รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗
เมื่อวันจันทรที่ ๒9 ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผูมาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางสาวรัชนีวรรณ เสวกพิบูลย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นางมาลีรัฐ เจียมจิตตธรรม
แทนอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. นายโอฬาร วิเศษนคร
แทนอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
6. นายณรงคศักดิ์ พลศักดิ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
7. นายพรอมพงศ มาพงษ
แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8. นายกานต ธงศรี
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสาวผองพรรณ นาเอก
แทนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
10. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวีระพล เทพากรณ
แทนหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสมพงษ คุมสุวรรณ
แทนนายอําเภอคําชะอี
13. นายสันธาน สรอยสําโรง
นายอําเภอดอนตาล
14. นายกําพล สิริรัตตนนท
นายอําเภอนิคมคําสรอย
15. นายอนุชา เจริญรักษ
นายอําเภอดงหลวง
16. นายปกรณ กรรณวัลลี
นายอําเภอหนองสูง
17. นายพรเทพ วัชกีกูล
นายอําเภอหวานใหญ
18. นายวีรสัคค พลรดารัตน
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
19. นายอําพล สุดนิคม
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
20. นายกฤตพัฒน ครุฑกุล
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
21. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
22. นางกาญจนา บุญจันทร
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
23. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นายไกรสิทธิ์ ศรีสําราญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายวิชัย กุลศรีวนรัตน
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
26. นายบัญชา ผลานุวงษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
27. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
28. นายสิทธิชัย ญาณสมบัติ
แทนผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
29. นายกองเกียรติ แกนทิพย
แทน ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
30. นายวณิชย ศุภวณิชยสกุล
แทนผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร
31. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นายสุชาติ ชัยจิตร
ธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
33. นางพิมพสุดา มุกดากาญ
แทนสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
34. นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน
สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

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.

นายโสรัจ สังขวรรณ
นายวิเชียร ทองพุม
วาที่ ร.ต.พิเชษฐ แกวจินดา
นางสาวสุมาลี ภูริมนาค
นางมารศรี สุวรรณคุณ
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
พ.ต.ท.อําพร สายัณหศิริ
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข
นายพิทักษ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย
นายวิญู รัตนาพันธ
นายสุรพงษ ศิริเวช
นางสุมามาลย สายชมภู
นายพนัส พันธุวรรณ
นายชูยศ เชาวศิริกุล
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายวิศิษฐ เหลืองรุงโรจน
นายไพฑูรย สุขตาย
นายคณิต ไชยสิทธิ์
นายบุญสง ชื่นตา
นายยศพันธ นาโสก
นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา
นายธีรพล โชติชวง
นายวัฒนา คงแกว
นางสาวฐิติรัตน แสนสุข
นายโสภณ ยอดพรหม
นายมานนท อนันต
นายวสันต นิสัยมั่น
นายธนัทพงศ ธนพุทธิวิโรจน
นางสาวสรอย สกุลเด็น
นางคําปอน โลหเงิน

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

นางสาวธวัลรัตน ผงทอง
นายทศพล สุวรรณไตรย
นายกิมหงวน อุทัย
นายชนินทร วงษคํา
นางสาววัชราภรณ ผิวขํา
นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี
นางสาวปวีณา ทองบุญยัง
นายสุพจน เขตอนันต

นายดานศุลกากรมุกดาหาร
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน ผจก.ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขามุกดาหาร
เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร
หน.ดานกักกันสัตวมุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
หน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หน.ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
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74. นายประภาส ศาสตรแกว
75. นายกิตติทัต สุตธรรม
76. นายพิทักษ ศรีเทียมเงิน
77. นายสุภชาติ ราชิวงค
78. นายเดชา แสงสุวรรณ
79. นายสรศาสตร ครองยุติ
80. นางณัฐอภา ทองเดิน
81. นายปติ วัฒนรัตน
82. นายสุดเขต จันทรสาขา
83. นางสาวพรพรรณี ปนโภคินทร
84. นายเขมทัต อาชวธํารง
85. นายพรโรจน ยลพล
86. พ.อ.ชัยพัทธ พรธนัชญสกุล
87. พ.ท.ผดุงศักดิ์ พันธวิไล
88. ร.อ.ประวิทย ไชนุพันธ
89. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
90. นายชัยวัฒน บุญชวลิต
91. นายกานต สุวรรณพันธ
92. นายสามารถ สุมนารถ
93. นายปราโมทย ชาวเมืองโขง
94. นายศุภเดช การถัก
95. นางปยะพร เฉลิมชวง
96. นายปภิณวิช ดุชเพ็ญ
97. นางสาวจริญญา วันทาวงศ
98. นายไพบูลย รัตนะเจริญธรรม
99. นางศิริพร เศษแสงศรี
100.นายพิทักษชัย สังขศิลา
101.นายวิจักร พิกุลศรี
102.นายมานพ งอยจันทรศรี
103.นายชลวิทย นามจันทรา
104.นายชาคริต นาควิเชียร
105.นายสุพจน สุอริยพงษ
106.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท
107.นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
108.นางสุวิมล ศรีนา
109.นายวิรัตน พรหมดี
110.นายปรมินทร วงศพระลับ
111.นายคณพศ เหลานอย

ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงการทางมุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
การคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.การคาตางประเทศเขต 9 มุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
แทน ผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร 1,2
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 42 จังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหนาศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
หน.ศูนยประสานงานปาไมมุกดาหาร
หัวหนาดานปาไมมุกดาหาร
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร

๔
ผูไมมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ)
2. ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
3. นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
4. หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
5. ผจก.ธนาคารออมสิน
6. ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
7. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
8. ผบ.รอย ตชด. ที่ ๒๓๔
9. ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
10. หน.ดานตรวจพืชมุกดาหาร
11. หน.สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
12. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
13. ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
14. หัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
15. ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
16. หน.สํานักงานเลขานุการลุมน้ําฯ
17. นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร
18. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
พิธีการกอนการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิ ธี ม อบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ องค ก ารที่ มี กิ จ กรรมทางสั ง คมดี เ ด น ระดั บ จั ง หวั ด
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดเสนอชื่อองคกรภาครัฐ องคกร
ปกครองสว นท องถิ่ น และองคกรสาธารณประโยชน เขารว มคัดเลือกเปน องคการที่มี
กิ จ กรรมทางสั ง คมดี เ ด น ระดั บ จั ง หวั ด เนื่ อ งในวั น สั ง คมสงเคราะห แ ห ง ชาติ แ ละวั น
อาสาสมัครไทย ประจําป ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับการปองกัน การแกไข
ป ญ หาทางสั งคม การพั ฒ นาสั งคม การจั ด สวั ส ดิ การสั งคม และการสั ง คมสงเคราะห
ที่ดํา เนิ น การกับ กลุ มเปาหมายโดยตรง เปน ที่ย อมรับ จากผูรับ บริการและสาธารณชน
สามารถเปนแบบอยางที่ดีแกหนวยงานที่เกี่ยวของ และดําเนินการอยางตอเนื่องไมนอย
กวา ๓ ป ซึ่งองคการสวัสดิการสังคมที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเดนระดับจังหวัดมุกดาหารที่
ไดรับการคัดเลือกมี ๓ องคการ ดังนี้
๑. บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
๒. องคการบริหารสวนตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง
๓. มูลนิธิวิสุทธิธรรม อําเภอนิคมคําสรอย

๕
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหนาสวนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหนาสวนราชการ ยายไปดํารงตําแหนงจังหวัดอื่น

ชื่อ – สกุล
วาที่รอยตรีพิเชียน ลิมปหวังอยู
นายประชา มีธรรม
นายพิเชฐ เดชะคําภู

ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร

ตําแหนงใหม
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

นายกฤตพัฒน ครุฑกุล
นางปยะพร เฉลิมชวง

แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร

แรงงานจังหวัดสกลนคร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พิทักษผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ

(2) หัวหนาสวนราชการ ยายมาดํารงตําแหนงใหม
ลําดับที่
๑
๒

ชื่อ – สกุล
นายณรงคศักดิ์ พลศักดิ์
นายวิญู รัตนาพันธุ

๓

นายวสันต นิสัยมั่น

4

นายสรศาสตร ครองยุติ

ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดเลย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดชัยภูมิ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
จันทบุรี
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ

ตําแหนงใหม
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร

อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

๖
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

๑.๓ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันอาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2557 คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเดินทาง
มาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟงปญหาและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งไดเชิญหนวยงานสวนกลาง ไดแก กรมโยธาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงคมนาคม และหนวยงานอื่นๆ มารวม
ประชุม ซึ่งสรุปผลยังไมมีความชัดเจนมากนัก แตอยางนอยก็ยังใหเกิดการตื่นตัวประเด็น
เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากวายังตองการความชัดเจนและการสนับสนุนใน
หลายๆ เรื่อง เชน ปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือในเรื่องของที่ดินที่สวนราชการตองนํามา
พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ก็ตองขอความรวมมือรวมใจจากทางหนวยงาน
ในพื้นที่ ทั้งที่ดินจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการนํามาขยายประปา
ไฟฟา และในการกอสรางสถานีขนสง ยังไมมีที่ดินในการดําเนินการ ก็ตองไปจัดหา เรื่อง
ที่ ดิ น ของภาคเอกชนที่จ ะมาลงทุน ซึ่ ง มีร าคาแพง เปน ปจ จัย อีก อยางวาจะดําเนิ น การ
อยางไร เรื่องของผังการดําเนินงานตางๆ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดานการลงทุน
และเรื่ องที่ ดิ น ในการทิ้ง ขยะ ซึ่ งยั ง ต อ งหาหน ว ยงานเจ า ภาพมารับ ผิด ชอบดา นตา งๆ
จังหวัดตองเก็บเปนขอมูลในการที่จะนํามาดําเนินการในสวนที่มีปญหาติดขัด เพื่อที่จะ
ประสานงานในสวนราชการที่เกี่ยวของ เชน ที่ดิน ธนารักษ ปาไม ตองชวยกันดูแลใน
การดําเนินการตอไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีจํานวน ๒๐ หนา ฝายเลขานุการไดลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๕๗ และได จั ด ส ง รายงาน
การประชุมทาง Email: mukdahan_gov@hotmail.com จํานวน ๖๕ หนวยงาน มี
ผูตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จํานวน ๖๕ ราย และไมมีผูขอแกไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2558 (สํานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร)
ผูแทน หน.สนจ.มห.
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได กํ า หนดจั ด งานกาชาดและงานของดี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจําป ๒๕๕8 ขึ้น ระหวางวันที่ 8 – 16 มกราคม ๒๕๕8 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร จึงไดดําเนินการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2558
2. แต งตั้ งข าราชการชั้ นผูใหญ และหัวหนาส วนราชการปฏิ บัติ หน าที่ประจํ ากอง
อํานวยการงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2558
3. จัดทําผังงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2558
4. กําหนดการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2558
4.1 พิ ธี บวงสรวงสิ่งศั กดิ์ สิทธิ์คู บ านคูเมืองมุ กดาหาร ในวั นพุ ธที่ 7 มกราคม
2558 เวลา 07.39 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 และศาลหลักเมือง
มุกดาหาร

