รายงานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 4 / 2556
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕6
ณ ห้องประชุมเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน
------------------------------ผู้มาประชุม
1
นายธงชัย
2
นายเทวัญ
3
นายธวัชชัย
4
นายชัยธวัช
5
นายมานัส
6
นายพิศฐศักดิ์
7
นายไพโรจน์
8
ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย
9
นายสมพงษ์
10 นายนพดล
11 นายสรวิศ
12 นายพูลสุข
13 นายโอภาส
14 นายชัยวัฒน์
15 นายชูศักดิ์
16 นายบรรลือ
17 นายจีระพันธ์
18 นายอักษร
19 นายเฉลิม
20 พ.อ.ธวัชชัย
21 นางวิชิตา
22 นายอานาจ
23 นายพิพัฒน์
24 นายวิชัย
25 นางสาวสมสุข
26 นายชัยยันต์
27 นายเกียรติพงษ์
28 นายมนัส
29 นายทวีศักดิ์
30 นายทรงพันธ์
31 นายวศิน

ลืออดุลย์
สรรค์นิกร
รักขนาม
เนียมศิริ
สุขรุ่งเรือง
รัตนวรรณี
บัวน่วม
ทันธิมา
เข็มเหล็ก
จอมเพชร
ทาเนาว์
เพียรพิทักษ์
ชูฤทธิ์
โอชนานนท์
ชุนเกาะ
ชูชาติ
บุญยะมัติ
อุดมกัน
วางอภัย
ปัญญะวิก
เลิศพุทธิพงศ์พร
กลิ่นเพื่อง
คาพูน
ขาดีเดชานันนท์
ขุกกะพันธุ์
เพ็ชรใต้
คชวงษ์
มะเส
มหารัตนวงศ์
จันทร์สว่าง
วิบูลย์ศิริรัตน์

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
สัสดีจังหวัดบึงกาฬ
คลังจังหวัดบึงกาฬ
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
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
66
67

นางสิรินดา
นายสมชาย
นายยอดรักษ์
นายพีรพนธ์
นายเกรียงไกร
นายธงชัย
นายเอกบดินทร์
นายวินัย
นายอนุชิต
นายสา
นางจิชุกร
นายอธิพงษ์
นายสุรชัย
นายกิตติ
นางสาเนียง
นายกฤษนัย
นายวิโรจน์
นางสาวเมรินี
นายพิชัย
นายอนันต์
นายยุทธพร
นางนันทนา
นายบรรพต
นางกันยา
นายอนุชา
น.ส.วลัย
น.ส.จรัสศรี
นายสง่า
นายประหยัด
นายประหยัด
น.ส.อัญชลี
นายธฤติ
นายรังสิต
นางเยาวลักษณ์

น.ส.สุพัตรา
นางจินตนาย

ไกรวิลาศ
อนันตจารุตระกูล
ปลอดอ่อน
กิจโกศล
ไชยโพธิ์
คาโคตร
จาเนียรกาล
สุทธิประภา
ดีชัยทน
แสงสว่าง
รัศมีธัญ
โพธิ์รัตน์
สินประกอบ
อินทรกุล
หันจางสิทธิ์
ศรีจันทร์
พิเภก
โมรมัต
แก้วประเสริฐ
แดงบางคา
คุณารักษ์
พันธุ์ชื่น
ลุพรหมา
ศรีขาว
จันทรเกสร
ดวงจันสุทธิ
อิฏฐกูล
วงศ์ษาพาน
ถิลา
ดามตะศิลา
กาปัญญา
ประสานสอน
เชื้อคาจันทร์
ชมพูวัฒนา
บุตรเจริญ
มูลสาร

แทน หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
แทน ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
ประมงจังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.แขวงการทางบึงกาฬ
ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
แทน โทรศัพท์จังหวัดบึงกาฬ
พลังงานจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ
หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 76
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
แทน การค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ
หัวหน้าสานักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
จัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.สพป.บึงกาฬ
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเซกา
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเซกา
แทน ผอ.โรงเรียนบึงกาฬ
แทน ผอ.สพม.21
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69
70

ดร.ธีระพล
นายสว่าง
นางผกามาศ

เพ็งจันทร์
อัดโดดดร
ฝ่ายธีร์

แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มรภ.อุดรธานี
ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อานวยศิลป์
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
บุคลากรทางการศึกษา บึงกาฬ
71 นางรัตนา
วิลาวัน
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ
72 นางทัศนีย์
แสณจันทร์
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์ฯ บึงกาฬ
73 ดร.นพ.ไพศาส
วรสถิตย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
74 นางสาวศิริวรรณ เรือนสังข์
แทน ผอ.รพ.บึงกาฬ
75 พ.อ.ธนกร
พงศาวลี
รอง ผอ.รมน.จ.บก. (ท)
76 นายอานวย
คนมั่น
แทน ผอ.สวท.บึงกาฬ
77 นายพิสิษฐ์
ดวงแก้ว
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
78 นายสินไชย
ภักดีไทย
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
79 พล.ต.ต.มนธน
ทิพย์จันทร์
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
80 พ.ต.ท.ชวลิต
พิมพ์บุญ
แทน ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ
81 พ.ต.ท.ชาติชาย วัฒนาสุข
แทน ผกก.สภ.โซ่พิสัย
82 พ.ต.อ.สมาน
ศรีสันต์
ผกก.สภ.ปากคาด
83 พ.ต.ต.สุภาพ
รัตนวงษ์
แทน ผกก.สภ.บึงโขงหลง
84 พ.ต.อ.วัชรินทร์ กุลสิงห์
ผกก.สภ.พรเจริญ
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
85 พ.ต.อ.ธีรนาถ
ผกก.สภ.ศรีวิไล
86 พ.ต.ท.สาโรจน์ ภมร
แทน ผกก.สภ.บุงคล้า
87 พ.ต.ท.ภควุฒิ
แผนตั้งต่อ
แทน ผกก.สภ.หอคา
88 พ.ต.ท.อภิราช
สนิทวงศ์ชัย
แทน ผกก.สภ.ดอนหญ้านาง
89 ร.ต.ต.พูนผล
บุญไชยศรี
แทน ผบ.ร้อย ตชด. 244 บึงกาฬ
90 พ.ต.ท.ยศพร
มาศรีนวล
แทน สวญ.ตม.จ.บก.
91 พ.ต.ท.อัศรายุทธ ทองลอง
สว.ส.รน.7 กก. 11 บก.รน.
92 พ.ต.ท.คงเดช
คากอง
แทน สว.สภ.โสกก่าม
93 ร.ต.ต.ฉลอง
ชาญชรา
แทน สวญ.สภ.โป่งไฮ
94 ร.ต.ต.สันติชัย
รมพิพัฒน์
หน.ตร.ท.ปก.ปทส.บึงกาฬ
95 ด.ต.สุริยา
อุ่นเมือง
หัวหน้าหน่วยตารวจทางหลวงบึงกาฬ
96 นายรังสรรค์
สิงหบุตร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
97 นายนรชัย
วรนุช
อัยการจังหวัดบึงกาฬ
98 นายธวัชชัย
เพียรปัญญาฤทธิ์
แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
บึงกาฬ
99 นายชัชวาล
สุขหล้า
ผอ.สนง.กกต.ประจาจังหวัดบึงกาฬ
100 นายชัยวัฒน์
อนันตศานต์
ผอ.สตง.จ.บึงกาฬ
101 นายมงคล
มณีกิจ
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดบึงกาฬ
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

นายชัยวัฒน์
นายประเสริฐ
นายธนู
นายวุฒิชัย
นายสมภพ
นางดุษฎี
นายสุนทร
นายนิติรัฐ
นายสมควร
นายวสุ
นายอนุพงษ์

อนันตศานต์
อดุลสุทธานนท์
โตสัจจะ
กฤตสุนันท์กุล
สุนันทนาม
วรรัตน์
วังสพันธ์
ไชยศรี
ราศี
ไชยโภค
หงหา

แทน
แทน

แทน
แทน

ผอ.สตง.จังหวัดบึงกาฬ
ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
ผอ.ธกส.จังหวัดบึงกาฬ
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์บึงกาฬ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
นายกเทศมนตรีตาบลบึงกาฬ
ประธานชมรม กานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบึงกาฬ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ

ผู้ไม่มาประชุม
1 หัวหน้าสถานีเรืองบึงกาฬงผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
2 ปฎิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
3 หัวหน้าสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบึงกาฬ
4 หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
5 หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
6 ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10
7 ผอ.สานักบริหารจัดการป่าไม้ที่ 6
8 หัวหน้าประสานงานป่าไม้บึงกาฬ
9 หัวหน้าไปรษณีย์บึงกาฬ
10 หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง
12 สวญ.สภ.เหล่าหลวง
13 หัวหน้าหน่วยสันติบาลบึงกาฬ
14 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
15 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบึงกาฬ
16 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาบึงกาฬ
17 ผู้จัดการธนาคารออมสิน จากัด สาขาบึงกาฬ
18 ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
19 ผอ.ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 3
20 ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
21 ประธานชมรมนายก อบต.
22 ประธานชมรมปลัดเทศบาล
23 ประธานชมรม อปพร.จังหวัดบึงกาฬ
24 ประธาน อ.ส.ม.จังหวัดบึงกาฬ

-525 สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดบึงกาฬ
26 ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจาจังหวัดบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 ว่าที่ ร.ต.รักชัย
2 นายสถิรพัฒน์
3 นายจิรวัตร
4 นายจารัส
5 นายกกฤติธี
6 นางเรณู
7 นางศิริพร
8 นางณภัทร
9 นายไพฑูรย์
10 น.ส.จงกล
11 นายนิคม
12 นางมณีนุช
13 นายธีระยุทธ
14 น.ส.วรัทยา
15 นางพรพรรณ์
16 นายศราวุธ
17 นายสุริยา
18 นายประเสริฐ
19 นายสารวย
20 นางคาปั่น
21 นายสาหมาย
22 น.ส.จิราภรณ์
23 นายอนุรัตน์
24 นางเมทินี
25 น.ส.รัตนา
26 นายจักรี
27 น.ส.นริศรา
28 นายทองพูล
29 นายทศพร

เลิศสุบัน
ทัศคร
มณีโชติ
นาแฉล้ม
โสคา
เลิศอุดมโชค
ขุนพานเพิง
ศรีสาราญ
กระจับเงิน
ศรีบุญเรือง
ศรมณี
ภูชนิด
วงษ์จันทร์
วงษาบุตร
สุวรรณรินทร์
ภูชนิด
สืบสุนทร
ตรีทม
แก้วดวงตา
อุปคุณ
กุลาสา
อินทะวัน
เจียมภูเขียว
วิเศษสุนทร
ชาวเวียง
ผิวขม
สร้อยปลิว
สุรทัด
มากะฐิน

จ่าจังหวัด
รก.ป้องกันจังหวัด
หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.บก.
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.
แทน หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สนจ.บก.
ตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ สนจ.บก.
ที่ทาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
ที่ทาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
เลขานุการ รอง ผวจ.บก.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สนจ.บก.
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สนจ.บก.
สนง.พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
สนง.พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
สนง.พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
สนง.พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
สนง.พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

นักวิเทศสัมพันธ์ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก
เจ้าหน้าที่ สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สคบ. สนจ.บก.
เจ้าหน้าที่ สคบ. สนจ.บก.
นักทรัพยากรบุคคล สนจ.บก.

-6เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบก่อนวาระการประชุม
1.
พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับหัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ และ
นายอาเภอโซ่พิสัย/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนโซ่พิสัย
ปลัดจังหวัด
:
ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา
เห็นว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ และนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอาเภอ
โซ่พิสัย/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนโซ่พิสัย ซึ่งเป็นผู้ซึ่งทาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมทั้ง ให้การ
สนั บ สนุ น ต่ อ กิ จ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดน ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาล
และกระทรวงมหาดไทย บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมควรได้ รั บ การยกย่ อ งให้ ไ ด้ รั บ
เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงได้มี
ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการที่
ดารงตาแหน่งข้างต้น ซึ่งได้มาพร้อม ณ ที่นี้แล้ว
ในโอกาสนี้ ขออนุญาตให้ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” รับมอบเครื่องหมายฯ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอกราบเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ ได้กรุณาอัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดน
ยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมายตามลาดับต่อไป
ขอกราบเรียนเชิญ
(ผวจ.บก.เปิ ดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่อ งราชสั กการะ และอัญเชิญ เครื่ องหมาย “รั กษา
ดินแดนยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ / นายชัยธวัช เนียมศิริ หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ และ
นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอาเภอโซ่พิสัย/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนโซ่พิสัย รับมอบเครื่องหมาย
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์)
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
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ในวันนี้ ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือว่า ผู้ได้รับเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการ
กองอาสารักษาดินแดน 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 และวงศ์ตระกูล
ต่อไป ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมายและที่ท่านให้การนับถือ ตลอดจนดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช และพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้อภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสาเร็จในสิ่งอัน
พึงปรารถนาทุกประการ
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

-72.

พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รให้ แ ก่ ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการซึ่ ง ได้ รั บ รางวั ล จากการ
ประกวดกิจกรรมด้านปศุสัตว์ดีเด่น ประจาปี 2556
ผู้แทน ปศุสัตว์ จ.บก. : ด้วยส านั กงานปศุสั ตว์จังหวั ดบึงกาฬจัด ส่ งเข้ าประกวดกิจกรรมด้านปศุ สั ตว์ดีเด่ น
ประจาปี 2556 ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้
2.1 การประกวดกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นโรงเรียนโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดีเด่น ระดับเขต คือ
- โรงเรียน ตชด.บ้านนาแวง ตาบลนาสวรรค์ อาเภอเมืองบึงกาฬ ได้รับรางวัลที่ 3
2.2 การประกวดกลุ่ม/หมู่บ้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ดีเด่น ระดับเขต คือ
- กลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก.บ้านหนองชัยวาน ตาบลป่งไฮ อาเภอเซกา ได้รับรางวัลดีเด่น
อันดับที่ 3
2.3 การประกวดอาสาปศุสัตว์ประจาหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต คือ
- นายทองพู ล สุ รทั ด หมู่ที่ 4 ตาบลบึ งกาฬ อาเภอเมือ งบึ งกาฬ ได้รั บรางวั ล
ชนะเลิศอันดับที่ 2
2.4 การประกวดไก่งวง ในวันไก่งวงอิสานร่วมกับงานเกษตรลุ่มน้าโขง ณ มหาวิทยาลั ย
นครพนม จังหวัดนครพนม ประเภทไก่งวงพ่อพันธุ์ลูกผลม (Hybrid) คือ
- นายทศพร มากะฐิน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหมากผาง ตาบลดงบัง อาเภอบึงโขงหลง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

3.
แนะนาข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
หน.สนจ.บก. : ในเดือนนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งในจังหวัดบึงกาฬ จานวน 1 ท่าน ได้แก่
นายไพโรจน์ บัวน่วม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ตาแหน่งเดิม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขา
อรัญประเทศ
ประธาน
:
ในนามของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน และ
ภาคเอกชน ณ ที่นี้ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีอะไรจะให้ช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออะไรที่
เราจะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันการกันได้ ที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ หรือกระทั่งเรื่อง
ส่วนตัวก็ยินดี
มติที่ประชุม

:

ระเบียบวาระที่ 1.

รับทราบ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี
เรื่ อ งที่ 1.1 เรื่ อ ง การเตรี ย มความพร้ อ มพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
และพิธีกดปุ่มเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ วัดอาฮงศิลาวาส
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556

-8ประธาน
:
ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
ภารกิจต่าง ๆ ร่วมแรงร่วมใจมุ่งตรงมาที่งานพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นงานหลัก พักงาน
อื่นไว้ก่อน เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนั้นค่อยดาเนินการงานประจา/งาน
อื่นต่อไป
ภารกิจที่จังหวัดต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ด้านการเตรียมสถานที่ เต็นท์ เก้าอี้ การผูกผ้า/จับผ้าระบายจะมีการประชุมร่วมกันอีก
ครั้ง 1) สาหรับการเคลียร์ต้นไม้ ขณะนี้ทาง สนง.ทสจ.บก. ได้ดาเนินการเคลียร์ต้นไม้เรียบร้อยแล้ว 2) การ
เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่ว นภูมิภาคฯ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว 3) คงเหลื อ ภารกิจที่ยังไม่ได้
ดาเนินการอีกหนึ่งอย่าง คือ การรื้อศาลา จานวน 1 หลัง ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝากท่านรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านฯ สมภพฯ) ได้เร่งรัดเข้าไปดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนด้วย ซึ่ง
กระผมได้รับการประสานจากเจ้าอาวาสวัดอาฮงศิลาวาสและได้ไปนมัสการท่านแล้ว หากดาเนินการล่าช้าทาง
วัดจะเปลี่ยนใจไม่ได้รื้อ และจะนาไปปรับปรุงเป็นอาคารผลิตน้าดื่ม ซึ่งทางกระผมได้ กราบเรียนท่านว่า ในปี
หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจะดาเนินการก่อสร้างให้ใหม่ให้ดีกว่าเดิม
2. ในเรื่องของการจัดมวลชนมาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการและพิธี กดปุ่มเพิ่มทุน
กองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 3 ณ วัดอาฮงศิลาวาส ขณะนี้เตรียมมวลชนไว้ หมู่บ้านละ 50 คน จานวน 615
หมู่บ้าน ประมาณ 30,000 คน มาที่พิธีวางศิลาฤกษ์ฯ และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนละ 20 คน
จานวน 615 หมู่บ้าน ประมาณ 12,000 คน ที่วัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งเน้นมวลชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ในการนี้จะมีการแจกเสื้อให้แก่กรรมการฯ ที่มาร่วมงานกดปุ่มเพิ่มทุน โดยจะฝากเสื้อให้กับนายอาเภอไปแจก
ให้แต่ละหมู่บ้าน และให้นามวลชนเหล่านั้นมารวมตัวที่วัดอาฮงศิลาวาสดังกล่าว
3. วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ที่จะใช้ในการจัดงานฯ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจานวน
มากและยังไม่มีงบประมาณ เพราะไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ ฉะนั้นเราจะต้องทาการจัดหากันต่อไป ในขณะนี้
ก็ต้องอาศัยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นหน่วยหลัก หากหน่วยงานใดมีงบประมาณ
มากและยังเหลืออยู่ ก็สามารถนามาสมทบให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยก็ได้จะขอบคุณมาก ยกตัวอย่าง
เช่น ค่าใช้จ่ ายในการจั ดพิมพ์ห นังสื อที่ระลึ ก พิธี ว างศิล าฤกษ์ศูนย์ราชการ จานวน 3,000 เล่ ม เป็นเงิน
300,000 บาทเศษ ค่าเช่าเต็นท์ จานวน 400,000 บาทเศษ รวมเป็น 700,000 บาทเศษ และอื่น ๆ อีก
มาก ก็ต้องทาการจัดหากันต่อไป
ภารกิจ ทั้งหมดนี้ จ ะมีรายละเอียดอยู่ในบัญชีมอบหมายภารกิจ/ความรับผิ ดชอบอยู่แล้ ว
ก็ขอให้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และในช่วงนี้จะมีการเรียกประชุมซักซ้อมอยู่เป็นระยะ ๆ
จนกระทั่งถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
สิ่งหนึ่งที่กระผมยังคงเป็นกังวลอยู่คือ การรักษาสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ก็จะมีการ
เชิญทางผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬเข้าร่ว มประชุมอีกครั้งหนึ่ง และทางกระผมก็ได้ประสานงานไป
ยังหน่วยข่าวในส่วนกลาง ให้ส่งหน่วยข่าวลับ ข่าวกรอง เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งในการเดินทางมาของนายกรัฐมนตรี
อยากให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ภาพลักษณ์เชิงบวก และนาไปซึ่ง การได้ประโยชน์ในทางอื่น ๆ ด้วย กระผม
ขอให้แต่ละอาเภอไปทาการซักซ้อมมวลชนที่มาร่วมงาน โดยอาศัยพัฒนากร เกษตรตาบล หรือ อบต. ในพื้นที่
ขอให้ทาการซักซ้อมขั้นตอน/วิธีการ และสร้างบรรยากาศที่ แสดงเจตนารมณ์ไปในทิศทางชื่นชม ยินดี มี
ความสุข ที่ได้ มาร่ว มต้อนรั บนายกรั ฐมนตรี/ผู้ บริห ารในระดับชาติ ในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติ ภารกิจของ
นายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทุกจุด 4 จุด ให้เกิดความสงบเรียบร้อย

-9ในบทพบปะที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวกับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ จะพูดถึงความประทับใจกับชาวบึงกาฬในคราว
ที่ได้เดินทางมาจังหวัดบึงกาฬแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนบึงกาฬ ในครั้งนี้กลับมา
บึงกาฬอีกครั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี มาขอบคุณชาวบึงกาฬที่มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศ
ถ้าหากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในการต้อนรับฯ ในครั้งนี้เป็นไปแง่ลบ เช่น การเข้าพบ
ร้องเรียน การถือป้ายประท้วง เรียกร้องต่าง ๆ เราจะต้องดาเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ต่าง ๆ
เหล่านั้นเกิดขึ้นได้ โดยจะต้องปิดช่องโหว่ในสถานที่ต่าง ๆ ที่
ขอมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ เข้าไปเกาะติดการทางานของสื่อมวลชนใน
การเผยแพร่ภาพข่าว หรือภาพเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อยด้วย ไม่เผยแพร่ภาพข่าวที่ไม่
เหมาะสมออกอากาศ
ในช่วงของการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ณ วัดอาฮงศิลาวาส ทางทีมงานกองทุน
หมู่บ้านประสานงานมายังจังหวัดว่า มีกิจกรรมใดที่จังหวัดบึงกาฬจะนาเสนอในช่วงของการถ่ายทอดสด ขอให้
คิดและนาเสนอกิจกรรมไว้ด้วยโดยจะจัดช่วงเวลาให้จังหวัด ทากิจกรรมร่วมกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อาทิ
มอบรางวัล ให้กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สานักงานพัฒนาชุ มชน) มอบรางวัลแก่ผู้สู งอายุ (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นลักษณะการทากิจกรรมร่วมกับประชาชนนามาแทรกเข้าใน
กาหนดการ
ทัง้ หมดนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของการเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ด้วย สาหรับ
ท่านใด/หน่วยงานใดแม้ไม่ได้รับมอบหมายภารกิจ สามารถเข้าไปช่วยดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ให้กาลังใจ
และแนะนาติชมแนวคิดให้แก่จังหวัดได้ ก็ขอเรียนเชิญและขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
หน.สนจ.บก. :
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดาเนิ นการจัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 และ
จัดส่งให้เผยแพร่ให้ทุกท่านทราบแล้วทาง e-mail address ของส่วนราชการ/หน่วยงาน มีท่านใดจะขอให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ และหากไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติรับรอง
รายงานประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556
ระเบียบวาระที่ 3.
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่ องที่ 3.1 เรื่ อง การเตรี ย มความพร้ อ มพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
และพิธีกดปุ่มเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ วัดอาฮงศิลาวาส
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556

-9ประธาน
:
ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
ภารกิจต่าง ๆ ร่วมแรงร่วมใจมุ่งตรงมาที่งานพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นงานหลัก พักงาน
อื่นไว้ก่อน เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนั้นค่อยดาเนินการงานประจา/งาน
อื่นต่อไป
ภารกิจที่จังหวัดต้องดาเนินการ ได้แก่
1. ด้านการเตรียมสถานที่ เต็นท์ เก้าอี้ การผูกผ้า/จับผ้าระบายจะมีการประชุมร่วมกันอีก
ครั้ง 1) สาหรับการเคลียร์ต้นไม้ ขณะนี้ทาง สนง.ทสจ.บก. ได้ดาเนินการเคลียร์ต้นไม้เรียบร้อยแล้ว 2) การ
เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่ว นภูมิภาคฯ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว 3) คงเหลื อ ภารกิจที่ยังไม่ได้
ดาเนินการอีกหนึ่งอย่าง คือ การรื้อศาลา จานวน 1 หลัง ขอให้องค์การบริหารส่วนจัง หวัด (ฝากท่านรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านฯ สมภพฯ) ได้เร่งรัดเข้าไปดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนด้วย ซึ่ง
กระผมได้รับการประสานจากเจ้าอาวาสวัดอาฮงศิลาวาสและได้ไปนมัสการท่านแล้ว หากดาเนินการล่าช้าทาง
วัดจะเปลี่ยนใจไม่ได้รื้อและจะนาไปปรับปรุงเป็นอาคารผลิต น้าดื่ม ซึ่งทางกระผมได้กราบเรียนท่านว่า ในปี
หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจะดาเนินการก่อสร้างให้ใหม่ให้ดีกว่าเดิม
2. ในเรื่องของการจัดมวลชนมาร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการและพิธี กดปุ่มเพิ่มทุน
กองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 3 ณ วัดอาฮงศิลาวาส ขณะนี้เตรียมมวลชนไว้ หมู่บ้านละ 50 คน จานวน 615
หมู่บ้าน ประมาณ 30,000 คน มาที่พิธีวางศิลาฤกษ์ฯ และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนละ 20 คน
จานวน 615 หมู่บ้าน ประมาณ 12,000 คน ที่วัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งเน้นมวลชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ในการนี้จะมีการแจกเสื้อให้แก่กรรมการฯ ที่มาร่วมงานกดปุ่มเพิ่มทุน โดยจะฝากเสื้อให้กับนายอาเภอไปแจก
ให้แต่ละหมู่บ้าน และให้นามวลชนเหล่านั้นมารวมตัวที่วัดอาฮงศิลาวาสดังกล่าว
3. วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ที่จะใช้ในการจัดงานฯ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจานวน
มากและยังไม่มีงบประมาณ เพราะไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ ฉะนั้นเราจะต้องทาการจัดหากันต่อไป ในขณะนี้
ก็ต้องอาศัยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นหน่วยหลัก หากหน่วยงานใดมีงบประมาณ
มากและยังเหลืออยู่ ก็สามารถนามาสมทบให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยก็ได้จะขอบคุณมาก ยกตัวอย่าง
เช่น ค่าใช้จ่ ายในการจั ดพิมพ์ห นังสื อที่ระลึ ก พิธี ว างศิล าฤกษ์ศูนย์ราชการ จานวน 3,000 เล่ ม เป็นเงิน
300,000 บาทเศษ ค่าเช่าเต็นท์ จานวน 400,000 บาทเศษ รวมเป็น 700,000 บาทเศษ และอื่น ๆ อีก
มาก ก็ต้องทาการจัดหากันต่อไป
ภารกิจ ทั้งหมดนี้ จ ะมีรายละเอียดอยู่ในบัญชีมอบหมายภารกิจ/ความรับผิ ดชอบอยู่แล้ ว
ก็ขอให้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย และในช่วงนี้จะมีการเรียกประชุมซักซ้อมอยู่เป็นระยะ ๆ
จนกระทั่งถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
สิ่งหนึ่งที่กระผมยังคงเป็นกังวลอยู่คือ การรักษาสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ก็จะมีการ
เชิญทางผู้บังคับการตารวจภู ธรจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง และทางกระผมก็ได้ประสานงานไป
ยังหน่วยข่าวในส่วนกลาง ให้ส่งหน่วยข่าวลับ ข่าวกรอง เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งในการเดินทางมาของนายกรัฐมนตรี
อยากให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ภาพลักษณ์เชิงบวก และนาไปซึ่งการได้ประโยชน์ในทางอื่น ๆ ด้ว ย กระผม
ขอให้แต่ละอาเภอไปทาการซักซ้อมมวลชนที่มาร่วมงาน โดยอาศัยพัฒนากร เกษตรตาบล หรือ อบต. ในพื้นที่
ขอให้ทาการซักซ้อมขั้นตอน/วิธีการ และสร้างบรรยากาศที่แสดงเจตนารมณ์ไปในทิศทางชื่นชม ยินดี มี
ความสุข ที่ได้มาร่ว มต้อนรั บนายกรั ฐมนตรี/ผู้บริห ารในระดับชาติในครั้ งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ
นายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทุกจุด 4 จุด ให้เกิดความสงบเรียบร้อย

- 10 ในบทพบปะที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวกับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ จะพูดถึงความประทับใจกับชาวบึงกาฬในคราว
ที่ได้เดินทางมาจังหวัดบึงกาฬแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวั นที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนบึงกาฬ ในครั้งนี้กลับมา
บึงกาฬอีกครั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี มาขอบคุณชาวบึงกาฬที่มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศ
ถ้าหากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในการต้อนรับฯ ในครั้งนี้เป็นไปแง่ลบ เช่น การเข้าพบ
ร้องเรียน การถือป้ายประท้วง เรียกร้องต่าง ๆ เราจะต้องดาเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ต่าง ๆ
เหล่านั้นเกิดขึ้นได้ โดยจะต้องปิดช่องโหว่ในสถานที่ต่าง ๆ ที่
ขอมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ เข้าไปเกาะติดการทางานของสื่อมวลชนใน
การเผยแพร่ภาพข่าว หรือภาพเหตุการณ์ต่ างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย ไม่เผยแพร่ภาพข่าวที่ไม่
เหมาะสมออกอากาศ
ในช่วงของการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ณ วัดอาฮงศิลาวาส ทางทีมงานกองทุน
หมู่บ้านประสานงานมายังจังหวัดว่า มีกิจกรรมใดที่จังหวัดบึงกาฬจะนาเสนอในช่วงของการถ่ายทอดสด ขอให้
คิดและนาเสนอกิจกรรมไว้ด้วยโดยจะจัดช่วงเวลาให้จังหวัด ทากิจกรรมร่วมกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อาทิ
มอบรางวัลให้กับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สานักงานพัฒนาชุมชน) มอบรางวัลแก่ผู้สู งอายุ (สานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นลักษณะการทากิจกรรมร่วมกับประชาชนนามาแทรกเข้ าใน
กาหนดการ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของการเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ด้วย สาหรับ
ท่านใด/หน่วยงานใดแม้ไม่ได้รับมอบหมายภารกิจ สามารถเข้าไปช่วยดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ให้กาลังใจ
และแนะนาติชมแนวคิดให้แก่จังหวัดได้ ก็ขอเรียนเชิญและขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย
หน.สนจ.บก. :
สาหรับในวันนี้ เวลา 15.00 น. ขอเรียนเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศูนย์
ราชการจังหวัดบึงกาฬตามซึ่งได้นัดหมายไว้แล้วเพื่อตรวจสอบพื้นที่และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่ องที่ 3.2 เรื่ อง กาหนดการจัดงาน “พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจาปี
2556”
หน.สนจ.บก.
:
ด้วยกาหนดการจัดงาน “พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจาปี
2556” ในอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ กาหนดการเริ่มตั้งแต่ 07.30 น.
จึ งขอเรี ยนเชิ ญ ข้ าราชการ พนั กงานรั ฐวิ สาหกิ จ นั กเรี ยน นั กศึ กษา และประชาชนทุ กหมู่ เหล่ า ร่วมพิธี โดย
พร้อมเพรียงกัน (รายละเอียดกาหนดการแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว)
การแต่งกาย : ข้าราชการ –เครื่องแบบปกติขาว / เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว หรือตามสังกัด
: นักเรียน นักศึกษา - แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
: พ่อค้า ประชาชน – ชุดไทยพระราชทานหรือชุดสุภาพ
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:
เป็นวันสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ งานพิธีฯสาคัญ
ต่างๆ ที่กาหนดจัดขึ้นในแต่ละปีมีจานวนเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมามีครั้งหนึ่งที่มีผู้มาร่วมงานจานวนน้อย เจตนารมณ์
ของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา ปัจจุบันชนรุ่น
หลังที่มีอายุต่ากว่า 35 ปี จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้น้อยมาก หากมาร่วมงานเมื่อมีการอ่านคาสดุดี ก็จะ
เป็นการสรุปย่อให้เห็นถึงความสาคัญของสถาบันฯ เมื่อจัดกิจกรรมแล้ว ก็ขอให้มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
ขอให้ช่วยกันปลูกฝังความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน และกลุ่มบุคคลที่อายุต่ากว่า 35 ลงมา ขอให้ทุกท่านให้ความสาคัญวันสาคัญเกี่ยวกับทางสถาบันฯ
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ 3.3 เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุ ลาคม 2556
หน.สนจ.บก.
:
ด้วยสานักนายกรัฐมนตรีแจ้งเชิญชวนจังหวัดประดับธงตราสัญลักษณ์งาน
ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศล เนื่องใน
โอกาสจะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม โดยพร้อมเพรียงกัน จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ
หน่วยงาน ประดับธงสัญลักษณ์ดังกล่าวด้วย (รายละเอียดได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานทราบแล้ว)
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.4 เรื่อง โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
:
จังหวัดบึงกาฬ กาหนดออกหน่ว ยบริการ โครงการ “หน่ว ยบาบัดทุกข์
บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านนาอ่าง ตาบลโพธิ์หมากแข้ง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ในการนี้ ขอเรียนเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมออกหน่วยบริการฯ ในวันและสถานที่
ดังกล่าว
ประธาน
:
หากหัวหน้าส่วนราชการใดไม่ติดราชการ ขอให้ไปร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง เพื่อ
พบปะชาวบ้าน 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 ดาเนินการตามข้อสั่งการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

