รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผูมาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นางสาวรัชนีวรรณ เสวกพิบูลย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
4. นายไพทูรย ปนะถา
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นายกานต ธงศรี
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
7. นายศุภสาร สุริยะ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
8. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
9. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
11. วาที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคานอย แทนนายอําเภอเมืองมุกดาหาร
12. นางอรอุมา แสนโสม
แทนนายอําเภอคําชะอี
13. นายออมสิน คํามุก
แทนนายอําเภอดอนตาล
14. นางจุฑารัตน นิ่มพิสุทธิ์
แทนนายอําเภอนิคมคําสรอย
15. นายปรีชา สะอิ้งทอง
แทนนายอําเภอดงหลวง
16. นายวิรัตน เจริญจิตร
แทนนายอําเภอหนองสูง
17. นายประหยัด คุณมี
แทนนายอําเภอหวานใหญ
18. นายวีรสัคค พลรดารัตน
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
19. นายอําพล สุดนิคม
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
20. นายกฤตพัฒน ครุฑกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายวรวิทย ทัศนสัมฤทธิ์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
23. นายกุนจันทร สิงหสุ
แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายไกรสิทธิ์ ศรีสําราญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายวิรุฬห ศุภกุล
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
26. นายบัญชา ผลานุวงษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
27. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
28. นายสิทธิชัย ญาณสมบัติ
แทนผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
29. นายวณิชย ศุภวณิชยสกุล
ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร
30. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดมุกดาหาร
31. นายวิบูลยธรรม วัตชยโรจน
แทนธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
32. นายชวการ มาฆะวงศ
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
33. นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
34. นายโสรัจ สังขวรรณ
นายดานศุลกากรมุกดาหาร

๒
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.
71.
72.
73.
74.

นายธนพล นามวงคพันธ
นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
นางสาวสุมาลี ภูริมนาค
นางมารศรี สุวรรณคุณ
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
พ.ต.ท.อําพร สายัณหศิริ
พ.ต.อ.ภัทรพล เลาเปยม
พ.ต.อ.สุริยันต จินดาวัลย
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข
นายพิทักษ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย
นางปนอนงค วงศบุญ
นายวรพล กงนะ
นายนิคม อุทยารักษ
นายกมล ปภุสโร
ส.ต.อ.อรุณ ศรีนาทม
นางกัญจนา สาระรัตน
นายวรพล ฉวีรักษ
นายทองสา ปริธรรมมา
นายบุญสง ชื่นตา
นายโสภณ พวงสมบัติ
นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา
นางสาวดวงแกว ดีเลิศ
นายมุกตาด หีมมะหมัด
นางสาวภัสสร ปนสุข
นายโสภณ ยอดพรหม
นายมานนท อนันต
นายคณิต ไชยสิทธิ์
นายจิรพงษ โรจนประดิษฐ
นายธนัทพงศ ธนพุทธิวิโรจน
นางสาวสรอย สกุลเด็น
นายสนอง แสนเสร็จ
นายขันธชัย ทองอุน
นายทรงวุฒิ โยวบุตร
นางสาววัชราภรณ ผิวขํา
นางอัญญา ทวีโคตร
นายสายันต บุญลี
นายกมล นัยจิต
นายประภาส ศาสตรแกว
นายสมชัย อุมะวรรณ

แทนผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
แทนผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทนผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทนผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทนผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
แทนผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนผจก.ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขามุกดาหาร
แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทนหน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทนผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร
แทนหน.ดานกักกันสัตวมุกดาหาร
แทนผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทนหน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทนหน.ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทนผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย
แทนผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
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75. นายกิตติทัต สุตธรรม
76. นายพิทักษ ศรีเทียมเงิน
77. นายเดชา แสงสุวรรณ
78. นางสาวหริรักษ พอเพียโคตร
79. นายฉลอง เผาแกว
80. นายปติ วัฒนรัตน
81. นายสุดเขต จันทรสาขา
82. นางสาววิลาสินี สิงหภักดี
83. นางสาวกุลสตรี จําปา
84. นายพรโรจน ยลพล
85. พ.ท.โชคชัย อนันต
86. พ.จ.อ.ชัยพร สระมัว
87. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
88. นายชัยวัฒน บุญชวลิต
89. นายกานต สุวรรณพันธ
90. นายปราโมทย ชาวเมืองโขง
91. นางนิชาภา วงคศรีทา
92. นายประนอม อุทรักษ
93. นางพุทธา กลางประพันธ
94. นางสาวจริญญา วันทาวงศ
95. นายพิงคพันธ คํานา
96. นางศิริพร เศษแสงศรี
97. นายโยธิน ครองยุทธ
98. นายวิจักร พิกุลศรี
99. นายพิเชษฐ สุขสบาย
100.นายชาคริต นาควิเชียร
101.นายศุภพงษ เฮประโคน
102.นายบุญรู บุตดีวงค
103.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท
104.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
105.นางสุวิมล ศรีนา
106. นางวรลักษณ บุตรธิเดช
107. นายปรมินทร วงศพระลับ
108.นายคณพศ เหลานอย

ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงการทางมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
การคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทนหน.สนง.พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
แทนผอ.สนง.การคาตางประเทศเขต 9 มุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหา
แทนผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทนผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหนาศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
แทนหน.อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
หัวหนาดานปาไมมุกดาหาร
หน.สํานักงานเลขานุการลุมน้ําฯ
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัด
นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร
แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

ผูไมมาประชุม
1. ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ)
3. ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
4. หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
5. ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
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6. ผจก.ธนาคารออมสิน
7. ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
8. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
9. ผบ.รอย ตชด. ที่ ๒๓๔
10. ปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
11. หน.ดานตรวจพืชมุกดาหาร
12. หน.สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
13. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
14. ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
15. ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
16. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร
17. ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
18. หัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
19. ผบ.นพค. ๒๔
20. หน.สถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
21. หัวหนาศูนยประสานงานปาไมมุกดาหาร
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
23. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
24. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
พิธีการกอนการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกรรองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการ
ประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. พิธีมอบโลเกียรติคุณผูสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE(สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ด ว ยทู ล กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี เ สด็ จ เยี่ ย มการ
ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ณ โรงเรียนมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จากผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร
ที่ผานมา ไดมีหนวยงาน องคกร สนับสนุน และทําคุณประโยชนใหกับโครงการ TO BE
NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี จึงไดทรงพระราชทานโลเกียรติคุณแกหนวยงาน องคกร จํานวน ๑๒ หนวยงาน ดังนี้
๑. ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๔. สํานักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๕. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
๖. องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
๗. เทศบาลเมืองมุกดาหาร
๘. ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

๕
๙. บริษัท สหเรือง จํากัด
๑๐. โรงเรียนมุกดาหาร
๑๑. โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
๑๒. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๒. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดนทางการทะเบียน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ (ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด ว ยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดกํา หนดใหมีโ ครงการคัดเลือกสํานั ก
ทะเบี ย นดี เ ด น พ.ศ. ๒๕๕๗ และได กํ า หนดให มี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด น ทางการ
ทะเบียน ระดับจังหวัด โดยใหจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ดีเดนสํานักทะเบียนละ ๑ คน ซึ่งพิจารณาจากขอมูลเฉพาะดาน ความรูความสามารถ การ
อุทิศเวลาใหกับทางราชการ รวมทั้งแรงกายแรงใจ มนุษยสัมพันธ ผลการปฏิบัติงาน และ
การยอมรับของบุคคลอื่น สําหรับจังหวัดมุกดาหารไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน ทางการ
ทะเบียน ไดแก จาเอก อัครชัย พุทธบุญ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
ระดับ ๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
๓. พิธีมอบอาวุธปน กํานัน ผูใหญบาน ที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
(ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยกระทรวงมหาดไทยไดมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญ และกําลังใจแกกํานัน ผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีในปที่ผานมาซึ่งจะไดรับรางวัล
แหนบทองคํา อาวุธปนสั้น และชุดเครื่องแบบปกติขาว กระทรวงมหาดไทยไดประกาศ
รายชื่อกํานัน ผูใหญบานที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับจังหวัด
มุกดาหารที่ไดรับรางวัล จํานวน ๒ ราย ไดแก
๑. นายบุญโฮม รูปคม
กํานันตําบลดงมอน อําเภอเมืองมุกดาหาร
๒. นายวัฒนา สุวรรณพันธ
ผูใหญบาน หมูที่ ๑๖ ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร
๔. พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลผูทําคุณประโยชนใหแกสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
มุกดาหาร (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร)
ด ว ยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ม ติ ม อบเกี ย รติ บั ต รให กั บ นายวี ร ะศั ก ดิ์ สุ ด โต
ผูอํานวยการสถานีวิทยุชุมชนคําหอย คลื่น FM ๙๑.๗๕ MHz ในฐานะบุคคลผูทํา
คุณประโยชนใหแกสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร โดยการจัดรายการวิทยุ
เพื่อประชาสัมพันธขาวสารของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร ทุกวันพฤหัสบดี
ตั้งแตเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
มีจํานวน ๒ ราย ดังนี้

๖
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายปติ วัฒนรัตน
๒

นายวรวิทย ทัศนสัมฤทธิ์

ตําแหนงเดิม
พาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ

ตําแหนงใหม
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร

นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ระยอง สาขาอําเภอปลวกแดง

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

๑.๓ การรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาส
เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัด
มุกดาหาร
การรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติยิ่งจังหวัด
ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สมาคม
ชมรม ไดใหการสนับสนุน และชวยเหลือเตรียมการในการรับเสด็จใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ไมวาจะเปนบริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๒ จุด และโรงเรียน
มุกดาหาร จํานวน ๕ จุด แตละจุดที่มีการประชุมวางแผนเปนไปดวยความเรียบรอยทุกจุด
และทู ล กระหม อ มหญิ งอุบ ลรัตนราชกั ญ ญา สิริวั ฒ นาพรรณวดี ไดมีพ ระราชดํา รัส ว า
จังหวัดมุกดาหารถึงจะเปนจังหวัดขนาดเล็ก แตการเตรียมการรับเสด็จถือวาทําไดยิ่งใหญ
แตละจุดมีความสวยงาม ไมมีปญหาอุปสรรคใดๆ และผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินทูลเกลา
ถวายสมทบมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE จํานวน ๕๙ ราย จึงขอชื่นชมทุกทานที่ได
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น อย า งดี ซึ่ ง จะเป น ภารกิ จ ต อ ไปให ทุ ก ภาคส ว น
เตรียมการ ไมวาจะเปนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ สถานศึกษา
และชุมชน รวมเปนจังหวัด TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะตองไปประกวดในระดับภาคที่
จังหวัดขอนแกน ชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ตอไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีจํานวน ๒๐ หนา ฝายเลขานุการไดลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แลว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไดจัดสงรายงาน
การประชุมทาง Email: mukdahan_gov@hotmail.com จํานวน ๖๕ หนวยงาน มี
ผูตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จํานวน ๖๕ ราย และไมมีผูขอแกไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๗
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่ องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)

หน.สนจ.มห.

เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นับเปนโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง ที่ปวงชนชาว
ไทยทุกหมูเหลาจะไดรวมแสดงความกตัญูกตเวที นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ จังหวัดมุกดาหารจึงไดกําหนดจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหนาศาลหลักเมืองจังหวัด
มุกดาหาร
๒. พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น.ณ
หองแกวมุกดา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม)
๓. พิ ธี ถ วายสั ต ย ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป น ข า ราชการที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ น ดิ น จั ง หวั ด
มุกดาหาร ณ หองแกวมุกดาชั้น 1ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม)
๔. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุมทอง – พุมเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 หนาศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารจึงขอเชิญเขารวมงานฯ รวมทั้งขอเชิญชวนหนวยงานแตงกายดวย
เสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม 2557 และประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณประจํา
พระองค พระบรมฉายาลั ก ษณ พร อ มตกแต ง สถานที่ /อาคารสํ า นั ก งานให เ รี ย บร อ ย
สวยงาม และจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนตาง ๆ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลใน
หวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
รับทราบ

มติที่ประชุม

หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

๓.๒ การจัดงานมุกดาหารรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗(สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารไดกําหนดจัดงานมุกดาหารรวมใจ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม เวลา 18.00
น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 หนาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
เพื่ อ เป น การแสดงความจงรัก ภั ก ดี ต อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในงานดั ง กล า ว
ประกอบดวย การรําถวายพระพร และการบรรเลงดนตรี ซึ่งสวนราชการตางๆ ไดแสดง
ความจํานงใหการสนับสุนนในการจัดงานฯ นอกจากนี้สํานักงานจังหวัดมุกดาหารไดสั่งแกวที่
ระลึ ก ใบละ 100 บาท เพื่ อมอบให กับผู รวมงาน จึงขอความร วมมือสวนราชการ และ
หนวยงานไดสั่ งจองแกว และขอเชิญเขารวมงานฯ โดยการแตงกายคือเครื่องแบบเต็มยศ
หรือชุดผาไทย (เนนสีเหลือง)
รับทราบ

๘

หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม
หน.สนจ.มห.

๓.๓ การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป ๒๕๕๘ (สํานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
ด ว ยจั งหวั ดมุก ดาหารได กําหนดจัด งานกาชาดและงานของดีจัง หวัด มุกดาหาร
ประจําป 2558 ระหวางวันที่ 8 – 16 มกราคม 2558 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน
กาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ปะจําป 2558และสงใหประธานคณะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการในแตละฝายแลว จึงขอเชิญคณะกรรมการฯประชุม ในวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
3.4 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ไดมีการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล โดยมี
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธานการประชุม โดยสภาความ
มั่นคงไดประเมินสถานการณความมั่นคงไดรายงานวาพื้นที่การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสวนใหญจะไมเปนอุปสรรคในการการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ งได เ ร ง รั ด และปรับ ปรุง ผั งเมื องรวมออกแบบผัง พื้ น ที่ เ ฉพาะบริ เวณชุม ชน
ชายแดน ดานการไฟฟาสวนภูมิภาค และการประปาสวนภูมิภาคไดดําเนินการในสวนที่
รับผิดชอบ ที่สําคัญคือ กนพ. ไดใหความเห็นชอบเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร ในอําเภอเมือง อําเภอหวานใหญ อําเภอดอนตาล นอกจากนั้นสิทธิประโยชน
ดานการลงทุนไดเห็นชอบใหสิทธิประโยชนระดับสูงสุดหรือใกลเคียงกับนโยบายดานการ
ลงทุนพื้นที่ชายแดนภาคใต รวมทั้งไดอนุญาตใหใชฝมือแรงงานตางดาวในลักษณะไปกลับ
ในโครงการที่ไดรับการสงเสริมรวมทั้งโครงการใหมหรือขยายทั้งในและนอกเขตพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งสิทธิประโยชนที่ใหเหมือนกับพื้นที่ชายแดนภาคใต นอกจากนี้ในเรื่องของ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จการลงทุนในระยะแรกใหใชพื้นที่ศูนยดํารงธรรมโดยสํานักงานจังหวัด
หรือหนวยงานในทองถิ่นเปนผูใหบริการภายใตการสนับสนุนของสํานักงานสงเสริมการ
ลงทุน และใหสวนราชการตางๆ สนับสนุนการดําเนินงาน นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผัง
เมืองไดเสนอแนวทางการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหารคือ
๑. ใหเปนเขตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
๒. ศูนยขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
๓. คลังสินคาเกษตร ตลาดคลังสินคาเกษตร
๔. โรงแรม การคา บริการสําหรับนักทองเที่ยว
๕. ศูนยบริการทางการแพทย
๖. รานคาปลอดภาษี
๗. ศูนยฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดมุกดาหารไดแจงเพิ่มเติม ๒ เรื่อง ในเรื่องของการคา การลงทุนผานดานชายแดน
และศูนยกลางการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหารไดรับคําชี้แจง
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวา เบื้องตนใหใช ๓
พื้นที่ ที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบไปกอน ถาจะขอเพิ่มอําเภอคําชะอี และอําเภอนิคม
คําสรอย จะทําใหการประกาศจังหวัดมุกดาหารเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๘ ไมทัน

๙
มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

รับทราบ
3.5 การกลั บ ไปใชสิ ทธิใ นบํา เหน็ จ บํ า นาญตามพระราชบั ญญัติ บํา เหน็ จ บํา นาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2494 (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํ า นาญ พ.ศ. 2494 (พรบ.undo) ได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่ 13
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 30 วันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไปแตเนื่องจากวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เปนวันหยุดราชการ ดังนั้น
ผูที่ประสงคจะ Undo สามารถติดตอหนวยงานตนสังกัดเพื่อรับแบบฟอรมตางๆและ
สามารถใชสิทธิไดตั้งแตวันจันทรที่ 15 ธันวาคม 2557 และภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2558ผูมีสิทธิ undoไดแก
๑. ขาราชการ
๒. ผูรับบํานาญ
๓. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
๔. ตุ ล าการศาลปกครอง ซึ่ง เคยเปน ขา ราชการที่เข ารับ ราชการกอนวัน ที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๔๐ และลาออกจากราชการเพื่อไปเปนตุลาการศาลปกครอง
๕.ขาราชการ ซึ่งเคยเปนขาราชการที่เขารับราชการกอนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐
ซึ่งลาออกจากราชการและกลับ เขารับ ราชการตั้งแต พระราชบัญ ญัติกองทุน บํา เหน็จ
บํานาญขาราชการมีผลบังคับใช
๖.ข า ราชการสว นทองถิ่น ซึ่งเคยเปน ขาราชการที่เขารับ ราชการกอนวัน ที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๔๐ และมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗. พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งเคยเปนขาราชการที่เขารับราชการ
ก อ นวั น ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๔๐ และมี ก ฎหมายกํ า หนดให ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ
สถานที่ยื่นใบสมัคร Undo+รับชําระเงิน (ถามี)ไดแก
๑. ขาราชการใหยื่นไดที่สวนราชการที่ปฏิบัติงานอยู
๒. ผูรับบํานาญใหยื่นไดที่สวนราชการผูเบิกบํานาญ
ขอมูลประกอบการตัดสินใจการกลับไปใชสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญ พ.ศ. ๒๔๙๔ กบข. จะจัดสงรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ
๑. ขาราชการ ที่หนวยงานซึ่งปฏิบัติงานอยู
๒. ผูรับบํานาญ จะจัดสงใหตามที่อยูที่ไดใหไว
รับทราบ
3.6 รายงานประมาณการภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือน
ธันวาคม 2557 (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
เศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ คาดการณวาจะมี
แนวโนมขยายตัวตามอุปสงคและอุปทานภายในจังหวัด
- ดานอุปทานจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ
- ดานอุปสงคจากการลงทุนภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชน การใชจายภาครัฐ
และการคาชายแดน

๑๐
มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

- ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา
รับทราบ
3.7 มาตรการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณพ.ศ. 2558 (สํานักงาน
คลังจังหวัดมุกดาหาร)
๑. เปาหมายการเบิกจายตามมติ ครม. แยกเปนรายไตรมาส ดังนี้
งบภาพรวม
งบลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
ไตรมาสที่
เปาหมาย
เปาหมาย
๑
๒๙
๓๒
๒
๕๕
๕๕
๓
๗๔
๗๖
๔
๘๗
๙๖
๒. สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
ณ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา
๖๕๗.๒ ๓๖๖.๑๙ ๕๕.๗๒
๓๙
งบลงทุน
๗๔๙.๖๓
๕.๓๙
๐.๗๒
๒๙
๖๘
รวม
๑,๔๐๖.๘๓ ๓๗๑.๕๘ ๒๖.๔๑
๓๒
๕๘
๓. ลําดับผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ป ๒๕๕๘
ลําดับ
๑
๒
๓
๕๘
๗๔
๗๕
๗๖

จังหวัด
พะเยา
นครศรีธรรมราช
เชียงใหม
มุกดาหาร
ระนอง
สตูล
อุตรดิตถ

งบประมาณ
๓,๐๑๕.๖๒
๗,๘๒๙.๒๔
๑๔,๙๘๑.๕๓
๑,๔๐๖.๘๓
๘๕๕.๕๒
๑,๓๕๔.๔๘
๓,๐๑๕.๗๖

หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
รอยละ
๑,,๕๙๙.๒๖ ๕๓.๐๓
๓,๘๘๕.๒๑ ๔๙.๖๒
๗,๓๖๖.๒๒ ๔๙.๑๗
๓๗๑.๕๘
๒๖.๔๑
๑๗๖.๒๙
๒๐.๖๑
๒๗๐.๖๔
๑๙.๙๘
๕๘๗.๙๗
๑๙.๕๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชยจังหวัด

3.๘ สรุปภาวะการคา ชายแดนดานจังหวัดมุกดาหาร – สะหวันนะเขต สปป.ลาว
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) มูลคาการคาชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดมุกดาหาร

๑๑
ลําดับ

รายการ

จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค. – ต.ค.2556

ม.ค. – ต.ค. 2557

เพิ่ม / ลด

%

1

มูลคาการคารวม

๔๙,๐๗๓

๕๖,๒๕๐

๗,๑๗๗

๑๕

2

การสงออก

๒๘,๕๑๓

๓๐,๓๓๖

๑,๘๒๔

๖

3

การนําเขา

๒๐,๕๖๐

๒๕,๙๑๔

๕,๓๕๔

๒๖

4

ดุลการคารวม

๗,๙๕๘

๔,๔๒๓

-๓,๕๓๐

-๔๔

๕

ผานแดนขาออก

๓,๒๒๕

๓,๓๐๕

๘๐

๒

๖

ผานแดนขาเขา

๒,๖๗๘

๓,๘๖๔

๑,๑๘๖

๔๔

7

มูลคาการคาผานแดนรวม

๕,๙๐๓

๗,๑๖๙

๑,๒๖๖

๒๑

ลําดับ

(๒) หมวดสินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับ ดานจังหวัดมุกดาหาร เปรียบเทียบ
ม.ค. – ต.ค. 2556 และ ม.ค. – ต.ค. 2557
จังหวัดมุกดาหาร
สินคาสงออกสําคัญ
ม.ค. – ต.ค. 2556 ม.ค. – ต.ค.2557 เพิ่ม / ลด
%

1

เครื่องอิเล็กทรอนิกส

๑๓,๒๙๑

๑๑,๑๓๑

-๒,๑๖๐

-๑๖

2

เครื่องใชไฟฟาอุปกรณ
สวนประกอบ

๒,๘๘๔

๒,๘๒๒

-๖๒

-๒

สินคาเชื้อเพลิง

๒,๐๑๐

๒,๓๕๕

๓๔๕

๑๗

3

๑๒
ลําดับ

สินคาสงออกสําคัญ

จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค. – ต.ค. 2556 ม.ค. – ต.ค. 2557

เพิ่ม / ลด

%

4

สินคากสิกรรม

1,636

2,038

402

25

5

ยานพาหนะอุปกรณ
และสวนประกอบ

๑,๒๘๗

๑,๔๒๕

๑๓๘

๑๑

อื่นๆ

๗,๔๐๕

๑๐,๕๖๕

๓,๑๖๐

๔๓

๒๘,๕๑๓

๓๐,๓๓๖

๑,๘๒๓

๖

6

รวมทั้งสิ้น

ลําดับ สินคานําเขาสําคัญ

(๓) หมวดสินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับ ดานจังหวัดมุกดาหาร เปรียบเทียบ
ม.ค. – ต.ค. 2556 และ ม.ค. – ต.ค. 2557
จังหวัดมุกดาหาร

1 สินคาแร

ม.ค. – ต.ค. 2556 ม.ค. – ต.ค. 2557

เพิ่ม / ลด

%

๑๓,๙๙๗

๑๓,๖๖๔

-๓๓๓

-๒

๒๒๓

๓,๓๐๓

๓,๐๘๐

๑๓๘

๖๙

๑,๘๐๗

๑,๗๓๘

๒,๕๑๙

4 เครื่องอิเล็กทรอนิกส

๑,๒๒๕

๑,๗๔๒

๕๑๗

๔๒

5 สิ่งทอ

๑,๒๑๙

๑,๓๓๐

๑๑๑

๙

อื่นๆ

๓,๘๒๗

๔,๐๖๘

๒๔๑

๖

๒๐,๕๖๐

๒๕,๙๑๔

๔,๓๕๔

๒๖

เครื่องมือเครื่องใช
2
ทางวิทยาศาสตร
3 ผลิตภัณฑโลหะ

รวมทั้งสิ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

พัฒนาการจังหวัด

3.๙ การลงทะเบียนผูผลิต และผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
๑. การลงทะเบียนผูผลิต และผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดลงทะเบียนผูผลิต และ
ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูล ผูผลิต
และผูประกอบการ OTOP ใหเปน ปจจุบัน และเพื่อใชขอมูลในการกําหนดแผนการ
สงเสริมและพัฒนา OTOP ไดอยางเหมาะสม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกําหนดลงทะเบียน
ผูผลิต และผูประกอบการ OTOP ตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๘ ดําเนินการในทุกไตรมาส
ดังนี้
ครั้ ง ที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ ระหว า งวั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ ถึ ง วั น ที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ ไตรมาสที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓ ไตรมาสที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔ ไตรมาสที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
กําหนดรับลงทะเบียน ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอ และสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ผูมีสิทธิลงทะเบียน คือผูผลิต และผูประกอบการ OTOP รายเดิม
ที่เคยลงทะเบียนแลว และรายใหมที่ยังไมเคยลงทะเบียน โดยอยูในลักษณะใด ลักษณะ
หนึ่ง ดังนี้
๑. กลุมผูผลิตชุมชน
๒. ผูผลิตชุมชนที่เปนรายเดียว
๓. ผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ที่มีสินทรัพยในการ
ดําเนินกิจการไมเกิน ๑๐ ลานบาท
ขอความร ว มมื อ ส ว นราชการได ป ระชาสั ม พั น ธ กลุ ม ผู ผ ลิ ต ผู ป ระกอบการ
OTOP ที่หนวยงานใหการสนับสนุน รวมทั้งผูสนใจทั่วไปไดทราบ และลงทะเบียนเปน
ผูผลิต และผูประกอบการ OTOP สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอทุกอําเภอ และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
๒.เทศกาล OTOP เพื่อของขวัญปใหม
เนื่องในโอกาส ปใหมพุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่กําลังจะถึง กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมการพัฒนาชุมชน ไดจัดกิจกรรมรณรงคการใชผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเปนของฝาก ของ
ที่ระลึก โดยใหทุกจังหวัดสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการไดใชสินคาไทยเปนของขวัญปใหม
เพื่ อให การสง เสริ มการจั ดกิ จ กรรมดั งกล าว สํา นัก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด
มุกดาหาร ไดจัดแสดงตัวอยางกระเชาของขวัญปใหม ขนาดตางๆ สําหรับผูสนใจไดสั่งซื้อ
และสั่งจอง ที่หนาหองประชุม ๒๐๕ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พรอมทั้งจัดแสดงและ
จําหนายเสื้อโทนสีเหลืองแบบตางๆ สํา หรับสวมใส ในเดือนธัน วาคม ๒๕๕๗ เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓.การจัดงาน OTOP CITY 2014
ดวยกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน OTOP CITY 2014ระหวางวันที่
๑๖ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร ๑ – ๓ ศูนยการแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
เปนการแสดงและเผยแพรผลิตภัณฑภัณฑ OTOP ตลอดจนเปนการเพิ่มชองทางการตลาด

๑๔

มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

สินคา OTOP ทําใหผูผลิต และผูประกอบการ OTOP มีรายไดเพิ่มขึ้นและเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับผูผ ลิต และผูประกอบการ OTOP ใหมีความรู ความเขาใจในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยในครั้งนี้ จังหวัด
มุกดาหาร ไดรับการจัดสรรใหนําผูผลิต และผูประกอบการไปแสดงและจําหนายในงาน
จํานวน ๑๐ บูธ ดังนี้
๑. ประเภทอาหาร จํานวน ๑ บูธ
๒. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย จํานวน ๔ บูธ
๓. ประเภทของใชและเครื่องประดับตกแตง จํานวน ๕ บูธ
นอกจากนี้ ในงานยังจัดใหมีการแสดงสินคาของกลุมผูผลิต และผูประกอบการที่
เขารวมการประกวดแผนธุรกิจอีกจังหวัดละ ๑ บูธ และบูธ OTOP SMILE กลุมผลิตภัณฑ
ระดับ Guadrant D จังหวัดละ ๑ บูธ พรอมทั้งจัดแสดงผลการประกวด ชุดของขวัญ ของ
ฝาก ของที่ระลึก ในงาน OTOP CITY 2014 และจําหนายในงานอีก จังหวัดละ ๕ บู
ธรวมทั้งสิ้น ๑๗ บูธ
จึงขอเชิญชวนสวนราชการที่สนใจและมีโอกาสรวมชม และสนับสนุนสินคาใน
งาน OTOP CITY 2014ในหวงเวลา และสถานที่ดังกลาว
รับทราบ
๓.๑๐ การดํ า เนิ น โครงการแกไ ขปญหาความเดือ ดรอ นของประชาชนกรณีย ากจน
เจ็ บป วย พิ การ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒ นาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร)
ผลการขับเคลื่อนโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนฯ ดังนี้
๑. ดานยารักษาโรค จํานวน ๖ ราย การใหความชวยเหลือทางดานสาธารณสุขได
เขาสูกระบวนการรักษาตามระบบเรียบรอยแลวทุกราย ซึ่งไดเฝาระวัง เยี่ยมเยียน และให
กําลังใจ
๒. ดานอาหาร คือการดําเนินโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนฯ เชิงบูรณาการ
ไดดูแลสงเสริมอาชีพเชิงลึกรายครัวเรือน และใชเงินกองทุนยากจนฯ จังหวัดมุกดาหารใน
การชวยเหลือ
๓. ดานที่อยูอาศัย อยูในชวงประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และอําเภอตั้ง
งบประมาณสรางบานใหกับครัวเรือนยากจน รวมทั้งการจัดทําแผนวาครัวเรือนใดจะสราง
ตอนไหน เสร็จเมื่อไร และจะมอบเมื่อไร ซึ่งคาดวาจะทยอยสงมอบใหครัวเรือนเปาหมาย
ไดในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการดําเนินการตอไป
๔. ด านเครื่ องนุงหุม เบื้องตน สํานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่งคงของมนุษย
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารร ว มกั บ ศู น ย พั ฒ นาสั ง คมหน ว ยที่ ๔๒ ได ม อบเงิ น สงเคราะห ใ ห แ ก
ผู ย ากจน ๒๗๔ ครั ว เรื อ น ครั ว เรื อ นละ ๒,๐๐๐ บาท เป น เบื้ อ งต น ไปแล ว ซึ่ ง การ
ดําเนินการตอไปคือการชวยเหลือในเชิงลึกตอไป
รับทราบ

๑๕

ผูแทนปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

3.11 โครงการหน ว ยบํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข สร า งรอยยิ้ ม ให ป ระชาชน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยบูรณาการรวมกับโครงการหนวย
แพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อออกหนวยใหบริการประชาชนเคลื่อนที่
ในลักษณะหนวยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เขาไปใหบริการในพื้นที่หมูบาน
ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และถือเปนการออกพบปะประชาชนเพื่อ
รับทราบปญหา ความตองการของประชาชน เพื่อเปนการพัฒนาการใหบริการเชิงรุกมี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการบริ ก ารประชาชน และสามารถบํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข ให แ ก
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงขอเชิญทุกสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแหง และองคกรเอกชน รวม
ออกหนวยบริการเคลื่อนที่ฯ โดยครั้งที่ ๑ ออกหนวยบริการเคลื่อนที่ฯ ในวันพฤหัสบดีที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนรมเกลา หมูที่ ๒ ตําบล
หนองแคน อําเภอดงหลวง
รับทราบ
๓.๑๒ การเตรียมความพรอมรองรับปญหาภัยแลง(สํานักงานปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
1. สถานการณน้ํา
1.1 ปริมาณน้ําฝน (ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)ปริมาณน้ําฝน
จัง หวั ด มุ ก ดาหาร ป 2557 จํ า นวน 1,486.60 มิ ล ลิ เ มตร น อ ยกว า ป 2556 อยู
263.80 มิลลิเมตรป ๒๕๕ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย จํานวน 1,750.40 มิลลิเมตร) คา
ปริมาณน้ําฝนกลางเฉลี่ย ๑,๔๒๗ มิล ลิเมตร/ป ซึ่งถือวาปริมาณน้ําฝน ป 2557 เปน
ปริ ม าณใกล เ คี ย งค า เฉลี่ ย กลางและน อ ยกว า ป ที่ ผ า นมา แต ยั ง ไม มี แ หล ง กั ก เก็ บ ไว ใ ช
ประโยชน
1.2 ปริ มาณน้ําในอางสถานการณน้ําในปจ จุบัน อางเก็บ น้ําทั้ง 15 แหง มี
ปริมาณน้ํากักเก็บเฉลี่ยเหลือ 60.780 ลานลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 73.425
ของความจุอาง มีปริมาณนอยกวาปที่ผานมาในชวงเดียวกัน (ป 2556 มีปริมาณน้ําเก็บ
กัก ร อยละ 85.858 ของความจุอาง)ทั้งนี้ จังหวัดจะดําเนิน มาตรการในการบริห าร
จัดการน้ํา เพื่อใหมีน้ําเพียงพอในการผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค ไปจนถึงเดือน
มิถุนายน 2558 ซึ่งจะเขาสูตนฤดูฝน โดยเฉพาะอางเก็บน้ําขนาดกลางที่สําคัญๆ 3 แหง
ประกอบดวย อางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก อางเก็บน้ําหวยชะโนด และอางเก็บน้ําหวยมุก
1.3 ปริมาณน้ําในลุมน้ําสาขา 5 ลุมน้ํา(หวยชะโนด, หวยบางทราย, หวยมุก,
หวยบังอี่ และหวยชิงชัน)ในจังหวัดมุกดาหารปริมาณน้ําทา 1,632.88 ลาน ลบ.ม./ป ซึ่ง
เก็บกักไวไดเพียง 134.02 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําที่ตองการใช จํานวน 844.87 ลาน
ลบ.ม. เพื่อเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัด 1,082,000 ไร จังหวัดจึงขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการตอไป
1.4 การผลิตน้ําประปาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีการสูบน้ําโขงมา
ผลิตน้ําประปา จํานวน 7 ลานลูกบาศกเมตร/ป หรือ 19,170 ลูกบาศกเมตร/วัน ทําให
ระดับน้ําโขงลดลงเหลือที่ระดับ 3.32 เมตร
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1.5 สถานีสูบน้ําในจังหวัดมุกดาหาร มีสถานีสูบน้ําที่ถายโอนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 40 สถานี โดยมีสถานีสูบน้ําจากลําน้ําโขง จํานวน 28 สถานี พื้นที่
ชลประทานทั้งหมด รวม 53,050 ไร พื้นที่ชลประทานฤดูแลง 38,140 ไรที่ใชน้ําจาก
สถานีสูบน้ําโขง
๒. การใหความชวยเหลือ
๒.๑ การให ความชว ยเหลือ ประชาชนผู ป ระสบภั ย เบื้ องตน ด านน้ํา อุป โภค
บริโภค จังหวัดไดเตรียมรถบรรทุกน้ํา รวม 68 คัน
๒.๒ ภาชนะเก็บ กั กน้ําอุป โภคบริโ ภคจุดจายน้ํ ากลางประจําหมูบ าน ขนาด
2,000 ลิตร จํานวน 515 ถัง
๒.๓ แหลงน้ําใตดินในพื้นที่จังหวัดมีบอบาดาล จํานวน 1,534 บอ ใชการได
763 บอ เสนองบประมาณซอมแซม 690 บอ และเสนอขอเจาะใหม 909 บอ
๒.๔ เตรียมการรถสูบสงน้ําระยะไกลแรงดันสูงของกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยผานศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนครไว หากเกิดสถานการณ
๓. การใหความชวยเหลือโดยเงินทดรองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 จังหวัด
มุ ก ดาหารมี ว งเงิ น ทดรองราชการ เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
ในอํานาจของผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 12,519,207 บาท (ขอมูล ณ วันที่
18 พฤศจิ ก ายน 2557) ซึ่ ง หากไม เ พี ย งพอสามารถขอขยายวงเงิ น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติได
๔. การเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณดํ า เนิ น การระยะสั้ น จั ง หวั ด
มุกดาหารไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ปงบประมาณ 2557 จํานวน 3 โครงการ ซึ่ง
อยูระหวางหาผูรับจางคือ
(1) โครงการขุดลอกหวยขี้เหล็ก หมูที่ 5 บานคําไหลต.นาอุดม อ.นิคมคําสรอย
งบประมาณ 1,142,500 บาท
(2) โครงการขุดลอกลําหวยขี้เหล็ก หมูที่ 14 บานเหลาสามัคคี ต.นิคมคําสรอย
อ.นิคมคําสรอย งบประมาณ 1,500,000 บาท
(3) โครงการขุดลอกหวยผีปอบ หมูที่ 7 บานหวยทรายต.ปาไร อ.ดอนตาล
งบประมาณ 2,000,00 บาท
๕. การเสนอขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณดําเนินการระยะเรงดวนและระยะยาว
(1) ซ อ มแซมบ อ บาดาล ในพื้ น ที่ ทั้ ง 7 อํ า เภอ จํ า นวน 690 บ อ เป น เงิ น
3,933,300 บาท เพี่อแกไขปญหาระยะเรงดวน
(2) ขุดเจาะบอบาดาลใหม ในพื้นที่ทั้ง 7 อําเภอ จํานวน 909 บอ เปนเงิน
240,885,000 บาท เพื่อแกไขปญหาระยะเรงดวน
(3) พัฒนาแหลงน้ําปากหวยมุก-หวยแข บรรจบแมน้ําโขง ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร ประตูกวางประมาณ 35 เมตร ลึก 10 เมตร ลําหวยยาว 5,700 เมตร
งบประมาณ 506,846,000 บาท ประชาชนไดรับประโยชน 11,679 ครัวเรือน เปน
โครงการสําคัญจําเปนเรงดวนเพื่อพัฒนากําลังการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเขาสู
ภาคการลงทุ น ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษจัง หวัดมุกดาหาร ซึ่ง ลักษณะลํ าหว ยมีน้ํ า
ไหลหลากในฤดูฝน แตในปจ จุบัน นี้เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนน้ําในหวยมุก-ห วยแขจ ะไหลทิ้งลง
แมน้ําโขง ทําใหลําหวยสาขาแหงขอดไมมีระบบประตูกั้นกักเก็บน้ําไวใชประโยชนไดตลอดป
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วัฒนธรรมจังหวัด

(4) ประตูเก็บกักน้ําหว ยบังอี่ บ.นาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ขนาดกว า ง 8 เมตร สู ง 7.50 เมตร จํ า นวน 4 ช อ ง งบประมาณ 500 ล า นบาท
ประชาชนไดรับ ประโยชน 3 อําเภอ 1,300 ครัว เรือน ซึ่งเปนเขตพื้น ที่การผลิตภาค
การเกษตรหลักของจังหวัด
(5) ประตูเก็บกักน้ําหวยบางทราย บ.ดอนมวย ต.บางทรายใหญ อ.เมือง จ.
มุกดาหาร ขนาดกวาง 12 เมตร สูง 8 เมตร จํานวน 5 ชอง งบประมาณ 500 ลานบาท
ประชาชนได รั บ ประโยชน 2 อําเภอ 1,500 ครัว เรือน ซึ่งเปน เขตพื้น ที่การผลิตภาค
การเกษตรและรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(6) สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา จํานวน 39 สถานี งบประมาณ
918,647,800 บาท เกิดประโยชนกับประชาชน 5 อําเภอ 65,000 ครัวเรือน มีพื้นที่
การเกษตรเพิ่มขึ้นอีก37,500ไร เพื่อเพิ่มผลผลิตเขาสูภาคการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
(7) ก อ สร า งฝายขนาดเล็ ก ในลํ า ห ว ยสาขา จํ า นวน 44 แห ง งบประมาณ
83,800,000 บาท เพื่อกักเก็บน้ําเปนชวงๆ ไวในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ประชาชนไดรับประโยชน 4 อําเภอ 46,000 ครัวเรือน เพื่อเพิ่มผลผลิตเขาสูภาคการ
พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รับทราบ
๓.๑๓ สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจํ า เดื อ น ตุ ล าคม ๒๕๕๗
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
1. เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๒๔ ครั้ง ไดแก อําเภอเมืองฯ ๑๓ ครั้ง อําเภอนิคมคํา
สรอย ๔ ครั้ง อําเภอหวานใหญ ๑ ครั้ง อําเภอหนองสูง ๒ ครั้ง และอําเภอดงหลวง ๔ ครั้ง
2. ผูบาดเจ็บ จํานวน ๓๐ ราย ชาย ๒๒ ราย หญิง ๘ ราย
3. ผูเสียชีวิต จํานวน ๒ ราย
4. รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต จํานวน ๒๔ ครั้ง
5. จุดที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนในทองถิ่น ๑๒ ครั้ง และถนนกรมทางหลวง ๘ ครั้ง
และถนนในเมือง (เทศบาล) ๔ ครั้ง
6. ยอดสะสมของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของป 2557 เปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยของผูเสียชีวิต 3 ปยอนหลัง (ป 2554, 2555, 2556) นับจากเดือน ตุลาคม
ถึงเดือน กันยายน ของทุกป ซึ่งเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม ก.พ.ร.กําหนดรอย
ละการลดลงของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
- ผูเสียชีวิตตลอดป (ป 2554, 2555, 2556) เฉลี่ย 3 ปรวม 54 ราย
- ผูเสียชีวิตในป 2557 (นับจาก ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) รวม 38 ราย
รับทราบ
๓.๑๔ โครงการ “ผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํ านั กงานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ด ว ยจั ง หวั ด มุก ดาหาร โดยผูว า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหารมอบหมายให ส านต อ
โครงการ ผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร
ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘จากป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อ ต อ งการส ง เสริ ม ให
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ขาราชการและเจาหนาที่จากสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนํา
ชุมชนเด็ก เยาวชน ประชาชน ไดมีโอกาสเขาวัด ทําบุญตักบาตร รับศีล ฟงธรรมในวัน
ธรรมสวนะ นําหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของพุ ทธศาสนิ ก ชนใหค งอยู อย า งมั่ น คง อี กทั้ ง ทํ า ให ท ราบถึ ง สภาพความเป น อยูข อง
ประชาชน ตลอดจนการคมนาคมในทุกพื้นที่อําเภอ เนื่องจากวัดที่กําหนดจัดกิจกรรมจะ
เปนวัดที่ตั้งในพื้นที่เขตเทศบาลและอําเภอ ทุกอําเภอ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดจัดกิจกรรมตามโครงการทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง/วัด โดยงบประมาณดําเนินการสวนหนึ่ง
ไดมาจากงบจังหวัดบูร ณาการ จํานวน ๓๒,๐๐๐ บาท และอีกสวนหนึ่งไดมาจากสว น
ราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอทุกอําเภอ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรม สลับหมุนเวียนกันเปนเจาภาพถวายภัตตาหาร น้ําปานะ
และบริจาคปจจัยใหแกวัด
รับทราบ

๓.๑๕ การจัดงานตลาดเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร ป ๒๕๕๗ (สํานักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร)
ผูแทนเกษตรจังหวัด
ดว ยจังหวัดมุกดาหารไดรับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณใหจัดงาน
ประชาสัมพั นธ เป ดตัว ตลาดเกษตรกรอยางเปนทางการ (Grand Opening) ภายใต
สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกรที่
๒๘ – ๒๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามขางสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงสินคาและจําหนายผลผลิตทางการเกษตร ทั้ง
ดา นพื ช ปศุ สัตว ประมง ผลิตภัณฑแปรรูป และกิจ กรรมการประกวดแขงขัน ตางๆ ที่
นาสนใจทางดานเกษตร เชน การประกวดอาหารพื้นเมืองผักเพื่อสุขภาพ การประกวด
กระเช าของขวัญ ผลผลิตจากผัก การประกวดกระเชาของขวัญ ผลิตภัณฑแปรรูป การ
ประกวดขาวจี่สมุนไพร การประกวดขาวตมมัด การประกวดกองเชียรผัก และการแสดง
ตางๆ อีกมากมาย จุดเนนเปนสินคาเกษตรทั้งสดและแปรรูป รวมถึงสินคาประมง ปศุสัตว
และมี ความหลากหลาย เป น ผลผลิต /สิน คา เกษตรที่ เกษตรกรในพื้น ที่เ ปน ผู ผ ลิต ดว ย
กระบวนการที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย มี ม าตรฐาน สามารถตรวจสอบได และที่ สํ า คั ญ
เกษตรกรตองเปนผูจําหนายเอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๑๖ มาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย (ชวยเหลือตนทุนการผลิตใหชาวนา)
(สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ผูแทนเกษตรจังหวัด
๑. มี เ กษตรกรขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรผู ป ลู ก ข า วนาป ป 2557/58 ทั้ ง หมด
46,936 ครัวเรือน พื้นที่ 495,453.25 ไร
๒. การขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวผานการติดประกาศและตรวจสอบพื้นที่แลวทั้งหมด
39,290 ครัวเรือน พื้นที่ 429,750.25 ไร
๓. คณะทํางานฯ ระดับตําบลตรวจสอบสิทธิ์แลว จํานวน 38,827 ครัวเรือน พื้นที่
425,942.25 ไร
๔. คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอรับรองสิทธิ์แลว จํานวน 29,310 ครัวเรือน พื้นที่
308,706 ไร

๑๙

มติที่ประชุม

๕. ธ.ก.ส. จ า ยเงิ น ให เ กษตรกรแล ว จํ า นวน 10,872 ครั ว เรื อ น พื้ น ที่
104,716.50 ไร เปนเงิน 104,716,500 บาท
รับทราบ

3.1๗ การแกไ ขปญหาสิน คา ยางพาราอยา งเปน ระบบครบวงจร (สํานักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร)
ผูแทนเกษตรจังหวัด
คณะรั ฐ มนตรีมีม ติเมื่อ วัน ที่ ๒๑ ตุล าคม ๒๕๕๗ เห็น ชอบการดํ าเนิ น โครงการ
ชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยางโดยใหจายเงินชดเชยแกเกษตรกรตามพื้นที่เปดกรีด
ไรละ ๑,๐๐๐ บาท ไมเกิน ๑๕ ไร ครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
๑. มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ
๒. เปนหัวหนาครัวเรือน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๓. เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ธ.ก.ส.
๔. มีพื้นที่เปดกรีด ๑ ไร ขึ้นไป ตั้งอยูในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ (เปนสิทธิ์ของหัวหนา
ครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน)
การรับแจงเขารวมโครงการตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
สถานที่รับแจง
- สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ
- สถานที่อื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอนัดหมาย
เกษตรกรรายเดิมที่ผานการตรวจสอบรับรองพื้นที่การเปดกรีดในป ๒๕๕๖/๒๕๕๗
แลว ใหมาแจงขอเขารวมโครงการ และตรวจสอบยืนยันหรือปรับปรุงขอมูลเดิม
เกษตรกรรายใหม ดําเนินการดังนี้
๑. แจงขอเขารวมโครงการตามแบบฟอรมคํารองที่กําหนด
๒. นํ า เอกสารหลั กฐาน ประกอบดว ย ทะเบีย นบา น บั ตรประชาชน หลัก ฐาน
เอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน
๓. กรอกขอมูลในแบบฟอรมดวยตนเอง หรือบุคคลที่เกษตรกรไวใจ พรอมลงนาม
รับรองขอมูล
มติที่ประชุม
รับทราบ

โยธาธิการฯ


๓.๑๘ สรุปผลการกอสรางพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ วั ด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย (สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ความกาวหนาของงานกอสราง รายละเอียดดังนี้
๑. งานหลอคอนกรีตคานระดับชั้น 31.90 ม. แลวเสร็จ
 ๒. ผูกเหล็กเขาแบบผนังองคพระไดพื้นที่รวม 950 ตารางเมตร ถึงระดับชั้น 37.90 ม.
๓. เทผนังคอนกรีตองคพระไดพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร
๔. งานติดตั้งโครงเหล็กเพื่อควบคุมขนาดองคพระจากชั้น ระดับ 30.40 ถึงชั้น
ระดับ 37.90 ม.
๕. ติดตั้งทาวเวอรเครนเริ่มใชงานตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2557

๒๐

มติที่ประชุม

ผลการดําเนินงานผูรับจางสงมอบงานแลว 13 งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจาย
แลวเปนจํานวนเงินรวม 21,488,160 บาทคิดเปนรอยละ 48 ของราคาคากอสรางคาด
วาจะเบิกจายได 1 งวดงาน คือ งวดที่ 14 เปนเงิน 895,340
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
๔.๑ งานเดินรณรงครวมพลังตอตานทุจริต ในวันตอตานคอรัปชั่นสากล (ประเทศ
ไทย)(สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.ป.ป.ช.ประจํา จ.มห.
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญรวมเดินรณรงครวมพลังตอตาน
ทุจ ริต ในวั นต อต านคอรัป ชั่น สากล (ประเทศไทย) ในวันอังคารที่ ๙ ธัน วาคม ๒๕๕๗
ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
จังหวัดมุกดาหาร การแตงกายนักเรียนและนักศึกษาใหแตงเครื่องแบบ และเจาหนาที่ของ
รัฐหรือบุคคลทั่วไปใสเสื้อสีขาว
มติที่ประชุม
รับทราบ

ประมงจังหวัด

มติที่ประชุม

๔.๒ พิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และถวาย
เปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5
ธันวาคม 2557(สํานักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยกรมประมงมีนโยบายใหหนวยงานของกรมประมง จัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเพื่อ
ถวายความจงรักภักดีและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปน
การเพิ่มปริมาณพันธุสัตวน้ํา และอนุรักษพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
จึงขอเชิญรวมพิธีดังกลาว ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐น. ณ บริเวณ
หนองออ บานดงเย็น ตําบลดงเย็น อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

มติที่ประชุม

๔.๓ กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
กํ า หนดการประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๗
วัน จั น ทร ที่ ๒๙ ธัน วาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห องประชุม ๒๐๕ ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