๗

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

4.2 พิธีเปดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป 2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
3.2 รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ น มกราคม 2558
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารไดประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร เดือน
มกราคม ๒๕๕๘ คาดการณวาเศรษฐกิจจะมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอนหนา
ตามอุ ป สงค และอุ ป ทานภายในจังหวัดที่ขยายตัว โดยขยายตัว จากดา นอุปทาน ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ ดานอุปสงคจากการลงทุนภาคเอกชน
การบริโภคภาคเอกชน และการคาชายแดน ในขณะที่การใชจายภาครัฐหดตัว สําหรับดาน
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้น
รับทราบ
3.3 มาตรการเร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น งบประมาณ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(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 ๒2 ธันวาคม ๒๕๕๗
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา
880.28 568.81 64.62
๓4
งบลงทุน 1,190.87 20.66 20.66
๒๙
76
รวม
2,071.16 587.47 ๒8.46
๓๒
70
(๓) ลําดับผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ป ๒๕๕๘
ลําดับ
๑
๒
๓
70
๗๔

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
พะเยา
เชียงใหม
มุกดาหาร
ระนอง

งบประมาณ
10,758.95
3,597.73
17,117.50
2,071.16
1,106.05

หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
รอยละ
6,504.38 60.46
2,013.44 55.96
9,185.60 53.66
589.47
๒8.46
300.69
๒7.19

๘
ลําดับ
๗๕
๗๖

จังหวัด
สมุทรสงคราม
อุตรดิตถ

งบประมาณ
๑,076.99
3,631.80

เบิกจาย
267.33
855.31

รอยละ
24.82
23.55

มติที่ประชุม

รับทราบ

พาณิชยจังหวัด

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

ลําดับ

รายการ

1
2
3
4
5

มูลคาการคารวม
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคารวม
มูลคาการคาผานแดน

ม.ค. – พ.ย. 2556

54,566
31,697
22,869
8,827
7,322

จังหวัดมุกดาหาร
ม.ค. – พ.ย. 2557 เพิ่ม / ลด
61,470
6,904
32,600
904
28,870
6,001
4,423
-4,404
7,718
396

%
13
3
26
-50
5

(๒) หมวดสินคาสงออกสําคัญ 5 อันดับ ดานจังหวัดมุกดาหาร เปรียบเทียบ
ม.ค. – พ.ย. 2556 และ ม.ค. – พ.ย. 2557
จังหวัดมุกดาหาร
ลําดับ สินคาสงออกสําคัญ
ม.ค. – พ.ย. 2556 ม.ค. – พ.ย. 2557 เพิ่ม / ลด
%
1 เครื่องอิเล็กทรอนิกส
14,793
11,164 -3,629
-25
2 เครื่องใชไฟฟาอุปกรณ
3,290
3,238
-51
-2
สวนประกอบ
3 สินคาเชื้อเพลิง
2,280
2,538
258
11
4 สินคากสิกรรม
1,810
2,192
381
21
5 ผลิตภัณฑโลหะ
79
1,594
1,515 1,913
6 อื่นๆ
9,444
11,874
2,430
26
รวมทั้งสิ้น
31,697
32,600
904
3

๙
(๓) หมวดสินคานําเขาสําคัญ 5 อันดับ ดานจังหวัดมุกดาหาร เปรียบเทียบ
ม.ค. – พ.ย. 2556 และ ม.ค. – พ.ย. 2557
จังหวัดมุกดาหาร
ลําดับ สินคานําเขาสําคัญ
ม.ค. – พ.ย. 2556 ม.ค. – พ.ย. 2557 เพิ่ม / ลด
%
1 สินคาแร
15,519
15,014
-505
-3
2 เครื่องมือเครื่องใชทาง
304
3,394
3,090 1,016
วิทยาศาสตร
3 ผลิตภัณฑโลหะ
165
2,201
2,035 1,231
4 เครื่องอิเล็กทรอนิกส
1,414
1,791
378
27
5 สิ่งทอ
1,337
1,521
184
14
6 อื่นๆ
4,130
4,950
819
20
รวมทั้งสิ้น
22,869
28,870
6,001
26
มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 การดํ า เนิ น โครงการแกไ ขปญหาความเดือ ดรอ นของประชาชนกรณีย ากจน
เจ็ บป วย พิ การ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒ นาชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร)
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานและให
ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน ดังนี้
๑. ดา นยารั กษาโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในฐานะหนวยงาน
เจาภาพหลักไดดําเนินการขับเคลื่อนการใหความชวยเหลือครัวเรือนโดยกระบวนการดูแล
ปญหาดานสุขภาพอยางตอเนื่องจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยดําเนินการติดตามเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ แนะนําการดูแลสุขภาพแกครัวเรือน
๒. ดานอาหาร สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารในฐานะหนวยงานเจาภาพ
หลักรวมกับหนวยงานรวม ไดดําเนินการติดตามใหความชวยเหลือแกครัวเรือนที่ประสบ
ปญหาดานอาหาร โดยไดจัดประชุมคณะกรรมการดานอาหาร เพื่อขับเคลื่อนและใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนอาชีพแกครัวเรือนเปาหมาย พรอมมอบหมายภารกิจใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดเรียบรอยแลว
๓. ดานที่อยูอาศัย สํานักงานทองถิ่นจังหวัดมุกดาหารอยูระหวางประสานองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง งบประมาณค า ใช จ า ยในการก อสร า งบ า นและ
ดําเนินการสรางบานใหแกครัวเรือนเปาหมาย อาทิ อําเภอนิคมคําสรอยดําเนินการสราง
บานเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 1 หลัง อยูระหวางรอการมอบบาน อําเภอดงหลวงอยู
ระหวางการกอสรางบาน เปนตน
๔. ด า นเครื่ อ งนุ ง หุม สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ งคงของมนุ ษย จั งหวั ด
มุกดาหารรวมกับหนวยงานรวมอยูระหวางการติดตามเยี่ยมเยียน ใหกําลังใจ และสํารวจ
ความตองการความชวยเหลือดานเครื่องนุงหม เครื่องอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน
รับทราบ

๑๐
3.6 งานส งท า ยปเ กา ตอนรับ ปใ หม และพิธีทํา บุญตักบาตรเนื่อ งในโอกาสวัน ขึ้ น
ปใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
นายกเทศมนตรีเมืองฯ
ดวยเทศบาลเมืองมุกดาหารรวมกับสวนราชการ หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน
ตลอดจนประชาชนชาวจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กํ า หนดจั ด งานส ง ท า ยป เ ก า ต อ นรั บ ป ใ หม
ไทย – ลาว เคาท ดาวนส องแผน ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหวางวัน ที่
๒๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวม ๓ วัน ณ บริเวณลานหนาวัดศรีสุมังค ตลาดอินโดจีน
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และกําหนดจัดพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปใหม และรับฟงสัมโมทนียกถา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมจากทานเจาคณะจังหวัด
มุกดาหาร และรับฟงคําอวยพรปใหมจากทานผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนสําราญชายโขง หนาวัดศรีมงคลใต
(พระอารามหลวง) ตลาดอินโดจีน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเรียน
เชิญรวมงานดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.7 โครงการจัดทําแผนแมบท และศึกษาพรอมออกแบบโครงการสําหรับการพัฒนา
พื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
นายกเทศมนตรีเมืองฯ
ดวยเทศบาลเมืองมุกดาหารไดดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบท และศึกษาพรอม
ออกแบบโครงการสําหรับการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมุ ก ดาหาร ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด
ทําการศึกษาและออกแบบเบื้องตนแลว สถานที่ที่ไดออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน ไดแก
ตลาดอินโดจีน ดานทาเรือ บริเวณวงเวียนน้ําพุ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด เปนตน
จึงขอนําเสนอโครงการฯ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งทางเทศบาลเมือง
มุกดาหารจะไดนําขอมูลมาใชดําเนินโครงการฯ ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.8 โครงการสวดมนตเพื่อความเปนสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2558
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
ผอ.สนง.พระพุทธฯ
ด ว ยมหาเถรสมาคมมี ม ติ ใ ห สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ จั ด โครงการ
สวดมนตเพื่อความเปนสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสวั น ขึ้ น ป ใหม และเพื่อความเป น สิริม งคลแกชีวิต ครอบครัว และสั งคม ซึ่งเป น
กิจกรรมที่เปนมงคลแทนการละเลนหรือกิจกรรมรื่นเริงอยางอื่น รวมทั้งเพื่อเปนการลด ละ
เลิก อบายมุขในชวงเทศกาลปใหม จังหวัดมุกดาหารไดกําหนดจัดกิจกรรมสวดมนตเพื่อ
ความเปนสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา ๒๐.๓๐ น. ณ วัดศรีบุญ เรือ ง ตําบลศรีบุญ เรื อง อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวั ด
มุกดาหาร จึงขอเรียนเชิญเขารวมกิจกรรมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๑
๓.9 การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2558 จังหวัด
มุกดาหาร (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
แทน หน.สนง.ปภ.จ.มห. ช ว งเทศกาลปใหม เปน ชว งที่มีวั น หยุ ดติ ดตอ กัน หลายวัน และประชาชนใชร ถ
ใชถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลําเนา และทองเที่ยวจํานวนมาก ทําใหมีความเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาปกติ จากสถิติขอมูลศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ในชวงการรณรงคเทศกาลปใหม (๗ วัน) ระหวางป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เฉลี่ยวันละ ๔๔๙ ครั้ง และมีผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๐ คน
จังหวัดมุกดาหารจึงไดกําหนดมาตรการเนนหนักเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
ภาคสวนในจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําไปปฏิบัติควบคูกับมาตรการทั่วไป
โดยในสวนของจังหวัดที่มีผูเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๗ ที่ผานมา และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหนํามาตรการเนนหนักเปนแนวทางในการดําเนินการในพื้นที่อยาง
เขมขนและจริงจังเปนพิเศษ ดังนี้
มาตรการทั่วไป
๑. มาตรการดานการบริหารจัดการ
๒. มาตรการดานถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย
๓. มาตรการดานยานพาหนะที่ปลอดภัย
๔. มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย
๕. มาตรการดานการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
มาตรการเนนหนัก
๑. มาตรการปองกัน
๒. มาตรการแกไขปญหา
๓. มาตรการรณรงคประชาสัมพันธ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑0 สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
แทน หน.สนง.ปภ.จ.มห. ๑. เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จํ า นวน ๑๘ ครั้ ง ได แ ก อํ า เภอเมื อ งฯ ๑๑ ครั้ ง อํ า เภอนิ ค ม
คําสรอย ๑ ครั้ง อําเภอดอนตาล ๑ ครั้ง อําเภอคําชะอี ๑ ครั้ง อําเภอหวานใหญ ๑ ครั้ง
อําเภอหนองสูง ๑ ครั้ง และอําเภอดงหลวง ๒ ครั้ง
๒. ผูบาดเจ็บ จํานวน ๑๕ ราย ชาย ๑๒ ราย หญิง ๓ ราย
๓. ผูเสียชีวิต จํานวน ๔ ราย ชาย ๓ ราย หญิง ๑ ราย
๔. รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต จํานวน ๑๘ ครั้ง
๕. จุดที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนในทองถิ่น ๙ ครั้ง และถนนกรมทางหลวง ๘ ครั้ง และ
ถนนทางหลวงชนบท ๑ ครั้ง
๖. ยอดสะสมของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของป ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยของผูเสียชีวิต ๓ ปยอนหลัง (ป 2554, 2555, 2556) นับจากเดือน ตุลาคม
ถึงเดือน กันยายน ของทุกป
- ผูเสียชีวิตตลอดป (ป 2554, 2555, 2556) เฉลี่ย 3 ปรวม 54 ราย
- ผูเสียชีวิตในป 2557 (นับจาก มกราคม - พฤศจิกายน 2557) รวม ๓๐ ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๒

ผูแทนปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

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
รับ ทราบปญ หา ความตองการของประชาชน เพื่อเปน การพัฒนาการใหบ ริการเชิงรุก
มี คุณภาพตามมาตรฐานการบริ การประชาชน และสามารถบํ าบัดทุก ขบํารุง สุขใหแ ก
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญทุกสวนราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจทุกแหง และองคกรเอกชน รวมออกหนวยบริการเคลื่อนที่ฯ โดย
ครั้งที่ ๒ ออกหนวยบริการเคลื่อนที่ฯ ในวันศุกรที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.
เปนตนไป ณ โรงเรียนบานหนองแวงใหญ หมูที่ ๑ ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสรอย
จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
๓.๑2 โครงการ “ผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เดือนมกราคม 2558 (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
ด ว ยจั ง หวั ด มุ ก ดาหารกํ า หนดจั ด โครงการ ผู ว า ฯ พาเยี่ ย มวั ด ทํ า บุ ญ สื บ สาน
วัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อตองการ
สงเสริมให ขา ราชการและเจาหนาที่จ ากสว นราชการ หนว ยงาน องคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ผูนําชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดมีโอกาสเขาวัด ทําบุญ ตักบาตร รับศีล
ฟงธรรมในวันธรรมสวนะ นําหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนใหคงอยูอยางมั่นคง อีกทั้งทําใหทราบถึงสภาพความ
เปนอยูของประชาชน ตลอดจนการคมนาคมในทุกพื้นที่อําเภอ เนื่องจากวัดที่กําหนดจัด
กิจ กรรมจะเป นวั ดที่ตั้งในพื้นที่เขตเทศบาลและอําเภอ ทุกอําเภอ ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ กํ า หนดจั ด กิ จ กรรมตามโครงการทั้ ง สิ้ น ๑๖ ครั้ ง /วั ด โดยงบประมาณ
ดําเนินการสวนหนึ่งไดมาจากงบจังหวัดบูรณาการ จํานวน ๓๒,๐๐๐ บาท และอีกสวน
หนึ่ งได มาจากส ว นราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร หนวยงานรัฐ วิส าหกิจ อําเภอทุก
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรม สลับหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ
ถวายภัตตาหาร น้ําปานะ และบริจาคปจจัยใหแกวัด จึงขอเชิญทุกสวนราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจทุกแหง และองคกรเอกชน เขารวมกิจกรรมโครงการดังกลาว โดยในเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ กําหนดจัดกิจกรรมโครงการฯ ในวันจันทรที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัด
โพธิ์ศิลา ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และในวันจันทรที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดคามวาสี ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

๑๓
๓.๑3 ศาสนสถานในจังหวัดมุกดาหารที่จัดกิจกรรมสวดมนตขามป (สงทายปเกาวิถี
ไทยตอนรับปใหมวิถีพุทธ) (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
วัฒนธรรมจังหวัด
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารขอประชาสัมพันธวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต
ขา มป (ส งท า ยป เ ก า วิถี ไทยตอ นรั บ ปใ หม วิ ถีพุ ทธ) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
จํานวน ๓๐ แหง ดังนี้
ที่ตั้ง
ที่
ชื่อวัด
ชื่อเจาอาวาสวัด
หมายเหตุ
ตําบล
อําเภอ
๑

วัดศรีบุญเรือง

พระรัตโนภาสวิมล

๒

วัดศรีมงคลใต

๓

ศรีบุญเรือง

เมือง
มุกดาหาร

จ.มุกดาหาร (ม)

พระครูประจักษบุญญาทร มุกดาหาร

เมือง
มุกดาหาร

พระอารามหลวง

วัดคําสายทอง

พระครูมงคลวิทยคุณ

มุกดาหาร

เมือง
มุกดาหาร

ลานธรรมฯ/ศพอ.

๔

วัดบรรพตมโนรมย

พระครูศิริปุญญกิจ

ศรีบุญเรือง

เมือง
มุกดาหาร

ศูนยปฏิบัติธรรมฯ

๕

วัดเกษมสุข

พระมหายุทธวัฒน
ธมมฺวัฑฺฒโน

มุกดาหาร

เมือง
มุกดาหาร

-

๖

วัดกาญจนประดิษฐ

พระครูประดิษฐกาญจน
คุณ

ผึ่งแดด

เมือง
มุกดาหาร

ลานธรรมฯ/ศพอ.

๗

วัดอุดมธรรมคุณ

พระครูอุดมวรปญญา

บานโคก

เมือง
มุกดาหาร

ศพอ.

๘

วัดเวฬุวัน

พระครูเวฬุวันคุณากร

ผึ่งแดด

เมือง
มุกดาหาร

ศพอ.

๙

วัดอรัญญวาสี

พระครูอรัญจันทโชติ

กุดแข

เมือง
มุกดาหาร

ศพอ.

๑๐

วัดศรีโพธิ์ไทร

พระครูนิโครธโพธิวัฒน

หนองเอี่ยน

คําชะอี

ศพอ.

๑๑

วัดพุทธนคราภิบาล

พระครูวิมลฉันทกิจ

น้ําเที่ยง

คําชะอี

ศพอ.

๑๒

วัดศรีประดิษฐาราม

พระครูสิทธิการโกวิท

หนองเอี่ยน

คําชะอี

ลานธรรมฯ

๑๔
ที่

ชื่อวัด

ชื่อเจาอาวาสวัด

ที่ตั้ง
ตําบล

หมายเหตุ

อําเภอ

๑๓

วัดศรีสุมังค

พระครูสุมังคกิจโกศล

เหลาสรางถอ คําชะอี

ศพอ.

๑๔

วัดแจง

พระครูพิสิฐกิจจานุกูล

บานคอ

คําชะอี

ศพอ.

๑๕

วัดสวางอารมณ

พระครูจิรธรรมาภรณ

ปาไร

ดอนตาล

ศพอ.

๑๖

วัดมัชฌิมาวาส

พระครูสุนทรจักรธรรม

ดอนตาล

ดอนตาล

-

๑๗

วัดศิลาวิเวก

พระครูสันตจิตตานุรักษ

บานแกง

ดอนตาล

ศพอ.

๑๘

วัดสุทธิธรรมรังสิยา
นุสรณ

พระสุทธิสารโสภณ

โชคชัย

นิคมคําสรอย จจ.มุกดาหาร (ธ)

๑๙

วัดศรีวิชัย

พระครูวิชัยธรรมสิริ

กกแดง

นิคมคําสรอย ศพอ.

๒๐

วัดคําแสนสุข

พระครูประโชติจันทรังษี

นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย -

๒๑

วัดคามวาสี

พระครูรัตนพงษวิสุทธิ์

หนองแวง

นิคมคําสรอย ลานธรรมฯ

๒๒

วัดนาอุดมวนาราม

พระครูวิสุทธิ์อุดมเขต

นาอุดม

นิคมคําสรอย ลานธรรมฯ/ศพอ.

๒๓

วัดโพธิ์ศรีแกว

พระครูสุทธิสารธรรม

หนองแคน

ดงหลวง

ศพอ.

๒๔

วัดกกตูม

พระครูสุวรรณคุณ
ประสิทธิ์

กกตูม

ดงหลวง

ศพอ.

๒๕

วัดปาวิเวก

พระมหาเกษมณีเต
ชะปญโญ

หวานใหญ

หวานใหญ

ลานธรรมฯ

๒๖

วัดนิคมเกษตร

พระครูนิคมธรรมนาถ

ดงหมู

หวานใหญ

ลานธรรมฯ

๒๗

วัดไตรภูมิ

พระครูศรีอุดมวาปคณา
รักษ

หนองสูง
เหนือ

หนองสูง

ลานธรรมฯ

๒๘

วัดพิจิตรสังฆาราม

พระครูประภัศรสังฆคุณ

โนนยาง

หนองสูง

ศพอ.

๒๙

วัดโพนสวาง

พระครูศรีพัชโรภาส

โนนยาง

หนองสูง

ศพอ.

๓๐

วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี

พระครูสารกิจโพธิคุณ

หนองสูง

หนองสูง

ศพอ.

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๕

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

๓.๑4 การจัดประกวดรากวัฒนธรรม “ของดีบานฉัน” ลําผญา และจักสานไมไผ ใน
งานกาชาดและงานของดี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารจัดประกวดรากวัฒนธรรม “ของดีบานฉัน”
ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๒ ประเภท ดังนี้
๓.๑ ประเภทศิลปะการแสดง “ลําผญา”
- ประเภทการประกวดเปนประเภททีม มีผูเขาแขงขัน ๓ คน ประกอบดวย
ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน หมอแคน ๑ คน
- คุณสมบัติผูเขาประกวดเปนประชาชนทั่วไป ไมจํากัดอายุ
- กติกาการประกวด ใหนําเสนอผญาและโตผญาที่มีเนื้อหาของตํานาน นิทาน
ที่ใหคติสอดแทรก ศีลธรรม จริยธรรม (เนนเรื่องคานิยม ๑๒ ประการ) มีการนําเสนอเปน
เรื่องราวที่นาสนใจ ชวนใหติดตามเขาใจงาย และจบดวยเตยหัวดอนตาล
- เกณฑการตัดสิน คะแนน ๑๐๐ คะแนน
- รางวัลการประกวด
ชนะเลิศ
เงินสด ๘,๐๐๐ บาท (พรอมเกียรติบัตร)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๖,๐๐๐ บาท (พรอมเกียรติบัตร)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท (พรอมเกียรติบัตร)
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
เงินสด ๑,๐๐๐ บาท (พรอมเกียรติบัตร)
ทีมที่ไมไดรับรางวัลไดรับคาพาหนะ ๕๐๐ บาท (พรอมเกียรติบัตร)
๓.๒ ประเภทเครื่องมือเครื่องใช “จักสานจากไมไผ”
- กติกาการประกวด แขงขันเปนทีม ๆ ละ ๓ คน
- วิธีการ ใหเตรียมไมไผสําเร็จสําหรับการจักสาน อนุญาตใหยอมสีได ใหสาน
เปนเครื่องมือ เครื่องใช โดยทําในเวลาแขงขัน วัสดุที่ใชตกแตงตองนํามาประดิษฐในเวลา
แขงขัน ระยะเวลาที่ใชในการแขงขัน ๓ ชั่วโมง
- คุณสมบัติผูเขาแขงขันเปนประชาชนทั่วไปไมจํากัดอายุ
- เกณฑการตัดสิน คะแนน ๑๐๐ คะแนน
รับทราบ
๓.๑5 โครงการสํารวจสภาวการณการสงเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบาน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดทําโครงการสํารวจสภาวการณ
การสงเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นบาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาซึ่ง
ขอมูลเชิงประจักษสําหรับการปรับปรุงแกไขวิธีการในการสงเสริมการเรียนการสอนดนตรี
ไทยและดนตรีพื้นบานในแตละพื้นที่ทั่วประเทศ และพัฒนาไปสูระบบการจัดการเรียน
การสอนที่ส ามารถดําเนินการอนุรักษ สืบ สาน และถายทอดงานดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบานไดอยางยั่งยืน โดยไดขอความรวมมือจังหวัดสํารวจสภาวการณการสงเสริมการเรียน
การสอนดนตรี ไ ทยและดนตรี พื้ น บ า นจากสถานศึ ก ษาและหน ว ยงานทั่ ว ไปทุ ก แห ง
ในจั งหวั ด และวิเ คราะห ผ ลการสํารวจฯ และจั ดสงรายงานเปน รูป เล มเอกสารให
กรมสงเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
รับทราบ

๑๖
๓.๑๖ ความกาวหนาการชวยเหลือชาวนา และเกษตรกรชาวสวนยางพารา (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ผูแทนเกษตรจังหวัด
1. ผลการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย ขอมูลรายงาน
วันที่ 26 ธันวาคม 2557
1.1 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2557/58 ทั้งหมด
46,997 ครัวเรือน พื้นที่ 493,945.25 ไร
1.2 การขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวผานการติดประกาศและตรวจสอบพื้น ที่แล ว
ทั้ ง หมด 43,544 ครั ว เรื อ น ร อ ยละ 92.65 ของครั ว เรื อ นที่ ขึ้ น ทะเบี ย น พื้ น ที่
480,863.75 ไร
1.3 คณะทํางานฯ ระดับตําบลตรวจสอบสิทธิ์แลว จํานวน 43,406 ครัวเรือน
รอยละ 99.68 ของครัวเรือนที่ตรวจสอบพื้นที่แลว พื้นที่ 479,515.25 ไร
1.4 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอรับรองสิทธิ์แลว จํานวน 41,898 ครัวเรือน
รอยละ 96.21 ของครัวเรือนที่ตรวจสอบพื้นที่แลว พื้นที่ 441,516.25 ไร
1.5 ขอมูลจากกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดตรวจสอบและจัดสงขอมูลให ธ.ก.ส.
แลว จํานวน 41,764 ครัวเรือน รอยละ 95.91 ของครัวเรือนที่ตรวจสอบพื้นที่แลว
พื้นที่ 377,697.25 ไร
1.6 ธ.ก.ส.จายเงิน ใหเกษตรกรแลว จํานวน 32,737 ครัวเรือน รอยละ
75.18 ของครั ว เรื อ นที่ ต รวจสอบพื้ น ที่ แ ล ว พื้ น ที่ 306,438.75 ไร เป น เงิ น
306,438,750 บาท (สามรอยหกลานสี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
2. ผลการดําเนินโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง ขอมูลรายงาน
วันที่ 26 ธันวาคม 2557
2.1 ขอมูลการแจงเขารวมโครงการฯ (ปดรับแจงขอเขารวมโครงการฯ ตั้งแต
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- เกษตรกรรายเดิม
๑๑,๔๒๖
ครัวเรือน
- เกษตรกรรายใหม
๓,๒๗๐
ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น
๑๔,๖๙๖
ครัวเรือน
2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบแลว ๖,๘๒๔ ครัวเรือน ๘,๘๓๒ แปลง
พื้นที่เปดกรีด ๖๗,๒๓๑.๕๐ ไร
2.3 จัดชุดใหคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ ๒๔๕ ครัวเรือน ๒๙๙ แปลง พื้นที่
๑,๙๔๘.๗๕ ไร
2.4 ขั้นตอนดําเนินการตอไป ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินงานตรวจสอบ
สิ ทธิ์ ของคณะทํ า งานตรวจสอบสิทธิ์ฯระดับ ตําบล เพื่อสงผลใหคณะกรรมการบริห าร
โครงการฯระดับอําเภอพิจารณาผลและรับรองสิทธิ์ สงให ธ.ก.ส.เพื่อดําเนินงานในขั้นตอน
การจายเงินตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

๑๗

โยธาธิการฯ


มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ผอ.สวท.จ.มห.

มติที่ประชุม

๓.๑7 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 – 38.10 ม. แลวเสร็จ
 ๒. ผูกเหล็กเขาแบบผนังองคพระไดพื้นที่รวม 950 ตารางเมตร ถึงระดับชั้น 38.10 ม.
๓. เทผนังคอนกรีตองคพระไดพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร
๔. งานติดตั้งโครงเหล็กเพื่อควบคุมขนาดองคพระจากชั้นระดับ 44.20 แลวเสร็จ
๕. ติดตั้งทาวเวอรเครนเริ่มใชงานตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2557
ผลการดําเนินงานผูรับจางสงมอบงานแลว 13 งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจาย
แลวเปนจํานวนเงินรวม 21,488,160 บาทคิดเปนรอยละ 48 ของราคาคากอสราง
คาดวาจะเบิกจายได 2 งวดงาน คือ งวดที่ 14 และ 15 เปนเงิน 2,238,350 บาท
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
๔.๑ งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 (สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดมุกดาหาร)
ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 ในวันเสารที่ 10 มกราคม 2558 ระหวางเวลา
08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณสนามสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
มุ กดาหาร ถ า ยทอดเสีย งการจั ดงานออกอากาศทางระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 99.25
เมกกะเฮิรท โดยมีหนวยงานราชการและภาคเอกชน รวมจัดกิจกรรมตางๆ และการแสดง
บนเวที ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กไดรูถึงความสําคัญตนเอง เปนการเปดโอกาสใหเด็ก
และเยาวชนทั้ งในเขตเทศบาลและตางอําเภอ ไดมีสวนรว มแสดงความสามารถในเชิง
สรางสรรค จึงขอเรียนเชิญรวมงานดังกลาว
รับทราบ

มติที่ประชุม

๔.2 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
กํ า หนดการประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕8
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕8 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

