รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 2 / 2556
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6
ณ ห้องประชุมเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน
------------------------------ผู้มาประชุม
1
นายธงชัย
2
นายเลอเกียรติ
3
นายธวัชชัย
4
นายชัยธวัช
5
นายไพโรจน์
6
น.ส.ธัญญรัตน์
7
นายประยูร
8
นายกิจพิพัฒน์
9
นายสมพงษ์
10 นายนพดล
11 นายสมควร
12 นายสมบูรณ์
13 นายปราโมทย์
14 นายชูศักดิ์
15 นายบรรลือ
16 นายจีระพันธ์
17 นายอักษร
18 นายประมินทร์
19 พ.อ.ธวัชชัย
20 ร.ท.สมเจตน์
21 นางวิชิตา
22 นายเสรี
23 นายพิพัฒน์
24 นายวัลลภ
25 นายชัยยันต์
26 นายเกียรติพงษ์
27 นายมนัส
28 นายทวีศักดิ์
29 นายเอนก

ลืออดุลย์
แก้วศรีจันทร์
รักขนาม
เนียมศิริ
โสภาพร
แสนภูวา
ศรีนวล
ขุ่มด้วง
เข็มเหล็ก
จอมเพชร
พระสว่าง
ชนะหาญ
นิติธรรมโชติ
ชุนเกาะ
ชูชาติ
บุญยะมัติ
อุดมกัน
สีหามาตย์
ปัญญะวิก
ค้าทวี
เลิศพุทธิพงศ์พร
พงษ์พัน
คาพูน
วุฒาพาณิชย์
เพ็ชรใต้
คชวงษ์
มะเส
มหารัตนวงศ์
รัตน์รองใต้

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน

แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
หน.สนง.ปภ.จังหวัดบึงกาฬ
นายอาเภอเมืองบึงกาฬ
นายอาเภอเซกา
นายอาเภอพรเจริญ
นายอาเภอปากคาด
นายอาเภอศรีวิไล
นายอาเภอบึงโขงหลง
นายอาเภอบุ่งคล้า
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
ผจก.สนง.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
สัสดีจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสถานีเรือบึงกาฬ
คลังจังหวัดบึงกาฬ
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ
ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ททท.สานักงานอุดรธานี
ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ
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31
32
33
34
35
36
37
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
65

น.ส.ไพรวรรณ์
น.ส.นิตย์
นายณรงค์
นายยอดรักษ์
นายขจรศักดิ์
นายพีรพนธ์
นายปฐพงษ์
นายเอกบดินทร์
นายสา
นายสุรศักดิ์
น.ส.พัชราภรณ์
นายวรชัย
นายโชติชัย
นายสุรชัย
นายพัชรี
น.ส.ณัฐธิดา
นายปิฎก
นายวิโรจน์
นายปัญญา
นายพิชัย
นายอนันต์
นายอนันต์
นายยุทธพร
นางนันทนา
นายบรรพต
นางกันยา
นายอนุชา
น.ส.วลัย
น.ส.จรัสศรี
นางพิมพ์พิมา
นายประหยัด
นายประหยัด
ว่าที่ ร.ต.ลัทธพร
นายรังสิต
นายบพิตร
น.ศ.สุพัตรา

คลังใจ
นันทะลัย
สุทธิสังฆ์
ปลอดอ่อน
ปานเพชร
กิจโกศล
เมืองปลอด
จาเนียรกาล
แสงสว่าง
นัสบุสย์
สิริวรเวชยางกูล
วรกิจอภิบาล
สุนทรกุล
สินประกอบ
จิตบุณยโชติ
บาอินทร์
อ่อนแก้ว
พิเภก
สัมพะวงศ์
แก้วประเสริฐ
แดงบางคา
แดงบางคา
คุณารักษ์
พันธุ์ชื่น
ลุพรหมา
ศรีขาว
จันทรเกสร
ดวงจันสุทธิ
อิฏฐกล
ศรีธรรมมา
ถิลา
ดามตะศิลา
บุตรเสรีชัย
เชื้อคาจันทร์
วงศ์เจริญ
บุตรเจริญ

แทน ผอ.โครงการชลประทานบึงกาฬ
หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
ประมงจังหวัดบึงกาฬ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
หน.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางฯ
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้บึงกาฬ
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ
แทน หัวหน้าไปรษณีย์บึงกาฬ
พลังงานจังหวัดบึงกาฬ
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
แทน หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 76
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
การค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ
ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.สพป.บึงกาฬ
แทน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเซกา
แทน ผอ.โรงเรียนบึงกาฬ
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67

นายณรงค์
นายนวพล

สุวาลัย
สิริกรรณ์

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นายวันชัย
น.ส.ศิริวรรณ
พ.อ.ธนกร
นายเกรียงศักดิ์
นายสาโรช
นายวิชัย
พ.ต.อ.ธีระพงษ์
พ.ต.อ.กาพล
พ.ต.ต.สุภาพ
พ.ต.ท.บุญธรรม
พ.ต.ท.สุวิทย์
พ.ต.ท.ไพศาล
พ.ต.ท.ฌานนท์
ร.ต.ต.พูนผล
พ.ต.ท.วัลลภ
ร.ต.ท.นพดล
นายสมพล
นายรณกฤต
นางอุมาพร

พลเวียง
เรือนสังข์
พงศาวลี
ถวายชัย
บุญบุตร
ทิพรักษ์
วงษ์รัฐพิทักษ์
ทันตสุวรรณ
รัตนวงษ์
หงษาวงษ์

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

นายนคร
นายชัยวัฒน์
นายประเสริฐ
นายเจตน์
นายนฤชา
นายสุรชัย
นายนิพน์
นายสุรชัย
นายสุรเชษฐ์
นายสุทนทร
นายสัญญา
นายนิชล
นายนิติรัฐ

บุญมีผล
อนันตศานต์
อดุลสุทธานนท์
เกตุจานง
ขัติยนนท์
ตั้งนิธิบุญ
คนขยัน
ตั้งนิธิบุญ
คะดุน
วังสพันธ์
วงศ์พงศ์คา
ผลจันทร์
ไชยศรี

สวัสดิชัย

ต้นแก้ว
เนื่องกัลยา
บุญไชยศรี
ขุนหมื่น
สุทธิเจริญ
โนดไธสง
เจริญศรี
วังคาแพง

แทน ผอ.สพม.21
ผอ.สนง.ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพครู
บุคลากรทางการศึกษา บึงกาฬ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.รพ.บึงกาฬ
รอง ผอ.รมน.จ.บก.(ท)
ผอ.สวท.บึงกาฬ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
ผกก.สภ.โซ่พิสัย
แทน ผกก.สภ.บึงโขงหลง
แทน ผกก.สภ.พรเจริญ
แทน ผกก.สภ.ศรีวิไล
แทน ผกก.สภ.หอคา
แทน ผกก.สภ.ดอนหญ้านาง
แทน ผบ.ร้อย ตชด. 244 บึงกาฬ
สวญ.ตม.จ.บก.
แทน สวญ.สภ.โป่งไฮ
อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
แทน อัยการจังหวัดบึงกาฬ
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
บึงกาฬ
ผอ.สนง.กกต.ประจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สตง.จังหวัดบึงกาฬ
ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.ธกส.จังหวัดบึงกาฬ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.ธกส.จังหวัดบึงกาฬ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
ประธานชมรม อปพร.จังหวัดบึงกาฬ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดบึงกาฬ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดบึงกาฬ

-4100 นางสรวยทอง

เกตุจานง

101 นายตันติพงศ์

นิกรเทศ

ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
ประจาจังหวัดบึงกาฬ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
2 นายอาเภอโซ่พิสัย
3 ผอ.ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
4 สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
5 ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
6 ผอ.แขวงการทางบึงกาฬ
7 ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทบึงกาฬ
8 หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
9 หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
10 ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10
11 ผอ.สานักบริหารจัดการป่าไม้ที่ 6
12 หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง
13 ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬ
14 ผอ.ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มรถ.อุดรธานี
15 ผอ.โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อานวยศิลป์
16 ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ
17 ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
18 ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ
19 ผกก.สภ.เซกา
20 ผกก.สภ.ปากคาด
21 ผกก.สภ.บุ่งคล้า
22 สว.ส.รน.7 กก.11 บก.รน.
23 สว.สภ.โสกก่าม
24 สวญ.สภ.เหล่าหลวง
25 หัวหน้าหน่วยสันติบาลบึงกาฬ
26 หน.ตร.ท.ปก.ปทส.บึงกาฬ
27 หัวหน้าหน่วยตารวจทางหลวงบึงกาฬ
28 ผู้จัดการธนาคารออมสิน
29 ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ
30 ผอ.ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 31
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32
33
34
35

นายกเทศมนตรีตาบลบึงกาฬ
ประธานชมรมนายก อบต.
ประธานชมรมปลัดเทศบาล
ประธาน อ.ส.ม.จังหวัดบึงกาฬ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 ว่าที่ ร.ต.รักชัย
2 นายสถิรพัฒน์
3 นางพรทิพย์
4 นายจารัส
5 นายวานิช
6 นางเรณู
7 นายเนตรน้อย
8 นายจันทา
9 นายชานาญ
10 นางสุดใจ
11 นางสาวรัตนา
12 นางสาวเมทินี
13 นายนิคม
14 นายสมพงษ์
15 นางสาวจงกล
16 นายอนุรัตน์

เลิศสุบัน
ทัศคร
ยุทธวารีชัย
นาแฉล้ม
นาคเสน
เลิศอุดมโชค
ทองป้อง
ฝ่ายรักษา
มูลสันเทียะ
ดีท่าโพธิ์
ชาวเวียง
วิเศษสุนทร
ศรมณี
เจริญเกียรติ
ศรีบุญเรือง
เจียมภูเขียว

จ่าจังหวัด
รก.ป้องกันจังหวัด
หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.บก.
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สนจ.บก.
ตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก.
กทบ.อาเภอพรเจริญ
กทบ.อาเภอปากคาด.
กทบ.อาเภอปกาคาด
กทบ.อาเภอเมืองบึงกาฬ.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สนจ.บก.
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สนจ.บก.
จพง.ธุรการชานาญงาน สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.

-6เริ่มประชุมเวลา 10.40 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบก่อนวาระการประชุม
1.
พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาการใช้รถใช้ถนน
ขนส่งจังหวัด
:
ด้วยในปีงบประมาณ 2555 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน (กปถ.) ได้จัดสรรเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาการใช้ รถใช้
ถนน จานวน 2 ราย ดังนี้
1. จัดซื้อรถนั่งสาหรับผู้พิการ มูลค่า 35,000 บาท มอบให้แก่นายบุญเพ็ง เหลาสุนา
ซึ่งประสบเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
2. สาหรับอีก 1 ราย จัดสรรเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ นายเสาร์ ขุนราช แต่เนื่อง
จากอุปกรณ์ยังไม่พร้อม จึงขอเลื่อนการส่งมอบไปครั้งหน้า
ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้มอบรถนั่งสาหรับผู้พิการ ให้แก่นายบุญเพ็ง
เหลาสุนา และขอถ่ายภาพที่ระลึกด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
2.
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ :
ตามที่จั งหวัดบึ งกาฬได้จัดท าโครงการประกวดกองทุน หมู่บ้านที่มีการ
บริหารจัดการดีเด่น จังหวัด หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ได้เล็งเห็นความสาคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองมากขึ้น โดยกาหนดให้กองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจั ดการกองทุนหมู่บ้านดีเด่นส่งผลงานเข้า
ประกวดตามกรอบกิจกรรมที่กาหนดนั้น
คณะทางานติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ
ได้จัดประชุมและสรุปผลการประกวดกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง
2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านชมภูพร หมู่ที่ 1 ต.ชมภูพร อ.ศรีวิไล
3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด
4.รางวัลชมเชย จานวน 5 กองทุน ประกอบด้วย
-กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 1 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า
-กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา
-กองทุนหมู่บ้าน บ้านพูนผล หมู่ที่ 5 ต.วังชมพู อ.พรเจริญ
-กองทุนหมู่บ้าน บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
-กองทุนหมู่บ้าน บ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ 12 ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ชะนะการประกวด ได้รับเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล รายละเอียดดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
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:

รับทราบ

3.
แนะนาข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
หน.สนจ.บก. : 3.1 นายประยูร ศรีนวล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินสาขา
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
3.2 นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
ต าแหน่ งเดิ ม นั กวิ ชาการอบรมและฝึ กอาชี พช านาญการพิ เศษ สถานแรกรั บเด็ กและเยาวชนบ้ านปราณี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
3.3 นายปั ญญา สั มพระวงศ์ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ การค้ าภายในจั งหวั ดบึ งกาฬ ต าแหน่ งเดิ ม
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ สานักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
3.4 นายอนุชา จันทรเกสร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ตาแหน่งเดิม
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 (พระนคร
ดุสิต สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย) สานักคุ้มครองแรงงาน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
4.
แจ้งข้าราชการที่ย้ายไปดารงตาแหน่งที่จังหวัดอื่น
หน.สนจ.บก. : 4.1 นายนคร บุ ญมี ผล ผู้อานวยการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด บึงกาฬ ย้ายไปดารง
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มงานวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร
ผอ.กกต.บึงกาฬ : กล่าวลาที่ประชุมเพื่อไปรับตาแหน่งใหม่
ประธาน
:
ในนามของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และภาคเอกชน ณ ที่นี้
สาหรับผู้ย้ายไป ; ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณในความร่วมมือ
ต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือจังหวัดบึงกาฬมาโดยตลอด 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 การตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประธาน
:
ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และทุกๆ ท่าน มีร่วมกันเตรียม
ความพร้อมและร่ว มต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในคราวที่เดินทางมาตรวจราชการและตรวจ
สถานที่ก่อสร้างสะพานข้ามมิตรภาพไทย-ลาว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
หน.สนจ.บก. :
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เผยแพร่
ผ่ านทางเว็บ ไซต์จั งหวัดบึ งกาฬ “www.buengkhan.go.th ให้ ทุ กท่านทราบแล้ ว มีท่านใดจะขอให้ แก้ไ ข
รายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2556
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556
ระเบียบวาระที่ 3.
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ 3.1 เรื่อง การจัดงานสถาปนาเมืองและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจาปี 2556
หน.สนจ.บก. :
ด้วยจังหวัดบึงกาฬและสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬจัดงานสถาปนาเมือง
และงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจาปี 2556 ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 ซึ่งในการ
จัดงานในปีนี้จะไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมงาน แต่จะเก็บเฉพาะส่วนของผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปชมดนตรี
ที่ทางผู้จัดงานจัดขึ้น
สาหรับส่วนราชการ หน่วยงาน ที่จะประสงค์จัดแสดงนิทรรศการ สินค้า ในบริเวณงานขอให้
แจ้งความประสงค์ที่สานักงานจังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที 5 มีนาคม 2556
ประธาน
:
การจัดงานสถาปนาเมืองและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ในปีนี้อยากจะให้หน่วยงาน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการสถาปนาเมืองอย่างแท้จริง โดยให้มีเนื้อหาความเป็นมา
ของบึงกาฬตั้งแต่เป็นอาเภอจนถึงเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบัน
ในการจัดงานจะประกอบไปด้วยการออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งจะมี
การตักรางวัล มัจฉากาชาด หาเงิน รายได้เข้าเหล่ ากาชาดจัดหวัด และการจัดพิมพ์ส ลากกาชาดเพื่อจัด
จาหน่ายหารายได้เข้าสภากาชาดไทย ในปีนี้จะจัดพิมพ์ในจานวนที่เท่ากับปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน
รวมน้ าใจให้กาชาด โดยจะขอรับ การสนับสนุนเงินบริจาคและสิ่งของ เพื่อใช้ในการออกร้านกาชาด และ
กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ขอเชิญชวนหัว หน้าส่ว นราชการ หน่ว ยงาน ทุกภาคส่ว นเข้าร่ว มงาน
ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-9เรื่องที่ 3.2 เรื่อง กาหนดการตรวจราชการและเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
การปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพประชาชนด้ า นกฎหมายและการเข้ า ถึ ง
ความเป็ น ธรรมจั งหวั ดบึ งกาฬ ของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงยุ ติ ธรรม
(พลตารวจเอกประชา พรหมนอก)
หน.สนจ.บก. :
ด้ ว ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม (พลต ารวจเอก ประชา พรหมนอก)
จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม จังหวัดบึงกาฬ และบรรยายพิเศษเรื่อง
“บทบาทกระทรวงยุ ติธ รรมในการสนั บ สนุน ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้ เข้ า ถึ ง ความเป็น ธรรม” ในวั น ที่ 1
มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะวัน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ
ชุดสีกากีคอพับ มวลชนแต่งกายสุภาพ
ประธาน
:
ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตารวจเอก ประชา พรหมนอก) จะ
บรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อ “หนี้สินนอกระบบ” ในการนี้ขอให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ดังกล่าวด้วย 1. ผกก.สภ.ทุกแห่ง และนายอาเภอทุกอาเภอ รับฟังบรรยายจาก รมต. จนสิ้นสุดการบรรยาย
2. เจ้าหน้าที่จากที่ทาการปกครองจังหวัด และเจ้ าหน้าที่จากศูนย์ดารงธรรมจังหวัด รับฟัง
การบรรยาย ตลอดทั้งวัน
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 ณ โรงเรียนบึงกาฬ ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
ประธาน
:
สาหรับการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี จะตรวจติดตามในเรื่อง
ภัยแล้งและยาเสพติด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้พร้อม สถานที่ขอใช้โรงเรียนบึงกาฬ
โดยมอบหมายให้ อ.เซกา จัดเตรียมสถานที่ในส่วนของการทาเต็นท์ ให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้อาเภอนามวลชน
เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการปราศรัย โดยให้ประงานในเรื่องของค้นย้ายมวลชน และค่าอาหารกลางวันด้วย
และขอให้มวลชนพร้อมกันในเวลา 08.30 น.
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.4 เรื่อง โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
:
จังหวัดบึงกาฬ กาหนดออกหน่ว ยบริการ โครงการ “หน่ว ยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดือนมีนาคม 2556 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น.
เป็น ต้ น ไป ณ โรงเรี ยนบ้า นหนองหิ่ง หมู่ที่ 2 ตาบลท่า กกแดง อาเภอเซกา จังหวัด บึงกาฬ ในการนี้
ขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมออกหน่วยฯ ในวันและสถานที่ดังกล่าว
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:
หากหัวหน้าส่วนราชการใดไม่ติดราชการ ขอให้ไปร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง จะไป
พบชาวบ้าน เห็นสภาพที่แท้จริงของเขา และหากมีคาถามจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน
ท่ า นได้ ต อบปั ญ หานั้ น เอง ส าหรั บ ในการออกหน่ ว ยครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
มานาเสนอผลการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในแต่ละครั้งที่ผ่าน
มาด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.5 เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
:
จังหวัดบึงกาฬ มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด จานวน 615 หมู่บ้าน แยกเป็น
ขนาด S จานวน 190 หมู่บ้าน ขนาด M จานวน 352 หมู่บ้าน ขนาด L จานวน 73 หมู่บ้าน รวมเป็น
งบประมาณ 234,300,000 บาท ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การโอนเงิ น แล้ ว จ านวน 508 หมู่ บ้ า น เป็ น เงิ น
192,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.60 เหลืออีกจานวน 107 หมี่บ้าน เป็นเงินจานวน 41,400,000
บาท คิดเป็นร้อย 17.40
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.6 เรื่อง การดาเนินโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC จังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ:
ตามที่หั วหน้าผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา เตรัตน์)
ได้ตรวจ ติดตาม ราชการในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมี ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการ
บ าบั ด ทุก ข์ บ ารุ ง สุ ข แบบ ABC เพื่อ การด าเนิน บรรลุ ผ ลส าเร็จ และเกิ ดเป็น รู ปธรรม ไดเมอบหมายให้
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะเลขานุการที่รับผิดชอบโครงการฯ นาสมุดบัญชีครัวเรือน มอบ
ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดเพื่อทาการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้ข้าราชการในสังกัด และสามารถบูรณาการและขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.7 เรื่อง รายงานผลความคืบ หน้าการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ระยะที่ 3 จังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ:
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนละ 1 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬมีกองทุน ฯ อยู่ทั้งสิ้นจานวน 615 กองทุน และได้ส่งไปยัง
ส่วนกลางแล้ว จานวน 541 กองทุน และได้รับอนุมัติรอบแรก 141 กองทุน ( รอบที่สอง 253 กองทุน
สาหรับอาเภอที่ได้รับมากที่สุด คือ อาเภอโซ่พิสัย อาเภอเซกา อาเภอพรเจริญ ตามลาดับ ส่วนในรอบต่อไปจะ
อนุมัติในส่วนที่เหลือประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่
ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ:
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น จั ง หวั ด บึ ง กาฬ มี ทั้ ง สิ้ น 82 หมู่ บ้ า น/กองทุ น
มีเ งิ น กองทุ น รวม 3,027,370 บาท ได้รั บ การตรวจสภาพกองทุ น แล้ ว จ านวน 82 กองทุน คิด เป็ น
ร้อยละ 100% ผลการประเมินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ A จานวน 7 กองทุน ระดับ B จานวน 23
กองทุน ระดับ C จานวน 52 กองทุน ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 8 ศูนย์ ประจาอาเภอต่างๆ
กองทุนที่รอรับเงินขวัญถุงพระราชทางกองทุนแม่ข องแผ่นดิน ประจาปี 2555 จังหวัดบึงกาฬ จานวน 20
กองทุน/หมู่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.9 เรื่อง ผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ:
จังหวัดบึงกาฬได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการพัฒนาบทบาท
สตรี ฯ จ านวน 70 ล้ า นบาท และได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น กองทุ น แล้ ว รอบแรกจ านวน 20,000,000 บาท
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 16,000,000 บาท (กู้ยืม) และใช้สาหรับพัฒนาศักยภาพฯ
จานวน 4,000,000 บาท (รออนุมัติ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
ในวัน ที่ 8 มีน าคม ของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” ซึ่งในปีนี้กาหนดจัดงานวันสตรีสากล
ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จะมีสตรีจากอาเภอต่าง ๆ เข้าร่วมงานจานวนประมาณ
1,600 คน ในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รวมพลังสตรี มอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น การเสวนาทางวิชาการ
การมอบเงินให้แก่กองทุนฯ ระดับอาเภอ ระดับตาบล ฯลฯ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.10 เรื่อง แบบรายงานข้อมูลผลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
(OTOP)
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ:
ผลการจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ห นึ่งตาบลหนึ่ง ผลิ ตภัณฑ์ ของจังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ OTOP จานวน 269 กลุ่ม 448 ผลิตภัณฑ์ มียอดการจาหน่าย
เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 33 ล้านบาทเศษ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.11 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
ข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยภาพรวมจั ง หวั ด บึ ง กาฬ ณ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์
2555 จากระบบ GFMIS ได้รับ งปม.ทั้งสิ้น 1,864.97 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,198.89 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 64.28 โดยแยกเป็น งบลงทุน 562.15 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 168.46 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.96 และงบประจา 1,302.82 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,030.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
79.09
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153.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.44 บ้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.51
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย
เงินกันของปี 2555 จานวน 588.99 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 257.79 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 43.77
เงินกันก่อนปี 2555 จานวน 20.89 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.57 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.17
ประธาน
:
สาหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้มีผลคืบหน้า
เป็นรูปธรรมด้วย เพราะระยะเวลาผ่านมา 6 เดือนแล้ว และขอให้ก่อหนี้ผูกพัน ภายในเดือนมีนาคม 2556
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.12 เรื่องรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
สานักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทาภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬ
ประจาเดือนธันวาคม 2555 พบว่า
ภาวะเศรษฐกิจบึงกาฬ ขยายตัวทุกด้าน โดยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอุปสงค์อุปทาน เศรษฐกิจ
ด้านการเงิน มีการขยายตัว โดยเฉพาะภาคการเกษตร ปริมาณผลผลิตยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.93
ภาคอุตสาหกรรม จานวนทุนจดทะเบียนโรงงานสะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 102.7
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ภาวะการคลังบึงกาฬ ขยายตัว จัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 18.47 ล้านบาท สูงกว่าเดือน
เดียวกันของปีก่อน 1.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.07
ทั้งนี้
สามารถดาวโหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์
สานักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ http://klang.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลเศรษฐกิจฯ รายงานภาวะเศรษฐกิจฯ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.13 เรื่อง แนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ งจังหวัดบึงกาฬ
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
หน.สนง.ป้องกันฯ บึงกาฬ:
จังหวัดบึงกาฬได้จัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง จังหวัดบึงกาฬ ประจาปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 พร้อมทั้งได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2556
-รวบรวมจัดทาข้อมูลแหล่งนี้ ภาชนะกักเก็บน้า ในปี 2555 ได้จัดหาภาชนะถังน้ากลาง ขนาด
2,000 ลิตร รวม 1,070 ถัง แยกเป็น อ.เมือง 205 ถัง อ.เซกา 160 ถัง อ.บุ่งคล้า 100 ถัง อ.ปากคาด
100 ถัง อ.โซ่พิสัย 179 ถัง อ.พรเจริญ 145 ถัง อ.บึงโขงหลง 112 ถัง อ.ศรีวิไล 69 ถัง
-บ่อน้าบาดาลของจังหวัดบึงกาฬ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค 339 บ่อ ใช้ทางธุรกิจ
135 บ่อ และใช้ในการเกษตร 13 บ่อ

-13-แหล่ งน้ าต้ นทุ น จั งหวั ดบึ งกาฬ มี ลั กษณะทอดยาวไปตามล าน้ าโขง ระยะทางประมาณ
120 กม. จัดอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าโขง ส่วนที่ 2 มีพื้นที่ลุ่มน้าสาขา จานวน 5 ลุ่มน้า คือ 1. ห้วยคอง – เมือง โซ่พิสัย
พรเจริ ญ 2. ห้ วยฮี้ – เซกา 3.แม่น้ าสงครามตอนบน – โซ่พิสัย 4. แม่น้าสงครามตอนล่าง – ศรีวิไล โซ่พิสั ย
พรเจริญ เซกา บึงโขงหลง 5.แม่น้าโขงส่วนที่ 7 – เมือง ศรีวิไล โซ่พิสัย เซกา บึงโขงหลง บุ่งคล้า
-แหล่งน้าตามโครงการชลประทานและโครงการตามพระราชดาริ 8 แห่ง มีความจุ 26,794
ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีความจุ 19,788 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นความจุร้อยละ 73.85 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2556
-ด้ านการเกษตร หากมี ปั ญหาการขาดแคลนน้ า ส านั กงานเกษตรจั งหวั ดบึ งกาฬ ได้ เตรี ยม
ดาเนินการ ดังนี้
* แนะนาเกษตรกร วางแผนการเพาะปลูก โดยคานึงถึงปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่
* แนะนาให้เกษตร ลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้ปริมาณมากใน
รอบการเพาะปลูก
* ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ซึ่งจะช่วยปรับปรุง
ฯลฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
ประธาน
:
หน่วยงานใดที่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว อย่างไรบ้าง มีแผนงานอะไรบ้าง
ขอให้นาข้อมูลต่าง ๆ ไปรวบรวมไว้ที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องนาเสนอด้วยเอกสาร
เรื่องที่ 3.14 เรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
หน.สนจ.บก. :
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ดาเนินการแข่งขันงาน
ศิลปะหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันฯ ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการแข่งขันฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 3.15 เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555”
หน.สนจ.บก. :
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่าง
วั น ที่ 21 – 28 มกราคม 2556 ณ สนามกี ฬ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา จั ง หวั ด นครราชสี ม า
โดยคัดเลือกทีมตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ผลการเข่งขันฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-14เรื่องที่ 3.16 เรื่อง การแข่งขันกีฬา สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 8 ประจาปี 2555
หน.สนจ.บก. :
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จากัด การกีฬาแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
ปี 8 ประจ าปี 2555 ภายใต้ แ นวคิ ด “ก้ า วไปพร้ อ มกั น ด้ ว ยใจมุ่ ง มั่ น สู่ จุ ด หมายที่ ยิ่ ง ใหญ่ ” ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2556
เวลา 09.00 น. ฯ สนามกีฬ า หั ว หมาก การกีฬ าแห่ งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร ผลการแข่ง ขัน ฯ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 3.17 เรื่อง การดาเนินงานและการประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจาปี
2556
หน.สนจ.บก. :
ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัด บึงกาฬ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้ นประกศย
บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปี 2556 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้น ไป – วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ติดต่อสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลั ยเทคนิคบึงกาฬ
0-4249-1579 วิทยาลัยการอาชีพเซกา 0-4248-9919 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่าย
ในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2555
เรื่องที่ 4.1 ผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์และการโอนเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถจากจังหวัด
หนองคายมาใช้ทะเบียนจังหวัดบึงกาฬ
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ :
สานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ และ อบจ.บึงกาฬ ร่วมกันดาเนินงานในการ
เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ สาหรับรอบเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของ อบจ. ที่จะ
ออกไปตรวจสอบและรับเอกสารจากชาวบ้าน ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าของรถ ชาวบ้านให้เปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นจังหวัด
บึงกาฬ โดยติดตั้งอยู่ในทุกอาเภอของจังหวัด
3. เจ้าหน้าที่ของ อบจ.บึงกาฬ ออกให้บริการชาวบ้าน ณ ที่ว่าการอาเภอพรเจริญ โดยมี
เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬเป็นพี่เลี้ยงในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
- จานวนรถที่เปลี่ยนป้ายและย้ายเข้าบึงกาฬ (ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556) มีจานวนรถ
ทั้งหมด 536 คัน รถเก๋ง 20 คัน รถกระบะ 115 คัน รถตู้ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 398 คัน อื่น ๆ 2 คัน
เฉลี่ย 48 คันต่อวัน
- จานวนรถที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายเป็นบึงกาฬ (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556) มีจานวนรถ
ทั้งหมด 43,667 คัน รถเก๋ง 1,006 คัน รถกระบะ 5,195 คัน รถตู้ 176 คัน รถจักรยานยนต์ 36,786 คัน
อื่น ๆ 504 คัน

-15- เปรียบเทียบจานวนรถที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียนบึงกาฬ
รถทั้งหมดก่อนเป็นบึงกาฬ (10 มิ.ย. 54)
64,359 คัน
รถที่ยังไม่เปลี่ยนป้าย (15 ก.พ. 56)
43,667 คัน
ประธาน
:
เรื่องการจัดเก็บภาษีรถ ขอฝากขนส่งจังหวัด ให้จัดทาโครงการรณรงค์ให้มี
การเปลี่ยนทะเบียนรถจากหนองคาย มาเป็นบึงกาฬ เพราะทาให้รายได้ภาษีที่จะนามาปรับปรุงพัฒนาเส้นทาง
และขอให้ขนส่งจังหวัดนาเสนอผลความคืบหน้าทุกเดือน
ระเบียบวาระที่ 5.
เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ 5.1 เรื่อง เรื่อง วิกฤตพลังงานไฟฟ้า (5 เม.ย. 56)
พลังงานจังหวัดบึงกาฬ
:
ภาพรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย กาลังการผลิต
31,625 MW ความต้องการสูงสุด 27,00 MW ประมาณ 7,000 ล้านหน่วย/เดือน
-การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดบึงกาฬ เดือนละประมาณ 14 ล้านหน่วย/เดือน(46.3 MW)
แหล่งผลิต
-เขื่อนน้างึม
สปป.ลาว
-เขื่อนนาพุง
จ.สกลนคร
-เขื่อนจุฬาภรณ์
จ.ชัยภูมิ
-เขื่อนศิรินธร
จ.อุบลราชธานี
-เขื่อนลาตะคอง
จ.นครราชสีมา
-เขื่อนน้าพอง
จ.ขอนแก่น
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬ 1.บมจ.ไทยฮั้วยางพารา
1.28 ล้านหน่วย/เดือน
2.บจก.ลับเบอร์แลนด์โปรดักส์ 1.03 ล้านหน่วย/เดือน
3.บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซ
0.35 ล้านหน่วย/เดือน
4.ห้างเทสโก้โลตัส
0.24 ล้านหน่วย/เดือน
5.โรงน้าแข็งวารีเทพ
0.16 ล้านหน่วย/เดือน
6.โรงน้าแข็งทรัพย์อนงค์
0.12 ล้านหน่วย/เดือน
วิกฤตไฟฟ้า 5 เม.ย. 56 แหล่งก๊าซยาดานา ประเทศพม่า หยุดซ่อมแซม วันที่ 5 – 14 เมษายน
2556 ไฟฟ้าหายไป 6,000 MW พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ กทม. และภาคใต้ สามารถมีกาลังผ
-การเตรียมความพร้อมของจังหวัดบึงกาฬ
1.ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและช่วยกันประหยัดไฟฟ้า
2.แจ้งผู้ใช้ไฟรายใหญ่ให้ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงวิกฤติ
3.หน่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ลดการใช้ ไ ฟฟ้ า ให้ ไ ด้ อย่ า งน้ อ ย 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
-วิธีลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
1.ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม (23-25 องศาเซลเซียส)
2.ล้างเครื่องปรับอากาศ 6 เดือน/ครั้ง

-163.ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเมื่อพักเที่ยง
4.ใช้แสงธรรมชาติ
5 ถอนปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ 5.2 เรื่อง เรื่อง สรุปภาวะการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว
จังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือนมกราคม 2556
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
:
การค้าชายแดน ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่าง
ไทย กับ สปป.ลาว ของจังหวัดบึงกาฬ ในเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมาด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่อนปรน
บ้านบุ่งคล้ า จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน และจุดผ่ อนปรนบ้านห้วยคาด มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 317.52
ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (ธ.ค. 55) จานวน 140.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.72 และไทยได้
ดุลการค้า 185.60 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (ธ.ค. 55) จานวน 144.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
43.81 มีมูลค่าสินค้าส่งออก ทั้งสิ้น 251.56 ล้านบาท ลดลงจากเดือน (ธ.ค.55) 142.73 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 36.20 มีมูลค่าสินค้านาเข้าทั้งสิ้น 65.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว (ธ.ค.55) 1.95
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.05
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดบึงกาฬ รอบ 4 เดือนที่ผ่านมา
(ต.ค. 55 – ม.ค. 56) มีมูลค่าการค้ารวม 179.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีงบประมาณ
ที่แล้ว ลดลง 169.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.63 มูลค่าการส่งออก 1,568.80 ล้านบาท ลดลง
290.18 ล้ านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.61 มูล ค่าการนาเข้า 226.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.70
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 114 มูลค่าดุลการค้า 1,342.23 ล้นบาท ลดลง 410.88 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 23.44
-สิน ค้าที่ส่ งออกมากที่สุ ด ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มยี่ห้ อกระทิงแดง น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ยางมะตอย ตู้เย็น ข้าวสารเหนียว ยางนอกรถยนต์ ผงชูรส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ครี มทาผิว และกระเบื้องลอนคู่
เป็นต้น
-สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป มันสาปะหลัง ชาผง ชันก้อน ไม้สาเร็จรูป ถ่านไม้
และกรวด เป็นต้น
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-17ประธาน
:
มีท่ านใดจะให้ ข้ อคิ ด เห็ น ข้ อเสนอแนะ และมี ว าระประชุม หรือ เรื่อ งที่
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

จงกล ศรีบุญเรือง
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจงกล ศรีบุญเรือง)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

นิคม ศรีมณี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายนิคม ศรมณี)
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
รก.หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดบึงกาฬ

