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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
2. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
3. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์
4. นายปิติณัช นิธิศธานี
5. นางสาวรัชนีวรรณ เสวกพิบูลย์
6. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ์
7. นายไพทูรย์ ปินะถา
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นางณิทฐา แสวงทอง
นายกานต์ ธงศรี
นายศุภสาร สุริยะ
นายสมเลิศ พาพันธุ์เรือง
นายวีระพล เทพากรณ์
นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ
นายศิลปะศาสตร์ ธีรพันธุ์วัฒน์
นางอรอุมา แสนโสม
นายออมสิน คามุก
นายกาพล สิริรัตตนนท์
นายอนุชา เจริญรักษ์
นายปกรณ์ กรรณวัลลี
นายพรเทพ วัชกีกุล
นายวีรสัคค์ พลรดารัตน์
นายปัญญา หาระสาร
นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล
นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
นายรังษี มีเดช
นางมธุรส เปรมฤทธิ์
นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
นายวิรุฬห์ ศุภกุล
นายศุภชัย จรรยาผดุงพงษ์
นายศิริพงษ์ มุขศรี
นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
นายสุชาติ ชัยจิตต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
แทน นายอาเภอคาชะอี
แทน นายอาเภอดอนตาล
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
นายอาเภอดงหลวง
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอหว้านใหญ่
แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
ผอ. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

๒

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.
68.
69.
70.

นายชวการ มาฆะวงศ์
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายอรัญ จูถนอม
นายวิเชียร ทองพุ่ม
นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
นายอินผล อะทะยศ
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
ร.ต.ต.พาส ศรีสุข
พ.ต.อ.ภัทรพล เล่าเปี่ยม
นางกาญจนา ปาจริยพงษ์
นางสาววีรยา ทะพะ
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย์
นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ
นายสุรพงษ์ ศิริเวช
นายร่มไม้ นวลตา
นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
นายพนัส พันธุ์วรรณ
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายวิศิษฐ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์
นายคณิต ไชยสิทธิ์
นายพิชัย โพธิโสภา
นายโสภณ พวงสมบัติ
นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์
นายวัฒนา คงแก้ว
นางสาวภัสสร ปิ่นสุข
นายโสภณ ยอดพรหม
นายมานนท์ อนันต์
นางธงชัย โสดา
นายประชา มีธรรม
นายสุชาติ บารุงสวัสดิ์
นางสาวสร้อย สกุลเด็น
นายคาปอน โล่เงิน
นางสาวถวัลรัตน์ ผงทอง
นายจักรกฤษณ์ พูนดี
นางสิริพร ไชยศรี
นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี
นายสายันต์ บุญลี

สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับกองร้อย ตชด. ที่ ๒๓๔
ผกก. ๑๐ กองบังคับการตารวจน้า
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน ผจก.ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขามุกดาหาร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
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71. นางณัฏฐ์นรี โสภากันต์
72. นายประภาส ศาสตร์แก้ว
73. นายอาพันธ์ คล่องดี
74. นายพิทักษ์ ศรีเทียมเงิน
75. นายอนุรักษ์ สาลี
76. นายพิเชฐ เดชะคาภู
77. นางณัฐธภา ทองเฟือง
78. นางสาวพัชนพร พันธุชิน
79. นายสุดเขต จันทรสาขา
80. นางสาววิลาสินี สิงหภักดี
81. นางสาวกุลสตรี จาปา
82. นายพรโรจน์ ยลพล
83. พ.อ.ชัยพัทธ์ พรธนัชญ์สกุล
84. พ.อ.สมัคร เอ็นดู
85. น.ท.ปรเมศวร์ ไศลบาท
86. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
87. นายสมจิตร ศิริภูธร
88. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
89. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
90. นายศุภเดช การถัก
91. นางปิยะพร เฉลิมช่วง
92. นายปภิณวิช ดุจเพ็ญ
93. นางสาวจริญญา วันทาวงศ์
94. นายวิทยา จันทร์มิตร
95. นายบุญร่วม วันนาพ่อ
96. นายผดุง คามุงคุณ
97. นายชาตรี เชื้อคาจันทร์
98. นายชลวิทย์ นามจันทรา
99. นายกุลชาติ สองศรี
100.นายศุภพงษ์ เฮ่ประโคน
101.นายบุญรู้ บุตดีวงศ์
102.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์
103.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช
104.นายวิรัตน์ พรหมดี
105.นายอาชว์ ตั้งประกิจ
106.นางธงชัย โสดา

