รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 3 / 2556
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ๒๕๕6
ณ ห้องประชุมเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน
------------------------------ผู้มาประชุม
1
นายธงชัย
2
นายเทวัญ
3
นายธวัชชัย
4
นายชัยธวัช
5
นายมานัส
6
นายกิตติพันธ์
7
นายธวัชชัย
8
ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย
9
นายสมพงษ์
10 นายนพดล
11 นายชัชวาลย์
12 นายพูลสุข
13 นายปราโมทย์
14 นายชัยวัฒน์
15 นายชูศักดิ์
16 นายบรรลือ
17 นายจีระพันธ์
18 นายอักษร
19 นายเฉลิม
20 นางวิชิตา
21 นายอานาจ
22 นายพิพัฒน์
23 นางสาวสมสุข
24 นายปิยะพงษ์
25 นายเกียรติพงษ์
26 นายอสิพงษ์
27 นายทวีศักดิ์
28 นายสาพรต
29 นายประภาส

ลืออดุลย์
สรรนิกร
รักขนาม
เนียมศิริ
สุขรุ่งเรือง
ผาสุก
โปราณานนท์
ทันธิมา
เข็มเหล็ก
จอมเพชร
ทองชน
เพียรพิทักษ์
นิติธรรมโชติ
โอชนานนท์
ชุนเกาะ
ชูชาติ
บุญยะมัติ
อุดมกัน
วางอภัย
เลิศพุทธิพงศ์พร
กลิ่นเพื่อง
คาพูน
ขุกกะพันธุ์
เสริฐจันทร์
คชวงษ์
ทองคา
มหารัตนวงศ์
จันทร์หอม
สมานทรัพย์

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงาน ปภ.จังหวัดบึงกาฬ
นายอาเภอเมืองบึงกาฬ
นายอาเภอเซกา
นายอาเภอพรเจริญ
นายอาเภอปากคาด
นายอาเภอโซ่พิสัย
นายอาเภอศรีวิไล
นายอาเภอบึงโขงหลง
นายอาเภอบุ่งคล้า
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
ผจก.สนง.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
คลังจังหวัดบึงกาฬ
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ
ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ททท.สานักงานอุดรธานี
ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.โครงการชลประทานบึงกาฬ
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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.ชุติกาญจน์
นายสุระพงษ์
นายยอดรักษ์
นายขจรศักดิ์
นายพีรพนธ์
นายปฐพงษ์
นายธงชัย
นายเอกบดินทร์
นายอนุชิต
นายสา
นางจิชุกร
นายวรชัย
นายสุรชัย
นายกิตติ
นายสาเนียง
นายปิฎก
นายวิโรจน์
นายปัญญา
นายพิชัย
นายอนันต์
นายอนันต์
นายยุทธพร
นางสาวนิสายชล
นายบรรพต
น.ส.สุปราณี
นายอภิชาติ
น.ส.วลัย
นายชูชีพ
นายสง่า
นายประหยัด
นายวิชิต
นายดาวเทียม
นายวิทยา

หาญคาหล้า
ศรีปิยะพันธุ์
ปลอดอ่อน
ปานเพชร
กิจโกศล
เมืองปลอด
คาโคตร
จาเนียรกาล
ดีชัยทน
แสงสว่าง
รัศมีธัญ
วรกิจอภิบาล
สินประกอบ
อินทรกุล
หันจางสิทธิ์
อ่อนแก้ว
พิเภก
สัมพะวงศ์
แก้วประเสริฐ
แดงบางคา
แดงบางคา
คุณารักษ์
ดีรักษา
ลุพรหมา
สระทองจันทร์
ศรีหนู
ดวงจันสุทธิ
ถวิลวิทยานนท์
วงศ์ษาพาน
ถิลา
จิตรจัส
บับที
พิสัยแก้ว
ว่าที่ พ.ต.เศรษฐพงษ์ สาลีโส
นายณรงค์
สุมาลัย
นางผกามาศ
ฝ่ายธีร์

แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
แทน ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
ประมงจังหวัดบึงกาฬ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
หน.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางฯ
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ
พลังงานจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ศูนย์พฒ
ั นาสังคมที่ 76
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
การค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ
ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
แทน แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
แทน จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.สพป.บึงกาฬ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเซกา
แทน ผอ.สพม.21
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
บุคลากรทางการศึกษา บึงกาฬ
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

นายวาปี
ดร.นพ.ไพศาส
น.พ.ไชยพร
นายอานวย
นายพิสิษฐ์
นายสินไชย
พ.ต.อ.เอกชัย
พ.ต.อ.กาพล
พ.ต.อ.สมาน
พ.ต.ต.สุภาพ
พ.ต.อ.วัชรินทร์
พ.ต.ท.สุวิทย์
พ.ต.ท.ไพศาล
พ.ต.ท.ฌานนท์
ร.ต.ต.พูนผล
พ.ต.ท.วัลลภ
พ.ต.ท.อัศรายุทธ
ร.ต.ต.ฉลอง
ร.ต.ต.สันติชัย
ด.ต.สุริยา
นายรังสรรค์
นายนรชัย
นายธวัชชัย

เณระสุระรณ์
วรสถิตย์
ส่งประเสริฐเจริญ
คนมั่น
ดวงแก้ว
ภักดีไทย
อนันตชัย
ทันตสุวรรณ
ศรีสันต์
รัตนวงษ์
กุลสิงห์

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

นายชัชวาล
นายมงคล
นายชัยวัฒน์
นายประเสริฐ
นายกฤษฎา
นายธนู
นายวุฒิชัย
นางประยูร
นายสมภพ
นางณัทธา
นายสุนทร
นายนิติรัฐ

สุขหล้า
มณีกิจ
อนันตศานต์
อดุลสุทธานนท์
ศิริพัน
โตสัจจะ
กฤตสุนันท์กุล
จิบจันทร์
สุนันทนาม
อริยะสุข
วังสพันธ์
ไชยศรี

สวัสดิชัย

ต้นแก้ว
เนื่องกัลยา
บุญไชยศรี
ขุนหมื่น
ทองลอง
ชาญชรา
รมพิพัฒน์
อุ่นเมือง
สิงหบุตร
วรนุช
เพียรปัญญาฤทธิ์

แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.รพ.บึงกาฬ
แทน ผอ.สวท.บึงกาฬ
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
ผกก.สภ.โซ่พิสัย
ผกก.สภ.ปากคาด
แทน ผกก.สภ.บึงโขงหลง
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.
สว.ส.รน.7 กก. 11 บก.รน.
แทน สวญ.สภ.โป่งไฮ
หน.ตร.ท.ปก.ปทส.บึงกาฬ
หัวหน้าหน่วยตารวจทางหลวงบึงกาฬ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
อัยการจังหวัดบึงกาฬ
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
บึงกาฬ
ผอ.สนง.กกต.ประจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สตง.จังหวัดบึงกาฬ
ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ธกส.จังหวัดบึงกาฬ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์บึงกาฬ
แทน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบึงกาฬ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลบึงกาฬ
ประธานชมรม กานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบึงกาฬ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดบึงกาฬ

-4101 นางสรวยทอง

เกตุจานง

102 นายวาปี
103 นายตันติพงศ์

เณระสุระ
นิกรเทศ

ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
ประจาจังหวัดบึงกาฬ
แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
2 สัสดีจังหวัดบึงกาฬ
3. นายอาเภอโซ่พิสัย
4 หัวหน้าสถานีเรือบึงกาฬ
5 สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
6 ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
7 ผอ.แขวงการทางบึงกาฬ
8 หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
9 หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
10 ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10
11 ผอ.สานักบริหารจัดการป่าไม้ที่ 6
12 หัวหน้าประสานงานป่าไม้บึงกาฬ
13 หัวหน้าไปรษณีย์บึงกาฬ
14 หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง
15 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
16 ผอ.โรงเรียนบึงกาฬ
17 ผอ.ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มรภ.อุดรธานี
18 ผอ.โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อานวยศิลป์
19 ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
20 รอง ผอ.รมน.จ.บก.(ท)
21 ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ
22 ผกก.สภ.เซกา
23 ผกก.สภ.โสกก่าม
24 สวญ.สภ.เหล่าหลวง
25 หัวหน้าหน่วยสันติบาลบึงกาฬ.
26 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบึงกาฬ
27 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาบึงกาฬ
28 ผู้จัดการธนาคารออมสิน จากัด สาขาบึงกาฬ
29 ผอ.ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 3
30 ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
31 ประธานชมรมนายก อบต.
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35

ประธานชมรมปลัดเทศบาล
ประธานชมรม อปพร.จังหวัดบึงกาฬ
ประธาน อ.ส.ม.จังหวัดบึงกาฬ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 ว่าที่ ร.ต.รักชัย
2 นายสถิรพัฒน์
3 นายจิรวัตร
4 นายจารัส
5 นายวานิช
6 นางเรณู
7 น.ส.รัตนา
8 น.ส.จิราภรณ์
9 น.ส.นริศรา
10 น.ส.ปฐมา
11 นายอนุรัตน์
12 น.ส.อภัสษร
13 นางสาวสุภาวณี
14 นายศุภมิตร
15 น.ส.พัชรีภรณ์
16 นายสมพงษ์
17 น.ส.เมทินี
18 นายวัชรพล
19 นางสาวจงกล

เลิศสุบัน
ทัศคร
มณีโชติ
นาแฉล้ม
นาคเสน
เลิศอุดมโชค
ชาวเวียง
อินทะวัน
สร้อยปลิว
สุวรรณไตร
เจียมภูเขียว
สร้อยอุดม
วารีศรี
วงษ์สงคราม
อริยกาญจน์
เจริญเกียรติ
วิเศษสุนทร
กมลวัชรพันธุ์
ศรีบุญเรือง

จ่าจังหวัด
รก.ป้องกันจังหวัด
หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.บก.
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สนจ.บก.
ตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
นักวิเทศสัมพันธ์ สนจ.บก.
นักทรัพยากรบุคคล สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.บก.

-6เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบก่อนวาระการประชุม
1.
พิธี ม อบเครื่ อ งหมาย “รั กษาดิน แดนยิ่งชี พ ” ให้กั บ นายเทวั ญ สรรค์นิ กร รองผู้ว่ า
ราชการจังหวัดบึงกาฬ/รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ
ปลัดจังหวัด
:
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา
เห็นว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายเทวัญ สรรค์นิกร เป็นผู้ซึ่งทาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมทั้ง
ให้ การสนับ สนุน ต่อกิจ การกองอาสารักษาดินแดน ทาให้ก ารปฏิบัติภ ารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ บาล
และกระทรวงไทย บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย
“รั กษาดิน แดนยิ่ งชี พ ” เพื่อ เป็ น การเชิด ชูเกี ยรติ กองบั ญชาการกองอาสารัก ษาดิ นแดน จึ งได้ มีประกาศ
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการที่ดารง
ตาแหน่งข้างต้น ซึ่งได้มาพร้อม ณ ที่นี้แล้ว
ในโอกาสนี้ ขออนุญาตให้ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รับมอบเครื่องหมายฯ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอกราบเรียนเชิ ญผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ ได้กรุณาอัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดน
ยิ่งชีพ” ได้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมายตามลาดับต่อไปนี้
ขอกราบเรียนเชิญ
ประธาน
:
ผมมี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ มี โ อกาสกระท าพิ ธี ม อบเครื่ อ งหมาย
“รั ก ษาดิน แดนยิ่ ง ชี พ ” ในวั น นี้ ตามประกาศกองบั ญชาการกองอาสารั ก ษาดิ น แดน ถื อ ว่า เป็ นผู้ ไ ด้ รั บ
เครื่ อ งหมาย “รั ก ษาดิ น แดนยิ่ ง ชี พ ” เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ป ระกอบคุ ณ งามความดี อั น เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ
ประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งหมาย “รั ก ษาดิ น แดนยิ่ ง ชี พ ” ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
สัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเอง และของวงศ์ตระกูล
ต่อไป
มติที่ประชุม :
รับทราบ
2.
แนะนาข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
หน.สนจ.บก. : 3.1 นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอาเภอโซ่พิสัย
ตาแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ 1 (พื้นที่กรุงเทพฯ) ส่วนกากับและตรวจสอบ สานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง
3.2 นายพูลสุข เพียรพิทักษ์ นายอาเภอพรเจริญ
ตาแหน่งเดิม นายอาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
3.3 นางจิชุกร รัศมีธัญ สถิติจังหวัดบึงกาฬ
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการกลุ่มประสานและควบคุมคุณภาพข้อมูล นักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติแห่งชาติ

-73.4 นายชัชวาล สุขหล้า ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบึงกาฬ
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหนองคาย
3.5 นายมงคล มณีกิจ ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดบึงกาฬ
ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการพิเศษ สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
ประธาน
:
ในนามของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และภาคเอกชน ณ ที่นี้
ส าหรั บ ท่า นผู้ ย้ ายมาใหม่ ; ยินดีต้ อนรั บทุก ท่านด้ ว ยความยินดียิ่ ง การท างาน
ร่วมกันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป หวังว่าเราจะขับเคลื่อนบึงกาฬร่วมกันต่อไป อะไรที่ผมสามารถดูแลท่าน
ได้ ผมยินดีและเต็มที่กับทุกท่าน ทุกคน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1.1 เรื่อง การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.ต.เฉลิม อยู่บารุง)
ประธาน
:
ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และทุกๆ ท่าน มีร่วมกันเตรียม
ความพร้อมและร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ในคราวที่เดินทางมาตรวจราชการ มอบนโยบาย และปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ซึ่งสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
หน.สนจ.บก. :
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 และ
จัดส่งให้เผยแพร่ให้ทุกท่านทราบแล้วทาง e-mail address ของส่วนราชการ/หน่วยงาน มีท่านใดจะขอให้
แก้ ไ ขรายงานการประชุ ม หรื อ ไม่ หากไม่ มี ท่ า นใดแก้ ไ ข ขอมติ รั บ รองรายงานประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
ระเบียบวาระที่ 3.
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่ องที่ 3.1 เรื่ อง ก าหนดการจั ดงาน “วั นที่ ระลึ กพระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจาปี พ.ศ. 2556
หน.สนจ.บก. :
ด้ ว ยจั ง หวั ด ก าหนดจั ด งาน “วั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจาปี พ.ศ. 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน
บึงกาฬ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน เวลา 07.30 น.
การแต่งกาย :ข้าราชการ –เครื่องแบบปกติขาว (กระบี่ถุงมือ) หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการปกติคอพับ
แขนยาว หรือเครื่องแบบตามสังกัด
:ภาคเอกชน/ประชาชน – ชุดสุภาพ หรือชุดหมู่คณะ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

-8มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ 3.2 เรื่อง กาหนดการจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ปีพุทธศักราช 2556
หน.สนจ.บก.
:
ด้วยกาหนดการจัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ปีพุทธศักราช 2556 ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน
บึงกาฬ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน เวลา 07.30 น.
การแต่งกาย : ข้าราชการ –เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการปกติ คอพับแขนยาว
: ภาคเอกชน/ประชาชน – ชุดสุภาพ หรือชุดหมู่คณะ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.3 เรื่อง โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
:
จังหวัดบึงกาฬ กาหนดออกหน่ว ยบริการ โครงการ “หน่ว ยบาบัดทุกข์
บ ารุ งสุ ข สร้ า งรอยยิ้ มให้ ป ระชาชน” เดื อนเมษายน 2556 ในวั นพฤหั ส บดีที่ 25 เมษายน 2556
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2 ตาบลนาสะแบง อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ในการนี้ ขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมออกหน่วยฯ ในวันและสถานที่ดังกล่าว
ประธาน
:
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 และขอให้ที่ทาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ดาเนิน การตามข้อสั่งการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่องที่ ๓.4 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (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 545 หมู่ บ้ า น เป็ น เงิ น
206,700,000 บาท (สองร้ อยหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 88.62 เหลื ออีกจานวน 70
หมูบ่ ้าน เป็นเงินจานวน 27,600,000บาท คิดเป็นร้อย 11.38
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-9เรื่องที่ ๓.5 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
ข้อมูลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556
จากระบบ GFMIS ได้ รั บ งปม.ทั้ งสิ้ น 2,247.63 ล้ านบาท เบิ กจ่ ายไปแล้ ว 1,553.49 ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ 69.12 โดยแยกเป็น งบลงทุน 597.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 201.68 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 33.75 และงบประจา 1,650.01 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,351.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
81.93
รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบกรมจังหวัดบึงกาฬ ปี งปม. 2556 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้ น
153.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.32 บ้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.36
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย
เงินกันของปี 2555 จานวน 589.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 298.53 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.63
เงินกันก่อนปี 2555 จานวน 20.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.53 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.49
ประธาน
:
สาหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้มีผลคืบหน้า
เป็นรูปธรรม และทันตามห้วงเวลาที่กาหนดด้วย (ภายในเดือนมีนาคม 2556)
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.6 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๕6
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
สานักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทาภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬ
ประจาเดือนมกราคม 2556 พบว่า
ภาวะเศรษฐกิจบึงกาฬ ขยายตัว โดยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอุปสงค์อุปทาน เศรษฐกิจมีการขยายตัว
โดยเฉพาะภาคการเกษตร ปริมาณผลผลิตยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ในขณะที่สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง มีการลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และ
สาหรับภาคอุตสาหกรรม, ภาคการท่องเที่ยว การบริโภค มีการขยายตัว สาหรับการลงทุนภาคเอกชน การค้า
ชายแดน ลดลง
ฐานะการคลังบึงกาฬ ขยายตัว จัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 20.57 ล้านบาท สูงกว่าเดือน
เดียวกันของปีก่อน 3.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.598 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,394.06
ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 1,280.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,247.96 ส่งผลให้ดุลเงิน
งบประมาณ ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 1,277.39 ล้านบาท คิดเป็น 1,329.31
ทั้งนี้
สามารถดาวโหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์
สานักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ http://klang.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลเศรษฐกิจฯ รายงานภาวะเศรษฐกิจฯ
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-10เรื่องที่ 3.7 เรื่อง เรื่อง สรุปภาวะการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว
จังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
:
การค้าชายแดน ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่าง
ไทย กับ สปป.ลาว ของจังหวัดบึงกาฬ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่อนปรน
บ้านบุ่งคล้ า จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน และจุดผ่ อนปรนบ้านห้วยคาด มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 247.63
ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (ม.ค. 56) จานวน 69.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.01 และไทยได้
ดุลการค้า 172.81 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (ม.ค. 56) จานวน 12.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
6.89 มีมูลค่าสินค้าส่งออก ทั้งสิ้น 210.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือน (ม.ค.56) 41.34 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.43 มีมูลค่าสินค้านาเข้าทั้งสิ้น 37.41 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่แล้ว (ม.ค.56) 28.55
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.28
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ด้า นจังหวัดบึงกาฬ รอบ 5 เดือนที่ผ่านมา
(ต.ค. 55 – ก.พ. 56) มีมูลค่าการค้ารวม 2,043 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีงบประมาณ
ที่แล้ว ลดลง 409.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.71 มูลค่าการส่งออก 1,779.02 ล้านบาท ลดลง
511.23 ล้ านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.32 มูล ค่าการนาเข้า 263.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.48
ล้านบาท ห รือคิดเป็นร้อยละ 62.45 มูลค่าดุลการค้า 1,515.04 ล้นบาท ลดลง 612.71 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 23.44
-สิน ค้าที่ส่ งออกมากที่สุ ด ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มยี่ห้ อกระทิงแดง น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ยางมะตอย ตู้ เ ย็ น รถยนต์ นั่ ง ที่ มี ก ระบะ หม้ อ หุ้ ง ข้ า วไฟฟ้ า เครื่ อ งสู บ ส าหรั บ จ่ า ยเชื้ อ เพลิ ง ครี ม ทาผิ ว
กระเบื้องลอนคู่ และข้าวสารเหนียว เป็นต้น
-สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป มันสาปะหลัง ไม้วงกบ ประตู ถ่านไม้ ไม้คิ้วบัว ไม้
สาเร็จรูป ชันก้อน กรวด ไม้วงกบหน้าต่าง และทรายธรรมชาติ เป็นต้น
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.8 เรื่อง ผลการประกวด “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี “TO BE NUMBER ONE
IDOL” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2556 และขอความ
ร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น เยาวชนตั ว แทนจั ง หวั ด บึ ง กาฬ เข้ า ร่ ว มประกวด
“TO BE NUMBER ONE IDOL” ระดับประเทศ
นพ.สสจ.บก.
:
ด้วยนางสาวจิราพร นันติไหล โรงเรียนพรเจริญวิทยา หมายเลข
008 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งจะต้องเก็บตัวและนาเสนอ
พัฒนาและความสามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภายใต้ชื่อรายการ TO BE NUMBER ONE IDOL 2
รูปแบบรายการ จึงขอความร่วมมือช่วยกันโหวตให้คะแนะผู้เข้าประกวดระดับประเทศ ตามเบอร์โหวต TO
BE NUMBER ONE DOL : 1900-1900-94 ตามรหัส TI สามารถโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวด
ระดับประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2556
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

-11เรื่องที่ ๓.9 เรื่ อง การประชาสั มพันธ์แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
สรรพากรพื้นบึงกาฬ
:
ด้วยกรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ สาหรับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีอากรต่าง ๆ ผ่ านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการสนับสนุนและร่ว มกัน
ก่อให้เกิดประโยชน์และให้ความสาคัญต่อสภาวะดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งยังช่วยให้ท่านและบุคลากรของท่าน
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ สานักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ท่าน
รวมทั้งบุคลากรของท่าน ยื่ น แบบแสดงรายการภาษีอากรผ่ านระบบเครือข่ายอินเทอรเน็ต โดยจะได้รับ
ประโยชน์จากการขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้น
กาหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ที่
www.rd.go.th
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
ประธาน
:
ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและขอให้ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่าน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร ตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ 3.10 เรื่อง ผลการดาเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
:
ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีมติ
เห็ น ชอบให้ จั ด งานเพิ่ ม ทุ น กองทุ น หมู่ บ้ า นระยะที่ 3 ครั้ ง ที่ 3 ณ จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ณ วัดอาฮง ตาบลไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 3.11 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 3 จังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
:
จั ง หวั ด บึ ง กาฬมี จ านวนทั้ ง หมด 615 หมู่ บ้ า น 615 กองทุ น
ได้รับงบประมาณแล้ว ครั้งที่ 1 จานวน 141 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จานวน 253 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
394 ล้านบาท และยังคงไม่ได้รั บอนุมัติ เพิ่มทุนอีกจานวน 221 หมู่บ้าน 221 กองทุน ซึ่งได้ทาการเสนอ
เอกสารเพื่อรับการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาเพิ่มทุนไปแล้ว 541 หมู่บ้าน และยังคงเหลืออีกจานวน 74
หมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้ดาเนินการนาเสนอเอกสาร ในการนี้ขอให้อาเภอที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามหมู่บ้านดังกล่าวด้วย
ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ 3 อาเภอ คือ อ.เมืองบึงกาฬ อ.ศรีวิไล อ.เซกา และขอให้ดาเนินการให้ครบถ้วน
แล้วเสร็จด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-12เรื่องที่ 3.12 เรื่อง โรงเรียนในฝัน
ผอ.สพป.บึงกาฬ
:
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ อาเภอในฝั น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑.กระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ทั่วถึงทุกอาเภอและกระจายสู่ตาบลจนถึงหมู่บ้าน
๒.เด็กในชนบทมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพซึ่งอยู่ใกล้บ้าน
๓.สร้างให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมั่น รักการเรียนรู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์เป็น
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีโรงเรียนในฝันต้นแบบ ดังนี้
๑.โรงเรียนบึงของหลงวิทยา อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
๒.โรงเรียนบ้านดงบัง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
๓.โรงเรียนบ้านนาเจริญ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
๔.โรงเรียนสังวาลย์ ๑ อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เรื่องที่ 3.13 เรื่อง โรงเรียนดีศรีตาบล
ผอ.สพป.บึงกาฬ
:
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดาเนินการ
ประเมิ น โรงเรี ย นดี ศ รี ต าบลในสั ง กั ด ระยะที่ ๑ ในระหว่ า งวั น ที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ์ – ๘ มี น าคม ๒๕๕๖
จานวน ๓4 โรงเรียนและผ่านการประเมิน ดังนี้
๑.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม อาเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
๒.โรงเรียนบ้านนาสะแบง อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
เรื่องที่ 3.14 เรื่อง โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet)
ผอ.สพป.บึงกาฬ
:
ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบึ ง กาฬ
ได้ดาเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สาหรับสถานศึกษาในสังกัด
โดยการสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้ว จานวน ๗๓
โรงเรียน, โรงเรียนได้รับชุดอุปกรณ์กาหนดเส้นทาง จานวน ๗๓ โรงเรียน, ชุดอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จานวน
๒๑ โรงเรียน)
ประธาน
: ขอให้ ผอ.สพป.บึงกาฬ สารวจอัตราการเรียนต่อของเด็กและเยาวชน
และให้ช่วยระดมความคิดแผนการเรียนต่อของเด็กและเยาวชน เพื่อจะช่วยให้เด็กมีโอกาสได้ศึกษาต่อมากขึ้น
สาหรับกิจกรรมตามระเบียบวาระ 3.12 -3.14 มีสิ่งใดที่จะให้ทางกระผมเข้าไปช่วยสนับสนุนหรือ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องใด ขอให้แจ้งมาได้เลย กระผมยินดีอย่างยิ่ง
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

-13เรื่องที่ 3.15 เรื่อง โครงการประหยัดพลังงาน
พลังงานจังหวัดบึงกาฬ
: ด้ว ยประเทศไทยบางส่ว นจะได้รับผลกระทบจากการหยุดส่ งก๊าซของ
สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพประเทศพม่า ซึ่ง ภาพรวมการใช้พลั งงานไฟฟ้าของประเทศไทย กาลั งการผลิ ต
31,625 MW ความต้องการสูงสุด 27,00 MW ประมาณ 7,000 ล้านหน่วย/เดือน ส่งผลให้ไฟฟ้าหายไป
6,000 MW พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ กทม. และภาคใต้
ถึงแม้ว่ากระทรวงพลังงานได้จัดเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับ เพื่อแก้ไขปัญหา
และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงปิดซ่อมบารุงแท่นผลิตด้วยการจัดหาและใช้น้ามันเตาและน้ามัน
ดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติในการผลิ ตกระแสไฟฟ้าแล้ ว อย่างไรก็ตามการขอความร่ว มมือจากทุกภาคส่ ว น
ช่ว ยกั น ประหยั ดพลังงานในช่ว งระยะเวลาดังกล่ าวมีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่ว ง 14.00 –
15.00 น. ซึ่งเป็นชั่วโมงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดของวัน หรือช่วง Peak เพื่อลดความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับในบางพื้นที่
“ กระทรวงพลัง งาน ขอความร่ ว มมือประชาชนปฏิบัติการ 3 ป. ช่วยชาติประหยั ด
พลังงาน ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 – 15.00 น.”
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2555
เรื่องที่ 4.1 ผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์และการโอนเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถจากจังหวัด
หนองคายมาใช้ทะเบียนจังหวัดบึงกาฬ
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ :
สานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ และ อบจ.บึงกาฬ ร่วมกันดาเนินงานในการ
เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ สาหรับรอบเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของ อบจ.บึงกาฬ ออกชี้แจงและเก็บรวบรวมเอกสารสาหรับการเปลี่ยนป้าย
ทะเบียนรถในเขตอาเภอพรเจริญ
2. เจ้าหน้าที่ อบจ.บึงกาฬ นาเอกสารการเปลี่ยนป้ายทะเบียนที่เก็บรวบรวมพร้อมเงิน
ค่าธรรมเนียมส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของขนส่งเพื่อดาเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ของขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ส่งมอบแผ่นป้ายทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ที่ได้รับการเปลี่ยนแล้วคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบจ. เพื่อส่งคืนให้แก่เจ้าของรถต่อไป
4. เจ้าหน้าที่ของขนส่งจังหวัดบึงกาฬออกให้บริการทาใบอนุญาตขับขีร่ ถ รับชาระภาษี
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และให้บริการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถนอกสถานที่ในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตลอด
เดือนมีนาคม 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบจ.บึงกาฬ เป็นผู้ช่วย

-14- สถิติการอออกให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบจ. ในเขตอาเภอพรเจริญ
สถานที่

จานวน
รถจักรยานยนต์

จานวน
รถยนต์

รวม (คัน)

ตาบลพรเจริญ

71

56

127

ตาบลวังชมพู

88

29

117

ตาบลศรีชมภู

69

24

93

ตาบลศรีสาราญ

26

71

97

ตาบลป่าแฝก

78

56

134

ตาบลหนองหัวช้าง

99

136

235

ตาบลดอนหญ้านาง

99

20

119

รวม (คัน)

530

392

922

- จานวนรถที่เปลี่ยนป้ายและย้ายเข้าบึงกาฬ (ประจาเดือนมีนาคม 2556) มีจานวนรถ
ทั้งหมด 1,032 คัน รถเก๋ง 55 คัน รถกระบะ 231 คัน รถตู้ 5 คัน รถจักรยานยนต์ 738 คัน อื่น ๆ 3 คัน
เฉลี่ย 47 คันต่อวัน
- จานวนรถที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายเป็นบึงกาฬ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556) มีจานวนรถทั้งหมด
43,171 คัน รถเก๋ง 971 คัน รถกระบะ 5,079 คัน รถตู้ 172 คัน รถจักรยานยนต์ 36,446 คัน
อื่น ๆ 503 คัน
- เปรียบเทียบจานวนรถที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียนบึงกาฬ
รถทั้งหมดก่อนเป็นบึงกาฬ (10 มิ.ย. 54)
64,359 คัน
รถที่ยังไม่เปลี่ยนป้าย (15 ก.พ. 56)
43,171 คัน
-ภาษีที่จัดเก็บได้เพิ่มโดยประมาณจากการเปลี่ยนป้ายเป็นบึงกาฬเดือนกุมภาพันธ์
รถเก๋ง
47 คัน
รถกระบะ
233 คัน
รถตู้
2 คัน
รถจักรยานยนต์ 599 คัน
อื่นๆ
6 คัน

ภาษี 2,500x47 คัน
ภาษี 1,000x233 คัน
ภาษี 2,000x2 คัน
ภาษี 100x599คัน
ภาษี 100x6 คัน

=
=
=
=
=

117,500
233,000
4,000
59,900
600

รวมประมาณ 415,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-15ประธาน
:
เรื่องการจัดเก็บภาษีรถ ขอฝากขนส่งจังหวัด ให้จัดทาโครงการรณรงค์ให้มี
การเปลี่ย นทะเบีย นรถจากหนองคาย มาเป็นบึงกาฬ เพราะทาให้ มีรายได้ภ าษีที่จะนามาปรับปรุงพัฒนา
เส้นทาง และขอให้ขนส่งจังหวัดนาเสนอผลความคืบหน้าทุกเดือน และขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมใน
การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.
เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ 5.1 เรื่อง เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรบึงกาฬ :
ด้วยวัดสามัคคีธรรมจะจัดงานสมโภชพระประธานพุทธเมตตา
มหาบารมีธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านโนนสวรรค์
ตาบลโพธิ์ห มากแข้ง อาเภอบึ งโขงหลง จัง หวัดบึงกาฬ จึ งขอเชิญชวนพุ ทธศาสนิกชนร่ ว มเป็นเจ้าภาพ
เวลา 09.00 น. ในวันเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 5.2 เรื่อง แนะนาสภาเกษตรกรและเชิญชวนร่วมเปิดป้ายสานักงานสภาเกษตรกร
ประธานสภาเกษตรกร
: ด้วยสภาเกษตรกรจะทางานเปิดป้ายสานักงานสภาเกษตรกร ในวันที่
29 มี น าคม 2556 เวลา 09.09 น. โดยอดี ต รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัส ปัญญาชาติรักษ์) จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายดังกล่าว และสภาเกษตร
กาหนดจั ด ประชุ ม เครื อ ข่ า ยสภาเกษตรกร เวลา 10.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม เดอะวั น คอนเวนชั่ น ฮอลล์
โรงแรมเดอะวัน
ขอเชิญชวนและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 5.3 เรื่อง การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย 2556
ผู้แทน ผอ.ททท.สนง.อุดรธานี : ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กาหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว
เมืองไทย 2556 ในระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2556 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาแรนเจอร์ 1 – 3
ในการนี้ขอเชิญชวนจังหวัดบึงกาฬจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
บึงกาฬ
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-16เรื่องที่ 5.4 เรื่อง แนะนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
:
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดบึงกาฬ เป็นศูนย์เตรียมความ
พร้อมเด็กพิการในระยะแรกเริ่มพร้อมทั้ง ให้บริการทางการศึกษาพิเศษ และพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ตั้งสานักงานชั่วคราว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโนนสมบู ร ณ์ อ.เมื อ ง จ.บึ ง กาฬ 38000 โทร. 0-4249-2852 โทรสาร 0-4249-2852
Email : Buengkan_Se@hotmail.com
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ประธาน
:
มีท่ านใดจะให้ ข้ อคิ ด เห็ น ข้ อเสนอแนะ และมี ว าระประชุม หรือ เรื่อ งที่
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.35 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

จงกล ศรีบุญเรือง
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจงกล ศรีบุญเรือง)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

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

