รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผูมาประชุม
1. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นางสาวรัชณีวรรณ เสวกพิบูลย อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายไพทูรย ปนะถา
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
5. นายออมสิน คํามุก
แทนปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นายบุญเรือง เมฆฉิม
แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นายสมาน พั่วโพธิ์
แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายพศิษฐ พีรกุลภัสสร
แทนเจาพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
9. นายวิชัย เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
10. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นางสาวณัฐชยา ชางแกะ
ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. วาที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคานอย แทนนายอําเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายเอกราช มณีกรรณ
นายอําเภอคําชะอี
14. นายมนตรา กอซอ
นายอําเภอดอนตาล
15. นางจุฑารัตน นิ่มพิสุทธิ์
แทนนายอําเภอนิคมคําสรอย
16. นายพิชาญ ไชยเพชร
แทนนายอําเภอดงหลวง
17. นายพรเทพ วัชกีกูล
นายอําเภอหวานใหญ
18. นายปกรณ กรรณวัลลี
นายอําเภอหนองสูง
19. นายวีรสัคค พลรดารัตน
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
20. นายอําพล สุดนิคม
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
21. นางนภสร ทุงสุกใส
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
22. นายทรงศิลป ประสีระเก
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางกาญจนา บุญจันทร
แทนประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
24. นายกุนจันทร สิงหสุ
แทนสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
25. นางภรณี อินทรีย
แทนผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
26. นายวิรุฬห ศุภกุล
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
27. นายทีรศักดิ์ นาโสก
แทน หน.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศฯ
28. นายเชิดชัย อาจวิชัย
หน.ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗๒
29. พันตํารวจโท สมชาย โตเจริญ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมุกดาหาร
30. นายกองเกียรติ แกนทิพย
แทน ผอ.สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดมุกดาหาร
31. นายวณิชย ศุภวณิชยสกุล
ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวปทิตตา เลาหพิบูลรัตนา แทนคลังจังหวัดมุกดาหาร
33. นายวิบูลยธรรม วัตชยโรจน
แทนธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
34. นายชวการ มาฆะวงศ
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

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.

นางสาวพิไลวรรณ เนียมวัน
นายกําธร เจริญสุข
นายพิทยา นาผล
นายวิเชียร ทองพุม
วาที่ ร.ต.พิเชษฐ แกวจินดา
นายกิตติพศ ตันประเสริฐ
นายเชฏฐกฤท วรจันทร
พ.ต.อ.เอกชัย อนันตชัย
พ.ต.อ.สังคม ตัดโส
นายสถาพร ภูพันธเจริญสุข
นายพิทักษ เมืองโคตร
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณไตรย
นายวิญู รัตนาพันธุ
นายวรพล กงนะ
นายนรินทร ทิพยศรี
นายบุญรวม คําจันทราช
นางประทิน สีสา
นางทิพวรรณ ตังตระกูล
นายวิศิษฏ เหลืองรุงโรจน
นายไพฑูรย สุขตาย
นายประหยัด ยุพิน
นายบุญสง ชื่นตา
นายโสภณ พวงสมบัติ
นายทวีศักดิ์ ชื่นปรีชา
นายวิรัตน สิทธิชัย
นายอุดร ลุนาบุตร
นายบุญสง พานชัยภูมิ
นายวสันต นิสัยมั่น
นายเพิ่มพูน พงษพวงเพชร
นางสาวสรอย สกุลเด็น
นางคําปอน โลหเงิน

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

นายสนอง แสนเสร็จ
นายทศพล สุวรรณไตรย
นางสุรีพร แกวโคกกลาง
นายอัครเจตน สีหะวงษ
นายสุพจน เขตอนันต
นางยุภา สุขทองสา
นายกิตติทัต สุตธรรม
นายอนน บุญกระสาน

สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
แทนนายดานศุลกากรมุกดาหาร
ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ผกก.ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.อุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทนโทรศัพทจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตวจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณจังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หน.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร
ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร
หน.สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร
ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
หน.ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคําสรอย
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผอ.ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
ขนสงจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร

๓
74. นายสุภชาติ ราชิวงค
75. นายเดชา แสงสุวรรณ
76. นางสาวหริรักษ พอเพียโคตร
77. นายฉลอง เผาแกว
78. นางสาวพัชนพร พันธชิน
79. นายสุดเขต จันทรสาขา
80. นางสาวสุพร อดุลยฤทธิกุล
81. นายเขมทัต อาชวธํารง
82. นายพรโรจน ยลพล
83. พ.จ.อ.สุรพล มวงชํานาญ
84. นายแสงทอง อนันตภักดิ์
85. นายสมจิตร ศิริภูธร
86. นายสุรกฤษฎิ์ วงศวราภัทร
87. นายสามารถ สุมนารถ
88. นางสมรัก ศรีคง
89. นางสาวขวัญฤดี ธงยศ
90. นางสุจิตรา พินดวง
91. นายอิทธิพัทธ โรจนจตุรานนท
92. นางสาวจริญญา วันทาวงศ
93. นายพิงคพันธ คํานา
94. นายพิทักษชัย สังขศิลา
95. นายวิจักร พิกุลศรี
96. นายรังสรรค ปตถะเมฆ
97. นายชลวิทย นามจันทรา
98. นายชาคริต นาควิเชียร
99. นายบุญรู บุตดีวงค
100.นายเมธี แสนวิเศษ
101.นางสาวพันระหยา แข็งแรง
102.นางวรลักษณ บุตรธิเดช
103.นายวิรัตน พรหมดี
104.นายปรมินทร วงศพระลับ
105.นางธงชัย โสดา
106.นายพรอมพงศ มาพงษ

แทนผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บขส.)
แทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทนพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร
การคาภายในจังหวัดมุกดาหาร
แทนหัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สํานักงานการคาตางประเทศเขต ๙ มุกดาหาร
ผอ.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.หมูเรือที่ 3 นรข.
ประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ มุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หน.สถานีไฟฟาแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร
ผอ.ศูนยพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ
แทน หน.อุทยานแหงชาติภูผายล
หน.ศูนยประสานงานปาไมมุกดาหาร
หัวหนาดานปาไมมุกดาหาร
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายกสโมสรไลออนสมุกดาหาร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
แทนนายกสมาคมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผูไมมาประชุม
1. รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายธวัชชัย ธรรมรักษ)
2. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
4. ผูอํานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
5. ผจก.ธนาคารกรุงไทย
6. ผบ.รอย ตชด.ที่ ๒๓๔

๔
7. ผกก.10 กองบังคับการตํารวจน้ํา
8. หน.ดานกักกันสัตวมุกดาหาร
9. หน.ดานตรวจพืชมุกดาหาร
10. หน.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
11. หน.สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
12. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ
13. ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร
14. ผอ.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
15. ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
16. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร
17. หัวหนาที่ทําการไปรษณียมุกดาหาร
18. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
19. ผบ.นพค. 24
20. หน.ศูนยสํารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
21. ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 9 (อุบลราชธานี)
22. หน.สํานักงานเลขานุการลุมน้ําฯ
23. ประธานหอการคาจังหวัดมุกดาหาร
24. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
25. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา
พิธีการกอนการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
การประชุมกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ ธ.ก.ส. ประจําป ๒๕๕๗ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร)
เนื่ องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธัน วาคม
๒๕๕๔ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดํ า ริ (สํ า นั ก งาน กปร.) ได ร ว มมื อ กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนินโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ ธ.ก.ส. ๘๔ แหง โดยใชกลไกของคณะทํางานกําหนดมาตรฐานและจัดทําระบบ
ฐานข อมูลของชุ มชนศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. รว ม
จัดทํ า มาตรฐานศู น ยเรีย นรูเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ พอเพีย งตน แบบ ธ.ก.ส. เพื่อเปน
แนวทางพัฒ นาศูน ยเรีย นรูฯ ใหเปน แหลงศึกษา แลกเปลี่ยนองคความรูในการพัฒ นา
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการผลิต การพัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ การตลาด กฎหมาย การจัดการทางวัฒ นธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม อันเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ คณะทํางานฯ ไดดําเนินงานตอเนื่อง ลงพื้นที่ตรวจ
ประเมิ น ศู น ย เ รี ย นรู ฯ ๘๔ แหง เปรีย บเทีย บตามมาตรฐานที่ไ ดจัดทํ าขึ้น โดยผลการ

๕
ประเมินของจังหวัดมุกดาหารอยูในระดับดีมาก ไดแก ศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. บานภู ตําบลบานเปา อําเภอหนองสูง
๒. พิธี มอบเกี ยรติบัต รใหแกผูมีอุปการะคุณ และผูบริจ าคทรัพยหรือวัสดุ อุปกรณ
เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตใหกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)
ดวยในป 2557 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไดยายสํานักงานมาอยูที่ทําการหลังใหม
ที่บานบุงอุทัย ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร แตเนื่องจากสภาพพื้นที่ไมมีถนนที่จะ
อํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการ จึงไดมีการรวมกันคิดที่จะสรางถนนใหเกิดความ
สะดวกแก ก ารสั ญ จรภายในบริ เ วณวิ ท ยาลั ย โดยเริ่ ม จากคณะบุ ค คลที่ ม าร ว มกั น จั ด
ทอดผาปา หาเงินมาสรางถนน ซึ่งไมเพียงพอตอการสราง จึงไดมีแนวคิดที่จะหาผูมีจิต
ศรัทธารวมกันสรางถนนและลานจอดรถมอบใหวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขณะนี้การสราง
ถนนไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเห็นวา เพื่อเปนการแสดง
ถึงความมีอุปการะคุณของผูมีจิตศรัทธาอันเปนมหากุศล เห็นควรมอบเกียรติบัตรใหแกผูมี
อุปการะคุณ จํานวน ๑๘ ราย ดังนี้
๑. นายอาชว ตั้งประกิจ ผูแทนผูจัดการทอดผาปาใหกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
๒. ดร.กิตติรัตน กุลตั้งวัฒนา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
๓. หจก.โชคนําชัยมุกดาหาร โดย นายศักดิ์ชัย เจริญวุฒิมากร
๔. หจก.ทาทรายศรีเผยมุกดาหาร โดย นายธนภูมิ เจริญสุข
๕. ดร.อีดิธ นามประกาย
๖. นายครองทรัพย บุญทศ
๗. นายประมวลศิลป โภคสวัสดิ์
๘. นางวรลักษณ บุตรธิเดช
๙. หจก.สมบูรณการเกษตร โดย นายถิ่น เหวียนวัน
๑๐. หจก.ทาทรายดาวเลิงนกทา
๑๑. หจก.อินทะเนียคอนสตรัคชั่น โดย นายวันชัย เมืองโคตร
๑๒. หจก.ทาทรายชนันพรมุกดาหาร
๑๓. หจก.ทาทรายเลิศมุกดาหาร
๑๔. บริษัทยิ่งมงคลมอเตอร จํากัด
๑๕. ร.ต.ท.สุนทร - นางเกสร เจริญวุฒิมากร
๑๖. หจก.คณาทรัพยวัสดุคําชะอี
๑๗. กต.ตร.มุกดาหาร
๑๘. หจก.ยิ่งใหญคอมเซอรวิส
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปลี่ยนแปลงหัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงจังหวัดอื่น

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นางสาวณัฐธิดา เฉลยฤกษ
2

นายกานต ธงศรี

ตําแหนงเดิม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

ตําแหนงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

๖
(2) หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
๑ นายบุญรวม คําจันทราช
๒ นางนภสร ทุงสุกใส

๓

พันตํารวจโท สมชาย โตเจริญ

ตําแหนงเดิม
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
พิเศษ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผูอํานวยการฝายสืบสวนสอบสวน
และวินิจฉัย 1
สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

ตําแหนงใหม
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

๑.๒ การนําเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารจังหวัดและหนวยงานตางๆ
ในชวงเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ประธาน

1.๓ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ความกาวหนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้ในทุกๆ จุดของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไดเดินหนาไปพรอมๆ กัน ไมวาจะเปนทางดานหนองคาย แมสอด เปนตน จังหวัด
มุกดาหารขอจํากัดจะอยูที่เรื่องของที่ดิน นักลงทุนยังติดขัดในเรื่องของการหาที่ดินลงทุน
การซื้อหาที่ดินยังมีราคาแพง จังหวัดมุกดาหารจึงขอใหรัฐบาลหาที่ดินของรัฐมาใหนักลงทุน
เชาระยะยาว ขณะนี้ทางจังหวัดมุกดาหารเสนอไปแปลงที่ 1 และ 2 แลว แปลงที่ 1 เปน
แปลงที่ดิน สปก. จะตองทําการยกเลิก 1,085 ไร ซึ่งจังหวัดมุกดาหารก็เสนอ ขั้นตอนตอไป
ก็รอสวนกลางดําเนินการ ขณะนี้นอกจากที่ดินจะอยูระหวางของการดําเนินการเพื่อจะเอา
ที่ ดิ น มาลงทุ น และให เ ชา ต อ ไปก็ จ ะไปเร ง กระบวนการของการแบ ง โซนที่ ดิ น กิ จ การ
อะไรบ า งจะลงทุ น ที่ ดิ น ของรั ฐ ได หรื อ ที่ จ ะได สิ ท ธิ พิ เ ศษต า งๆ ซึ่ ง การประชุ ม ของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มี
มติ ว า กิ จ การที่ จ ะลงทุ น ที่ จ ะรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน มี อ ยู 13 กิ จ การ ได แ ก อุ ต สาหกรรม
การเกษตร เซรามิ ค สิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรมผลิ ต เครื่ อ งเรื อ น อั ญ มณี เครื่ อ งมื อ แพทย
อุ ต สาหกรรมรถยนต เครื่ อ งจั ก ร ชิ้ นส วน อุ ตสาหกรรมไฟฟ าอิ เล็ กทรอนิ กส พลาสติ ก
อุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมโลจิสติกส แตขณะนี้อยูในระหวางคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะพิจารณาใหความเห็นชอบในประเด็นวาพื้นที่ไหนจะอนุมัติให
ลงทุนประเภทอะไรบางจาก 13 กิจการ การดําเนินการของจังหวัดมุกดาหารตองรอดูวา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ รั ฐ บาล หรื อ ทาง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดรายละเอียดใหลงทุน กิจการที่
นักลงทุนจะลงทุนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสามารถแสดงความจํานงไดที่ศูนย OSS ศูนย
ดํารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประกอบกับขณะนี้มีภาคเอกชนเสนอเพื่อขอเชาพื้นที่ 3,000 ไร
เพื่ อทํ าสนามบิ นพาณิช ยจ ะไดห รือไมก็ตองเสนอรัฐบาล ซึ่งภาคเอกชนเสนออยากสราง
สนามบินที่จังหวัดมุกดาหารแตไมอยากซื้ออยากขอเชาระยะยาว ความกาวหนาเขตพัฒนา

๗

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

แทน หน.สนจ.มห.

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารก็ขอประชาสัมพันธใหทราบในเบื้องตน ซึ่งจะมีการลงทุนไดเร็ว
ขนาดไหนจังหวัดก็ตองรอรายละเอียดจากสวนกลางที่จะแจงตอไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2๖ กุมภาพันธ ๒๕๕8
รายงานการประชุมมีจํานวน ๒๑ หนา ฝายเลขานุการไดลงรายงานการประชุมใน
www.mukdahan.go.th แล ว และได จั ด ส ง รายงานการประชุ ม ทาง Email
:
mukdahan_gov@hotmail.com จํานวน ๖๕ หนวยงาน มีผูตรวจสอบรายงานการ
ประชุ ม ฯ จํ า นวน ๖๕ ราย และมี ผู ข อแก ไ ขรายงานการประชุ ม จํ า นวน 1 ราย คื อ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร ขอแกไข “ผูไมมาประชุม
ลําดับที่ ๑๙ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร”
เป น “ผู ม าประชุ ม ลํ า ดั บ ที่ ๙๕ นายวิ ท ยา จั น ทร มิ ต ร แทนผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร” ซึ่งไดทําการแกไขเรียบรอยแลว
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2๖ กุมภาพันธ ๒๕๕8
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา
และการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจํา ป ๒๕๕8 (สํานักงานจังหวั ด
มุกดาหาร)
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ เห็นชอบใหวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของทุกป เปน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา” และ
ประกาศให ข า ราชการและประชาชนประกอบพิ ธี ถ วายราชสั ก การะ โดยไม ถื อ เป น
วันหยุดราชการ เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญูกตเวทีตอ
องคพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกป เปนวัน
ขาราชการพลเรือน จังหวัดมุกดาหารไดกําหนดจัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา” บูรณาการรวมกับ “งานวันขาราชการพลเรือน”
ประจําป ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หองแกวมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) การแตงกายชุดปกติขาว
รับทราบ
3.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวา ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยแจงทุกจังหวัด
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จัง หวั ดมุ ก ดาหารได กํา หนดจัด งานฯ ในวั น
พฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๘
๑. พิธี ทํา บุ ญ ตักบาตรพระสงฆ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณหนาศาลหลักเมือง
จังหวัดมุกดาหาร การแตงกายชุดผาไทย
๒. พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หองแกวมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม)
การแตงกายชุดผาไทย
หน.กลุมงาน อก.สนจ.
ดวยจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช และวั น ที่ ร ะลึกมหาจักรี บ รมราชวงศ บูร ณาการรว มกับ พิ ธีทอดผาปาสมทบ
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันจันทรที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หองแกวมุกดา ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม) การแตงกายชุดปกติขาว
มติที่ประชุม
รับทราบ

แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

3.๓ โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
เนื่องจากสถานการณการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กไทยในปจจุบัน พบวาผลการ
ตรวจคั ด กรองโดยใช แ บบฟอร ม ของกรมอนามั ย เพื่ อ ตรวจค น หาความผิ ด ปกติ ด า น
พัฒนาการในเด็ก ๐ - ๕ ป โดยดําเนินการทั่วประเทศไทยนั้น นับวาเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งในการตรวจ คนหาความผิดปกติดานพัฒนาการของเด็ก ๐ – ๕ ป กรม
อนามั ยจึ งจั ดทํ าการพัฒ นาเครื่องมือตรวจคนหาความผิดปกติดังกลาวขึ้น โดยใชแบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กแบบใหมซึ่งมีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองคนหาความผิดปกติ
ได ดี ก ว า เดิ ม อั น จะทํ า ให ส ามารถค น หาเด็ ก ที่ ผิ ด ปกติ ไ ด ดี ขึ้ น เพื่ อ จะได ใ ห ก ารแก ไ ข
ชวยเหลือ รักษาไดทันทวงที สงผลใหเด็กไทยทุกคนจะไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยาง
สมวัย มีความฉลาดสามารถเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพในอนาคต
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ กําหนดจัดกิจกรรมเปดตัว
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ พร อ มกั น ทั่ ว ประเทศในวั น ที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีการรับ – สงสัญญาณภาพการเปดตัวโครงการฯ ทั้งสวนกลางและ
เขตสุขภาพทั้ง ๑๒ เขต ในสวนกลางจัดที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี
กรุงเทพมหานคร มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เขตสุขภาพที่ ๑๐ จัดพิธีที่มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี ในวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พรอมกับ ส ว นกลาง โดยมีกิจ กรรม
เผยแพรความรู ความเปนมาของโครงการฯ สถานการณการพัฒนาการเด็กในปจจุบัน
รับทราบ
3.๔ โครงการรณรงคปวงประชารวมใจ ปนสองลอ สูสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชนสุขของ

๙

มติที่ประชุม

ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในดานการสาธารณสุข ดังนั้นกรมอนามัย โดยกองออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพจึงไดจัดทําโครงการรณรงคปวงประชารวมใจ ปนสองลอสูสุขภาพดีเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น ในวันที่ 4
เมษายน 2558 โดยจังหวัดมุกดาหารไดบูรณาการรวมกับการแขงขันจักรยานทางไกล
“The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of ThaiLand 2015”
(Men’s) Stage 4 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ บุคลากรในองคกร และผูสนใจ
เขารว มกิจกรรมดังกลาวในวัน ที่ 4 เมษายน 2558 ณ จุดเริ่มตน ที่ศาลากลางจังหวั ด
มุกดาหาร เวลา 08.00 น.
รับทราบ

3.๕ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.สนง.พระพุทธฯ ดวยจังหวัดมุกดาหารกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบดวย
พิธีเจริญพระพุทธมนต ลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดศรีบุญเรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร การแตงกายชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ

ผอ.ศูนยการกีฬาฯ

มติที่ประชุม

3.๖ การจัดการแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (ศู น ย ก ารกี ฬ าแห ง ประเทศไทยจั ง หวั ด
มุกดาหาร)
ดวยสมาคมจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดดําเนินการ
จัดการแขงขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Cup Tour of Thailand 2015” ชวงที่ 1 ประเภททีมชาย ระหวางวันที่ 1 – 6
เมษายน 2558 เส น ทางจั ง หวั ด นครราชสี ม า – บุ รี รั ม ย – ร อ ยเอ็ ด – มุ ก ดาหาร –
นครพนม – หนองคาย และอุดรธานี ระยะทาง 1,01๕ กิโลเมตร มีนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันจํานวน 25 ทีม แบงเปนทีมจากตางประเทศ 23 ทีม ทีมชาติไทย 2 ทีม ซึ่งจะมี
จํานวนนักกีฬาและเจาหนาที่ที่เขารวมการแขงขันกวา 700 คน โดยกําหนดรับนักกีฬาที่
จังหวัดมุ กดาหาร ในวัน ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอแกว มุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร และปลอยตัวนักกีฬาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ หนาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการรับและปลอยตัว
นักกีฬาในครั้งนี้
รับทราบ
3.๗ โครงการจัดงานเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด มุกดาหาร (สํานักงานวัฒ นธรรม
จังหวัดมุกดาหาร)

๑๐
วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

วัฒนธรรมจังหวัด

มติที่ประชุม

แทน นพ.สสจ.

มติที่ประชุม

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารรวมกับคณะสงฆจังหวัดมุกดาหารจัดงาน
เทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตามกําหนดการ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ จัดกิจกรรมระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่วัดนาอุดมวนาราม
ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย
ครั้งที่ ๒ จัดกิจกรรมวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดศรีบุญเรือง ตําบลศรีบุญเรือง
อําเภอเมืองมุกดาหาร
ครั้งที่ ๓ จัดกิจกรรมระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดนิคมเกษตร
ตําบลดงหมู อําเภอหวานใหญ
ครั้งที่ ๔ จัดกิจกรรมระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดบานหนองโอใหญ
ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง
ครั้งที่ ๕ จัดกิจกรรมระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดศรีนันทาราม
บานภู ตําบลบานเปา อําเภอหนองสูง
รับทราบ
3.๘ โครงการบรรพชาอุ ป สมบทและบวชศี ล จาริ ณี ภ าคฤดู ร อ นเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร)
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารรวมกับคณะสงฆจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการ
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๘ วัด
เปาหมาย ๑,๐๐๐ รูป/คน กําหนดพิธีเปดโครงการในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัด
พุทธนคราภิบาล อําเภอคําชะอี จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธใหสวนราชการทราบ
รับทราบ
3.๙ การเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยมูลนิธิ พอ.สว. แจงวา สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุ มารี ประธานกิตติมศักดิ์มูล นิธิ พอ.สว. จะเสด็จ เยี่ย มหนว ยแพทย พอ.สว. และ
ราษฎร พรอมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแกผูทูลเกลาถวายเงิน กรรมการ อนุกรรมการ
และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจําจังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ ตําบลบานคอ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดย
นายแพทยพิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พรอมคณะ ไดมาสํารวจพื้น ที่
เตรียมรับเสด็จฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา
ดังนั้น จึงขอแจงใหสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของทราบ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ
ดังกลาว โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไดสงคําสั่งและหนังสือเชิญประชุมให
สวนราชการที่เกี่ยวของแลว
รับทราบ

๑๑

แทน หน.สนจ.

มติที่ประชุม

แทน หน.สนจ.

3.๑๐ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ดวย ก.พ.ร. ไดเชิญสวนราชการของจังหวัดมุกดาหารเขารวมประชุมสัมมนาซักซอม
ความเข า ใจ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดทางกฎหมายและแนวทางในการจั ด ทํ า คู มื อ และการ
สนับสนุนของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปได ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นเนื่องจากปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การอนุญาตฉบับใดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและเวลาของเจาหนาที่ในการ
พิจารณาอนุญาตไวชัดเจน จนเปนการสรางภาระและอุปสรรคในการยื่นคําขออนุญาตเพื่อ
ดํ า เนิ น การต า งๆ เกิน สมควร ดังนั้น พ.ร.บ. ฉบับ นี้จึงเปน กฎหมายกลางที่จ ะกํ าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวชัดเจน
๒. พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับนับตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (พน
๑๘๐ วัน นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ยกเวนการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
๓. ใช บั ง คั บ กั บ การให บ ริ ก ารของหน ว ยงานของรั ฐ กั บ ประชาชน แต ไ ม ใ ช
ประสานงานหนวยงานของรัฐดวยกัน โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ไดแก สวนราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการอื่นใดของรัฐที่มี
ภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน
การรับแจง ตามกฎหมายของหนวยงานนั้น โดยผูอนุญาตจะตองดําเนินการจัดทําคูมือของ
ประชาชนไวบริการ โดยระบุรายละเอียดใหประชาชนทราบเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
ในการอนุญาตในทุกประเภทของการอนุญาตโดยใหสวนราชการที่มีอํานาจในการอนุญาต
จัดทําคูมือสําหรับประชาชนใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติฉบับ
นี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) และเมื่อหนวยงาน
ของรัฐไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลวจะตองปดประกาศคูมือไว ณ สถานที่ที่
กําหนดใหยื่นคําขออนุญาตในเรื่องนั้น ๆ
๕. เมื่อสวนราชการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนในแตละกระบวนการใหอนุญาต
แลวตองสงคูมือ ฯ ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตวามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือไม
รับทราบ
3.๑๑ บันทึกขอตกลง (MOU) การปฏิบัติงานรวมกันในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ (สํานักงานจังหวัด
มุกดาหาร)
ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหนวยงานที่สนับสนุนและกําหนด
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ไดจัดใหมีการลง
นามในบันทึกขอตกลง (MOU) การปฏิบัติงานรวมกันในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ระหวางสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกับสวนราชการอีก ๔ หนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่ง
ได มีพิธี ลงนามในบั นทึกข อตกลงดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม

๑๒

มติที่ประชุม

แทนคลังจังหวัด

มติที่ประชุม

ปริ๊ น ซ พาเลซ กรุ งเทพฯ ทั้งนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรีไดขอความรว มมือ
จังหวัดประชาสัมพัน ธใหสวนราชการไดรับทราบการลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU)
การปฏิบัติงานรว มกัน ในการปองกันและแกไขปญ หาการทุจ ริตประพฤติมิชอบในสว น
ราชการและหนวยงานของรัฐ สาระสําคัญมีอยู ๓ ดาน คือ การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ การปองปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
รับทราบ
3.๑๒ รายงานประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เดื อ นเมษายน ๒๕๕๘
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารไดประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารเดือน
เมษายน 2558 คาดการณวาเศรษฐกิจจะมีแนวโนมขยายตัว ตามอุปสงคและอุปทาน
ภายในจังหวัดที่ขยายตัว โดยคาดวาจะขยายตัวจากดานอุปทานภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการบริการ ดานอุปสงคจากการลงทุนภาคเอกชนและการคาชายแดน ในขณะที่ภาค
เกษตรกรรม การบริโภคภาคเอกชนและการใชจายภาครัฐหดตัว สําหรับดานเสถียรภาพ
เศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย
รับทราบ
3.๑๓ มาตรการเร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น งบประมาณ ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
(สํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

แทนคลังจังหวัด

(๑) เปาหมายการเบิกจายตามมติ ครม. แยกเปนรายไตรมาส
งบลงทุน
งบภาพรวม
ไตร
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
มาสที่
เปาหมาย (%)
เบิกจาย (%)
เปาหมาย (%)
เบิกจาย (%)
๑
๒๙
6.77
๓๒
31.41
๒
๕๕
๓๑.๗๒
๕๕
๕๖.๑๐
๓
๗๔
๗๖
๔
๘๗
๙๖
(๒) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
เบิกจาย
ณ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา 1,๒๕๐.๓๕ ๑,๐๕๕.๖๐ ๘๔.๔๓
๓๖
งบลงทุน 1,๔๕๒.๔๙ ๔๖๐.๖๖ ๓๑.๗๒
55
๓๖
รวม
2,๗๐๒.๘๓ ๑,๕๑๖.๒๗ ๕๖.๑๐
55
6๓

๑๓
(๓) สรุปผลการเบิกจายงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
ลําดับการ
รายการ
%
ณ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
เบิกจาย
เปาหมาย
(ประเทศ)
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
งบประจํา
๔๐.๑๗
๙.๒๕ ๒๓.๐๒
๖๗
งบลงทุน
๙๗.๗๐
๒๗.๗๖ ๒๘.๔๒
55
๒๖
รวม
๑๓๗.๘๗
๓๗.๐๑ ๒๖.๘๔
55
๓๖
(๔) สรุปผลการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
ลําดับ
อําเภอ
จํานวนโครงการที่ งบประมาณ เบิกจาย
รอยละ
ที่
ไดรับจัดสรร
๑
หวานใหญ
๑๑
๑๕.๐๓
๙.๐๓
๖๐.๑๐
๒
ดอนตาล
๙
๑๕.๘๑
๘.๕๒
๕๓.๙๐
๓
หนองสูง
๕
๗.๔๒
๒.๕๙
๓๔.๙๐
๔ นิคมคําสรอย
๑๐
๑๘.๔๖
๕.๐๑
๒๗.๒๐
๕
ดงหลวง
๙
๒๑.๒๓
๑.๙๘
๙.๓๓
๖
เมือง
๕๐
๑๕๐.๕๕
๗.๗๕
๕.๑๕
๗
คําชะอี
๑๓
๒๖.๑๗
รวม
๑๐๗
๒๕๔.๖๗
๓๔.๘๘
๑๓.๗๐
มติที่ประชุม

สถิติจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.๑๔ การดําเนินงานโครงการแปลงแผนแมบทระบบสถิติสูการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่
(สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร)
สํานักงานสถิติแหงชาติจัดทําโครงการการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศระดับ
พื้นที่ เพื่อพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการสารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหารราชการ
สวนภูมิภาค เพื่อใหไดชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศที่สําคัญจําเปน สามารถใชสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร รวมทั้งสามารถนํามาใชสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตรของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด
สํา นั กงานสถิ ติจังหวัดมุกดาหารไดพัฒ นาชุดขอมูลสถิติและสารสนเทศที่สําคัญ
จําเปน ตามแนวคิดหวงโซมูลคา (Value Chain) เพื่อสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตรของ
จังหวัด พรอมจัดทําบทวิเคราะหสถานการณจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอผานเว็บไซตสถิติ
ทางการประเทศไทย http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area
รับทราบ
3.๑๕ สรุปความกาวหนาตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กรณี
ยากจน เจ็บปวย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป 2558 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)

๑๔
แทนพัฒนาการจังหวัด

มติที่ประชุม

สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานและให
ความชวยเหลือครัวเรือนเปาหมายตามภารกิจของแตละหนวยงาน ดังนี้
๑. ดานยารั กษาโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในฐานะหนวยงาน
เจาภาพหลักไดดําเนินการขับเคลื่อนการใหความชวยเหลือครัวเรือนอยางตอเนื่องจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่รับผิดชอบ โดยดําเนินการติดตามเยี่ยมเยียนให
กําลังใจผูปวยและครอบครัว สนับสนุนเวชภัณฑยาที่จําเปน แนะนําการทํากายภาพบําบัด
การดูแลผูปวยแกสมาชิกในครัวเรือน การจัดสภาพแวดลอมของบานใหปลอดภัยปองกัน
ความเสี่ ย งต อการเกิ ดอุบั ติเ หตุแ กผูป ว ย ครบทั้ง ๖ ครัว เรือ นแล ว อี ก ๒ ครั ว เรื อนที่
เพิ่มเติมอยูระหวางดําเนินการประสานกับ รพ.สต.พื้นที่
๒. ดานอาหาร เมื่อวัน ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารได
อนุมัติเงินในการจัดซื้อวัสดุ ปจจัยการผลิต จากกองทุนชวยเหลือผูยากจน เจ็บปวย พิการ
อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ป ๒๕๕๘ แกครอบครัวเปาหมายดานอาหาร จํานวน ๒๓ ราย
เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๒๕๐ บาท ซึ่งทุกครัวเรือนไดรับวัสดุปจจัยการผลิตเรียบรอยแลว
สวนครัวเรือนเปาหมายเพิ่มเติมอยูระหวางการสํารวจความตองการอาชีพและการขอรับ
การสนับสนุนวัสดุปจจัยการผลิต จํานวน ๑ ครัวเรือน นอกจากนี้ในระดับอําเภอไดใหการ
ชวยเหลือในดานอื่นๆ เชน อําเภอนิคมคําสรอย ไดมอบเครื่องนุงหม เครื่องอุปโภค บริโภค
ใหแกครัวเรือน จํานวน ๖ ครัวเรือน อําเภอดงหลวง ไดมอบเครื่องนุงหม ผาหมกันหนาว
จํา นวน ๕ ครั วเรือน อําเภอดอนตาลไดมอบผาหมกันหนาวจํานวน ๓ ครัว เรื อน และ
จักรยานจํานวน ๒ คัน เปนตน
๓. ดานที่อยูอาศัย ครัวเรือนผูประสบปญหาดานที่อยูอาศัย ป 2558 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 1๙ ครัวเรือน โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมุกดาหารรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการมอบบาน
ไปแลวจํานวน ๓ หลัง ไดแก
- นายบุญธรรม จันปุม บานนาขาม ตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย มอบเมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2558 โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
- นายคี พรหมพินิจ บานมะนาว ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง มอบเมื่อวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยกรมทหารราบที่ ๓ จังหวัดสกลนคร
- นางลํ า ไพ ลอดซอง ชุมชนตาดแคน เทศบาลเมืองมุกดาหาร อํา เภอเมือ ง
มุกดาหาร มอบเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร
๔. ดานเครื่องนุงหม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
มุกดาหารและสวนราชการที่เกี่ยวของไดออกติดตามเยี่ยมเยียนสํารวจความตองการดาน
เครื่องนุงหมครบทั้ง ๒๑ ครัวเรือน ตามแผนปฏิบัติการฯ เรียบรอยแลว ซึ่งมีกําหนดการให
ความชวยเหลือรวมกับบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โดยสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมุกดาหาร ไดพิจารณาใหความชวยเหลือเปนเงิน
สด ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท และบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พิจาณาให
ความชวยเหลือเปนสิ่งของ/เครื่องนุงหม ซึ่งขณะนี้มีครัวเรือนเปาหมาย ไดรับเงินชวยเหลือ
และเครื่องอุปโภคบริโภคครบทั้ง ๒๑ รายแลว
รับทราบ

๑๕
3.๑6 โครงการตลาดนั ด ชุ ม ชน “ไทยช ว ยไทย คนไทยยิ้ ม ได ” จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
แทนพัฒนาการจังหวัด
โครงการตลาดนัดชุมชนฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดมุกดาหารไดมีการเปดตัว
ตลาดนัดชุมชนแลว จํานวน ๒ แหง คือ
๑. วั น เสาร ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๕๘ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอหนองสู ง ได
ดําเนินการเปดตัวตลาดนัด OTOP ชุมชนคนหนองสูง ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได ณ ศูนย
แสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP อําเภอหนองสูง โดยมีกลุมเกษตรกร และกลุมผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP รวมจําหนาย จํานวน ๓๗ ราย ผูเขาชมและเลือกซื้อสินคา จํานวน
๘๐ ราย มูลคาการซื้อขาย รวมทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนการจัดตลาดนัดชุมชนขึ้นใหม
ปริมาณผูเขารวมจําหนายและเลือกซื้อสินคายังมีปริมาณนอย ตองอาศัยระยะเวลา การ
ประชาสัมพันธ และการรวมบูรณาการของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่
๒. วันศุกรที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดมุกดาหาร โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด จัดงานเปดตัวสินคา OTOP ป ๒๕๕๘ รวมกับตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คน
ไทยยิ้มได จังหวัดมุกดาหาร ณ สนามดานขางสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร (ขางศาลากลางจังหวัด) ซึ่งเปนการบูรณาการรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานการคาภายในจังหวัด และเครือขาย OTOP จังหวัด
มุ กดาหาร โดยมี สิ น คาเกษตร สิน คา OTOP สิน คาอุป โภค บริโ ภค รว มจัดแสดงและ
จําหนาย จํานวน ๕๐ บูธ โดยมีกลุมเกษตรกร และกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP รวม
จําหนายจํานวน ๙๐ ราย ผูเขาชมและเลือกซื้อสินคา จํานวน ๕๐๐ คน มีการแสดงดนตรี
พื้นบาน (หมอลํา) ใหผูรวมงานไดชมมูลคาการซื้อขาย รวมทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท สําหรับ
สินคาที่ไดรับความสนใจ คือ สินคาทางการเกษตร อาทิ ผัก ผลไม เปนตน สินคา OTOP
อาทิ เสื้อสตรีบานซง เครื่องดื่ม อาหาร เปนตน สินคาอุปโภค บริโภค อาทิ ไขไก น้ําตาล
เนื้อไก เปนตน ทั้งนี้ไดรับการตอบรับที่ดีจากประชาชน
มติที่ประชุม
รับทราบ

หน.สนง.ปภ.จ.

๓.17 สรุ ปรายงานสถิติการเกิด อุบัติเหตุทางถนน ประจํา เดือน กุมภาพัน ธ ๒๕๕๘
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
๑. เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 21 ครั้ง ในพื้นที่ 5 อําเภอ ดังนี้
- อําเภอเมืองมุกดาหาร จํานวน ๑6 ครั้ง
- อําเภอนิคมคําสรอย จํานวน ๑ ครั้ง
- อําเภอดอนตาล
จํานวน 2 ครั้ง
- อําเภอคําชะอี
จํานวน ๑ ครั้ง
- อําเภอดงหลวง
จํานวน ๑ ครั้ง
๒. ผูบาดเจ็บ จํานวน ๑๙ ราย ชาย ๑1 ราย หญิง 8 ราย
๓. ผูเสียชีวิต จํานวน 4 ราย ชาย 3 ราย หญิง 1 ราย
๔. รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต จํานวน ๑9 ครั้ง
๕. จุดที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนในทองถิ่น ๑7 ครั้ง และถนนกรมทางหลวง ๔ ครั้ง
๖. ยอดสะสมของผูเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทีย บกับคาเฉลี่ย ของ
ผูเสียชีวิต 3 ปยอนหลัง (ป 2555, 2556, 2557) มีผูเสียชีวิตเฉลี่ย 39 ราย

๑๖

มติที่ประชุม

ผกก.ตม.จ.

มติที่ประชุม

การบูรณาการรวมในการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ป 2558 ตั้งแตวัน ที่ 9 - 15 เมษายน 2558 เปาหมายที่กําหนดคือ ลด
จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ลดจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตลงใหไดมากที่สุด ซึ่งจาก
สถิติป 2557 เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง บาดเจ็บ 29 ราย เสียชีวิต 3 ราย และเปาหมายอีก
อยางคือเพิ่มจํานวนครั้งการเรียกตรวจของการบังคับใชกฎหมาย
รับทราบ
๓.18 แนวทางการปฏิบัติงานของตรวจคนเข าเมืองจังหวั ดมุกดาหาร (ตรวจคนเข า
เมืองจังหวัดมุกดาหาร)
แนวทางการปฏิบัติงานของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
1. ชาวตางดาวอยูเกินกําหนดไดรับอนุญาต (Over Stay)
แนวทางปฏิบัติของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองกรณีการหามคนตางดาวที่จงใจ
ฝาฝนกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองอยูในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเปนระยะ
เวลานานเขามาราชอาณาจักร ดังนี้
กรณีคนตางดาวเขามอบตัว
- อยูเกินกําหนดอนุญาต เกินกวา 90 วัน
หามเขาราชอาณาจักร เปนเวลา 1 ป
- อยูเกินกําหนดอนุญาต เกินกวา 1 ป
หามเขาราชอาณาจักร เปนเวลา 3 ป
- อยูเกินกําหนดอนุญาต เกินกวา 3 ป
หามเขาราชอาณาจักร เปนเวลา 5 ป
- อยูเกินกําหนดอนุญาต เกินกวา 5 ป
หามเขาราชอาณาจักร เปนเวลา 10 ป
กรณีคนตางดาวถูกจับกุมดําเนินคดี
- อยูเกินกําหนดอนุญาต นอยกวา 1 ป
หามเขาราชอาณาจักร เปนเวลา 5 ป
- อยูเกินกําหนดอนุญาต เกินกวา 1 ป
หามเขาราชอาณาจักร เปนเวลา 10 ป
2. มีชาวบังคลาเทศที่อยูในการควบคุมดูแล
2.1 ขณะนี้ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร ไดรับตัวผูตองกักชาวบังคลาเทศ
ไวในการควบคุมดูแลทั้งสิ้น จํานวน 70 ราย
2.2 หากมีหนวยงานหรือองคกรใดประสงคจะบริจาคสิ่งของ จัดเลี้ยงอาหาร
สามารถติดตอไดที่ งานสืบสวนฯ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท
0 4267 4041
รับทราบ

๓.19 แนวทางการดําเนิน การจัดระบบแรงงานตางดา วสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕8 (สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร)
แทนจัดหางานจังหวัด
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงาน
ตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ ดังนี้

๑๗

มติที่ประชุม

ผอ.สนง.กสย.จ.

๑. กลุมแรงงานตางดาวที่ผานการตรวจสัญชาติแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๘ และไดรับอนุญาตทํางานจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุญาตใหทํางานตอไป
อีก ๒ ป หลังสิ้นสุดการอนุญาต ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. กลุมแรงงานตางดาวที่ถือใบอนุญาตทํางานที่ออกให ณ ศูนยบริการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) นี้ยังไมไดเขารับการตรวจสัญชาติ
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ใหมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม และขอรับใบอนุญาต
ทํางาน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งแรงงานตางดาวดังกลาวจะไดรับการผอนผัน
ให อ ยู ใ นราชอาณาจั ก ร และทํ า งานได จ นถึ ง วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙ เพี่ อ เข า สู
กระบวนการตรวจสัญชาติใหแลวเสร็จ โดยใหไปรายงานตัว ณ ศูนยบริการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๘ และสิ้นสุดไมเกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. กลุมแรงงานตางดาวที่ไมมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหมและขออนุญาตทํางาน
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ใหดําเนินการตรวจติดตาม จับกุม และผลักดันกลับตาม
กฎหมายอยางเครงครัด
๔. กลุมผูติดตามที่อายุไมเกิน ๑๕ ป ใหมารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหมพรอมกับ
แรงงานตางดาวภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และจะไดรับการผอนผันเชนเดียวกับ
แรงงานตางดาว
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี แ รงงานต า งด า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมา ลาว และกั ม พู ช า ที่ ถื อ
ใบอนุญาตทํางานที่ยังไมไดเขารับการตรวจสัญชาติ จํานวน ๑,๖๖๘ คน ผูติดตาม จํานวน
๑๖ คน รวม ๑,๖๘๔ คน ในการนี้จังหวัดมุกดาหาร ไดจัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขึ้น ณ ศูนยบริหารการทะเบียนภาค ๔
สาขาจังหวัดมุกดาหาร หลังที่วาการอําเภอเมืองมุกดาหาร ถนนพิทักษพนมเขต ตําบล
มุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เปดดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และจังหวัดไดแตงตั้งคณะทํางานประจําศูนยตามคําสั่ง
ดังกลาว
รับทราบ
๓.20 แนวทางการแกไขปญหายางพาราของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
จังหวัดมุกดาหาร ตามนโยบายรัฐบาล (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยางจังหวัดมุกดาหาร)
เปาหมาย/โครงการ ดังนี้
1. เปาหมายสงเคราะหปลูกแทน ป 2558 จํานวน 120 ไร รับคําขอจาก
เกษตรกรแลว 7 ราย คิดเปนรอยละ 40.50 ของเนื้อที่เปาหมาย
2. เป า หมายเงิน ทุ น หมุน เวีย น เพื่อ ชว ยเหลือผู รับ การสงเคราะห 5 รายๆ ละ
50,000 บาท วงเงิน 250,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 2 บาท/ป
3. การเชื่อมโยงเครือขายชาวสวนยางระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
4. โครงการศึกษาดูงานของผูนําเกษตรกร
5. การคัดเลือกกลุมชาวสวนยาง สกย.ดีเดน
6. สัมมนา ศึกษาดูงาน ครูยาง 250 คน
7. สรางวิทยากรกรีดยางจากครูยาง 20 คน
8. พัฒนาผูนําเกษตกรเปน Smart Rubber 25 คน

๑๘

มติที่ประชุม

การติดตามดูแลใหความชวยเหลือ ดังนี้
1. ใหทุนสงเคราะหปลูกแทนฟรี อัตราไรละ 16,00 บาท ระยะเวลา 7 ป
2. จัดประชุมชี้แจงงาน และติดตามใหคําแนะนําเจาของสวนยางที่ปลูกไมเกิน 1 ป
ทุก 3 เดือน
3. ยางอายุ 1 ป ขึ้นไป จัดประชุมชี้แจงงานและติดตามใหคําแนะนําตลอดไป ปละ
2 ครั้ง จนถึงกําหนดโคนปลูกใหม
หลักเกณฑการขอรับทุนสงเคราะหปลูกแทน ดังนี้
1. เปนสวนยางเกา อายุ 25 ปขึ้นไป หรือยางทรุดโทรมเสียหาย หรือยางที่ใหผล
นอย หรือยางที่ไดรับความเสียหายจากวาตภัย หรือไฟไหม มีเนื้อที่ตั้งแต 2 ไรขึ้นไป
2. เปนที่ดินของตนเอง ที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ราชการออกให
รับทราบ

๓.21 การรับแจงการครอบครองงาชาง การคางาชาง และผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ
งาชาง (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร)
แทน ผอ.สนง.ทส.จ.
การรับแจงการครอบครองงาชาง การคางาชาง และผลิตภัณฑที่ทําจากซากของ
งาชาง ดังนี้
1. ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ง าช า ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๘ โดยใหผูครอบครองงาชางบานและผูคางาชางบานกอนพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใชบังคับตองดําเนินการแจงการครอบครอง และขออนุญาตคางาชาง ภายใน ๙๐
วัน ตั้งแตวันที่ ๒๒ มกราคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ และผูที่ไดงาชางมาตั้งแตวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๘ ตองแจงการครอบครอง ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับมา
๒. พระราชบัญ ญัติส งวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ผ ลใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ กฎกระทรวง กําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปา
คุมครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ โดยใหผูครอบครองงาชางแอฟริกา ตองมาแจงการครอบครอง
ตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๙ (อุบลราชธานี) กําหนดจะจัดเจาหนาที่มาบริการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในทองที่อําเภอเมืองมุกดาหาร และพื้นที่ใกลเคียง ใน
การแจงการครอบครองงาชาง ในหวงระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ในเวลา
ราชการ ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒๒ โครงการผูวาฯ พาเยี่ยมวัดทําบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัด
มุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เดือนเมษายน 2558 (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)

๑๙
วัฒนธรรมจังหวัด

ปฏิทินการจัดกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๘

วัน เดือน ป
ศุกร

๓

เมษายน ๒๕๕๘ วัดศรีสะอาด
ต.บางทรายใหญ
อ.เมืองฯ
จ.มุกดาหาร

มติที่ประชุม

โยธาธิการฯ



มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
แทนปลัดจังหวัด

มติที่ประชุม

สถานที่

เจาภาพ
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร/สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
มุกดาหาร/ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร/ทองถิ่น
จังหวัดมุกดาหาร/อําเภอเมืองมุกดาหาร/เทศบาลตําบล
บางทรายใหญ/กํานัน ผูใหญบานตําบลบางทรายใหญ/
สถานศึกษาในพื้นที่ตําบลบางทรายใหญ/สภาวัฒนธรรม
อําเภอเมืองมุกดาหาร/สภาวัฒนธรรมตําบลบางทรายใหญ

รับทราบ
๓.23 สรุปผลการกอสรางพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ วั ด รอยพระพุ ทธบาทภูม โนรมย (สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั งเมื องจั งหวั ด
มุกดาหาร)
ความกาวหนาของงานกอสราง รายละเอียดดังนี้
๑. งานผูกเหล็กขึ้นรูปองคพระ ถึงระดับชั้น ๕4 ม. (บริเวณหัวไหล)
๒. เทคอนกรีตผนังองคพระ ถึงระดับความสูง 46 ม. (บริเวณหนาอก)
๓. เสารับชั้น 55.80 ม. (โครงสรางรับองคพระบริเวณหัวไหล)
๔. งานคานเหล็กองคพระ ระดับชั้น 55.80 ม. (บริเวณหัวไหลขององคพระ)
๕. งานเขาแบบคานและแบบพื้น ระดับชั้น 50.30 ม. (บริเวณชวงอกขององคพระ)
๖. เพิ่มความสูงของทาวเวอรเครนเปน 70 ม. และจะเพิ่มระดับจนถึงระดับ 90 ม.
เมื่อกอสรางถึงเศียรพระ ซึ่งจะมีระดับสูงกวาองคพระประมาณ 4 ม.
ผลการดําเนินงานผูรับจางสงมอบงานแลว 1๖ งวด จากทั้งหมด 32 งวด เบิกจาย
แลวเปนจํานวนเงินรวม 2๖,๔๑๒,๕๓๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๙ ของราคาคากอสราง
แผนงานกอสราง รอยละ 80.25 ผลงานกอสรางจริง รอยละ ๗9.82 งานกอสรางชากวา
แผนงาน รอยละ 0.43
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
๔.๑ โครงการ “หนวยบํา บัด ทุกข บํา รุงสุข สรา งรอยยิ้มใหประชาชน” ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4 (ที่ทําการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ดวยจังหวัดมุกดาหารกําหนดออกหนวยบริการเคลื่อนที่โครงการ “หนวยบําบัด
ทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4 โดย
บูรณาการรวมกับโครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558
ณ บริเวณสนามโรงเรียนบานโคกสวาง ตําบลเหลาหมี อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
และในการออกหนวยบริการดังกลาวไดกําหนดใหมีการประชุมบูรณาการแกไขปญหาใน
พื้นที่ดวย
รับทราบ

๒๐
๔.2 งานประเพณีสงกรานต ประจําป 2558 (สงกรานตมุกดาหาร 4 แผนดิน อินโดจีน)
(เทศบาลเมืองมุกดาหาร)
แทนนายกเทศมนตรีเมืองฯ ด ว ยเทศบาลเมืองมุกดาหารรว มกับ จั งหวั ดมุก ดาหาร ส ว นราชการ หนว ยงาน
ภาครัฐ องคกรเอกชน กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2558 (สงกรานต
มุกดาหาร 4 แผนดิน อินโดจีน) ขึ้น ระหวางวันที่ 10 - 13 เมษายน 2558 โดยกําหนด
พิ ธี ทํา บุ ญ ตั กบาตร และพิธีเ ปดงานประเพณีส งกรานต ประจําป 2558 ในวัน ที่ 13
เมษายน 2558 ดังนี้
1. พิธีทําบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหนาศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาด
อินโดจีน
2. พิธีเปดงานประเพณีสงกรานต และพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุมอบเงินขวัญถุงและ
ของที่ระลึก เวลา 15.00 น. ณ ลานขางศาลเจาแมสองนางพี่นอง ตลาดอินโดจีน
มติที่ประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม

๔.3 กําหนดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕๘
กํ า หนดการประชุมกรมการจั งหวัด มุกดาหาร และหัว หนา สว นราชการประจํ า
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕8 วันพุธที่ 29 เมษายน ๒๕๕8 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอง
ประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

ลงชื่อ

(นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม