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงการทางมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.การค้าต่างประเทศเขต 9 มุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
แทน พลังงานจังหวัดมุกดหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
หัวหน้าศูนย์ประสานงานปุาไม้มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านปุาไม้มุกดาหาร
แทน หน.สนง.เลขานุการลุ่มน้าฯ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แทน นายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
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ผู้ไม่มาประชุม
1. หน.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
2. หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 72
3. ผอ.สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ผอ.สนง. ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
5. ผจก.นาคารออมสิน
6. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
7. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
8. ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
9. ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
10. หน.ด่านกักสัตว์มุกดาหาร
11. หน.ด่านตรวจพืช
12. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
13. ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
14. ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
15. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
16. หน.สถานีไฟฟูาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
17. หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
18. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
19. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
20. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
21. ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
22. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมินดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ จานวน ๘ หน่วยงาน (สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
1.๑ สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
๑.๒ สานักงานเกษตรอาเภอเมืองมุกดาหาร
๑.๓ สานักงานเกษตรอาเภอคาชะอี
๑.๔ สานักงานเกษตรอาเภอดอนตาล
๑.๕ สานักงานเกษตรอาเภอนิคมคาสร้อย
๑.๖ สานักงานเกษตรอาเภอดงหลวง
๑.๗ สานักงานเกษตรอาเภอหว้านใหญ่
๑.๘ สานักงานเกษตรอาเภอหนองสูง

๕

2. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉันมีดี) ประจาปี ๒๕๕๗ (ที่ทาการปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร)
๒.๑ รางวัลชนะเลิศคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉันมีดี) ประจาปี
๒๕๕๗ ได้แก่ บ้านบะ หมู่ที่ ๕ ตาบลกกแดง อาเภอนิคมคาสร้อย
๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉันมีดี) ประจาปี
๒๕๕๗ อันดับที่ ๑ ได้แก่ บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๔ ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉันมีดี)
ประจาปี ๒๕๕๗ อันดับที่ ๒ ได้แก่ บ้านคาชะอี หมู่ที่ ๑๔ ตาบลคาชะอี อาเภอคาชะอี
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายวิเชียร ทองพุ่ม
ตาแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
๒) นายพนัส พันธุ์วรรณ
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ (สานักประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน

1.3 การปฏิบัติราชการตามคาสั่ง และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
1.3.1 การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เรื่องการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นการดาเนินการเพื่อให้มีโครงสร้างองค์กร
ซึ่งทาหน้าที่ปฏิรูปประเทศตามแนวทางของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมี
สมาชิกทั้งหมด จานวน ๒๕๐ คน มาจากจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ คน และอีก
๑๗๓ คน จากการสรรหาในส่วนกลาง จังหวัดมุกดาหารต้องสรรหา จานวน ๕ คน เพื่อส่งให้
คณะกรรมการที่ คสช.แต่งตั้งคัดเลือกให้ได้ ๑ คนเป็นตัวแทนจังหวัดทาหน้าที่สมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติต่อไป รายละเอียดอยู่ที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
1.3.2 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งและดาเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกากับดูแล ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัด ประชุมเพื่อกาหนด
แนวทางการทางาน โดยให้จังหวัด จัดทาข้อมูลส่ง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัด
มุกดาหารได้ประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อมฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อจัดทา
ข้อมูลสนับสนุนดังกล่าว เพื่อให้ส่วนกลางตัดสินใจ โดยปกติภาคราชการมีหน้าที่พัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกและเสนอเงื่อนไขที่สนับสนุนให้เอกชนมาลงทุน
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รองฯ สรสิทธิ์ฯ

ซึ่งจากการไปดูงานในหลายๆ เมือง หลายๆ ประเทศ จะเห็นได้ว่าแต่ละแห่งที่เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ จะเริ่มต้นในเรื่องความชัดเจนของพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลกลางจะเป็นผู้ที่กาหนดพื้นที่ ประชาชนให้การสนับสนุนทาให้สามารถ
กาหนดพื้นที่ได้ง่าย หากมีประชาชนอยู่อาศัยก็จะเวนคืนและหาที่อยู่ใหม่ให้แก่ประชาชน สิทธิ
พิเศษต่างๆ ก็กาหนดโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งจูงใจนักลงทุนได้อย่างสูง มีการแบ่งโซนนิ่งอย่าง
ชัดเจน เช่น เขตลงทุนอุตสาหกรรมหนัก เขตมหาวิทยาลัยนานาชาติ เขตลงทุนด้านสุขภาพ
เขตลงทุนด้านการท่องเที่ยว บันเทิงและการกีฬา เป็นต้น และที่สาคัญจะมีศูนย์บริการข้อมูล
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบเบ็ดเสร็จ ทาหน้าที่ให้บริการข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แก่นักลงทุน จะมาติดต่อเรื่องที่ดิน เสียภาษี หรือขอรับบริการเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเ ศษ เป็ น ต้น ซึ่ง จั ง หวั ดมุ ก ดาหารมี ความเหมาะสมที่จ ะเป็ นเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษ
เนื่ อ งจากมี ปั จ จั ย พื้ น ฐานในทุ ก ๆ ด้ า นสนั บ สนุ น ครบถ้ ว น แต่ ก ารก าหนดพื้ น ที่ มี ค วาม
ยากล าบากมาก ไม่เหมือนในต่างประเทศที่ใ ช้ที่ดิน ของรั ฐ ในการกาหนดพื้ นที่เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และประเด็นสาคัญ คือ การให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยส่วนกลางจะเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ โดย
จังหวัดมุกดาหารได้ให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาในประเด็นต่างๆ แล้ว
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเป็ น ๑ ใน ๕ จั ง หวั ด น าร่ อ งที่ จ ะได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกาหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) ซึ่งมีหัวหน้า คสช. เป็นประธานกรรมการ โดยมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
และ กนพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๓ ชุด รับผิดชอบในระดับนโยบาย คือ
1. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้าน
การลงทุน มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน (OSS)
2. คณะอนุ กรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุ ขและความมั่นคง
มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน
3. คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร มีปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดมุกดาหารได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการด้าน
สิทธิประโยชน์ฯ ใน 3 ประเด็น คือ
1. เรื่องขอบเขตพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้นาเสนอพื้นที่ไป ๓ แนวทาง ได้แก่
แนวทางแรก ก าหนดขอบเขตทั้ ง ๗ อ าเภอ หรื อทั้ งจั งหวั ดเป็ นเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
แนวทางที่สอง กาหนดให้อาเภอชายแดนเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ อาเภอเมืองฯ อาเภอ
ดอนตาล และอาเภอหว้านใหญ่ รวมถึงอาเภอคาชะอี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง EWEC และ
อาเภอนิคมคาสร้อยเป็นอาเภอที่มีศักยภาพ ซึ่งอยู่ตามแนวถนนชยางกูร และแนวทางที่สาม
กาหนดโดยนับจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ ออกไปรัศมี ๒๐ กิโลเมตร เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งได้พิจารณาให้จังหวัดมุกดาหาร
ตามแนวทางที่ ๓ จานวนเพียง ๕ ตาบล ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับข้อเสนอของจังหวัดมุกดาหารที่ให้นาอาเภอชายแดน ได้แก่ อาเภอ
ดอนตาล และอาเภอหว้านใหญ่ไปพิจารณาเพิ่มขอบเขตพื้นที่ฯ ด้วย
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ผู้แทน ผอ.ศูนย์ฯ