-12เรื่องที่ ๓.5 เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
:
จั งหวัดบึงกาฬ โดยที่ทาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ร่ว มกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ วัดป่าบ้านพันลา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 18 – 24
พฤษภาคม 2556 ณ วันป่าบ้านพันลา หมู่ที่ 2 ตาบลวิศิษฐ์ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยกาหนด
พิธีเปิดงานภาคเช้าในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา เริ่มเปิดงานเวลา 07.00 น.
มี กิ จ กรรมเดิ น วิ่ ง วิ ส าขบู ช า ลด ละ เลิ ก อบายมุ ข พิ ธี ท อดผ้ า ป่ า พุ ท ธชยั น ตี ภาคค่ ามี พิ ธี เ วี ย นเที ย น
เวลา 19.00 น. นอกจากนั้นในช่วงเวลาจัดงานมีกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม ถือศีล มีกิจกรรม
ของนักเรียนและการจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพุทธชยันตี ทอดถวาย ณ วัดป่าพันลา
จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูช า โดยพร้อมเพรียงกัน
ในสัปดาห์วิสาขบูชา ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรม สาหรับพุ่มผ้าป่าของหน่วยงานต่าง
ๆ และภาคเอกชน สามารถนาไปถวายที่วัดป่าพันล า ในวันทอดผ้าป่า วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 หรือ
รวบรวมพุ่มผ้าป่าหรือปัจจัยนาส่งไว้ที่ทาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.6 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ในไตรมาศที่ 3 กาหนดผล
การเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 50 และงบภาพรวม ร้อยละ 69
ข้อมูลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 จากระบบ GFMIS
ได้รับ งปม.ทั้งสิ้น 2,645.31 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,842.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.64 โดย
แยกเป็น งบลงทุน 659.57 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 276.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.88 (ต่ากว่า
เป้าหมายกาหนดไว้ร้อยละ 50) และงบประจา 1,985.74 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,565.85 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 78.85
รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบกรมจังหวัดบึงกาฬ ปี งปม. 2556 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้ น
153.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 26.10 บ้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.06
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย
เงินกันของปี 2555 จานวน 589.77 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 371.52 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.99
เงินกันก่อนปี 2555 จานวน 20.91 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.53 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 69.49
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:
สาหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบกรมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556ขอให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้มีผลคืบหน้าเป็นรูปธรรม และทันตามห้วงเวลาที่กาหนด (ซึ่งมีการ
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2556) ขอให้ตรวจสอบการดาเนินงานว่าตัดขัดใน
ขั้นตอนใด ส่วนงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งมีอยู่ในสานักงานท้องถิ่นจังหวัด สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอให้ช่วยเร่งรัดดาเนินการด้วย ขณะนี้ยังต่ากว่าเป้าหมายที่ทางรัฐ
กาหนดไว้ ในไตรมาสที่ 3 โดยเฉพาะงบของ ปปส. ยังมีการเบิกจ่ายล่าช้ามาก ขอฝากท่านรองผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัด และอาเภอ พิจารณาเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับตามโครงการให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของเราด้วย
เรื่องงบประมาณปี 2556 หน่วยงานใดยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งรัดวาง
แผนการจัดการให้เรียบร้อยภายในกาหนด และหากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ต้องเตรียมคาชี้แจงเหตุผลไว้
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.7 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือน
มกราคม ๒๕๕6
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
สานักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทาภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬ
ประจาเดือนมกราคม 2556 พบว่า
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬ (เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กับ กุมภาพันธ์ 2555) มี
การขยายตัวทุกด้าน ยกเว้นด้านการค้าชายแดน โดยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจอุปสงค์อุปทาน เศรษฐกิจมีการขยายตัว
โดยเฉพาะภาคการเกษตร ปริมาณผลผลิตยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ในขณะที่สาขาปศุสัตว์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.74 สาขาประมง ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน
ของปี ที่ แล้ ว และส าหรั บ ภาคอุต สาหกรรม มีก ารขยายตั ว วัด จากเครื่ อ งชี้ ของปริ มาณการใช้ ไ ฟฟ้ า
ภาษีมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จานวนทุนจดทะเบียนสะสมลดลง , ภาคการท่องเที่ยว เครื่องวัด
จากจ านวนผู้ ผ่ า นด่า นตรวจคนเข้ า เมือ งบึ งกาฬ ทั้ ง ขาเข้ า และขาออก มีก ารขยายตั ว การบริ โ ภค ด้ า น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขยายตัว ฯลฯ สาหรับการลงทุนภาคเอกชน เสนอเครื่องชี้วัดด้านทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่
ลดลง การใช้จ่ายภาครัฐ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ขยายตัว เพราะปี 2555 เดือนมกราคม ได้รับอนุมัติเงิน
งบประมาณ(ล่าช้า) ด้านการค้าชายแดน หดตัวลดลง ทั้งการส่งออกสินค้าชายแดน และการนาเข้าสินค้า
ชายแดน (สิ น ค้ า ส่ ง ออกลดลง/เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งเวลาการเปิ ด ด่ า น-เจ้ า หน้ า ที่ ด่ า นฝั่ ง ลาวมี ก าร
เปลี่ยนแปลงบุคลากรทาให้การอานวยความสะดวกลดลง)
สถานการณ์ทางการเงิน ด้านสินเชื่อธนาคาร มีจานวน 22,982.16 ล้านบาท ขยายตัว
จากปี 2555 ด้านเงินฝากธนาคาร มีจานวน 15,081.76 ล้านบาท (เป็นหนี้มากกว่าเงินฝาก)
ด้านการจ้างงาน เครื่องชี้วัดจากระบบประกันสังคม จานวน 6,713 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ
16.46
ฐานะการคลังบึงกาฬ ขยายตัว จัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 21.24 ล้านบาท สูงกว่าเดือน
เดียวกันของปีก่อน 0.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,651.15
ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 1,545.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,461.22 ส่งผลให้ดุลเงิน
งบประมาณ ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 1,545.11 ล้านบาท คิดเป็น 1,822.03

-14ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดเอกสารฉบับสมบู รณ์เ พื่อ นาไปใช้ ประโยชน์ ได้ผ่ านทางเว็บ ไซต์
สานักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ http://klang.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลเศรษฐกิจฯ รายงานภาวะเศรษฐกิจฯ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ ๓.8 เรื่อง การอนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ....
คลังจังหวัดบึงกาฬ
:
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 อนุมตั ิร่าง พรบ.กอง
ทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการประกาศใช้ เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา
เรื่องเงินบานาญของสมาชิก กบข. มีดังนี้
ข้าราชการ : ที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ (767,867 คน)
1. ให้สามารถกลับไปเลือกรับบานาญตามระบบเดิม ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้
บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
2. ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (1 ตุลาคม
2557)
3. ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว
4. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ 30 กันยายน 2557 คือวันที่ 1 ตุลาคม
2557 (งปม.2558)
5. เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับบานาญ จะได้รับบานาญสูตรเดิม พ.ศ.
2494 จนถึงวันที่เสียชีวิต
6. ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจาก
ราชการ ไม่ว่ากรณีใด (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556 หรือขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก) ให้ใช้
สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น แล้วแต่กรณี (วันที่ 30 กันยายน 2556 หรือวันที่ขอลาออก
หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก)
7. หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557
หรือภายในวันที่ที่จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด(วันที่เกษียณอายุราชการราชการ 30 กันยายน 25 56
หรือวันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้
บังคับ
ผู้รับบานาญ : (209,842 คน) (ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ)
1. ให้ ใช้ สิ ท ธิ เลื อ ก ตั้ งแต่ วั น ถัด จากวัน ที่ ก ฎหมายมี ผ ลใช้ บั ง คับ ถึ ง วั นที่ 30 มิ ถุ น ายน
2557
2. ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว
3. ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ โดยวิธีหัก
กลบลบกัน

- 15 4. ได้ รั บบ านาญสู ตรเดิ มย้ อนหลั งตั้ งแต่ วั นที่ ออกจากราชการถึ งวั นที่ 30 กั นยายน 2557
โดยวิธีหักกลบลบกัน
5. เมื่อหักกลบลบกันแล้ว
5.1 หากมีส่วนต่างต้องชาระคืนให้รัฐ ให้ชาระคืนภายใน 30 มิถุนายน 2557
5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
ให้ ผู้ รั บ บ านาญตาม 5.1 คื น เงิ น ให้ รั ฐ ผ่ า นส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก เพื่ อ น าส่ ง ต่ อ ให้
กรมบัญชีกลาง
เงิน ที่ได้รั บ คืนไม่ต้อ งนาส่ งคลั งเป็นรายได้แผ่ นดินและให้ รั ฐ โดยกรมบัญชีกลาง
สามารถนาเงินที่ได้รับคืนจากผู้รับบานาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับบานาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้
นาส่งเข้าบัญชีเงินสารอง
6. หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดง
ความประสงค์นั้ น ไม่มีผลใช้บั งคับ และหากได้คืนเงินตาม 5.1 ให้ รัฐแล้ ว รัฐจะคืนเงินดั งกล่ าวให้ กับทายาทต่อไป
7 จะได้รับบานาญสูตรเดิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต
ตัวอย่าง
ข้าราชการบานาญ (กบข.) ปัจจุบันอายุ 70 ปี
1. รับบานาญเดือนละ 25,000 บาท (รับมาแล้ว 10 ปี)
= 25,000*10*12 = 3,000,000 บาท
2. รับเงินก้อนจาก กบข. 400,000 บาท
1.+2. =3,400,000 บาท
ถ้าลาออกจาก กบข. บานาญสูตรเดิม พ.ศ. 2494
1. รับบานาญเดือนละ 35,000 บาท (รับมาแล้ว 10 ปี)
= 35,000*10*12 = 4,200,000 บาท
หกกลบลบกัน 4,200,000 – 3,400,000
จะได้รับเงินเพิ่ม 800,000 บาท
ดังนั้น สมควรลาออกจาก กบข.
* * ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
* * ขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละบุคคล
1. เงินเดือน
2. อายุราชการ
3. คิดว่าตัวเองจะอายุยืนหรือไม่ ?
4. อยากได้เงินก้อนไปใช้หรือไม่ ?
ประธาน
: ขอให้ทุกท่านให้ความสนใจและทาความเข้าใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นผลประโยชน์
ของตนเอง และเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วย และขอให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้ทราบ
โดยทั่วกันด้วย
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

- 16 เรื่องที่ 3.9 เรื่อง เรื่อง สรุปภาวะการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว
จังหวัดบึงกาฬ ประจาเดือนมีนาคม 2556
พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
:
การค้าชายแดน ภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่าง
ไทย กับ สปป.ลาว ของจังหวัดบึงกาฬ ในเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่อนปรน
บ้านบุ่งคล้ า จุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน และจุดผ่ อนปรนบ้านห้วยคาด มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 331.56
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว (ก.พ. 56) จานวน 83.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.89 และไทย
ได้ดุลการค้า 227.46 ล้านบาท มีมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 279.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว (ก.พ. 56)
จานวน 69.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.96 มีมูลค่าสินค้านาเข้าทั้งสิ้น 52.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนที่แล้ว (ก.พ.56) 14.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.13
-มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดบึงกาฬ รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
(ต.ค. 55 – มี.ค. 56) มีมูลค่าการค้ารวม 2,374.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีงบประมาณ
ที่แล้ว ลดลง 535.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.41 มูลค่าการส่งออก 2,058.53 ล้านบาท ลดลง
628.17 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 23.38 มูล ค่าการน าเข้า 316.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 92.24
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.22 มูลค่าดุลการค้า 1,742.60 ล้านบาท ลดลง 720.31 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 29.25
-สินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มยี่ห้อกระทิงแดง ตัวรถและกระบะของ
รถดั๊ม น้ามันดีเซลหมุนเร็ว ยางมะตอย ตู้เย็น ผงชูรส รถบรรทุกเก่าใช้แล้ว เครื่องปรับอากาศ กระเบื้องลอนคู่
และเหล็กโครงสร้างพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น
-สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป รถเครน มันสาปะหลัง ไม้สาเร็จรูป ชาผง ถ่านไม้
กรวด และทรายธรรมชาติ เป็นต้น
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
สานักงานพาณิชย์ จั งหวัดบึงกาฬ ขอเพิ่มเติมยอดจาหน่ายสินค้า ในการจัดงาน “สวัส ดี
บึงกาฬ ธงฟ้า ราคาประหยัด” ในระหว่างวันที่ 29 - 1 พฤษภาคม 2556 จานวน 1,950,700 บาท ยอด
สั่งจองสินค้าประเภทไม้ จานวน 30,000 บาท ปัญหาอุปสรรคในการจัดงาน คือ มีฝนตก พายุ ทาให้เต็นท์
จาหน่ายสินค้าพังเสียหาย และต้องหยุดจาหน่ายสินค้าเร็วกว่ากาหนดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.10 เรื่อง บทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาฯ
:
สานักงาน ป.ป.ช. “เป็นองค์กรนาด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม”
พันธกิจหลัก ของสานักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้
1. ปลูกจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม วินัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาองค์ ค วามรู แ ละบุ ค ลากรในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ทั ด เที ย ม
มาตรฐานสากล

- 17 อานาจหน้าที่ สานักงาน ป.ป.ช. มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2. ศึกษาและรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
3. ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการ
และการเมือง
4. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมาย
5. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ช.
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด้านป้องกันการทุจริต
-เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการและอื่น ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
-ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด้านปราบปรามการทุจริต
-ไต่สวนข้อเท็จ จริ งและสรุปส านวนเสนอวุฒิส ภาเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนดออกจากตาแหน่ง
-ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนเพื่อดาเนินคดีอาญา ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่งกระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริต
ต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
-ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือข้าราชการในระดับต่ากว่าที่ร่วมกรระทาผิดกับผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว หรือกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรื อ ที่ ก ระท าความผิ ด ในลั ก ษณะที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ห็ น สมควร
ดาเนินการ
-สอบสวนข้อเท็จจริงความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน
-กาหนดตาแหน่ งเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิ นและหนี้สิ นของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
-ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบที่ยื่นไว้

- 19 -ไต่สวนและวินิจ ฉัยกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่า
ร่ารวยผิดปกติ เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.11 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาจังหวัด (ป.ป.จ.)
ผอ.สนง.ป.ป.ช.ประจาฯ
:
สานักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานให้มี การ
สรรหากรรมการ ป.ป.จ. ประกอบด้วย 2 ภารกิจ ดังนี้
ภารกิจที่ 1 การดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยให้ผู้แทน
หน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด รวม 9 กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงาน คัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือ
องค์กรละหนึ่งคน รวม 9 คน ทาหน้าที่สรรหากรรมการ ป.ป.จ. ในภารกิจที่ 2 ต่อไป
ภารกิจที่ 2 การสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยประกาศรับสมัครจากบุคคลที่มีซื่อสัตย์สุจริต
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้นให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. พิจารณาคัดเลือกไว้
เป็นสองเท่าของจานวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัด แล้วนารายชื่อจัดทาบัญชีเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจา
จังหวัดตามจานวนของแต่ละจังหวัดต่อไป
ส าหรั บ การด าเนิ น การคั ด เลื อ กคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. การสรรหา
กรรมการ ป.ป.จ. ซึ่ ง จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ และอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรมการ ป.ป.จ. รายละเอี ย ด
ตามเอกสารแนบท้ายวาระแจกจ่ายในที่ประชุม
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาต่อ
ประธานกรรมการสรรหาในจังหวัดนั้น โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมแสดงผลงานและหลักฐานตามแบบที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด โดยเริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
ขอฝากหัว หน้ าส่ว นราชการประชาสั มพันธ์ให้ ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่ว กันด้ว ย ดูรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.nacc.go.th
หรื อ ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ ส านั ก งาน ป.ป.ช.ประจ าจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
เลขที่ 250/2-3 ม.1 ถ.ประกอบบู ร ณะ ต.วิ ศิ ษ ฐ์ อ.เมื อง จ.บึ งกาฬ 38000 โทร. 0-4249-1110
โทรสาร 0-4249-1721
ประธาน
:
จังหวัดบึงกาฬ มีกรรมการฯ ได้ 3 คน ซึ่งจะต้องดาเนินการสรรหาส่งรายชื่อให้
ส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งจานวน 6 คน ซึ่งกรรมการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี อายุไม่เกิน 70 ปี และต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งอื่นใด ๆ
อยู่ในขณะนั้น
ขอฝากเชิญชวนและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบด้วย

- 20ขณะนี้ มี สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัด และสตง.ประจาจังหวัด เข้ามาตั้งอยู่ในจังหวัดของเรา
แล้ว เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางานของหน่วยงานภาครัฐ ขอให้ช่วยให้คาแนะนา ปรึกษา
ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย
หากทางส านั กงานฯ มี สิ่ งหนึ่งสิ่งใดที่ทางจังหวัด /ส่ว นราชการจะช่ว ยเหลื อส่งเสริมและ
สนับสนุนการทางานของท่านให้ดาเนินไปได้อย่างเรียบร้อย ทางจังหวัดยินดีเป็นอย่างยิ่ง
มติที่ประชุม

นพ.สสจ.บก.

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.12 เรื่อง สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย และจังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ. 2556
:
ด้ ว ยขณะนี้ ส ถานการณ์ ก ารเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ กออกในประเทศไทย พ.ศ. 2556
จานวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 2013-04-23 (สัปดาห์ที่ 16)
จานวนผู้ป่วย
24,272
ราย
จานวนผู้ป่วยตาย
28 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร
37.88
อัตราตายต่อแสนประชากร
0.04
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
0.12

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2556 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บึงกาฬ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 30 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.17 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
พบผู้ป่วยเพศชายเท่ากับเพศหญิง โดยพบเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 15 ราย อัตราส่วน
เพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1
กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 11 ราย รองลงมาคือ กลุ่ม
อายุ 5 - 9 ปี, 15 - 24 ปี, 35 - 44 ปี และ 0 - 4 ปี จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 8, 5, 3 และ 3 ราย ตามลาดับ
อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 18 ราย รองลงมาคือ อาชีพ
นปค. อาชีพเกษตร และอาชีพรับจ้าง จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 7, 3 และ 2 ราย ตามลาดับ
พบผู้ ป่ว ยสู งสุ ดในเดือน เมษายนจานวนผู้ป่ว ย เท่ากับ 12 ราย โดยมีรายงานผู้ป่ว ยเดือน
มกราคม 4 ราย กุมภาพันธ์ 6 ราย มีนาคม 8 ราย เมษายน 12 ราย
การดาเนินการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
เพื่อให้การดาเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบึงกาฬ พร้อมหน่วยบริการในสังกัด ได้ดาเนินการดังนี้
๑. แจ้ งรายงานสถานการณ์ร ายเดือน รายสัปดาห์เพื่อการเฝ้าระวังโรค นับตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรก
(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
2. แจ้งประกาศกรมควบคุมโรคติดต่อ เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการสอบสวนโรคเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค และค้นหาแหล่งโรคในพื้นที่เกิดโรค
4. ควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรค และเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่ตามเกณฑ์ระยะเวลาการเฝ้าระวังโรค

- 21 5. ด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรรองรั บ สถานการณ์ ไ ข้ เ ลื อ ดออกในกลุ่ ม แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้ปฏิบัติงานทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ควบคุมโรคไข้เลือดออก
๖. ออกประชาสัมพันธ์ และกาหนดแนวทางและมาตรการระดับจังหวัดเพื่อดาเนินการในหน่วยงาน
ระดับอาเภอ ตาบล เพื่อการควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ
๗. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ (เรื่องที่ ๙) ได้ ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพในแหล่งสถานที่เป้าหมายที่อาจแพร่
โรคได้
๘. ดาเนินการควบคุมกากับและติดตามสถานการณ์ และการดาเนินการในหน่วยงานทุกระดับ
๙. มอบหมายให้หน่วยงานระดับอาเภอดาเนินการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงรายตาบล เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง
พื้นที่ตามระดับความเสี่ยงสูง กลาง ต่า
ขอความร่วมมือด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะอาเภอ กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน
อปท. และองค์ กรที่เ กี่ย วข้ องกับ ชุม ชน ในการป้อ งกั นการแพร่ ระบาดของโรค โดยเฉพาะการก าจั ดแหล่ ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทาความสะอาด ขจัดขยะแหล่งหลบยุง เช่นผ้าเก่า กลิ่นเหงื่อ ให้มี
ขัดภาชนะเก่าที่น้าแห้งด้วยเพราะเมื่อมีน้ามาไข่ยุงก็จะเพาะพันธุ์ได้ การปล่อยปลาหางนกยูง ใส่ทรายอะเบต ใน
น้าอุปโภค เป็นต้น ซึ่งจะได้มีหนังสือเวียนแจ้งแนวทางในการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวต่อไป
ประธาน
:
ไข้ เลื อดออกเกิด ขึ้น ในจัง หวั ดบึ งกาฬแล้ ว จ านวน 30 ราย ซึ่ง เป็ นจ านวนไม่ น้อ ย
ลักษณะอาการเป็นไข้ ตัวร้อน ต้องหาหมอไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิต เพราะเลือดจะแข็งตัว สาหรับผู้ที่มี
ลูกเล็กต้องระวัง ขอให้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันต่อไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.13 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9
นพ.สสจ.บก.
:
สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ (H7N9) ในห้วงเวลา
1 มกราคม – 23 เมษายน 2556
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ (H7N9) ในต่างประเทศ
CDC ประเทศจีน สานักข่าวซินหัว และ www.abc.net.au รายงานว่า ณ เวลา 16.00 น.(Beijing
Time) วันที่ 21 เมษายน 2556 ว่าในรอบ 24 ชั่วโมง มีรายงานผู้ติดเชื้อ H7N9 เพิ่มขึ้น 6 ราย โดยเป็นผู้ติด
เชื้อจากมณฑลเจียงซู 1 ราย และเจ้อเจียง 5 ราย ทาให้ผู้ติดเชื้อH7N9 สะสมจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง
21 เมษายน 2556 เป็น 102 ราย เสียชีวิต 20 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 19.6 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการติด
เชื้อทางเดินหายใจรุนแรง โดยพบผู้ป่วยกระจายใน 6 พื้นที่ ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ เจียงซู เจ้อเจียง อานฮุย เหอหนาน
และปักกิ่ง ซึงอยู่ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน
จากข้อมูลผู้ติดเชื้อทั้งหมดพบว่า เวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันเริ่มป่วยถึงวันยืนยันติดเชื้อ 9 วัน ผู้ ติดเชื้อมีอายุ
ตั้งแต่ 4 – 89 ปี อายุเฉลี่ย 58 ปี median 62 ปี และmode 74 ปี ผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 50 มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ติดเชื้อร้อยละ 66 เป็นเพศชาย และกลุ่มผู้เสียชีวิตร้อยละ 70 เป็นเพศชาย กลุ่มผู้สัมผัส
มากกว่า 1000 รายยังไม่พบอาการผิดปกติ

- 22 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H7N9)
เชื้อก่อโรคชื่อ avian influenza A(H7N9) virus อยู่ในตระกูลเดียวกับ H7N2, H7N3 และ H7N7
เชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นสายพันธ์ที่เกิดจากการรวมตัวของ H7N3 virus จากเป็ด, H7N9 virus จากนกป่า และ
H9N2 จาก brambling, A/brambling/Beijing/16/2012) viruses. H7N9 สามารถเข้าไปในmammalian
cells และเจริญในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายสัตว์ปีก
โดยเฉพาะอุณหภูมิข องร่ า งกายคน ส าหรับการติด ต่อองค์การอนามัยโลกประเมิ นในภาพรวมว่า ยัง ไม่พ บ
หลักฐานว่ามีการติดต่อจากคนสู่คนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มมีกรณีสงสัยว่า อาจมีผู้ป่วยในครอบครัวเดียวกัน ทา
ให้สันนิษฐานว่า อาจมีการติดต่อจากคนสู่คนในวงจากัด ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ทาให้การแพร่กระจายของเชื้อใน
วงกว้างมีโอกาสเป็นไปได้น้ อย จึงไม่แนะนาให้ดาเนินการตรวจคัดกรองพิเศษที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
รวมทั้งไม่แนะนาให้จากัดการเดินทางหรือการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด
สถานการณ์โรคในประเทศไทย
ส าหรั บ สถานการณ์ ใ นประเทศไทยยั ง ไม่ มี ร ายงานการพบผู้ ป่ ว ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม นพ.ประดิ ษ ฐ์
สินธวณรงค์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานการระบาดจากคนสู่คน แต่ปัญหาคือยัง
ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสัตว์ช นิดใดกันแน่ จึงยังไม่สามารถป้องกันได้ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก
เพราะว่าสัตว์ที่น่าสงสัยยังอยู่ที่เมืองจีน และหากคนจีนที่มาเมืองไทยก็ยังไม่พบว่าสามารถนาเชื้อมาแพร่สู่คนไทย
ได้ เพราะฉะนั้นมาตรการของเราจึงอยู่ที่การเฝ้าระวังในกลุ่มสัตว์ปีกที่ตายเป็นกลุ่มอย่างผิดสังเกต ขณะนี้ยังไม่มี
ความจาเป็นต้องกักกันการเดินทาง เพราะเป็นไปไม่ได้หากจะไป กักกันนักเดินทางจากประเทศจีนเพียงประเทศ
เดียว อีกทั้งไข้หวัดนกชนิดดังกล่าวปัจจุบันยังตอบสนองต่อยารักษาอยู่ ส่วนเรื่องวัคซีนป้องกันโรคนั้นตนได้รับ
รายงานจากองค์การอนามัยโลกว่า ภายใน 3 เดือนนี้ประเทศจีนจะสามารถผลิตวัคซีนได้และในประเทศไทยมี
การสารองยาเพียงพออยู่แล้ว และไม่จาเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน เพราะหากเกิด การแพ้วัคซีน อาจจะทาให้
เสียชีวิตได้ เรื่องนี้ไม่น่าตกใจในประเทศไทย
สถานการณ์ในจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬได้แจ้งมาตรการดาเนินการในพื้นที่ดังนี้
1. ดาเนินการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาและทางห้องปฏิบัติการ การรายงาน และการค้นหาผู้ป่วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณจังหวัดชายแดน และจังหวัดท่องเที่ยว รวมทั้ง เตรียมความพร้อมของทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในการเฝ้าระวังและตรวจจับการระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวันหยุดยาว
และเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยให้เพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ
- ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง (SARI : Severe Acute Respiratory Infection)
- ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและมีอาการปอดบวม
- ผู้ป่วยปอดบวมที่พบเป็นกลุ่ม (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และมีความเกี่ยวข้องกันทางระบาดวิทยา)
- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ป่วยเป็นปอดบวม
2.แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การรักษาพยาบาล รายละเอียดตามแนวทางวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ และ
แนวทางการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลตามแนวทางมาตรฐานเช่นเดียวกันกับโรคไข้หวัดนก
3. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครปศุสัตว์ (อสป.) ดาเนินการเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดนก หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ หรือผู้เดินทางจากต่างประเทศและมีอาการปอดบวม ต้องรีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

- 23 4. ประชาสัมพันธ์คาแนะนาสาหรับผู้เดินทางและประชาชนทั่วไป โดยการเดินทางระหว่างประเทศยัง
สามารถเดินทางได้ตามปกติ ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีก รวมทั้งนกธรรมชาติ
และหากผู้เดินทางมีอาการคล้ายโรคไข้หวัด ใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และเคยสัมผัสสัตว์ปีกหรือ
ผู้ป่วยปอดบวม ให้ไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติสัมผัสโรค สาหรับประชาชนทั่วไป ให้รับประทานอาหารปรุงสุก
และปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
ประธาน
:
ขอให้ สั ง เกต ถ้ า มี สั ต ว์ ปี ก ล้ ม ตาย ให้ เ ร่ ง แจ้ ง ไปยั ง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เพื่ อ
ดาเนินการพิสูจน์ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.14 เรื่อง ผลการประกวด “TO BE NUMBER ONE IDOL” ระดับประเทศ
นพ.สสจ.บก.
:
ด้วยนางสาวจิราพร นันติไหล “น้องหมิว ” โรงเรียนพรเจริญ
วิทยา หมายเลข TI 008 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ซึ่งผ่านเข้ารอบ
ที่ 3 (24 คนสุดท้าย) จึงขอความร่วมมือช่วยกันโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวดระดับประเทศ ตามเบอร์โหวต
TO BE NUMBER ONE IDOL : 1900-1900-94 ตามรหัส TI 008 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 4
พฤษภาคม 2556 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเหลือ 16 คนสุดท้ายจะได้เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL และ
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาเป็นองค์
ประธานมอบรางวัล ณ JJ MALL และในวันดังกล่าว จะมีการเปิดตัว โครงการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
เชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเข้ากองทุนคนละ 1 บาทขึ้นไป ในเบื้องต้น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเท็ค ได้แจ้ง
ความจานงจะบริจาคเข้ามูลนิธิในเดือนนี้จานวน 1 แสนบาท และในเดือนหน้าอีกจานวน 1 แสนบาท ขอ
เสียงปรบมือขอบคุณท่านผู้อานวยการฯ ณ ที่นี้ด้วยครับ โดยจะได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าเฝ้ารับเสด็จ และ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินด้วย
ประธาน
:
ขอขอบคุณสาหรับเงินบริจาคจากผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเท็ค ณ ที่นี้
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ ๓.15 เรื่อง ความก้าวหน้าการดาเนินงานก่อสร้างอาคารสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดบึงกาฬและอาคารโรงพยาบาลบึงกาฬ
นพ.สสจ.บก. :
ด้ว ยส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดบึงกาฬดาเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้า ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและอาคารโรงพยาบาลบึงกาฬ ซึ่งขอรายการผลการก่อสร้างดังกล่าว
ดังนี้
ความก้าวหน้าการดาเนินงานก่อสร้างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและอาคาร
โรงพยาบาลบึงกาฬ (ณ 30 เมษายน 2556)

- 24 การก่อสร้างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
รายการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.อาคารสานักงาน 1 หลัง
2.อาคารพัสดุ 1 หลัง
3.โรงจอดรถ 1 หลัง
บ้านพักข้าราชการ
1.อาคารพักพยาบาล 1 หลัง
2.บ้านพัก 5-6 3 หลัง
3.บ้านพัก 3-4 3 หลัง

จานวนเงิน (บาท)

การดาเนินงาน

หมายเหตุ

34,710,000

ส่ ง มอบพื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า ง
เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2556 และเข้ าถมดิ น
บริเวณก่อสร้างอาคาร

ขยายเวลาการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
วั น ที่ 11 เ ม ษ า ย น 2 557
(สัญญาเดิม 30 เมษายน 2556)

ส่ ง มอบพื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า ง
เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2556 และเข้ าถมดิ น
บริเวณก่อสร้างอาคาร

ขยายเวลาการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
วันที่ 6 เมษายน 2557 (สัญญา
เดิม 25 เมษายน 2556)

12,670,000

การก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบึงกาฬ (งบ ครม.สัญจร)
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

การดาเนินงาน

อาคารบ าบั ด รั ก ษา 4 ชั้ น
พร้อมถมดิน

99,990,000

ส่ ง มอบพื้ น ที่ ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า ง
แล้วและผู้รับจ้างเข้าถมดิน
บริเวณก่อสร้าง อาคาร

หมายเหตุ

การก่อสร้างอยู่ในงวดที่ 1

โรงพยาบาลบึงกาฬ ได้รับการประกาศเป็น โรงพยาบาลจังหวัด อย่างเป็นทางการ มีผ ล
ตั้งแต่วันที่ 5 มีน าคม 2556 (ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556) โดยจะได้รับอัตรากาลั งด้าน
การแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้น รวมถึงตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัดด้วย
ประธาน
:
บึ ง กาฬเป็ น จั ง หวั ด มาตั้ ง แต่ ปี 2554 แต่ มี โ รงพยาบาลซึ่ ง ยกฐานะขึ้ น เป็ น
โรงพยาบาลจั ง หวัด วั น ที่ 5 มี น าคม 2556 ก็จะทาให้ เ ราสามารถขออัตราแพทย์ พยาบาลเพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน โดยจะได้ถือเอาโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและอัตรากาลังด้านการแพทย์ ขยาย
โอกาสด้านการรักษาพยาบาลประชาชนชาวบึงกาฬต่อไป
มติที่ประชุม :
รับทราบ

-25เรื่องที่ 3.16 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 วัดอาฮงศิลาวาส ตาบลไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร) ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายในการดาเนินงานดังกล่าว
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 3.17 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 3 จังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ
:
ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬมีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 615 หมู่บ้าน ได้
มีการลงมติการพิจารณาเห็นชอบจากอนุกรรมการ กทบ.แล้ว จานวน 602 หมู่บ้าน ได้รับเงินจัดสรรแล้วจานวน
394 หมู่บ้าน คาดว่าในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จะได้รับการจัดสรรเพิ่ม จานวน 208 กองทุน ขณะนี้จะมี
อาเภอที่ยังไม่ขอรับการสนับสนุน 2 แห่ง ได้แก่ อ.เมืองบึงกาฬ 2 กองทุน อ.เซกา 2 กองทุน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เรื่องที่ 3.18 เรื่อง การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ
พัฒนาการจังหวัด
:
ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวน 70 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้
-เงินจัดสรร 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น
1.เงินทุนหมุนเวียน 80%
16,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุน 20%
4,000,000 บาท
แยกเป็น
2.1 เงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมของสตรี 97% 3,880,000 บาท
2.2 งบบริหาร 3%
120,000 บาท
-เงินจัดสรร 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน แบ่งเป็น
1.เงินทุนหมุนเวียน 80%
40,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุน 20%
10,000,000 บาท
แยกเป็น
2.1 เงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมของสตรี 97% 9,700,000 บาท
2.2 งบบริหาร 3%
300,000 บาท
ประธาน
:
ในคราวต่อไปฝากพัฒนาการจังหวัดช่วยจัดทาเอกสารเป็นบรรยายสรุป ร้อยแก้ว/
ร้อยกรอง สั้น ๆ ให้อ่านได้ใจความ เข้าใจง่าย ทั้ง 3 หัวข้อด้วย
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

-26เรื่ องที่ 3.19 เรื่ อง ความก้าวหน้าโครงการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และขนส่งในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ
ผู้แทน ผอ.แขวงการทางบึงกาฬ :
ความก้าวหน้าโครงการเชื่อมโยงระบบโลจิส ติ กส์ และขนส่ งใน
พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มีจานวน 8 โครงการ โดยได้รับการจัดสรรในงบประมาณก้อน 2.2 ล้านล้าน จานวน 4
โครงการ
1. ทางหลวงสาย 212 ตอนที่ 1 จาก กม. 47 โพนพิสัย – กม. 77 รัตนวาปี วงเงิน 1,200 ล้าน
บรรจุในแผนปี 2557
2. ทางหลวงสาย 212 ตอนที่ 2 จาก กม.77 รัตนวาปี – บ้านห้วยก้านเหลือง วงเงิน 840 ล้าน
บรรจุในแผนปี 2557 ต่อเนื่องกัน
3. ทางหลวงสาย 212 ตอน กม. 98+000 – กม.128+775 ถึงทางแยกบ้านพันลา ซึ่งได้เสนอ
แผนเบื้องต้นให้กับ ทาง ผวจ. และทางแขวงฯ ได้ ประสานกับสานักแผนแล้ว เพื่อจะได้นาเข้าบรรจุในแผน
งบประมาณปี 2558 ต่อไป
4. โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 จากพังโคน-บึงกาฬ ที่ กม. 83
จาก อ.พรเจริญ – อ.ศรีวิไล วงเงิน 380 ล้าน ซึ่งได้เสนอแผนเบื้องต้นให้กับทาง ผวจ. แล้ว
5. โครงการก่อสร้างถนน ทางหลวงหมายเลข 222 จาก อ.ศรีวิไล–บ้านดอนแก้ว วงเงิน 350 ล้าน
บาท ซึ่งทางสานักแผนได้บรรจุเข้าในแผนปี 2558 แล้ว
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะเสนอเป็นแผนความต้องการเบื้องต้น
1) ทางหลวงหมายเลย 212 จากหน้าศูนย์ราชการจังหวัด – บ้านชัยพร วงเงิน 375 ล้านบาท ซึ่ง
จะนามาเสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในวันที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ประธาน
:
จากบริเวณแยกบึงกาฬไปเป็นถนน 4 ช่องทางจราจร ถึงบริเวณหน้าศูนย์ราชการ
เป็นถนน 8 ช่องจราจร หลังจากนั้นก็เป็นถนน 2 ช่องจราจรเลย อยู่ ตรงทางโค้งพอดี เป็นจุดเสี่ยงอันตราย
มาก
ผู้แทน แขวงการทางบึงกาฬ
:
๒) โครงการก่อสร้างขยายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร จาก
ทางแยกบ้านหนองเดิ่น – หน้า ร.พ.บุ่งคล้า เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนของอาเภอบุ่งคล้า
โครงการที่มีการเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง แห่งที่ 5 บึงกาฬ –
ปากซัน ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบศึกษา) ในปี 2556 จานวน 45 ล้านบาท และอธิบดีกรมทางหลวง ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในเบื้องต้นมีทางเลือกให้ก่อสร้างอยู่จานวน 3 แห่งคือ
บริเวณบ้านห้วยเซือม, สวท.บึงกาฬ และ กม. 142 ถัดจากบ้านท่าไคร้ ไปหน่อย โดยคณะทางานศึกษา
ผลกระทบได้เดินทางมาดูงานแล้ว เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา และได้ศึกษาจุดเชื่อมต่อ
ทางหลวงหมายเลข 13 ของทางฝั่ง สปป.ลาว ที่บริเวณจุดที่ 1, 2, 3 ไปยังเมืองปากกระดิ่ง ของ สปป.ลาว
ซึ่งมีผู้แทนฝั่ง สปป.ลาว ร่วมเดินทางตรวจสอบพื้นที่ด้วย และหลังจากนั้นได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันใน
เบื้องต้นเพื่อกาหนดหาจุดก่อสร้างร่วมกัน นี้เป็นข้อสรุปนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ประธาน
:
เส้ น ทาง หนองคาย – โพนพิ สั ย ในปี ง บประมาณ 2556 ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากงบ function ตลอดเส้นทางหรือไม่

-27ผู้แทน แขวงการทางบึงกาฬ : ได้รับการจัดสรรระยะทาง 26 กิโลเมตร จากกม.ที่ 10 โรงเล่า –บ้านภู
กระแต จะลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
ประธาน
:
26 กิโลเมตร คือนามาทาในช่วงทางที่ยังไม่เป็น 4 ช่องทางจราจร เลยดูเหมือน
ระยะทางสั้น แต่ข้อเท็จจริงแล้วคือเป็นการขยายช่องทางจราจร 4 ช่องทางจราจรตั้งแต่หนองคาย – โพนพิสัย
สาหรับการก่อสร้างสะพานต้องบอกว่ายังไม่ได้กาหนดจุดจะก่อสร้างต้องรอผลการ
ศึกษาวิจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เดิมจะได้รับในปี 2557 ก็ได้รับการจัดสรรให้ดาเนินงาน
เร็วขึ้นในปี 2556 และได้วงเงินเพิ่มขึ้น จาก 30 ล้านบาท เป็น 45 ล้านบาท ขอขอบคุณทางแขวงการทาง
บึงกาฬสาหรับข้อมูลต่าง ๆ ด้วย
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2555
เรื่องที่ 4.1 ผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์และการโอนเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถจากจังหวัด
หนองคายมาใช้ทะเบียนจังหวัดบึงกาฬ
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ :
สานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ และ อบจ.บึงกาฬ ร่วมกันดาเนินงานในการ
เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ สาหรับรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดังนี้
1. สานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬมีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกขอผ่อนผันการใช้ใบคู่มือ
จดทะเบียนรถประกอบการดาเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียน
กรมการขนส่งทางบกมีหนังสือที่ คค 0417.2/3518 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
อนุญาตให้ ใช้สาเนาทะเบียนรถในการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถได้ เฉพาะรถที่จดทะเบียนใน 8 อาเภอของ
บึงกาฬ (อาเภอเมือง ปากคาด โซ่พิสัย พรเจริญ ศรีวิไล เซกา บุ่งคล้า บึงโขงหลง)
2. เจ้าหน้าที่ของ อบจ. บึงกาฬ นาเอกสารการเปลี่ยนป้ายทะเบียนที่เก็บรวบรวมจากอาเภอ
พรเจริญและยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากติดปัญหาเรื่องไม่มีใบคู่มือจดทะเบียนรถ และการตรวจสภาพรถส่ง
มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของขนส่งเพื่อดาเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ และ อบจ. บึงกาฬร่วมกันวางแผนกาหนด
วัน เวลา ในการออกให้บริการตรวจสภาพรถ ณ. ที่ว่าการอาเภอพรเจริญ และ อบต. ดอนหญ้านาง สาหรับรถ
เปลี่ยนป้ายทะเบียนด้วยการย้ายเข้าบึงกาฬ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 (รถที่ตกค้างจากการที่
อบจ. จัดเก็บเอกสารมาแล้วและรอตรวจสภาพรถ)
4. เจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬและ อบจ. บึงกาฬร่วมกันวางแผนกาหนดวัน
เวลา ในการออกให้บริการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถแบบเบ็ดเสร็จ ณ. สถานที่ออกหน่วย ใน 8 อาเภอของ
บึงกาฬ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
กลุ่มเป้าหมายหลัก รถที่จดทะเบียนอยู่ใน 8 อาเภอของบึงกาฬ แต่เป็นป้ายทะเบียน
หนองคาย (มีหรือไม่มีคู่มือจดทะเบียนรถก็ได้) เปลี่ยนป้ายทะเบียนและรอรับแผ่นป้ายทะเบียนบึงกาฬได้เลย
กลุ่มเป้าหมายรอง รถที่จดทะเบียนนอกเขต 8 อาเภอของบึงกาฬ มาขอรับบริการได้
(แต่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนรถมาด้วย) ให้บริการรับเรื่องย้ายออก และตรวจสภาพรถ ทาเรื่องย้ายเข้าบึงกาฬ
เปลี่ยนป้ายทะเบียน (ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์)

-285. เจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬออกให้บริการ ทาใบอนุญาตขับรถ รับชาระ
ภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และให้บริการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถนอกสถานที่ในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์
ตลอดเดือนมีนาคม 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบจ. บึงกาฬ เป็นผู้ช่วย
- จานวนรถที่เปลี่ยนป้ายและย้ายเข้าบึงกาฬ (ประจาเดือนมีนาคม 2556) มีจานวนรถ
ทั้งหมด 1,321 คัน รถเก๋ง 83 คัน รถกระบะ 299 คัน รถตู้ 7 คัน รถจักรยานยนต์ 927 คัน อื่น ๆ 5 คัน
เฉลี่ย 47 คันต่อวัน
- จานวนรถที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายเป็นบึงกาฬ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556) มีจานวนรถทั้งหมด
42,882 คัน รถเก๋ง 943 คัน รถกระบะ 5,011 คัน รถตู้ 170 คัน รถจักรยานยนต์ 36,257 คัน
อื่น ๆ 501 คัน
- เปรียบเทียบจานวนรถที่ยังไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียนบึงกาฬ
รถทั้งหมดก่อนเป็นบึงกาฬ (10 มิ.ย. 54)
64,359 คัน
รถที่ยังไม่เปลี่ยนป้าย (31 มี.ค. 56)
42,882 คัน
-ภาษีที่จัดเก็บได้เพิ่มโดยประมาณจากการเปลี่ยนป้ายเป็นบึงกาฬเดือนกุมภาพันธ์
รถเก๋ง
83 คัน
รถกระบะ
299 คัน
รถตู้
7 คัน
รถจักรยานยนต์ 927 คัน
อื่นๆ
5 คัน

ภาษี 2,500x83 คัน
ภาษี 1,000x299 คัน
ภาษี 2,000x7 คัน
ภาษี 100x927คัน
ภาษี 100x5 คัน

=
=
=
=
=

207,500
299,000
14,000
92,700
500

รวมประมาณ 613,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอเชิ ญร่ ว มสร้ า งประวั ติ ศ าสตร์ ของบึ ง กาฬ การประมูล เลขทะเบี ย นรถสุ ด สวยของ
บึงกาฬ หมวด กก ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3 – 4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ
ประธาน
:
เรื่องการจัดเก็บภาษีรถ ท่านทาได้ดี ขอขอบคุณท่านขนส่งจังหวัดแทนพี่
น้องชาวบึงกาฬ ขอฝากขนส่งจังหวัด ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สาหรับจัดโครงการรณรงค์ให้มีการเปลี่ยน
ทะเบียนรถจากหนองคาย มาเป็นบึงกาฬ เพราะทาให้มีรายได้ภาษีที่จะนามาปรับปรุงพัฒนาเส้นทาง และ
ขอให้ขนส่งจังหวัดนาเสนอผลความคืบหน้าทุกเดือน และขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการใน
เรื่องดังกล่าว
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

-29เรื่องที่ 4.2 เรื่องการขอความช่วยเหลือในการเข้าศึกษาต่อของเยาวชน อาเภอเซกา
ประธาน
:
ตามที่กระผมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีเด็กเขียนจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ แจ้งความประสงค์อยากเรียนต่อที่โรงเรียนเซกา แต่โรงเรียนปิดรับสมัครไปแล้ว และไม่มีทุนการศึกษา
ซึ่งได้ฝากให้ สพม.เขต 21 ตรวจสอบดาเนินการนั้น ขณะนี้เด็กได้เข้ารับการศึกษาพร้อมได้รับทุนการศึกษา
ด้วยแล้ว ก็ทาให้อัตราการเรียนต่อเพิ่มขึ้น ขอขอบคุณ สพม.เขต 21 ณ ที่นี้ด้วย
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.
เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ 5.1 เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย การจัดงานสถาปนาเมืองและงานกาชาด
ประจาปี พ.ศ. 2556
ประธาน
:
ตามที่จังหวัดบึงกาฬร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดงาน “วันสถาปนาเมือง
และงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจาปี 2556” ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการ
พัฒ นาจั งหวัด และเพื่อจั ดหารายได้ไว้ใช้ในการดาเนินภารกิจของเหล่ ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยได้รับความอนุเคราะห์
บริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด และสนับสนุ นการจาหน่ายสลากการกุศลในการจัด
งานดังกล่าวด้วยนั้น
จังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีตลอดไป พร้อมนี้ขอรายงานรายรับ -รายจ่ายการจัดงานฯ และ
การจัดทาสลากการกุศล ดังนี้
รายงานรายรับ-รายจ่าย การออกสลากการกุศล
รายรับ
1. จาหน่ายสลากการกุศล ให้หน่วยงาน (สุทธิหลังหักส่วนลด 5%)

4,328,770.00

บาท

279,015.00

บาท

4,607,785.00

บาท

1 ค่าพิมพ์สลาก จานวน 100,000 ฉบับ @ 0.70 บาท

70,000.00

บาท

2 ค่าธรรมเนียมการพนันและภาษีท้องถิ่น

5,500.00

บาท

3 ค่าภาษีจากการจาหน่ายสลาก ตามกฎกระทรวงฯ

25,000.00

บาท

1,899,500.00

บาท

100,000.00

บาท

2,100,000.00

บาท

2,507,785.00

บาท

2. จาหน่ายในวันจัดงานฯ (สุทธิ)
รวมรายรับ
รายจ่าย

4 ค่าของรางวัล
5 เงินสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาฯ ร่วมกับจังหวัด
รวมรายจ่าย
รายรับสุทธิหลังหักรายจ่าย (มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ)

-30รายงานรายรับ-รายจ่าย จากการออกร้านมัจฉากาชาด
รายรับ
1

รายการรับบริจาคเงินในงานวันรวมน้าใจให้กาชาดฯ

444,600.00

บาท

2

รายการสิ่งของรับบริจาคในงานวันรวมน้าใจให้กาชาดฯ (คิดมูลค่า)

636,316.00

บาท

3

รายรับจากการประมูลลอตเตอรี่และเช่าพระวันรวมน้าใจฯ

27,500.00

บาท

4

รายรับจากการจาหน่ายบัตรมัจฉากาชาดจังหวัดบึงกาฬ (10 วัน)

1,030,020.00

บาท

2,138,436.00

บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น
รายจ่าย
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรวมน้้าใจให้กาชาดจังหวัดบึงกาฬ

38,437.00

บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งร้าน

159,577

บาท

- ค่าของรางวัล ก ข ค

415,935

บาท

- มูลค่าสิ่งของรางวัล (สิ่งของที่น้ามาออกรางวัล)

528,966

บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สลาก ก ข ค และบัตรจาหน่าย

18,300

บาท

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับเจ้าหน้าที่ประจาร้านกาชาดฯ

59,841

บาท

- ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

16,988

บาท

8,000

บาท

1,207,607

บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

1,246,044.00

บาท

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย

892,392.00

บาท

3,400,177.00

บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการออกร้านมัจฉากาชาดฯ

- ค่าเบี้ยเลี้ยง อส.อยู่ประจาร้าน 10 คืน
รวมค่าใช้จ่ายในการออกร้านมัจฉากาชาดฯ

รวมจานวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานและจัดทาสลากฯ ส่งมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
( 892,392.00 + 2,507,785.00 บาท )

ในการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดจังหวัดบึงกาฬ เพื่อหารายได้สาหรับการกุศลนั้น ได้มี feed back
เกี่ยวกับการจัดงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬผ่านเว็บไซต์ของ Buengkan.com ว่ามีการบริจาครถจักรยานยนต์ให้
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จานวน 8 คัน แต่ไม่มีผู้จับรางวัลได้เลย ก็ได้ชี้แจงไปว่า มีผู้บริจาครถฯ จานวน 7
คัน และมีผู้โชคดีจับรางวัลได้จานวน 5 คัน คงเหลือจานวน 2 คัน ซึ่งในส่วนที่เหลือก็จะได้ดาเนินการจด
ทะเบียนเป็นของสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬหรืออาจดาเนินการประมูลเพื่อจัดงานหารายได้เป็นการ
กุศล (เนื่องจากกาชาดจังหวัดบึงกาฬเพิ่งเกิดขึ้น ยังไม่มีทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดแต่อย่าง
ใด) ซึ่งจะได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดบึงกาฬพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

-31กระผมจึงได้คิดว่า น่าจะต้องมีการทบทวน/ทาความเข้าใจกันเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว ใน
ครั้งหน้า โดยอาจพิจารณานางานวันสถาปนาเมืองบึงกาฬ วันที่ 23 มีนาคม ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาว
บึงกาฬ จัดควบรวมกับการจัดงานฉลองพรรษาของหลวงปู่ทองพูล จัดที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) เสีย
ทีเดียว แล้วจัดโรงทาน จัดออกบูทเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบึงกาฬทั้งหมด สาหรับงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ซึ่ง
เป็นสาขาในส่วนภูมิภาคของสภากาชาดไทยต้องจัดทุกปี ก็จะนาไปรวมกับงานวันยางพารา เพื่อลดภาระการ
จัดงานลง
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มีภ ารกิจหนึ่งด้านการให้การช่ วยเหลือผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน/ยากไร้ หากท่านใดได้พบ/ประสบกับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยยากไร้ หรือผู้ประสบภัย อาทิ ผู้ป่วยที่มีฐานะ
ยากจน ก็ขอให้แจ้งขอรับการช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในการให้การ
ช่วยเหลือต่างๆ สอบถามรายละเอียดได้ทสี่ านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
หลังจากได้มีการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดแล้ว ได้มีเสียงพูดว่า จังหวัดอื่นๆ ภายหลังจาก
การจั ดงานกาชาดแล้ ว จะมีการจั ดเลี้ ยงขอบคุณผู้ เกี่ยวข้อง กระผมได้พิจารณาแล้ ว ก็จะจัดให้ มีงานเลี้ ยง
ขอบคุณเช่นเดียวกับที่อื่นๆ แต่เนื่องจากมีภารกิ จสาคัญในช่วงใกล้นี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาปฏิบัติ
ราชการวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ สาหรับกาหนดการก็จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ 5.2 เรื่อง สรุปผลดาเนินงาน ธกส.จังหวัดบึงกาฬ
ผู้แทน ผอ.ธกส.บึงกาฬ
: สานักงาน ธกส.จังหวัดบึงกาฬ ขอรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2555 ที่ผ่านมา ดังนี้
พื้นที่การดาเนินงาน คลอบคลุม 8
ประกอบด้วยสาขา 7 แห่ง
จานวนลูกค้า
อาเภอ
1.อาเภอเมืองบึงกาฬ
1. สาขาบึงกาฬ
- ลูกค้ารายคน 48,127 ราย
2. อาเภอปากคาด
2. สาขาปากคาด
- ลูกค้าเกษตรกร 46,490 ราย
3. อาเภอโซ่พิสัย
3. สาขาโซ่พิสัย
- ลูกค้าบุคคลธรรมดา 1,637
4. อาเภอศรีวิไล
4. สาขาศรีวิไล
ราย
5. อาเภอพรเจริญ
5. สาขาพรเจริญ
- สหกรณ์ในภาคการเกษตร 22
6. อาเภอเซกา
6. สาขาเซกา
สหกรณ์
7. อาเภอบึงโขงหลง
7. สาขาบึงโขงหลง
- วิสาหกิจชุมชน 134 กลุ่ม
8. อาเภอบุ่งคล้า
- วิสาหกิจชุมชน 134 กลุ่ม
- อปท. 1 แห่ง

- 32 ผลการดาเนินงานในปีบัญชี 2555 (ปิดบัญชี ณ 31 มีนาคม 2556)
ด้านเงินฝาก
- ยอดเงินฝากคงเหลือ 3,884 ล้านบาท
- ออมทรัพย์ 3,495 ล้านบาท
- ประจา 363 ล้านบาท
- กระแสรายวัน 26 ล้านบาท
ด้านสินเชื่อ
- ยอดสินเชื่อคงเหลือ 5,207 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 926 ล้านบาท
- บุคคลธรรมดา 4,399 ล้านบาท
- นิติบุคคล 808 ล้านบาท
- ได้รับรางวัลการบริหารหนี้ดีเยี่ยมของ ธ.ก.ส. อันดับที่ 1 ของประเทศ เพราะมีหนี้ค้าง
ชาระต่าที่สุด คือมีหนี้ค้างชาระ 0.51 เปอร์เซ็นต์ของยอดสินเชื่อคงเหลือทั้งหมด
ด้านพัฒนาลูกค้า
1. จัดตั้งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 57 ชุมชน ในเขตการดาเนินงาน 8 อาเภอใน
จังหวัดบึงกาฬ
2. สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ 34 แห่ง
- สาขาบึงกาฬ 7 แห่ง
- สาขาปากคาด 3 แห่ง
- สาขาโซ่พิสัย 6 แห่ง
- สาขาเซกา 7 แห่ง
- สาขาศรีวิไล 7 แห่ง
- สาขาพรเจริญ 4 แห่ง
- ผู้เข้าร่วม 531 ราย
- จานวนต้นไม้ที่ปลูก 4,956 ต้น
3. จัดตั้งโรงเรียนธนาคาร 19 แห่ง
- อ.เมืองบึงกาฬ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบึงกาฬ, โรงเรียนวิศิษฐ์ฯ, โรงเรียนหนอง
เข็งวิทยาคม, โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
- อ.บุ่งคล้า 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบุ่งคล้านคร, โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ
- อ.ปากคาด 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
- อ.พรเจริญ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงเสียด, โรงเรียนบ้านโคกอุดม,โรงเรียน
บ้านหนองหัวช้างวิทยา
- อ.ศรีวิไล 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนาทราย, โรงเรียนศรีวิไลวิทยา, โรงเรียนอนุบาล
ศรีวิไลวิทยา
- อ.เซกา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสกโพธิ์, โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
- อ.บึงโขงหลง 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โรงเรียนบ้านบัวโคก
- อ.โซ่พิสัย 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย, โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์

-334. จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน 11 แห่ง
- อ.เมืองบึงกาฬ 3 แห่ง ได้แก่ โนนสมบูรณ์, โป่งเปือย, โนนศิลา
- อ.บึงโขงหลง 3 แห่ง ได้แก่ บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง, ห้วยสงคราม
- อ.โซ่พิสัย 1 แห่ง ได้แก่ ห้วยสงคราม
- อ.พรเจริญ 1 แห่ง ได้แก่ แก้วสมบูรณ์
5. จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน 11 แห่ง
- อ.ศรีวิไล 1 แห่ง ได้แก่ นาสะแบง
- อ.ปากคาด 1 แห่ง ได้แก่ พรสวรรค์
- อ.เซกา 1 แห่ง ได้แก่ หนองชัยวาน
ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- โครงการสร้างฝายชะลอน้าที่บ้านโคกสะอาด ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
ด้านงานตามโครงการนโยบายรัฐบาล
1. โครงการพักชาระหนี้และลดภาระหนี้เกษตรกร ปี 2555
- มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 32,795 ราย
- วงเงิน 2,671 ล้านบาท
2. โครงการรับจานาข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56
มีเกษตรกรจานาประทวนสินค้ามูลค่ากว่า 51 ล้านบาท
3. โครงการประกันภัยพืชผล(ข้าว)
- ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 359 ราย
- พื้นที่ 4,998.25 ไร่
4. โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
- อนุมัติบัตรแล้ว 16,958 บัตร
5. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา
- มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 18 สหกรณ์
- มียอดจ่ายสินเชื่อรวม 155 ล้านบาท
ด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สาคัญของจังหวัดบึงกาฬ
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร
2. โครงการก่อสร้างโรงงานเพื่อรับซื้อผลผลิตยางพาราจากสมาชิก สกต.บึงกาฬ จากัด
เพื่อแปรรูปเป็นยางเครป และ ยาง STR
3. ร่วมกิจกรรมจัดงานวันยางพารา (Rubber Day) จังหวัดบึงกาฬ
4. ศึกษาดูงานโรงงานยางพาราที่ประเทศมาเลเซีย
รางวัลตอบแทนจากการทุ่มเททางาน เพื่อรับใช้เกษตรกรลูกค้าตลอดปีที่ผ่านมา
1. สานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบึงกาฬ มีผลการดาเนินงานประจาปีบัญชี 2555 เป็นอันดับที่
1 จากทั้งหมด 12 จังหวัด ในสังกัดฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ปี 2555 ผู้นาองค์กรดีเด่น ปี 2555 SOE Award 55

- 34 3. รางวัลดีเด่น ประเภท ธนาคารที่ทาธุรกรรม ให้กู้ยืมระหว่างธนาคารระยะ 3 เดือนขึ้นไป
จานวนสูงที่สุด และมี spread จากอัตราดอกเบี้ย BIBOR Fixing ต่าที่สุด BIBOR Awards 2012
ประธาน
: ขอเสียงปรบมือให้แก่ ธกส.จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งได้รับรางวัลหลายรางวัล เงินสินเชื่อสูงกว่า
เงินฝาก น่าจะเป็นการแสดงถึงการลงทุนในจังหวัดบึงกาฬที่สูงขึ้น
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

เรื่องที่ 5.3 เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินงานกระบวนการบาบัดผู้ติดยาเสพติด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด :
ในเรื่องของการบาบัดผู้ติดยาเสพติด ซึง่ มีนายอาเภอเป็น
ผู้อานวยการดาเนินงานนั้น หลายอาเภอได้ยืมเงินทดรองราชการไปดาเนินการไปแล้ว แต่บางแห่งยังประสบ
ปัญหาว่า ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน หลักฐานไม่ครบถ้วน โดยมีเวลา 30 วัน ในการดาเนินการส่งใช้เงิน
ยืม ขอให้ไปรีบซ่อมเสริมให้ครบจานวน เพราะจะมีกระบวนการถัดจากการเข้าค่ายบาบัดซึ่งต้องคียข์ ้อมูลเข้า
ไปในระบบ และมีการติดตามครบเกณฑ์ มีการควบคุม 3 ขั้น ขอให้ดาเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนด้วย
เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประธาน
:
การแก้ไขปัญหาจานวนคนเข้าค่ายบาบัดไม่ครบ ขอให้ส่งคืนเงินในส่วนที่ยังขาด
ก่อน แล้วค่อยไปซ่อมเสริม เพื่อเข้ากระบวนการติดตามให้สามารถไปดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ ให้เบิก
เป็นขั้นตอนไป เพราะหากรอจะดาเนินการได้ไม่ครบขั้นตอน
อาเภอขอให้เร่งรัดไปดาเนินการตามยอดบาบัดให้ครบก่อน ตอนบ่ายให้นาเรื่องนี้ไปประชุม
หารือในเวทีของคณะกรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ และขอท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบึงกาฬ (นายเลอเกียรติ ศรีแก้วจันทร์) รับไปเป็นประเด็นต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

:

รับทราบ

ประธาน
:
มีท่านใดจะให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีวาระประชุมหรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 13.15 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

จงกล ศรีบุญเรือง
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวจงกล ศรีบุญเรือง)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

นิตยา กลีบเอ็จ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนิตยา กลีบเอ็จ)
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดบึงกาฬ

