รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒9 มกราคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผูมาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายธวัชชัย ธรรมรักษ
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นางสาวรัชนีวรรณ เสวกพิบูลย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
5. นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
6. นายไพทูรย ปนะถา
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
7. นายณรงคศักดิ์ พลศักดิ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
8. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
9. นายกานต ธงศรี
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวผองพรรณ นาเอก
แทนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
11. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
14. นายสันธาน สรอยสําโรง
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
15. นายเอกราช มณีกรรณ
นายอําเภอคําชะอี
16. นายออมสิน คํามุก
แทนนายอําเภอดอนตาล
17. นายชํานาญ ชื่นตา
นายอําเภอนิคมคําสรอย
18. นายอนุชา เจริญรักษ
นายอําเภอดงหลวง
19. นายปกรณ กรรณวัลลี
นายอําเภอหนองสูง
20. นายพรเทพ วัชกีกูล
นายอําเภอหวานใหญ
21. นายวีรสัคค พลรดารัตน
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
22. นางสาวณัฐฐิญา โภคผล
แทนผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
23. นางณัฐกฤตา ดาหาร
แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
24. นางสาวจรัสศรี อิฏฐกุล
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
25. นายวรวิทย ทัศนสัมฤทธิ์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
26. นางมธุรส เปรมฤทธิ์
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
27. นายไกรสิทธิ์ ศรีสําราญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
28. นายจิณณพิภัทร ชูปญญา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
29. นายบัญชา ผลานุวงษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
30. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
31. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
32. นางเจียมจิตร ดวงแกว
แทน ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
33. ส.ท.วิริยะ กลางประพันธ
แทน ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร
34. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
คลังจังหวัดมุกดาหาร
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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.

นายสุชาติ ชัยจิตร
นายชวการ มาฆะวงศ
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายโสรัจ สังขวรรณ
นายบัณฑิต มณีแผลง
นายพิทยา นาผล
นายธนพล นามวงคพันธ
วาที่ ร.ต.พิเชษฐ แกวจินดา
นายกิตติพศ ตันประเสริฐ
นางสาวอรทัย บุตรศรี
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
ร.ต.ท. ธนากร คัฆมาตร
พ.ต.ท.หญิง นิรบล วิชัย
พ.ต.อ.กวีกฤษฎ ชูวงศเหมือนแท
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข
นายพิทักษ เมืองโคตร
นายประสิทธิ์ ยอดสงา
นายวิญู รัตนาพันธ
นายสุรพงษ ศิริเวช
นายนรินทร ทิพยศรี
นายคมกริช ไตรยศ
นางประทิน สีสา
ส.ต.อ.อรุณ ศรีนาทม
นายวิศิษฐ เหลืองรุงโรจน
นายไพฑูรย สุขตาย
นายคณิต ไชยสิทธิ์
นายพิชัย โพธิโสภา
นางปยะจินต ทามนตรี
นางสาวดวงแกว ดีเลิศ
นายวิรัตน สิทธิชัย
นางสาวภัสสร ปนสุข
นายอุดร ลุนาบุตร
นายบัญญัติ ปยะนันท
นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์
นายวสันต นิสัยมั่น
นายเพิ่มพูน พงษพวงเพชร
นายธฤติ ประสานสอน
นางคําปอน โลหเงิน

73. นายสนอง แสนเสร็จ

ธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
นายดานศุลกากรมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผูบังคับกองรอย ตชด.ที่ ๒๓๔
แทน ผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
โทรศัพทจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
แทน หน.ดานกักกันสัตวมุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
แทน ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หน.ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สํานักงานสภาเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

๓
74. นายขันธชัย ทองอุน
75. นายบรรดล ขันธุแสง
76. นายทรงวุฒิ โยวบุตร
77. นางสาววัชราภรณ ผิวขํา
78. นายอภิศักดิ์ วรรณไกรศรี
79. นายสายันต บุญลี
80. นายทยากร สุวรรณปกษ
81. นายสุพจน เขตอนันต
82. นายประภาส ศาสตรแกว
83. นายกิตติทัต สุตธรรม
84. นายพิทักษ ศรีเทียมเงิน
85. นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ
86. นายเดชา แสงสุวรรณ
87. นายสรศาสตร ครองยุติ
88. นายฉลอง เผาแกว
89. นางสาวพัชนพร พันธุชิน
90. นายสุดเขต จันทรสาขา
91. นางอุลัยวรรณ แวงวรรณ
92. นายพรโรจน ยลพล
93. พ.อ.ชัยพัทธ พรธนัชญสกุล
94. ร.อ.วิเชียร ใจดง
95. พ.จ.อ.สุรพล มวงชํานาญ
96. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
97. นายสมจิตร ศิริภูธร
98. นายกานต สุวรรณพันธ
99. นายสามารถ สุมนารถ
100.นายคําพล พิมเสน
101.นางสาวสุภลักษณ ยะสะกะ
102.นางสุนิภา บุญหาร
103.นายภิญโญ รักสะอาด
104.นายยอดชาย สายธนู
105.นางศิริพร เศษแสงศรี
106.นายวารี ยัญจันทร
107.นายวิจักร พิกุลศรี
108.นายมานพ งอยจันทรศรี
109.นายประนม รัชอินทร
110.นายทวี กอนคําดี
111.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท
112.นางวรลักษณ บุตรธิเดช

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงการทางมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
การคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค. ที่ 24
แทน ผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร 1,2
แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหนาศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
แทน หน.ศูนยประสานงานปาไมมุกดาหาร
แทนหัวหนาดานปาไมมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร

๔
113.นายอาชว ตั้งประกิจ
114.นายวิศิษฐ โพธิ์ไทรย
115.นายพรอมพงศ มาพงษ

แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
หน.กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.กลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผูไมมาประชุม
1. หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
2. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
3. ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
4. หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร
5. หน.ดานตรวจพืชมุกดาหาร
6. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
7. หัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
8. ผอ.สํานักงานการคาตางประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
9. ผอ.ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๔๒
10. ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
11. หน.สํานักงานเลขานุการลุมน้ําฯ
12. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
13. ประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
15. ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
16. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
17. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
18. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
พิธีการกอนการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจําป ๒๕๕๘ (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดการประกวดและแขงขันของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทตะกราพลาสติก และเสื้อเย็บมือ ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร
ประจําป ๒๕๕๘ ระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สวนการแสดงของดีจังหวัด
มุ ก ดาหาร บริ เ วณสนามหน า ศาลากลางจั ง หวั ด มุ กดาหาร คณะกรรมการตั ด สิ น การ
ประกวดและแขงขันของดี OTOP จังหวัดมุกดาหาร ไดดําเนินการแขงขันของดี OTOP
จังหวัดมุกดาหาร ประเภทตะกราพลาสติก และเสื้อเย็บมือ ผลการตัดสิน ดังนี้
ประเภทตะกราพลาสติก
รางวัลชนะเลิศ คือ
นางสีดา รัตนา
อําเภอนิคมคําสรอย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ นางนงลักษณ สะอาด อําเภอนิคมคําสรอย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ นางหนูมอญ เพียรราช อําเภอนิคมคําสรอย

๕
ประเภทเสื้อเย็บมือ
รางวัลชนะเลิศ คือ
นางสาวยุพิน ทองดี อําเภอเมืองมุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ นางอรทัย เวณุทร
อําเภอหนองสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ นางดวงจันทร พิกุลศรี อําเภอดอนตาล
๒. พิธีมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเปน
ศูนย ในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๘
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม ๒๕๕๘ ระหวางวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
รวม ๗ วัน โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ลด
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผูบาดเจ็บ และผูเสียชีวิต ภายใตชื่อการรณรงควา “มอบ
ความสุขทั่วไทย สัญจรปใหม ปลอดภัยทุกคน” จังหวัดมุกดาหารไดพิจารณาอําเภอที่มีผล
การปฏิบัติงานลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเปน “ศูนย” ในการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๘ ไดแก อําเภอหวานใหญ
๓. พิธีมอบโลและเกียรติบัตรโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูการสหกรณ (สํานักงาน
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยกรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําโครงการประเมินโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรู
การสหกรณ โดยไดอนุมัติโครงการประกวดโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูการสหกรณ
ภายใต โครงการเผยแพรความรูเรื่องการสหกรณสูชุมชน หลักสูตร ครูผูส อนวิช าการ
สหกรณในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหมีการจัดการเรียนรูการ
สหกรณ ในโรงเรี ย น ซึ่งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนตน แบบการจัดการเรีย นรู การ
สหกรณไดประเมินโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ โรงเรียนที่ผานการประเมิน จํานวน 4
โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียนบานหนองหอยปาหวาย ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร
๒. โรงเรียนบานพังคอง ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร
๓. โรงเรียนบานเหลาสรางถอ ตําบลเหลาสรางถอ อําเภอคําชะอี
๔. โรงเรียนบานสามขัว ตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร
๔. พิธีมอบใบอนุญาตการเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน และหนวยงาน
ฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
มุกดาหาร)
ดวยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกฎกระทรวงการเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและการ
เปนหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดใหนิติบุคคลใดจะขอเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและ
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนด และตองยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานเพื่อพิจารณา เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ไมมีลักษณะตองหาม และมี
ความพรอมในการปฏิบัติตามเงื่อนไข จะออกใบอนุญาตใหแกนิติบุคคลนั้น เพื่อใชเปน
หลักฐานในการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน และฝกซอมดับ เพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ

๖

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ใหแกสถานประกอบกิจการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยูในบังคับของพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หนวยงานที่ไดรับ
อนุญาตใหเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน และหนวยงานฝกซอมดับเพลิงและ
ฝกซอมอพยพหนีไฟ ไดแก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ ย นแปลงหั ว หน า ส ว นราชการ นายอํ า เภอ และหั ว หน า หน ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ จังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ และหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ยายไปดํารง
ตําแหนงจังหวัดอื่น

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายพนัส พันธุวรรณ
2 นายวัฒนา คงแกว
3
๔

ตําแหนงเดิม

ตําแหนงใหม

สหกรณจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางจังหวัด สงเคราะหการทําสวนยางจังหวัด
มุกดาหาร
นครพนม
นายกําพล สิริรัตตนนท
นายอําเภอนิคมคําสรอย
นายอําเภอโชคชัย
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดนครราชสีมา
นายวิบูลย สุภัควนิช
โทรศัพทจังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพทจังหวัดกาฬสินธุ
(2) หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ และหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ยายมาดํารง
ตําแหนงใหม

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายกิตติพศ ตันประเสริฐ
๒

นางประทิน สีสา

๓

นายวิรัตน สิทธิชัย

๔
๕

นายสันธาน สรอยสําโรง
นายเอกราช มณีกรรณ

ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
พิเศษ
สํานักงานสหกรณจังหวัด
นครราชสีมา
เจาหนาที่บริหารงานการ
สงเคราะหสวนยาง ๘
ฝายพัฒนาสวนสงเคราะห
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง
นายอําเภอดอนตาล
นายอําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสวนกิจการมวลชน
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน

ตําแหนงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดี
จังหวัดมุกดาหาร
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางจังหวัด
มุกดาหาร
นายอําเภอเมืองมุกดาหาร
นายอําเภอคําชะอี

๗
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๖ นายชํานาญ ชื่นตา

๗

นายประสิทธิ์ ยอดสงา

ตําแหนงเดิม

ตําแหนงใหม

นายอําเภอทาชนะ จังหวัด
นายอําเภอนิคมคําสรอย
สุราษฎรธานี รักษาการใน
ตําแหนงนายอําเภอคอวัง จังหวัด
ยโสธร
ผูจัดการสวนประจําฝายขายและ โทรศัพทจังหวัดมุกดาหาร
บริการลูกคาภูมิภาคที่ ๒.1

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือน มกราคม ๒๕๕๘ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

๑.๓ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารเปนเรื่องสําคัญ เปนนโยบายที่
รั ฐ บาลติ ดตามและสอบถามถึงความคืบ หน าเปน ลํ าดั บ จังหวัด มุกดาหารไดใ หข อมู ล
รายละเอียดกับรัฐบาลเปนระยะ พยายามทําความเขาใจกับรัฐบาลและประชาชน เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลกําหนดขึ้นมาทั้ง ๕ จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร
เปนจังหวัดที่มีศักยภาพทางดานการคาชายแดน เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมองเห็นวาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในดา นการคาชายแดน ไมใชเปนพื้นที่ที่มีแตการคาอยางเดียว ควรเปน พื้น ที่
ที่ผ ลิ ตด วย จึ งส งเสริมใหเปน เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษที่มีการลงทุน ไมตองไปลงทุน
ขนสงมาจากระยะไกล เสียคาขนสงตางๆ โดยมีมาตรการจูงใจคือใหสิทธิพิเศษตางๆ แก
นักลงทุนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ที่กําหนด ซึ่งกําหนดพื้นที่ไว ไดแก อําเภอเมืองมุกดาหาร
อําเภอดอนตาล อําเภอหวานใหญ รวม ๑๑ ตําบล และมองเห็นวาพื้นที่ ๑๑ ตําบลที่อยู
ชายแดนเปนพื้นที่ที่ติดลําแมน้ําโขง เกรงวาจะมีขอจํากัดทั้งเปนพื้นที่ที่อยูอาศัย และการ
ลงทุน การประกอบการบางอยางจะสงภาวะตางๆ ตอลําแมน้ําโขง ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได
ใช น้ํ า ดิ บ จากลํ า แม น้ําโขงผลิตประปาดว ย แตก็ไมไดคัดคานพื้น ที่ที่กําหนดไวแลว แต
เพื่อใหเกิดความคลองตัวหรือเกิดโอกาสในการที่นักลงทุนจะไดซื้อที่ดินไดงายขึ้นทั้งราคา
ความเหมาะสมตางๆ จึงเสนอเพิ่มอีก ๒ อําเภอ คืออําเภอคําชะอี และอําเภอนิคมคําสรอย
เหตุผลคือเพื่อความคลองตัว ในการประชุมนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหเพิ่ม ๒ อําเภอ
แตเมื่อเพิ่มไปแลวตําบลหลายตําบลเปนตน วา ตําบลดงเย็น ตําบลนาโสก ตําบลคําปา
หลาย และอีกหลายตําบลเล็กๆ ยังเปน ตําบลที่ยังไมประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แตถาได ๒ อําเภอขางตน คงจะคลายความกังวลที่นักลงทุนจะซื้อที่ดิน ซึ่งอําเภอที่
ไดประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ดินก็มีราคาสูงมากขึ้นเกรงวาการลงทุนจะเกิด
ยาก ถาขยายพื้นที่กวางขึ้นนาจะทําไดหมด เพราะแตละอําเภอระยะทางเฉลี่ยไมเกิน ๔๐
กิโลเมตร นอกจากเรื่องทําความเขาใจในเรื่องของแนวทางหรือหลักการเศรษฐกิจพิเศษ ใน
พื้นที่แลว สิทธิพิเศษตางๆ ที่จูงใจนักลงทุน ในที่ประชุม BOI ก็เห็นชอบหมดแลว เชนการ
ลดภาษี การใหสิทธิพิเศษตางๆ คาดวานักลงทุนที่อยูสวนกลางหรือตางประเทศ คงจะได
ศึกษาติดตาม มีความรอบรูอยูแลว เพราะเปนสิทธิพิเศษโดยตรงตอนักลงทุน และสภา
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อุตสาหกรรมไดประสานงานตองการที่ดินของรัฐในการที่จะเชาทําโซนอุตสาหกรรมหนัก
ซึ่งจังหวัดไดเตรียมการที่จะอํานวยความสะดวกไวแลว จะไดไมไดอยางไรขึ้นอยูกับรัฐบาล
อีกสวนหนึ่ง ที่ดินของรัฐ ที่ราชพัสดุ ในบางแปลง บางพื้นที่กําลังพิจารณาดู ในเรื่องการ
เตรียมการตางๆ อยากจะฝากประชาสัมพันธใหสวนราชการรับทราบวาคงจะมีหนวยงาน
จากสวนกลางมาติดตามเปนระยะ ทั้งติดตามศูนยดํารงธรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ไมไดเกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรง แตเกี่ยวของกับทุกสวนราชการที่
จะต อ งช ว ยกั น เพื่ อ ที่ จ ะเดิ น หน า ให เ กิ ด ความพร อ ม ในช ว งประมาณกลางเดื อ น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะมาติดตาม เพราะทานเปนหัวหนาคณะกําหนดเขต
พื้นที่เพื่อจะมาลงทุนที่ดินของรัฐ และสวนของที่ดินกรรมสิทธิ์ สวนที่ดินตรงไหนเหมาะสม
จังหวัดตองเตรียมการหลายเรื่องทั้งเรื่องการเตรียมขอมูล การเตรียม Power Point ให
กระชับ เพื่อใหครบประเด็น จังหวัดจึงขอฝากสวนราชการตางๆ เตรียมการเรื่องแรงงาน
เรื่ องผั งเมื อง เรื่องโครงสรางพื้นฐาน เรื่ องของสว นประกอบที่ จ ะอํา นวยความสะดวก
สาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ รวมทั้งโครงการรองรับของสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนในพื้นที่ ไปจนถึงดานศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง
หรื อ หน ว ยงานด า นความมั่ น คงต า งๆ ก็ ข อให เ ตรี ย มข อ มู ล ไว เ พื่ อ ที่ จ ะได นํ า ข อ มู ล มา
บูรณาการกันในการที่จะนําเสนอความพรอมของพื้นที่ ในการสงเสริมการลงทุนตางๆ สิ่ง
สําคัญของการลงทุนจังหวั ดมุกดาหารจะเกิดขึ้นไดเร็วไดชาขึ้นอยูกับ ปจจัยการอํานวย
ความสะดวกในเรื่องของสนามบินใหมสี ิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จูงใจ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ 2๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมมีจํานวน ๑๗ หนา ฝายเลขานุการไดลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และได จั ด ส ง รายงาน
การประชุมทาง Email : mukdahan_gov@hotmail.com จํานวน ๖๕ หนวยงาน
มีผูตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จํานวน ๖๕ ราย และไมมีผูขอแกไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ 2๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยม
หนวยแพทย พอ.สว. (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไดรับการประสานอยางไมเปนทางการจาก
มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา
จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ครราชกุม ารี จะเสด็ จ เยี่ ย มหน ว ยแพทย พอ.สว. และราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน
๒๕๕๘ โดยจะประทับแรม ณ เรือนรับรองเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จึงเรียนมา
เพื่อพื้นที่จะไดเตรียมรับเสด็จฯ และเลขามูลนิธิ พอ.สว. นายแพทยยุทธ โพธารามิก จะลง
สํารวจพื้นที่ในปลายเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘
รับทราบ
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3.2 ผลการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจําป ๒๕๕๘
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ไดกําหนดจัดการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจําป
๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ไดคัดเลือกจังหวัด/ชมรม ในจังหวัดมุกดาหารเขารวมการ
ประกวด ดังนี้
๑. ประเภทดีเดน
๑.๑ จังหวัด TO BE NUMBER ONE (จังหวัดมุกดาหาร)
๑.๒ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร
๑.๓ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนมุกดาหาร
๑.๔ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ไดแก ชุมชนบานนาสะเม็ง
อําเภอดอนตาล
๑.๕ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ไดแก ชุมชนบานภู อําเภอหนองสูง
๑.๖ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ไดแก บริษัท สยาม
แมคโคร จํากัด
๒. ประเภทกลุมตนแบบระดับทอง ไดแก ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ ไดแก บริษัท สหเรือง จํากัด
ผลการประกวด ดังนี้
๑. จังหวัดมุกดาหาร ไดรับรางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดนระดับ
ภาค ประจําป ๒๕๕๘
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สหเรือง จํากัด ไดรับรางวัลชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการมาตรฐานตนแบบระดับทอง ระดับภาคประจําป
๒๕๕๘
โดยจังหวัดมุกดาหาร และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท สหเรือง จํากัด จะตอง
เขารวมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ สวนอีก ๕ ชมรมนั้น ยังไมผานเกณฑการประเมินระดับภาค ซึ่งทาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ไดวางแผนพัฒนาชมรมตางๆใหดําเนินการครบ
ตามเกณฑอยางตอเนื่องตอไป
รับทราบ
3.๓ แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดสํา หรับ
โครงการ UNDO (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแสดงความประสงคกลับไป
ใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494
สําหรับขาราชการ และหลักเกณฑและวิธีการแสดงความประสงคขอใชสิทธิรับบํานาญตาม
พระราชบั ญ ญั ติบํ า เหน็ จ บํานาญข าราชการ พ.ศ. 2494 และการรั บ เงิน คืน และการ
จายเงินสวนเพิ่มสําหรับผูรับบํานาญและทหารกองหนุนเบี้ยหวัด เพื่อใหสวนราชการและ
หน วยงานที่เ กี่ ยวข องถือปฏิบัติ เพื่อใหขั้น ตอนการปฏิบัติงานมีความถูกตองเปน ไปใน
แนวทางเดีย วกัน กรณีผูมีสิทธิ UNDO ยื่นเอกสารเพื่อขอใหสั่งจายบํานาญเพิ่มเติม
เนื่องจากมีเวลาราชการทวีคูณเพิ่ม หรือมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น เชน ใบรับรองเวลาราชการ
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ทวีคูณของหนวยงานที่เกี่ยวของ (กอ.รมน./ศอ.บต./คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ ฯลฯ หรือ
สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน สมุดประวัติ/แฟม ก.พ. 7 ไปยัง สวนราชการผูขอบํานาญครั้ง
แรก) ทั้งนี้ สวนราชการสามารถบันทึกและสงขอมูลการขอใหสั่งจายบํานาญสมาชิก กบข.
เพิ่ม ผานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) ไปยังสํานักงานคลังเขตหรือกรมบัญชีกลาง
สํ านั กการบริ หารรั บ - จายเงินภาครัฐ (สรจ.) แลวแต กรณี ไดตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
รับทราบ
3.๔ มาตรการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และมาตรการ
กระตุนการเบิกจายเงินทองถิ่นโดยเฉพาะงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สํานักงานคลัง
จังหวัดมุกดาหาร)
มาตรการเรงรัดการใชจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
๑. รายการที่ลงนามในสัญญาแลว ใหเรงรัดดําเนินงานเพื่อใหสามารถตรวจรับงาน
และเบิกจายเงินไดกอนสิ้นงวดงานแตละงวดงาน หรือกอนระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด
๒. รายการที่ไมสามารถกอหนี้ไดภายในไตรมาสที่ 1 แตอยูในกระบวนการ จัดซื้อ
จัดจาง (ตั้งแตขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ใหเรงรัดดําเนินงาน เพื่อใหสามารถลงนามใน
สัญญาไดภายในเดือนมกราคม 2558
๓. รายการที่ยังไมดําเนินการ (ยังไมเริ่มขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ใหเรงรัดการ
ประกาศจัดซื้อจัดจางภายในเดือนมกราคม 2558 เพื่อใหสามารถลงนามในสัญญาได
ภายในเดื อนกุ มภาพั น ธ 2558 กรณี มีร ายการที่ ตอ งแก ไขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด
รายการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใหลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558
หากไม ส ามารถดํ า เนิน การไดภ ายในเดือ นมีน าคม 2558 ใหกรมบั ญ ชีกลางรวบรวม
รายชื่ อ หน ว ยงานพร อ มป ญ หาอุป สรรคเสนอคณะกรรมการติ ดตามเรง รั ดการใชจ า ย
งบประมาณภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน 2558
๔. รายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท ที่อยูในกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว
(ตั้ งแต ขั้น ตอนการประกาศเชิญ ชวน) ใหล งนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558
สําหรับรายการที่ยังไมเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ใหเรงรัดดําเนินการประกาศจัดซื้อจัด
จางภายในเดือนมกราคม 2558 รวมทั้งใหเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาภายใน
เดือนกุมภาพันธ 2558 เพื่อใหสามารถลงนามในสัญญาไดภายในเดือนมีนาคม 2558
๕. การเบิกจายงบฝกอบรมและประชุมสัมมนา ใหหนวยงานเรงรัดการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนการฝกอบรมและประชุมสัมมนาที่ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
มาตรการกระตุนการเบิกจายเงินของทองถิ่นโดยเฉพาะงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑. ใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลเรงรัดการเบิก
จายเงินของทองถิ่นใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจายเงิน รวมทั้งมอบหมายใหคลัง
จังหวัดรวมกับทองถิ่นจังหวัดติดตามเรงรัดการกอหนี้และการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของทองถิ่น และรวบรวมปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดใหกรมบัญชีกลาง
เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐพิจารณา
๒. ใหกระทรวงมหาดไทยสั่งการให อปท.รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง และการ
เบิกจายผานเว็บไซต www.dla.go.th หัวขอ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลของ อปท. (e-Plan) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ไปจนกวาการ
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มติที่ประชุม

คลังจังหวัด

ดําเนิน การจะสิ้นสุด โดยใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรายงานใหคณะกรรมการ
ติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
รับทราบ
3.๕ รายงานประมาณการเศรษฐกิจ จัง หวั ด มุ กดาหาร เดื อน กุ มภาพั น ธ ๒๕๕๘
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารไดประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
กุมภาพันธ 2558 คาดการณวาเศรษฐกิจจะมีแนวโนมขยายตัวตามอุปสงคและอุปทาน
ภายในจั ง หวั ดที่ ขยายตัว โดยคาดว าจะขยายตั ว จาก ด า นอุป ทานภาคเกษตรกรรม
ภาคอุต สาหกรรม และภาคการบริก าร ดา นอุป สงคจากการลงทุน ภาคเอกชน และ
การคาชายแดน ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการใชจายภาครัฐหดตัว สําหรับดาน
เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้น
รับทราบ
3.๖ รายงานผลตามมาตรการเร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น งบประมาณ ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 (สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(๑) เปาหมายการเบิกจายตามมติ ครม. แยกเปนรายไตรมาส ดังนี้
งบลงทุน
งบภาพรวม
ไตร
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
มาสที่
เปาหมาย (%)
เบิกจาย (%)
เปาหมาย (%)
เบิกจาย (%)
๑
๒๙
6.77
๓๒
31.41
๒
๕๕
๕๕
๓
๗๔
๗๖
๔
๘๗
๙๖
(๒) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
ณ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ
จาย
รอยละ
งบประจํา 1,041.45 783.53 75.26
40
งบลงทุน 1,333.88 120.88 9.06
55
60
รวม
2,374.93 904.41 38.08
55
66
(๓) ลําดับผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ป ๒๕๕๘
ลําดับ
๑
๒
๓
66

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
รอยเอ็ด
เชียงใหม
มุกดาหาร

ประมาณ
1,2572.55
6,435.92
18,748.11
2,374.93

หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
รอยละ
8,119.08
64.58
4,007.31
62.26
11,368.48 60.64
904.41
38.08

๑๒
ลําดับ
๗๔
๗๕
๗๖
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จังหวัด
สมุทรสาคร
ภูเก็ต
ระนอง

ประมาณ
1,711.50
2,574.07
1,405.25

หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
รอยละ
596.80
34.87
847.35
32.92
460.58
32.78

รับทราบ
3.๗ ความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณ (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
จังหวัดมุกดาหารไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จํ า นวน 6 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร 65 โครงการ
งบประมาณ 249,992,515 บาท และจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจั ง หวั ด ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จํ า นวน 18 โครงการ งบประมาณ
128,865,300 บาท และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ
9,000,000 บาท รวมไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 137,865,300 บาท ขณะนี้
อยูระหวางดําเนินโครงการ จํานวน 17 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ มีผล
การเบิ ก จ า ยงบประมาณ จํ า นวน 7,428,254 บาท (ร อ ยละ 5.39) คงเหลื อ
130,437,046 บาท จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๑.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 6
โครงการ งบประมาณ 54,344,800 บาท อนุมัติโครงการแลว อยูระหวางดําเนินการ
จํา นวน 6 โครงการ ผลการเบิ กจ ายงบประมาณ จํ านวน 689,980 บาท คงเหลื อ
53,654,820 บาท
1.2 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการค า ชายแดนและความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศ
เพื่อนบาน จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 54,203,500 บาท อนุมัติโครงการแลว
อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ จํ า นวน 3 โครงการ ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณ จํ า นวน
2,078,237 บาท คงเหลือ 43,125,263 บาท
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ
27,597,500 บาท อนุมัติโครงการแลว ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ ผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 2,969,000 บาท
คงเหลือ 24,628,000 บาท
1.4 ยุทธศาสตรการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 2
โครงการ งบประมาณ 1,420,000 บาท อนุมัติโครงการแลว อยูระหวางดําเนินการ
จํ า นวน 2 โครงการ ผลการเบิ กจ ายงบประมาณ จํ านวน 168,160 บาท คงเหลื อ
1,551,840 บาท
1.5 ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ งบประมาณ
9,000,000 บาท อยูระหวางดําเนินโครงการ ผลการเบิกจายงบประมาณ 1,522,877
บาท คงเหลือ 7,477,123 บาท
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มติที่ประชุม

พัฒนาการจังหวัด

๒. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ ม จั ง หวั ด ฯ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดมุกดาหาร
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อดําเนินงานโครงการกลุมจังหวัดฯ ในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 53,375,910 บาท ดังนี้
2.1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเขาภูจอกอ จากแยก ทล. 2370 – บาน
หวยคอ งบประมาณ 15,000,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดมุกดาหาร
2.2 โครงการปรับปรุงถนนสาย มห 3003 แยก ทล.212 สะพานมิตรภาพ
แหงที่ 2 งบประมาณ 10,000,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดมุกดาหาร
2.3 โครงการขยายไหลทางและปรับปรุงจุดเสี่ยงทางขึ้นแหลงทองเที่ยวภูมโนรมย
งบประมาณ 8,000,000 บาท หนว ยดําเนิน การ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
มุกดาหาร
2.4 โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพผลิ ตโคเนื้ อ คุณ ภาพสู อ าเซี ย น งบประมาณ
5,315,560 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน งบประมาณ 10,828,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหาร
2.6 โครงการสงเสริมและพัฒ นาธุร กิจ การเลี้ย งปลานิลแปลงเพศเพื่อสราง
รายไดอยางยั่งยืน งบประมาณ 4,232,350 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานประมง
จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ
3.๘ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
สาระสําคัญความคืบหนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทานประธานไดแจงที่ประชุม
ทราบแลว ในสวนของสํานักงานจังหวัดขอติดตามที่ทานรองฯ ธวัชชัยไดเปนประธานการ
ประชุมคณะทํางานดานการกําหนดขอบเขตพื้นที่การลงทุน ผังเมือง และการใชประโยชน
ที่ดินที่ผานมา ขอความรวมมือสวนราชการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับที่ดินประเภทตางๆ จัดสง
ขอมูลตามมติที่ประชุมเรื่องขอบเขตพื้นที่ปา แผนที่ แผนผัง สภาพดิน การใชประโยชน
ตางๆ ใหสํานักงานจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งระเบียบกฎหมายตางๆ
เพื่ อ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด จะได จั ด ทํ า เป น ข อ มู ล เตรี ย มการต อ นรั บ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยตอไป
รับทราบ
3.๙ สรุปความกาวหนาตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานและให
ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน ดังนี้

๑๔

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

๑. ดานยารั กษาโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในฐานะหนวยงาน
เจาภาพหลักไดดําเนินการขับเคลื่อนการใหความชวยเหลือครัวเรือนอยางตอเนื่องจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่รับผิดชอบ โดยดําเนินการติดตาม เยี่ยมเยียนให
กําลังใจ แนะนําวิธีการรักษาตลอดจนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมแกครัวเรือน ครบทั้ง ๖
ครัวเรือน และสนับสนุนยาสามัญประจําบาน จํานวน ๒ ครัวเรือน การประสานรถรับ – สง
ผูปวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลใหแกครัวเรือนเมื่อไดรับการรองขอ
๒. ดานอาหาร เมื่อวั น ที่ 26 ธั น วาคม 2557 สํา นัก งานพัฒ นาชุ มชนจัง หวั ด
มุกดาหารในฐานะหนวยงานเจาภาพหลักรวมกับหนวยงานรวม ประชุมคณะกรรมการดาน
อาหาร เพื่อรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ขับเคลื่อนและใหการชวยเหลือสนับสนุน
อาชีพแกครัวเรือนเปาหมาย จํานวน ๒๓ ครัวเรือน พรอมมอบหมายภารกิจใหหนวยงานที่
เกี่ยวของติดตาม สนับสนุน ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดเรียบรอย
๓. ดานที่อยูอาศัย ครัวเรือนผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย ป 2558 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 17 ครัวเรือน โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร มีแผน
กําหนดการมอบบาน ดังนี้
๓.๑ เดื อ นมกราคม 2558 จํ า นวน 2 ครั ว เรื อ นดํ า เนิ น การมอบบ า นแล ว
จํานวน 1 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 คือ นายบุญธรรม จันปุม บานนาขาม
ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย และมีแผนที่จะมอบบานให นายคี พรหมพินิจ บาน
มะนาว ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ (เดิมกําหนดไว
ปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๘)
๓.๒ เดือนกุมภาพันธ 2558 จํานวน 2 ครัวเรือน (อยูระหวางดําเนินการกอสราง)
๓.๓ เดือนมีนาคม 2558 จํานวน 4 ครัวเรือน (อยูระหวางดําเนินการกอสราง)
๓.๔ เดือนเมษายน 2558 จํานวน 5 ครัวเรือน
๓.๕ เดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน 4 ครัวเรือน
๔. ดานเครื่องนุงหม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
มุกดาหาร และสวนราชการที่เกี่ยวของไดออกติดตามเยี่ยมเยียนสํารวจความตองการดาน
เครื่ องนุ งห ม ทั้ ง ๒๑ ครัวเรือน ตามแผนปฏิบัติการฯ เรีย บรอยแลวซึ่งมีกําหนดการ/
แผนการให ค วามช ว ยเหลื อ ร ว มกั บ บ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดย
สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จะพิ จ ารณาให
ชวยเหลือเปนเงินสด ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท และบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
มุกดาหาร พิจาณาใหความชวยเหลือเปนสิ่งของ/เครื่องนุงหม ซึ่งมีแผนในการออกใหความ
ชวยเหลือภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘
รับทราบ
3.๑๐ สถานการณภัยหนาวจังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร)
จังหวัดไดประกาศเขตพื้นที่ใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาวครบทั้ง 7 อําเภอ มี
ผูประสบภัยหนาวตองการเครื่องกันหนาว รวม 100,165 คน/ชิ้น ยังคงมีสถานการณภัย
หนาวอยางตอเนื่อง ในเบื้องตนหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดใหความชวยเหลือเครื่องกัน
หนาว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนไปแลว จํานวน 87,594 ชิ้น เชน
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห จํานวน 500 ชิ้น
- สภากาชาดไทย จํานวน 1,200 ชิ้น

๑๕

มติที่ประชุม

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

มติที่ประชุม

- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รวมกับกองทุนฮอนดา
จํานวน 2,000 ชิ้น
- เหลากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 2,658 ชิ้น
- จั ง หวั ดมุ กดาหาร ใชจ ายเงิ น ทดรองราชการฯ ในอํา นาจผูว าราชการจัง หวั ด
จํานวน 5,000 ชิ้น
- องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 40,000 ชิ้น
- หนวยงานในจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 36,236 ชิ้น
รับทราบ
3.๑๑ สถานการณภัยแลงจังหวัดมุกดาหาร (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร)
การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยเบื้องตนดานน้ําอุปโภคบริโภค จังหวัด
ไดเตรียมความพรอม ดังนี้
๑. รถบรรทุกน้ํา 68 คัน : ขนาด 4,000 ลิตร 1 คัน ขนาด 5,000 ลิตร 5 คัน
ขนาด 6,000 ลิตร 37 คัน ขนาด 8,000 ลิตร 1 คัน และขนาด 10,000 ลิตร 24 คัน
๒. เครื่องสูบน้ํา 24 เครื่อง : เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 3 เครื่อง ขนาด 4 นิ้ว 5
เครื่อง ขนาด 3 นิ้ว 1 เครื่อง ขนาด 6 นิ้ว 2 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว 5 เครื่อง และขนาด
12 นิ้ว 8 เครื่อง
๓. ภาชนะเก็บกักน้ํา สําหรับอุปโภคบริโภค มีจุดจายน้ํากลางประจําหมูบาน ขนาด
2,000 ลิตร 515 ถัง
๔. แหล งน้ํ าใตดิน ในพื้น ที่จังหวัดมีบอบาดาล 1,534 บอ ใชการได 763 บอ
เสนองบประมาณซอมแซม 690 บอ และเสนอขอเจาะใหม 909 บอ
๕. เตรียมการรถสูบสงน้ําระยะไกลแรงดันสูง ของกรม ปภ. ผานศูนย ปภ. เขต 7
สกลนครไว หากเกิดสถานการณ
รับทราบ

๓.๑๒ สรุปผลการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2558
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
หน.สนง.ปภ.จ.มห.
สถิ ติก ารเกิ ดอุบั ติเหตุ ระหวางวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2557 ถึงวั น ที่ 5 มกราคม
2558 รวม 7 วัน
- เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง (ป 2557 จํานวน 37 ครั้ง) ลดลง 21 ครั้ง คิดเปนรอยละ
56.76
- มีผูบาดเจ็บ(Admit) 17 ราย (ป 2557 จํานวน 37 ราย) ลดลง 20 ราย คิด
เปนรอยละ 54.05
- มีผูเสียชีวิต 3 ราย (ป 2557 จํานวน 6 ราย) ลดลง 3 ราย คิดเปนรอยละ 50.00
มติที่ประชุม รับทราบ

หน.สนง.ปภ.จ.มห.

๓.๑๓ สรุ ป รายงานสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ประจํ า เดื อ น ธั น วาคม ๒๕๕๗
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
๑. เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 45 ครั้ง ในพื้นที่ 7 อําเภอ ดังนี้
- อําเภอเมืองมุกดาหาร จํานวน 22 ครั้ง
- อําเภอนิคมคําสรอย จํานวน 8 ครั้ง

๑๖
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- อําเภอดอนตาล
จํานวน 4 ครั้ง
- อําเภอคําชะอี
จํานวน 4 ครั้ง
- อําเภอหนองสูง
จํานวน 4 ครั้ง
- อําเภอดงหลวง
จํานวน 2 ครั้ง
- อําเภอหวานใหญ
จํานวน 1 ครั้ง
๒. ผูบาดเจ็บ จํานวน ๔๑ ราย ชาย ๒๓ ราย หญิง ๑๘ ราย
๓. ผูเสียชีวิต จํานวน ๗ ราย ชาย ๖ ราย หญิง ๑ ราย
๔. รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต จํานวน ๔๕ ครั้ง
๕. จุดที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนในทองถิ่น ๒๙ ครั้ง และถนนกรมทางหลวง ๑๑ ครั้ง
และถนนทางหลวงชนบท ๓ ครั้ง และอื่นๆ ๒ ครั้ง
๖. ยอดสะสมของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของป ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยของผูเสียชีวิต ๓ ปยอนหลัง (ป 2554, 2555, 2556) นับจากเดือน ตุลาคม
ถึงเดือน กันยายน ของทุกป
- ผูเสียชีวิตตลอดป (ป 2554, 2555, 2556) เฉลี่ย 3 ป รวม 54 ราย
- ผูเสียชีวิตในป 2557 (นับจาก มกราคม – ธันวาคม 2557) รวม ๓๗ ราย
รับทราบ

๓.๑๔ โครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุ ก ดาหาร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2558
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
แทนวัฒนธรรมจังหวัด
การจัดโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ ดังนี้
อังคาร

อังคาร

วัน เดือน ป
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

เจาภาพ
ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร/สนง.ขนสงจังหวัดมุกดาหาร/
แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร/สนง.ทางหลวงชนบท
จังหวัดมุกดาหาร/หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม/
เทศบาลเมืองมุกดาหาร/อําเภอเมืองมุกดาหาร/ผูนําชุมชน
ในพื้นที่ตําบลมุกดาหาร/ร.ร.ทีโอเอ ฯ/ร.ร.มุกดาหาร/
ร.ร.มุกดาลัย/โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ วัดศรีนันทา หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน/หนวยงานในสังกัด
ราม บานภู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/ อําเภอ
ตําบลบานเปา หนองสูง/เทศบาลตําบลบานเปา//กํานัน ผูใหญบาน ผูนํา
อ.หนองสูง ชุมชนตําบลบานเปา/สถานศึกษาในพื้นที่ตําบลบานเปา/
สภาวัฒนธรรมอําเภอหนองสูง/สภาวัฒนธรรมตําบล
บานเปา

มติที่ประชุม

รับทราบ

สถานที่
วัดปาศิลา
วิเวก
ต.มุกดาหาร
อ.เมือง
มุกดาหาร

๑๗

ปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

3.1๕ 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)
จังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดโครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน” ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยบูรณาการรว มกับโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ถือเปนการออกพบปะประชาชนเพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาชน เพื่อเปน
การพัฒนาการใหบริการเชิงรุกมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชน และสามารถ
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอ
เชิญทุกสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแหง และองคกรเอกชน ร วมออกหนว ย
บริการเคลื่อนที่ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป
ณ บริ เ วณสนามหน า องค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลบ านซ ง ตํา บลบา นซ ง อํ า เภอคํ า ชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

๓.๑๖ ความกาวหนาการชวยเหลือชาวนา และเกษตรกรชาวสวนยางพารา (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร)
ผูแทนเกษตรจังหวัด
1. ผลการดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย ขอมูลรายงาน
วันที่ 2๗ มกราคม 255๘
๑.๑ เกษตรกรขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผูป ลูกขาวนาป ป 2557/58 ทั้งหมด
47,022 ครัวเรือน พื้นที่ 492,978.50 ไร
๑.๒ การขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวผานการติดประกาศและตรวจสอบพื้น ที่แลว
ทั้ ง หมด 46,188 ครั ว เรื อ น ร อ ยละ 98.22 ของครั ว เรื อ นที่ ขึ้ น ทะเบี ย น พื้ น ที่
492,349.25 ไร
๑.๓ คณะทํางานฯ ระดับตําบลตรวจสอบสิทธิ์แลว จํานวน 46,090 ครัวเรือน
รอยละ 99.78 ของครัวเรือนที่ตรวจสอบพื้นที่แลว พื้นที่ 491,071.50 ไร
๑.๔ คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอรับรองสิทธิ์แลว จํานวน 45,388 ครัวเรือน
รอยละ 98.26 ของครัวเรือนที่ตรวจสอบพื้นที่แลว พื้นที่ 477,465.50 ไร
๑.๕ ขอมูลจากกรมสงเสริมการเกษตรที่ไดตรวจสอบและจัดสงขอมูลให ธ.ก.ส.
แลว จํานวน 41,996 ครัวเรือน รอยละ 91.01 ของครัวเรือนที่ตรวจสอบพื้นที่แลว
พื้นที่ 380,305.25 ไร
๑.๖ ธ.ก.ส. จายเงิน ให เกษตรกรแลว จํานวน 40,264 ครัว เรื อน ร อยละ
87.07 ของครั ว เรื อ นที่ ต รวจสอบพื้ น ที่ แ ล ว พื้ น ที่ 368,191.25 ไร เป น เงิ น
368,191,250บาท
2. ผลการดําเนินโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง ขอมูลรายงาน
วันที่ 2๗ มกราคม 255๘
2.1 ขอมูลการแจงเขารวมโครงการฯ (ปดรับแจงขอเขารวมโครงการฯ ตั้งแต
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- เกษตรกรรายเดิม
๑๑,๔๒๖
ครัวเรือน
- เกษตรกรรายใหม
๓,๒๗๐
ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น
๑๔,๖๙๖
ครัวเรือน

๑๘

มติที่ประชุม

แทนนายกสมาคมฯ

มติที่ประชุม

โยธาธิการฯ



2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบแลว ๑๑,๔๑๓ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ
๗๗.๖๖ ของครัว เรือน ที่แจงเขารวมโครงการ จํานวน ๑๔,๖๙๓ แปลง พื้นที่เปดกรีด
๑๑๕,๙๔๖ ไร
2.3 ผลการจายเงินชวยเหลือเกษตรกร ๑๐,๗๐๑ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๙๓.๗๖
ของครัวเรือนที่บันทึกในระบบ จํานวน ๙๑,๘๐๓.๗๕ ไร วงเงิน ๙๑,๘๐๓,๗๕๐ บาท
2.4 ขั้นตอนดําเนินการตอไป ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินงานตรวจสอบ
สิทธิ์ ของคณะทํา งานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับตําบล เพื่อสงผลใหคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ระดับ อําเภอพิจารณาผล และรับรองสิทธิ์ สงให ธ.ก.ส. เพื่อดําเนินงานใน
ขั้นตอนการจายเงินตอไป
๓. ผลการดํ าเนิน โครงการสนับ สนุน สินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม ขอมูลรายงานวันที่ 2๗ มกราคม 255๘
๓.๑ ขอมูลการแจงเขารวมโครง (รับ แจงขอเขารวมโครงการตั้งแตวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘)
- จํานวนเกษตรกรแจงขอเขารวมโครงการ ๑,๙๗๓ ครัวเรือน
- วงเงินสินเชื่อ ๑๙๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ขั้นตอนดําเนินตอไป อยูระหวางการรับแจงเขารวมโครงการ และให
เกษตรกรจั ด ทํ า แผนกิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การให เ หมาะสมตามศั ก ยภาพและเสนอ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติแผนสงให ธกส. ตอไป
รับทราบ
๓.๑7 การขอรับการสนับสนุนการสรางเจดียเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศ
ศรีลังกา (สมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยวัดปาศิลาวิเวก อําเภอเมืองมุกดาหาร ไดรับพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศ
ศรี ลั ง กา และได จั ด งานบุ ญ ข า วยาคู บู ช าพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ดั ง นั้ น ทางสมาคม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหารจึงไดปรึกษาหารือกันวา จะสรางเจดียเพื่อ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะตองขอความรวมมือจากทุกสวนราชการชวยกันในการ
ออกแบบเจดีย สวนเรื่องทุนในการสรางเจดียทางสมาคมอุตสาหรรมการทองเที่ยวจังหวัด
มุกดาหารจะขอทําหนาที่ประสานดําเนินการจัดหาทุนตอไป
รับทราบ
๓.๑๘ สรุปผลการกอสรางพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ วั ด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย (สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ความกาวหนาของงานกอสราง รายละเอียดดังนี้
๑. งานหลอคอนกรีตเสา ถึงระดับชั้น 38.10 ม. แลวเสร็จ
๒. ผูกเหล็กขึ้นรูปองคพระ ถึงระดับชั้น ๓๘.๑๐ ม.
๓. เทผนังคอนกรีตองคพระไดพื้นที่รวม 500 ตารางเมตร
๔. งานติดตั้งโครงเหล็กเพื่อควบคุมขนาดองคพระ ถึงระดับชั้น ๔๔.๒๐ ม.
๕. ติดตั้งทาวเวอรเครนเริ่มใชงานตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2557
ผลการดําเนินงานผูรับจางสงมอบงานแลว 1๖ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจาย
แลวเปนจํานวนเงินรวม 2๖,๔๑๒,๕๓๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๙ ของราคาคากอสราง

๑๙

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

แผนงานกอสราง รอยละ ๗๘.๒๖ ผลงานกอสรางจริง รอยละ ๗๓.๔๕ งานกอสรางชากวา
แผนงาน รอยละ ๔.๘๑
รับทราบ

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
- กําหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
กํ า หนดการประชุมกรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหัว หนา สว นราชการประจํ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕8 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕8 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

