาฬ 2012” นั้ น
จั ง หวั ด บึ ง กาฬได้ รั บ หนั ง สื อ ขอบคุ ณ ในไมตรี จาก คุ ณ ขรรค์ ชั ย บุ น ปาน แจ้ ง ว่ า ในนามคณะผู้ จั ด งาน
“วันยางพาราบึงกาฬ Rubber Day 2012” ซึ่งประกอบด้วยบริษัท มติชน จากัด (มหาชน) จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และนายพินิจ จารุสมบัติ กระผมใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า การจัดงาน
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ประสบความสาเร็จอย่างสูง
มีประชาชนจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียนเดินทางมาร่วมงานเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก
บารุงรักษาสวนยาง รวมทั้งจับ จ่ายใช้ส อยหาซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ในโอกาสนี้
กระผมใคร่ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ
สนับสนุนจากท่านอีกในโอกาสข้างหน้า
รายละเอียดอื่น ๆ จะนาเสนอพร้อมวาระที่ 3.11 เรื่อง สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน เกี่ยวกับการจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ 2012 ของสานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.5 เรื่อง สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัดที่ใช้เส้นทาง
หมายเลข 8 และ 12 ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดฮาติงห์ และจังหวัดเหงะอานห์
(เมืองวินห์) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หน.สนจ.บก.
:
ตามที่มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ในวันที่ 26
ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดเหงะอานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีคณะตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ
ดังนี้
คณะตัวแทนจากประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- จังหวัดหวะอานห์ นายเล เซวินด่าย ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ
- จังหวัดฮาติงห์ นายเหงียนถาย
ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ
- จังหวัดกว่างบิ่ง นายเจริ่น วัน เตวิน ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ
คณะตัวแทนจากประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- แขวงบอลิคาไซ นายบุญยง ศรีสุวรรณนคร ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ
- แขวงคาม่วน นายสมชัย เพชรศรีนวล
ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ
คณะตัวแทนจากราชอาณาจักรไทย
- จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดารง รอง ผวจ. ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ
- จังหวัดหนองคาย นายวิเชียร ปิยะวรากร รอง ผวจ. ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ
- จังหวัดสกลนคร
นายพันธ์เดช ศรีเดช รอง ผวจ. ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ
- จังหวัดบึงกาฬ
นายเทวัญ สรรค์นิกร รอง ผวจ. ทาหน้าที่หัวหน้าคณะ

-11การประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึกการประชุมผู้บริหารฯ
1.ด้านที่ประสบความสาเร็จ
1.1 ความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
1.2 ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและกีฬา
1.3 ความร่วมมือทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว
1.4 ด้านการคมนาคมขนส่ง
2.อุปสรรคที่ยังมีอยู่
ถึงแม้ว่าจะมีหัวข้อที่ประสบผลสาเร็จแต่ยังมีบางปัญหาที่ยังคงอยู่ เช่น
-ขั้นตอนการดาเนินงานของด่านพรมแดนทั้งสาม ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในด้านบูรณาการ
-ความคืบหน้าด้วนการสร้างศูนย์กลางวัฒนธรรม 3 ประเทศ ณ เขตหลักซาว เมือง
คาเกิด แขวงบอลิคาไซ ยังมีความล่าช้าอยู่มาก
- ฯลฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.6 เรื่อง โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
:
จังหวัดบึงกาฬ กาหนดออกหน่ว ยบริการ โครงการ “หน่ว ยบาบัดทุกข์
บ ารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” เดื อ นกุ ม ภาพั นธ์ 2556 ในวั น พุ ธ ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ ในการนี้ ขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมออกหน่วยฯ ในวันและสถานที่
ดังกล่าว
ประธาน
:
หากหัวหน้าส่วนราชการใดไม่ติดราชการ ขอให้ไปร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง จะไป
พบชาวบ้าน เห็นสภาพที่แท้จริงของเขา และหากมีคาถามจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน
ท่านได้ตอบปัญหานั้นเอง สาหรับในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ที่ทาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ มานาเสนอ
ผลการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในแต่ละครั้ง ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.7 เรื่อง การขับเคลื่อนการดาเนินงานในระดับพื้นที่
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
:
ตามมาตรา 28 ตรี แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่
พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2552 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ กม.ให้เป็นรูปธรรม
ด้วย ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พิจารณามอบภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และภารกิจ
ที่ต้องดาเนินการในหมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของ กม.
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-12เรื่องที่ ๓.8 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
ข้อมูลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 25 มกราคม 2555
จากระบบ GFMIS ได้รับ งปม.ทั้งสิ้น 1,753.98 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,134.15 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.66 โดยแยกเป็น งบลงทุน 505.07 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 162.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
32.07 และงบประจา 1,248.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 972.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.84
รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบกรมจังหวัดบึงกาฬ ปี งปม. 2556 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้ น
153.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.06 บ้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.31
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย
เงินกันของปี 2555 จานวน 588.96 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 247.34 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.99
เงินกันก่อนปี 2555 จานวน 20.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.65 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.27
ประธาน
:
เงินกันก่อนปี 2555 ของสานักงานท้องถิ่นจังหวัด ขอให้นาเรื่องเกี่ยวกับการ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.9 เรื่องรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
สานักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทาภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬ
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555 พบว่า
ภาวะเศรษฐกิจบึงกาฬ ขยายตัวทุกด้าน โดยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอุปสงค์อุปทาน เศรษฐกิจ
ด้านการเงิน มีการขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ภาวะการคลังบึงกาฬ ขยายตัว จัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 25.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
ที่ผ่านมา 5.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.22
ทั้งนี้
สามารถดาวโหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์
สานักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ http://klang.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลเศรษฐกิจฯ รายงานภาวะเศรษฐกิจฯ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่ อ งที่ ๓.10 เรื่ อ ง สรุ ป ภาวะการค้ า ชายแดนระหว่ า งประเทศไทย กั บ สปป.ลาว
จังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือนธันวาคม 2555
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
:
การค้าชายแดน ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่าง
ไทย กับ สปป.ลาว ของจังหวัดบึงกาฬ ในเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่อนปรน
บ้านบุ่งคล้ า จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน และจุดผ่ อนปรนบ้านห้วยคาด มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 458.30
ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (พ.ย. 55) จานวน 115.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 และไทยได้
ดุลการค้า 330.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (พ.ย. 55) จานวน 144.38 ล้านบาท คิ ดเป็นร้อยละ
30.42

-13สินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มยี่ห้อกระทิงแดง รถยนต์นั่ง ตู้เย็น ถังน้า
โลหะ สินค้านาเข้าที่สาคัญได้แก่ ไม้แปรรูป จาพวกบานประตู หน้าต่าง รถยนต์นั่ง และสินค้าการเกษตร
สาหรั บแผนงาน/โครงการที่สานักงานพาณิช ย์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ
หน้าที่และได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด คือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่อาเซียน โดยการเจรจา
ธุรกิจที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะดาเนินการในช่วงระหว่างปลาย
เดือนเมษายน 2556 โดยจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 3.11 เรื่อง สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับการจัดงานวัน
ยางพาราบึงกาฬ 2012
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
:
จากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับการจัดงานวัน
ยางพาราบึงกาฬ 2012 คะแนนโดยรวมในแต่ละหัวข้อ จะอยู่ที่ 8 คะแนนขึ้นไป
- คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดคอนเสิร์ตและดนตรี ได้คะแนน 9.1
- คะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพรวมทั่วไป ได้คะแนน 8 คะแนนขึ้น ส่วนด้าน
ของสุขา/ห้องน้า ได้คะแนนเพียง 6.4 ซึ่งจัดว่ายังมีห้องน้าไว้บริการผู้มาร่ วมงานน้อย ไม่สะอาด และไม่ควร
จัดเก็บค่าใช้บริการห้องน้า
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ :

มติที่ประชุม

:

รับทราบ

-14เรื่องที่ 3.12 เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
:
โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)
คือ - เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกระทรวงทบวง จนถึง ระดับกรม เพื่อให้รองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ
- เพื่อประหยัดงบประมาณค่าเช่าใช้ Internet Gateway ของหน่วยราชการ

-หน่วยงานที่เชื่อมต่อโครงการ GIN ในส่วนภูมิภาค ได้แก่
1. ศาลากลาง/ศูนย์ราชการ
2. สานักงานสถิติจังหวัด
3. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
4. สานักงานขนส่งจังหวัด
5. สานักงานประกันสังคมจังหวัด
6. สานักงานพาณิชย์จังหวัด
7. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
8. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
9. สานักงานที่ดินจังหวัด
10. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
12. สานักงานพลังงานจังหวัด
13. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด

-15-การจัดสรรเครือข่าย
ในศูนย์ราชการ / ศาลากลาง

นอกศูนย์ราชการ / ศาลากลาง

• ความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่าย 50 Mbps ที่ ความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่าย 2 Mbps
ห้ องสื่ อสารมหาดไทยส่ วนหน่ วยงานภายในทาง
มหาดไทยจะเป็นผู้จัดสรรให้
• IP สาหรับใช้งานบนเครือข่าย GIN จานวน 16 • IP สาหรับใช้งานบนเครือข่าย GIN จานวน 251 เลข
เลขหมาย
หมาย
• IP สาหรับใช้งานบนเครือข่าย Internet จานวน 3 • IP สาหรับใช้งานบนเครือข่าย Internet จานวน 3
เลขหมาย
เลขหมาย
- การแจ้งความประสงค์ขอใช้งานของส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ
1.ส่วนราชการระดับจังหวัด ติดต่อที่ สานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2556
2.ส่วนราชการระดับกรมหรือกระทรวงต้นสังกัด ติดต่อที่ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 3.13 เรื่อง กศน.สัญจร 2556 “งานวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่อาเซี่ยนบึงกาฬ”
รอง ผอ.สนง.กศน.บึงกาฬ
:
ด้วยส านักงาน กศน.บึงกาฬ ได้รับการสนั บสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จานวน 1,000,000 บาท ในการจัดงาน “งานวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สู่
อาเซี่ ยนบึ งกาฬ” ซึ่ งกาหนดจั ดงานในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬา กศน.บึ งกาฬ
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- ท้องฟ้าจาลอง
- วิทยาศาสตร์แสนสนุก
- มินิอะควอเรียม
- เกมวิทยาศาสตร์
- มหัศจรรย์แห่งดวงดาว
- รถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
- รถห้องสมุดเคลื่อนที่
- สินค้า OTOP
- จาหน่ายหนังสือราคาถูก
- ดนตรี การแสดง
ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และทุก
ท่านเข้าร่วมพิธีเปิด และเที่ยวชมงานในวัน เวลาดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-16เรื่องนาเสนอด้วยเอกสาร
เรื่องที่ 3.14 เรื่อง ผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ
หน.สนจ.บก. :
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บึงกาฬ ประชาสัมพันธ์และสรุปผลการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
70 ล้านบาท ขณะนี้รัฐบาลได้โอนเงินให้จังหวัดแล้ว จานวน 20 ล้านบาท และจังหวัดได้ดาเนินการคัดเลือก
และสรรหาคณะกรรมการแล้ว 13 คน และได้จัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
บึงกาฬแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 3.15 เรื่อง ยื่นขอสนับสนุนเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จังหวัด
บึงกาฬ
หน.สนจ.บก. :
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์และสรุปผลการดาเนินงาน
การยื่นขอสนับสนุนเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่
21 มกราคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2555
เรื่องที่ 4.1 วาระการประชุมภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดบึงกาฬ ประเด็นโครงการ/แผนงานการบริหารจัดการน้าจังหวัดบึงกาฬ
ผช.ผอ.ชลประทาน
:
(1) ความต้องการใช้น้าในเขตจังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ลุ่มน้า 7,194.74
ตร.กม. ปริมาณน้าท่า 5,322.69 ตร.กม. ปัจจุบันปริมาณน้าที่กักเก็บได้ ณ ปัจจุบัน (ส่วนราชการอื่นและ
แหล่งน้าธรรมชาติ 388.85 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้าที่ยังขาด ประมาณ 1,846.50 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งความต้องการ
ใช้น้า มีดังนี้ -การเกษตร
2,142.36 ล้าน ลบ.ม.
-อุตสาหกรรม 30.23 ล้าน ลบ.ม.
-สัตว์เลี้ยง 2.31 ล้าน ลบ.ม.
รวม 2,235.35 ล้าน ลบ.ม.
(2) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ของโครงการ บูรณาการแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้ง
จังหวัดบึงกาฬ คือ จานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) และจานวนปริมาณน้าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
(3) โครงการสาคัญที่อยู่ในแผนบูรณาการแก้ไขปั ญหาน้าท่ว ม น้าแล้ง
จังหวัดบึงกาฬที่มคี วามพร้อมในการดาเนินการได้ทันที คือ โครงการประตูระบายน้าบ้านห้วยทราบ ตาบลโซ่
อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
สถานภาพโครงการ : 1.ศึกษาวางโครงการเสร็จเรียบร้อย
2.อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด
3.ทาการมีส่วนร่วมแล้ว ราษฎรยินดียอมให้ก่อสร้างโครงการร้อยละ 100
ลักษณะโครงการ :
1.ประตูระบายน้าหัวงานและอาคารประกอบ
2.ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม

-17ประธาน
:
ขอชมเชยโครงการชลประทานที่ดาเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งถือว่าแนวทางการ
บริหารจัดการน้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และในการประชุมคราวต่อไป ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคบึงกาฬนาเสนอแผนงาน/โครงการบริหารจัดการระบบการผลิตน้าประปา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ด้วย
เรื่องที่ 4.2 ผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์และการโอนเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถจากจังหวัด
หนองคายมาใช้ทะเบียนจังหวัดบึงกาฬ
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ :
จานวนรถเฉพาะ 8 อาเภอของบึงกาฬ ก่อนเป็นจังหวัดบึงกาฬ มีจานวน
64,359 คัน หลังเป็นจังหวัดบึงกาฬ มีจานวน 33,823 คัน
- จานวนรถจดทะเบียนบึงกาฬปัจจุบัน (ณ วันที่ 18 มกราคม 2556) จานวนรถทั้งหมด
33,823 คัน รถจดทะเบียนใหม่ 16,482 คัน รถเปลี่ยนป้ายและย้ายเข้า 17,341 คัน
- จานวนรถที่เปลี่ยนป้ายและย้ายเข้าบึงกาฬ (ณ วันที่ 18 มกราคม 2556) มีจานวนรถ
ทั้งหมด 17,341 คัน รถเก๋ง 1,559 คัน รถกระบะ 5,754 คัน รถตู้ 275 คัน รถจักรยานยนต์ 9,689 คัน
อื่น ๆ 64 คัน
- จานวนรถทีย่ ังไม่เปลี่ยนป้ายเป็นบึงกาฬ (ณ วันที่ 18 มกราคม 2556) มีจานวนรถ
ทั้งหมด 44,526 คัน รถเก๋ง 1,047 คัน รถกระบะ 5,434 คัน รถตู้ 179 คัน รถจักรยานยนต์ 37,356 คัน
อื่น ๆ 510 คัน
- เปรียบเทียบจานวนรถที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียนบึงกาฬ
รถทั้งหมดก่อนเป็นบึงกาฬ (10 มิ.ย. 54)
64,359 คัน
รถที่ยังไม่เปลี่ยนป้าย (18 ม.ค. 56)
44,526 คัน
รถทีม่ าแล้วแต่ไม่เปลี่ยน (18 ม.ค. 56)
19,941 คัน
รถที่ไม่มาติดต่อกับขนส่ง
24,585 คัน
- ประมาณการภาษีที่จะจัดเก็บได้กรณีเปลี่ยนป้ายเป็นบึงกาฬ จานวนรถประมาณ 42,000 คัน
ประมาณการภาษีที่จะจัดเก็บได้ ประมาณ 11.603 ล้านบาท
ประธาน
:
เรื่องการจัดเก็บภาษีรถ ขอฝากขนส่งจังหวัด ให้จัดทาโครงการรณรงค์ให้มี
การเปลี่ยนทะเบียนรถจากหนองคาย มาเป็นบึงกาฬ เพราะทาให้รายได้ภาษีที่จะนามาปรับปรุงพัฒนาเส้นทาง
และขอให้ขนส่งจังหวัดนาเสนอผลความคืบหน้าทุกเดือน
ระเบียบวาระที่ 5.
เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ 5.1 เรื่อง การรังวัดแบ่งแปลงและปักหลักเขตของศูนย์ราชการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ :
คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยสานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายเลขาฯ ได้ทาการจัดสรรพื้นที่ ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอมาเพื่อขอใช้
พื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ในการนี้สานักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่รังวัดแบ่งแปลงและปักหลักเขตของศูนย์ราชการ กระผมขอนัดหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ

-18พร้ อมกัน ที่ศูน ย์ ร าชการฯ ในวัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. เพื่อทาการนารังวัดให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานที่ดินจังหวัดที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และขอให้ ท่านนาหลักเขตของตนเอง
มาด้วย สาหรับหน่วยงานใดที่ยังไม่ดาเนินการขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ให้ดาเนินการให้
ถูกต้องด้วยถ้ามีปัญหาติดขัดประการใด ขอเชิญรับฟังคาปรึกษาได้ที่สานักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 5.2 เรื่อง โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ :
กระทรวงทรัพยากรฯ กาหนดการจัดงานโครงการวันรณรงค์ให้
ปลอดควั น พิ ษจากไฟฟ้ า ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ณ บริเ วณสนามโรงเรี ยนบุ่ ง คล้ า นคร
บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 2 ตาบลบุ่งคล้า อาเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์
การแข่งขันตอบปัญหาด้านอนุรักษ์ท รัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และไฟฟ้า ฯลฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน
ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
มีท่านใดจะให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีวาระประชุม หรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

จงกล ศรีบุญเรือง
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจงกล ศรีบุญเรือง)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

นิตยา กลีบเอ็จ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนิตยา กลีบเอ็จ)
รก.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดบึงกาฬ