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

2. เรื่องสิทธิประโยชน์ BOI ได้เสนอสิทธิประโยชน์ แต่ที่ประชุมเห็นว่าไม่จูงใจนักลงทุน
มากนัก ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง ประธานที่ประชุม และมติที่ประชุมเห็นควรให้ใช้อานาจการ
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยอาจจะออกประกาศจังหวัด ให้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าพื้นที่
ทั่วไปแก่นักลงทุน แต่ต้องน้อยกว่าพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสรุปประเด็นนี้ ให้ BOI
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนากลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
3. เรื่องศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน หรือ OSS เพื่อทาให้นักลงทุนได้รับความ
สะดวกในการรับบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนในจุดเดียว เช่น
การจดทะเบียนต่างๆ เรื่องที่ดิน การจ่ายภาษี การลงทะเบียนแรงงาน เป็นต้น โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้นาศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนฝากไว้กับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดก่อน โดยใน
ระยะแรกมีหน้ าที่ให้ บริการข้อมูลด้านการลงทุนและติ ดต่อประสานงาน ในระยะที่สองได้
มอบหมายให้ BOI ไปออกแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เป็นกรอบดาเนินการต่อไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุม มีทั้ งหมด 16 หน้า ฝุ ายเลขานุก ารได้ล งรายงานการประชุ มใน
www.mukdahan.go.th แล้ ว เมื่อ วัน ที่ 19 สิ ง หาคม ๒๕๕7 และได้ จัด ส่ งรายงานการ
ประชุมทาง Email: mukdahan_gov@hotmail.com จานวน ๖๕ หน่วยงาน มีผู้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมฯ จานวน ๖๓ ราย และไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การประชาสัมพันธ์กาหนดการพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดมุกดาหาร)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเห็นว่าบุคคลที่มีความ
บกพร่องในการเรียนรู้ หรือออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งทรง
ห่วงใยเด็กผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ จึงทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มก่อตั้ง
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ๒๕๔๘ โดยมี
วัตถุประสงค์ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นคนเก่ง คนดี ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็ น ต้ น มา และในปี นี้ ได้ ก าหนดจั ด พิ ธี มอบทุ น มูล นิ ธิ คุ ณพุ่ ม ประจ าปี การศึ ก ษา
๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด
มุกดาหาร
รับทราบ
3.2 สรุปรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เดือนกันยายน ๒๕๕๗
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดหาร)
ประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกันยายน 2557
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณขยายตัว ด้าน
อุปทานจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ และด้านอุปสงค์จากการ
ลงทุนภาคเอกชน และการค้าชายแดน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟูอทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 4.67

๘

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

เศรษฐกิจด้านอุปทาน มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน
สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน ของปีก่อน
สะท้อนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และการค้าชายแดน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน
และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟูอทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
นอกจากนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ คือ
(1) เสถียรภาพทางการเมือง
(2) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ
(3) ความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน
(4) ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
(5) อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยน
(6) ภัยธรรมชาติ
รับทราบ
๓.3 รายงานผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ (สานักงานคลังจังหวัด)
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่
25 สิงหาคม 255๗
- งบประจา ได้รับ 3,360.70 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3,186.86 ล้านบาท คิดเป็น
94.83 % ลาดับ 43 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 1,292.55 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 82% เบิกจ่าย
แล้ว 745.67 ล้านบาท คิดเป็น 57.69 % ลาดับ 49 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 4,653.25 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 95% เบิกจ่าย
แล้ว 3,932.52 ล้านบาท คิดเป็น 84.51 % ลาดับ 59 ของประเทศ
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 25
สิงหาคม 2557
- งบประจา ได้รับ 92.51 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 81.31 ล้านบาท คิดเป็น
87.89% ลาดับ 6 ของประเทศ
- งบลงทุน ได้รับ 46.78 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 82% เบิกจ่ายแล้ว
33.87 ล้านบาท คิดเป็น 72.32% ลาดับ 21 ของประเทศ
- ภาพรวมได้รับ 139.29 ล้านบาท เปูาหมายกาหนดให้เบิกจ่าย 95% เบิกจ่ายแล้ว
115.14 ล้านบาท คิดเป็น 82.66% ลาดับ 10 ของประเทศ
รับทราบ

๓.๔ รายงานสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา ในภูมิ ภ าคแอฟริ ก า
ตะวันตก (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนนายแพทย์ สสจ. ข้อมูลองค์การอนามัยโลก กุมภาพันธ์ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ พบผู้ปุวยสะสมรวม 1,779
ราย จาก ๔ ประเทศ คือ กินี 495 ราย เสียชีวิต 367 ราย ไลบีเรีย 554 ราย เสียชีวิต
294 ราย เซียร์ราลีโอน 717 ราย เสียชีวิต 298 ราย และไนจีเรีย 13 ราย เสียชีวิต ๒ ราย
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องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริตะวันตกเป็น
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
มาตรการดาเนิน การของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ขมีม าตรการด าเนิน การ
ที่สอดคล้องกับคาแนะนาตามประกาศองค์การอนามัยโลก ดังนี้
1. การเฝูาระวัง
1.1 กรมควบคุมโรคติดต่อ ติดตามสถานการณ์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ประเมิน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
1.2 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ คัดกรองผู้เดินทางมาจากประเทศที่พบโรค
โดยการซักประวัติสุขภาพ วัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 8 มิ.ย. –๑๐ ส.ค. ๒๕๕๗ จานวน ๔๔๗
ราย ทั้งหมดไม่พบอาการปุวย โดยมีผู้ต้องเฝูาระวัง ๒๑ วัน จานวน ๖๕ ราย
1.3 กระทรวงสาธารณสุขเฝูาระวังผู้ปุวยที่มีอาการไข้ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ
เคยเดินทางกลับจากประเทศที่พบผู้ปุวยในช่วง ๒๑ วันก่อนเริ่มปุวย โดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพื่อสอบสวนและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทันที
1.4 กระทรวงการต่างประเทศ มีคาเตือนประชาชนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า
ไปยังประเทศที่เกิดโรค หากจาเป็นต้องเดินทางไปให้ลงทะเบียนการเดินทางตามมาตรการ
ของกระทรวงการต่างประเทศ
1.5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝูาระวังสัตว์ที่มาจากแอฟริกา
ไม่พบการนาเข้า
1.6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องอีโบลาแก่ อสม.เพื่อสื่อสารกับประชาชน
2. การดูแลรักษาและปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๒.1 การควบคุม มีห้ องแยกผู้ปุวยสาหรับการติดเชื้อ ทางสารคัดหลั่งและการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจทุกจังหวัด และปฏิบัติตามหลักการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเหมือนผู้ปุวย
โรคติดต่ออันตรายสูง และตามคาแนะนาการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ EVD ผู้ปุวยโรคติดต่อ
ร้ายแรง สาหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของสถาบันบาราศนราดูร ส่วนการรักษาผู้ปุวย
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา และควบคุมปูองกันการติดเชื้อจากกรมการแพทย์
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ
เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๔. การบริหารจัดการ
๔.๑ กรมควบคุม โรคดาเนิ นการภายใต้ระบบปฏิ บัติการตอบโต้ภ าวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข โดยเปิดปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4.2 กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดระบบปฏิ บั ติ ก ารตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทาง
สาธารณสุขบูรณาการกับทุกหน่วยงานและสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ
4.3 กรมควบคุมโรคจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์
ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง และปรับมาตรการปูองกันให้เหมาะสมเป็นระยะ
รับทราบ

๑๐

๓.๕ การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการ
จาหน่ายเหล้าปั่น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนนายแพทย์ สสจ. ในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารมีผู้ประกอบการขายเหล้าปั่น จานวน ๒ ราย โดยแฝง
การขายเหล้ า ปั่ น กั บ การขายนมเย็ น นมปั่ น ซึ่ ง ได้ มี ก ารตรวจสอบและด าเนิ น การกั บ
ผู้ ป ระกอบการโดยแจ้ ง ให้ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ การด าเนิ น งานโครงการแก้ไ ขปัญ หาความเดือ ดร้ อ นของประชาชนกรณี ย ากจน
เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
พัฒนาการจังหวัด
๑. ปั ญหาด้านยารักษาโรค การให้ ความช่ ว ยเหลื อตั้ง แต่ตุล าคม ๒๕๕๖ ถึงปั จจุบั น
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข จานวน ๑๗ ราย ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ๙ ราย รักษา
และติดตามมารับยาต่อเนื่อง ๓ ราย ให้คาแนะนาดูแลสุขภาพ ๕ ราย
๒. ปัญหาด้านอาหาร การให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ช่วยเหลือ
ครอบครัวประสบปัญหาด้านอาหาร ๖๓ ราย ซึ่งได้ช่วยเหลือโดยมอบพันธุ์ไก่ไข่ ปลา มอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ยืมจักรเย็บผ้า ฝึกอบรมการสานตะกร้าพลาสติก การทาขนม ช่าง
ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟูา
๓. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย การให้ ความช่ว ยเหลื อตั้งแต่ตุล าคม ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน มี
เปูาหมาย ๕๐ ครัวเรือน ได้มอบบ้านไปแล้ว ๓๖ ครัวเรือน
๔. ปัญหาด้านเครื่องนุ่งห่ม การให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ได้
มอบเครื่ อ งอุ ป โภค บริโ ภค เครื่ องนุ่ง ห่ ม ของใช้ จ าเป็น และเงิ น ช่ว ยเหลื อ ตามระเบีย บฯ
ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท ครบทั้ง ๓๗ ครัวเรือนแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

๓.๗ การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมู ลพื้นฐาน (เขตเมือง) จังหวัด
มุกดาหาร ปี ๒๕๕๗ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
๑. จานวนครัวเรือน ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๗ เขต
ชนบท จานวน ๗๑,๙๐๕ ครัวเรือน แบ่งเป็น อ.เมืองฯ ๒๖,๓๖๒ ครัวเรือน อ.นิคมคาสร้อย
๘,๐๕๗ ครัวเรือน อ.ดอนตาล ๘,๖๕๘ ครัวเรือน อ.คาชะอี ๑๐,๔๐๗ ครัวเรือน อ.หนองสูง
๔,๙๖๕ ครัวเรือน อ.หว้านใหญ่ ๔,๔๒๐ ครัวเรือน และ อ.ดงหลวง ๙,๐๓๖ ครัวเรือน
๒. จานวนประชากร ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๗ ทั้งที่มี
บ้านเลขที่และไม่มี มีบ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริง จานวน 234,927 คน เป็นชาย 118,125
คน เป็นหญิง 116,802 คน
3. รายได้ของประชากร ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๗
รายได้เฉลี่ย 71,440 บาท/คน/ปี แยกเป็นรายอาเภอ คือ อ.เมืองฯ 87,499 บาท/คน/ปี
อ.หนองสูง ๖๙,๒๙๕ บาท/คน/ปี อ.หว้านใหญ่ ๖๖,๑๓๕ บาท/คน/ปี อ.คาชะอี ๖๕,๓๔๘
บาท/คน/ปี อ.ดอนตาล ๖๓,๑๖๙ บาท/คน/ปี อ.นิคมคาสร้อย ๖๐,๖๗๔ บาท/คน/ปี และ
อ.ดงหลวง ๖๐,๔๐๙ บาท/คน/ปี
รับทราบ

๑๑

๓.๘ สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ (สานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทน หน.สนง.ปภ.
๑. เกิดอุบัติเหตุ จานวน ๓๓ ครั้ง ได้แก่ อ.เมืองฯ ๒๑ ครั้ง อ.ดอนตาล ๔ ครั้ง อ.คาชะอี ๖
ครั้ง อ.หนองสูง ๑ ครั้ง และ อ.ดงหลวง ๑ ครั้ง
๒. ผู้บาดเจ็บ จานวน ๓๖ ราย ชาย ๒๒ ราย หญิง ๑๔ ราย
๓. ไม่มผี ู้เสียชีวิต
๔. รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จานวน ๓๓ ครั้ง
๕. ยอดสะสมผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนปี ๒๕๕๗ เปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า เฉลี่ ย
ผู้เสียชีวิต ๓ ปีย้อนหลัง นับจากเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตาม ก.พ.ร. กาหนดร้อยละการลดลงของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
-ผู้เสียชีวิตตลอดปี (๒๕๕๔,๒๕๕๕,๒๕๕๖) เฉลี่ย ๓ ปี รวม ๕๔ ราย
-ผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖-สิงหาคม ๒๕๕๗) รวม ๓๔ ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๙ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ปฏิทินการจัดกิจกรรมประจาเดือน
กันยายน (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
วัฒนธรรมจังหวัด
โครงการ ผู้ว่า ฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กาหนดจัดกิจกรรมตามโครงการทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง/วัด โดยงบประมาณ
ดาเนินการส่วนหนึ่งได้มาจากงบจังหวัดบูรณาการ จานวน ๓๔,๐๐๐ บาท และอีกส่วนหนึ่ง
ได้มาจากส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอทุกอาเภอ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในพื้น ที่จัด กิจกรรม สลั บหมุนเวียนกั นเป็ นเจ้า ภาพถวายภัตตาหาร
น้าปานะ และบริจาคปัจจัยให้แก่วัด จนถึงปัจจุบันได้ดาเนินการมาแล้ว จานวน ๑๕ ครั้ง ดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อวัด
ศรีมงคลเหนือ
คาแสนสุข
มุจจลินทร์
ปุาอรัญวาสี
โพธิ์ศรี
ทรายทอง
แจ้ง
คาสายทอง
เหล่าต้นยม
โพธิ์ไทร
ศิลาวิเวก
แจ้ง
นิรมิต
ศรีสุมังค์
ยอดแก้วศรีวิชัย
รวมทั้งสิ้น

อาเภอ
เมืองมุกดาหาร
นิคมคาสร้อย
ดอนตาล
หนองสูง
ดงหลวง
หว้านใหญ่
คาชะอี
เมืองมุกดาหาร
นิคมคาสร้อย
เมืองมุกดาหาร
ดอนตาล
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร

จานวน
พระภิกษุ สามเณร
๑๕
๗
๑
๗
๘
๙
๙
๑๓
๗
๑๒
๑๔
๔
๑๖
๒
๑๘
๒
๑๓
๘
๓
๑๐
๘
๔
๗
๑๕๘
๓๙

แม่ชี
๑
๔
๑
๖

ปัจจัยที่ได้รับบริจาค
(บาท)
๖,๖๖๖
๑๕,๗๙๗
๑๔,๑๑๕
๑๒,๒๔๙
๒๐,๕๗๓
๑๓,๘๕๔
๑๖,๙๒๑
๖,๗๐๕
๑๔,๓๐๘
๓๔,๙๔๐
๑๙,๔๖๐
๑๖,๒๘๒
๑๓,๑๓๗
๑๗,๓๑๐
๒๐,๗๘๕
๒๔๓,๑๐๒

๑๒

ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนกันยายน ๒๕๕๗ มีดังนี้
วัน เดือน ปี
จันทร์
๘
กันยายน
๒๕๕๗
อังคาร
๒๓
กันยายน
๒๕๕๗

สถานที่
เจ้าภาพ
วัดเบญจพรรณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม/ อาเภอหว้านใหญ่/อบต.ป่งขาม-ดงหมู/
วนาราม
กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบลป่งขาม/สถานศึกษาในพื้นที่ตาบลป่งขาม/สภาวัฒนธรรม
อ.หว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่/สภาวัฒนธรรมตาบลป่งขาม/โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล
วัดป่าบาเพ็ญ
ธรรม
อ.เมือง
มุกดาหาร

สนง.ที่ดินจังหวัด/สนง.พลังงานจังหวัดมุกดาหาร/สนง.สัสดีจังหวัดมุกดาหาร/สนง.สถิติ
จังหวัดมุกดาหาร/ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (มุกดาหาร) /สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด
มุกดาหาร/สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร/กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร/ผู้นาชุมชนในพื้นที่ตาบลมุกดาหาร/ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล

มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๑๐ แผนแม่ บ ทการพั ฒนาเมือ งมุก ดาหารเตรี ย มเข้ า สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
นายกเทศมนตรีเมืองฯ
ขอน าเสนอในรู ป วี ดี ทั ศ น์ หากส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานใดมี ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะใดๆ เทศบาลเมืองมุกดาหารยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะดังกล่าวเพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๑ โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น และทางหลวงชนบท (สานักงานทาง
หลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทน ผอ.สนง.ทช.
เนื่องจากระบบโครงข่ายทางของประเทศโดยเฉพาะถนนสายรองยังไม่เชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายสามารถตอบสนองการคมนาคมขนส่งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
และตามร่างแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) กาหนดให้กรมทางหลวงชนบทและ อปท. ร่วมบูรณาการสายทางตาม
ลั ก ษณะการใช้ ง าน เพื่ อ ให้ ท างหลวงท้ อ งถิ่ น และทางหลวงชนบทเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการบูรณาการโครงข่ายทางจะเป็นไปตามหลั กวิชาการในการจัดลาดับขั้น
ความส าคัญของถนนที่ประกอบด้ว ยถนนสายหลั ก สายรอง และสายย่อย และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของรัฐบาลและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ภายหลัง
การเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมทางหลวงชนบทได้จัดทาหลักเกณฑ์และแนวทาง
การบูรณาการโครงข่ายทาง และบูรณาการโครงข่ายทางแล้วเสร็จ ๘ จังหวัด ปี ๒๕๕๗ และ
๒๕๕๘ จะดาเนินการบูรณาการโครงข่ายทางอีก ๓๖ และ ๓๒ จังหวัดตามลาดับ
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๓

ผู้แทน ผอ.ศูนย์ฯ

มติที่ประชุม

ผู้แทนโยธาธิการฯ

มติที่ประชุม

ผู้แทนโยธาธิการฯ

มติที่ประชุม

๓.๑๒ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓
“ช้างน้าวเกมส์” (ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดมุกดาหารได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓๑ รอบคัดเลื อกตัว แทนภาค ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐
จังหวัด “ช้างน้าวเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้า
ร่ ว มการแข่ง ขัน กีฬ าเยาวชนแห่ งชาติ ครั้ง ที่ ๓๑ “จันทบูรเกมส์ ” ระหว่า งวันที่ ๑๖-๒๗
มีนาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดมุกดาหารได้มีคาสั่ง ที่ ๑๗๕๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค ๓ “ช้างน้าวเกมส์ ” ซึ่งจะได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันดังกล่าวต่อไป
รับทราบ
๓.๑๓ การก่อสร้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหารหลังใหม่ (สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร)
สัญญาจ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ ๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ งบประมาณ ๑๔๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผลการดาเนินงานได้ผลงาน ๑๐๐.๐๐% โดยดาเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบและ
รายการตามสัญญาจ้างทุกประการ คงเหลืองานทดสอบระบบไฟฟูาสุขาภิบาล ห้องเหตุเพลิง
ไหม้ ดั บ เพลิ ง ลิ ฟ ต์ โ ดยสาร เครื่ อ งปรั บ อากาศ,ล่ อ ฟู า เท่ า นั้ น เนื่ อ งจากอยู่ ใ นระหว่ า ง
ดาเนินการขยายเขตไฟฟูาจากการไฟฟูาส่ว นภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ผลการเบิกจ่าย
จานวน ๒๐ งวด เป็นเงิน ๑๑๘,๖๔๓,๕๖๕ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้อีก ๑ งวดงาน งวดงาน
ที่ ๒๑ (สุดท้าย) เป็นจานวนเงิน ๒๖,๘๐๖,๔๓๕ บาท
รับทราบ
๓.๑๔ การก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดรอย
พระพุทธบาทภูมโนรมย์ (สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
การก่ อสร้ างพระพุ ทธรู ปเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ระยะที่ ๓ เป็นการก่อสร้าง งานกลี บฐาน
ดอกบัวและงานก่อสร้างองค์พระ งบประมาณ ๔๔,๗๖๗,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เริ่มดาเนินการก่อสร้างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๖,๗๑๕,๐๕๐ บาท ผลการ
ดาเนินงานได้ผลงานก่อสร้าง ๔๒.๓๓ % ช้ากว่าแผนงาน ๘.๒๕% ขณะนี้ดาเนินงานผูกเหล็กกลีบ
ดอกบัว หล่อโครงสร้างผนังกลีบดอกบัว หล่อคอนกรีตเสาชั้นระดับมากกว่า ๒๘.๘๐ ม. ได้ ๙๐๓
ตร.ม ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อควบคุมขนาดองค์พระจากชั้นระดับ ๒๕.๔๐ ม. ถึงชั้นระดับ ๒๘.๘๐ ม.
แล้วเสร็จ หล่อคานคอนกรีตชั้นระดับมากกว่า ๒๘.๘๐ ม. ผูกเหล็กเข้าแบบผนังองค์พระได้พื้นที่
๕๕๐ ตร.ม เทคอนกรีตผนังองค์พระได้พื้นที่ ๒๐๐ ตร.ม เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๗ งวด เป็นเงิน
จานวน 17,๐๑๑,๔๖๐ บาท
รับทราบ

๑๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ การจัดตลาดกลางการเกษตร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเขตพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร (สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร)
ผู้แทนนายกสมาคมฯ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จาหน่ายพืชผัก หรือผลผลิตทางการเกษตร จึงขอให้
จังหวัดมุกดาหารจัดพื้นที่ตลาดกลางการเกษตร ณ พื้นที่ราชพัสดุบริเวณพื้นที่ว่างด้านข้าง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เป็นการชั่วคราว แล้วจึงปรับเปลี่ยนสถานที่
ที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้ประสานงานกับสานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเพื่อ
ดาเนินการในเรื่องนี้แล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
ประธาน
กาหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ ที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ

ลงชื่อ
(นายเอกอุระ มีประเทศ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

